
 

Postoj autorů k open access 
publikování 
 
CÍL DOTAZNÍKU: otevřený přístup (open access) k vědeckým informacím je v současnosti 
velmi aktuální téma pro vědeckou komunitu, proto se vedení naší organizace ve spolupráci 
s knihovnou rozhodlo zjistit aktuální zkušenosti autorů s publikováním v režimu open access 
a na základě výsledků zlepšit poskytované služby v oblasti informační podpory open 
access.  
 
PRO KOHO JE DOTAZNÍK URČEN: Akademičtí, výzkumní a další pracovníci, doktorandi, 
popř. studenti (všichni, kdo publikují vědecké články).   
 
KDO PROVÁDÍ TENTO PRŮZKUM: Dotazník byl původně vytvořen na Univerzitě Karlově, 
kde proběhl pilotní průzkum. Nyní pod záštitou Asociace knihoven vysokých škol ČR a ve 
spolupráci s její Iniciativou otevřeného přístupu probíhá národní šetření v rámci 
výzkumných organizací (především vysokých škol).   
 
NAKLÁDÁNÍ S POSKYTNUTÝMI ÚDAJI: Tento dotazník je anonymní a získané údaje 
nebudou spojeny s konkrétní osobou. Otázky, které budou vyžadovat slovní komentář 
budou agregovány a očištěny od potenciálních spojení s konkrétní osobou. Získaná data 
budou využita pro analýzu potřeb vědecké komunity ČR v oblasti open access/open 
science a jako podklad pro strategické nastavení těchto aktivit na národní úrovni. Výsledný 
agregovaný výsledek bude zveřejněn na stránkách Iniciativy otevřeného přístupu k 
vědeckým informacím www.openaccess.cz v otevřeném a strojově čitelném formátu jako 
tzv. „Open Data“.   
 
Vyplnění dotazníku Vám zabere 5 až 10 minut. Odpovědi budou sbírány na celonárodní 
úrovni do 9. 10. 2020.  
 
Své dotazy a připomínky prosím zasílejte na oadotaznik@gmail.com.   
 
Předem děkujeme za Váš čas. 
 
Asociace knihoven vysokých škol ČR 
Iniciativa otevřeného přístupu 
https://akvs.cz/ 
 

 

Informace o respondentovi 

1.Organizace 

Akademie múzických umění v Praze 

Česká zemědělská univerzita v Praze 



České vysoké učení technické v Praze 

Janáčkova akademie múzických umění v Brně 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Masarykova univerzita 

Mendelova univerzita v Brně 

Ostravská univerzita 

Slezská univerzita v Opavě 

Technická univerzita v Liberci 

Univerzita Hradec Králové 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

Univerzita Karlova 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Univerzita Pardubice 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Vysoká škola ekonomická v Praze 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

Vysoká škola polytechnická Jihlava 

Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze 

Vysoké učení technické v Brně 

Západočeská univerzita v Plzni 

Akademie věd České republiky 

Žádná z výše uvedených 

 

2.Organizační jednotka Akademie múzických umění v Praze 

51210 - Divadelní fakulta 

51650 - Ediční centrum AMU 

51310 - Filmová a televizní fakulta 

51110 - Hudební fakulta 

51610 - Katedra cizích jazyků AMU 



51620 - Katedra tělesné výchovy AMU 

51630 - Knihovna AMU 

51640 - Počítačové centrum AMU 

Žádná z výše uvedených 

 

2.Organizační jednotka Česká zemědělská univerzita v Praze 

41650 - Centrum pro další vzdělávání a poradenství 

41210 - Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů 

41320 - Fakulta lesnická a dřevařská 

41410 - Fakulta lesnická a environmentální 

41340 - Fakulta tropického zemědělství 

41330 - Fakulta životního prostředí 

41610 - Institut tropů a subtropů 

41600 - Institut vzdělávání a poradenství 

41620 - Katedra pedagogiky 

41630 - Katedra tělesné výchovy 

41110 - Provozně ekonomická fakulta 

41690 - Školní zemědělský podnik se sídlem v Kostelci nad Černými lesy 

41680 - Školní zemědělský podnik se sídlem v Lánech 

41310 - Technická fakulta 

41660 - UNICO-AGRIC - zprostředkovatelská a inženýrská kancelář 

41670 - Ústav výpočetní techniky 

Žádná z výše uvedených 

 

2.Organizační jednotka České vysoké učení technické v Praze 

21640 - Centrum biomedicínského inženýrství 

21680 - Centrum pro radiochemii a radiační chemii 

21730 - Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky 

21450 - Fakulta architektury 

21460 - Fakulta biomedicínského inženýrství 

21260 - Fakulta dopravní 



21230 - Fakulta elektrotechnická 

21240 - Fakulta informačních technologií 

21340 - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 

21110 - Fakulta stavební 

21220 - Fakulta strojní 

21710 - Inovacentrum 

21610 - Kloknerův ústav 

21630 - Masarykův ústav vyšších studií 

21650 - Technologické a inovační centrum 

21720 - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov 

21670 - Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT 

21690 - Ústav tělesné výchovy a sportu 

21700 - Ústřední knihovna 

21830 - Vydavatelství ČVUT 

21620 - Výpočetní a informační centrum 

21660 - Výzkumné centrum průmyslového dědictví 

Žádná z výše uvedených 

 

2.Organizační jednotka Janáčkova akademie múzických umění v Brně 

54530 - Divadelní fakulta 

54710 - Divadlo na Orlí 

54510 - Hudební fakulta 

54610 - Knihovna 

Žádná z výše uvedených 

 

6.Organizační jednotka Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

12700 - Britské centrum 

12670 - Centrum informačních technologií 

12510 - Ekonomická fakulta 

12680 - Evropské informační centrum 

F2 - FAKULTA MANAGEMENTU JU 



12520 - Fakulta rybářství a ochrany vod 

12210 - Filozofická fakulta 

12710 - Goethe-Zentrum 

12650 - Historický ústav 

12690 - Institut pro etiku hospodářství a regionální rozvoj 

12660 - Jazykové centrum 

12410 - Pedagogická fakulta 

12310 - Přírodovědecká fakulta 

12620 - Školský zemědělský podnik 

12260 - Teologická fakulta 

12640 - Ústav fyzikální biologie 

12630 - Ústav fyzikální chemie 

12610 - Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický 

12110 - Zdravotně sociální fakulta 

12220 - Zemědělská fakulta 

Žádná z výše uvedených 

 

2.Organizační jednotka Masarykova univerzita 

14700 - Archiv 

14640 - Centrum jazykového vzdělávání 

14730 - Centrum občanského vzdělávání 

14660 - Centrum pro další vzdělávání 

14720 - Centrum pro transfer technologií 

14600 - Centrum zahraničních studií 

14560 - Ekonomicko-správní fakulta 

14330 - Fakulta informatiky 

14230 - Fakulta sociálních studií 

14510 - Fakulta sportovních studií 

14160 - Farmaceutická fakulta 

14210 - Filozofická fakulta 

14710 - Institut biostatistiky a analýz 



14650 - Katedra tělesné výchovy 

14110 - Lékařská fakulta 

14760 - Mendelovo muzeum 

14680 - Mezinárodní letní škola muzeologie ISSOM 

14630 - Mezinárodní politologický ústav 

14410 - Pedagogická fakulta 

14670 - Poradenské centrum pro studenty 

14690 - Pracoviště UNESCO - UNESCO CHAIR 

14220 - Právnická fakulta 

14310 - Přírodovědecká fakulta 

14750 - Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky 

14740 - Středoevropský technologický institut 

14770 - Univerzitní centrum Telč 

14620 - Ústav strategických studií 

14610 - Ústav výpočetní techniky 

14830 - Vydavatelství 

Žádná z výše uvedených 

 

2.Organizační jednotka Mendelova univerzita v Brně 

43210 - Agronomická fakulta 

43630 - Botanická zahrada a arboretum 

43680 - Centrum transferu technologií 

43310 - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 

43670 - Institut celoživotního vzdělávání 

43410 - Lesnická a dřevařská fakulta 

43110 - Provozně ekonomická fakulta 

43660 - Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny 

43640 - Školský zemědělský podnik Lednice 

43650 - Školský zemědělský podnik Žabčice 

43610 - Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb 

43620 - Ústav výpočetní techniky 



43510 - Zahradnická fakulta 

Žádná z výše uvedených 

 

2.Organizační jednotka Ostravská univerzita 

17610 - Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace 
fuzzy modelování 

17650 - Centrum informačních a poradenských služeb 

17630 - Centrum informačních technologií 

17670 - Evropský výzkumný institut sociální práce 

17200 - Fakulta sociálních studií 

17500 - Fakulta umění 

17250 - Filozofická fakulta 

17660 - Institut pro umělecká studia 

17110 - Lékařská fakulta 

17450 - Pedagogická fakulta 

17310 - Přírodovědecká fakulta 

17640 - Univerzitní knihovna 

17620 - Ústav pro regionální studia 

Žádná z výše uvedených 

 

2.Organizační jednotka Slezská univerzita v Opavě 

19510 - Fakulta veřejných politik v Opavě 

19240 - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 

19630 - Fyzikální ústav v Opavě 

19610 - Matematický ústav v Opavě 

19520 - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 

19620 - Vzdělávací centrum v Krnově 

Žádná z výše uvedených 

 

2.Organizační jednotka Technická univerzita v Liberci 

24630 - Centrum dalšího vzdělávání 



24310 - Ekonomická fakulta 

24220 - Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 

24510 - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická 

24210 - Fakulta strojní 

24410 - Fakulta textilní 

24520 - Fakulta umění a architektury 

24530 - Fakulta zdravotnických studií 

24620 - Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace 

24610 - Ústav zdravotnických studií 

Žádná z výše uvedených 

 

2.Organizační jednotka Univerzita Hradec Králové 

18450 - Fakulta informatiky a managementu 

18460 - Filozofická fakulta 

18440 - Pedagogická fakulta 

18470 - Přírodovědecká fakulta 

18610 - Ústav sociální práce 

Žádná z výše uvedených 

 

2.Organizační jednotka Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

13640 - Centrum informatiky 

13510 - Fakulta sociálně ekonomická 

13420 - Fakulta strojního inženýrství 

13530 - Fakulta umění a designu 

13450 - Fakulta zdravotnických studií 

13520 - Fakulta životního prostředí 

13410 - Filozofická fakulta 

13830 - Knihkupectví UJEP 

13430 - Pedagogická fakulta 

13440 - Přírodovědecká fakulta 

13650 - Univerzitní poradenské centrum 



13660 - Ústav humanitních studií 

13670 - Ústav přírodních věd 

13630 - Ústav slovansko-germánských studií 

13620 - Ústav techniky a řízení výroby 

13610 - Ústav zdravotnických studií 

13680 - Vědecká knihovna 

13690 - Výzkumné centrum konkurenceschopného a udržitelného rozvoje regionu 

Žádná z výše uvedených 

 

2.Organizační jednotka Univerzita Karlova 

11110 - 1. lékařská fakulta 

11130 - 2. lékařská fakulta 

11120 - 3. lékařská fakulta 

11830 - Arcibiskupský seminář 

11880 - Centrum Krystal 

11640 - Centrum pro ekonomický výzkum a doktorská studia 

11690 - Centrum pro otázky životního prostředí 

11600 - Centrum pro přenos poznatků a technologií 

11620 - Centrum pro teoretická studia 

11270 - Evangelická teologická fakulta 

11660 - Evropské informační středisko 

11240 - Fakulta humanitních studií 

11230 - Fakulta sociálních věd 

11510 - Fakulta tělesné výchovy a sportu 

11160 - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

11210 - Filozofická fakulta 

11280 - Husitská teologická fakulta 

11630 - Institut základů vzdělanosti 

11260 - Katolická teologická fakulta 

11150 - Lékařská fakulta v Hradci Králové 

11140 - Lékařská fakulta v Plzni 



11320 - Matematicko-fyzikální fakulta 

11840 - Nakladatelství Karolinum 

11410 - Pedagogická fakulta 

11220 - Právnická fakulta 

11310 - Přírodovědecká fakulta 

11860 - Sportovní centrum 

11610 - Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy 

11670 - Ústav jazykové a odborné přípravy 

11650 - Ústav výpočetní techniky 

11680 - Ústřední knihovna 

Žádná z výše uvedených 

 

2.Organizační jednotka Univerzita Palackého v Olomouci 

15630 - Centrum celouniverzitních aktivit Univerzity Palackého 

15260 - Cyrilometodějská teologická fakulta 

15510 - Fakulta tělesné kultury 

15120 - Fakulta zdravotnických věd 

15210 - Filozofická fakulta 

15620 - Informační centrum Univerzity Palackého 

15110 - Lékařská fakulta 

15410 - Pedagogická fakulta 

15220 - Právnická fakulta 

15310 - Přírodovědecká fakulta 

15610 - Společná laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu AV ČR 

Žádná z výše uvedených 

 

2.Organizační jednotka Univerzita Pardubice 

25740 - Centrum materiálového výzkumu 

25620 - Centrum výzkumné a znalecké činnosti 

25510 - Dopravní fakulta Jana Pernera 

25410 - Fakulta ekonomicko-správní 



25530 - Fakulta elektrotechniky a informatiky 

25210 - Fakulta filozofická 

25310 - Fakulta chemicko-technologická 

25110 - Fakulta restaurování 

25520 - Fakulta zdravotnických studií 

25640 - Informační centrum 

25750 - Jazykové centrum 

25650 - Katedra tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice 

25710 - Přepravní laboratoř, společné pracoviště NH-TRANS Ostrava a Dopravní 
fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice 

25690 - Společná laboratoř analýzy a hodnocení polymerů SYNPO a.s, 
Pardubice-Rybitví a Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice 

25670 - Společná laboratoř chemie pevných látek Akademie věd České republiky a 
Univerzity Pardubice 

25680 - Společná laboratoř NMR spektroskopie Výzkumného ústavu organických 
syntéz a.s., Pardubice-Rybitví a Univerzity Pardubice 

25700 - Společné pracoviště aplikované medicíny Nemocnice Pardubice a Fakulty 
chemicko-technologické Univerzity Pardubice 

25850 - Středisko dopravy Univerzity Pardubice 

25660 - Univerzitní ekologické centrum Univerzity Pardubice 

25630 - Univerzitní knihovna Univerzity Pardubice 

25730 - Ústav elektrotechniky a informatiky 

25610 - Ústav jazyků a humanitních studií 

25720 - Ústav zdravotnických studií 

Žádná z výše uvedených 

 

2.Organizační jednotka Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

28140 - Fakulta aplikované informatiky 

28150 - Fakulta humanitních studií 

28160 - Fakulta logistiky a krizového řízení 

28120 - Fakulta managementu a ekonomiky 

28130 - Fakulta multimediálních komunikací 

28110 - Fakulta technologická 



28700 - Knihovna UTB 

28610 - Univerzitní institut 

Žádná z výše uvedených 

 

2.Organizační jednotka Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 

16620 - CEITEC - Středoevropský technologický institut, VFU Brno 

16270 - Fakulta veterinární hygieny a ekologie 

16170 - Fakulta veterinárního lékařství 

16610 - Školský zemědělský podnik Nový Jičín 

Žádná z výše uvedených 

 

2.Organizační jednotka Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

27680 - Archiv VŠB-TUO 

27730 - Centrum energetického využití netradičních zdrojů energie 

27660 - Centrum informačních technologií 

27640 - Centrum nanotechnologií 

27750 - Centrum podpory inovací 

27690 - Centrum pokročilých inovačních technologií 

27830 - Ediční středisko 

27510 - Ekonomická fakulta 

27200 - Fakulta bezpečnostního inženýrství 

27240 - Fakulta elektrotechniky a informatiky 

27360 - Fakulta materiálově- technologická 

27120 - Fakulta stavební 

27230 - Fakulta strojní 

27350 - Hornicko-geologická fakulta 

27710 - Institut environmentálních technologií 

27740 - IT4Innovations 

27760 - Katedra fyziky 

27610 - Katedra jazyků 

27600 - Katedra matematiky a deskriptivní geometrie 



27620 - Katedra společenských věd 

27630 - Katedra tělesné výchovy a sportu 

27720 - Katedra učitelství odborných předmětů 

27700 - Středisko vzdělávání 

27670 - Ústřední knihovna 

27650 - Výzkumné energetické centrum 

Žádná z výše uvedených 

 

2.Organizační jednotka Vysoká škola ekonomická v Praze 

31610 - Centrum informatiky 

31110 - Fakulta financí a účetnictví 

31140 - Fakulta informatiky a statistiky 

31160 - Fakulta managementu v Jindřichově Hradci 

31120 - Fakulta mezinárodních vztahů 

31130 - Fakulta podnikohospodářská 

31150 - Národohospodářská fakulta 

Žádná z výše uvedených 

 

2.Organizační jednotka Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

22640 - Centrální laboratoře 

22310 - Fakulta chemické technologie 

22340 - Fakulta chemicko-inženýrská 

22330 - Fakulta potravinářské a biochemické technologie 

22320 - Fakulta technologie ochrany prostředí 

22610 - Katedra jazyků 

22630 - Katedra společenských věd 

22620 - Katedra tělesné výchovy 

22350 - Technopark Kralupy 

22660 - Ústřední knihovna 

22670 - Vydavatelství 

22650 - Výpočetní centrum 



Žádná z výše uvedených 

 

2.Organizační jednotka Vysoké učení technické v Brně 

26630 - Centrum sportovních aktivit 

26640 - Centrum výpočetních a informačních služeb 

26410 - Fakulta architektury 

26220 - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

26310 - Fakulta chemická 

26230 - Fakulta informačních technologií 

26530 - Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně 

26510 - Fakulta podnikatelská 

26110 - Fakulta stavební 

26210 - Fakulta strojního inženýrství 

26520 - Fakulta technologická ve Zlíně 

26420 - Fakulta výtvarných umění 

26650 - Institut celoživotního vzdělávání 

26620 - Středoevropský technologický institut 

26610 - Ústav soudního inženýrství 

26700 - Ústřední knihovna 

Žádná z výše uvedených 

 

2.Organizační jednotka Západočeská univerzita v Plzni 

23610 - Centrum informatizace a výpočetní techniky 

23520 - Fakulta aplikovaných věd 

23410 - Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara 

23510 - Fakulta ekonomická 

23220 - Fakulta elektrotechnická 

23330 - Fakulta filozofická 

23420 - Fakulta pedagogická 

23320 - Fakulta právnická 

23210 - Fakulta strojní 



23310 - Fakulta zdravotnických studií 

23640 - Nové technologie - výzkumné centrum 

23660 - Regionální inovační centrum elektrotechniky 

23620 - Univerzitní knihovna 

23630 - Ústav celoživotního vzdělávání 

23670 - Ústav jazykové přípravy 

23650 - Ústav umění a designu 

23690 - Zahraniční vztahy 

Žádná z výše uvedených 

 

2.Organizační jednotka Akademie věd České republiky 

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. 

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. 

Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. 

Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 

Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. 

Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. 

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

Geologický ústav AV ČR, v. v. i. 

Historický ústav AV ČR, v. v. i. 

Knihovna AV ČR, v. v. i. 

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. 

Matematický ústav AV ČR, v. v. i. 

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 

Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. 



Orientální ústav AV ČR, v. v. i. 

Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. 

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. 

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. 

Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. 

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. 

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. 

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. 

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. 

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. 

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. 

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. 

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. 

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. 

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. 

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. 

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. 

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. 

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. 

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. 

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. 

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. 

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. 

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. 

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. 



Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. 

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. 

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. 

Žádná z výše uvedených 

 

3.Aktuální pracovní pozice 
Můžete zvolit více možností 

Student/ka Bc. 

Student/ka Mgr. 

Student/ka Ph.D. 

Výzkumník/výzkumnice 

Pedagog/pedagožka (bez výzkumné činnosti) 

Administrativní/technicko hospodářský pracovník/pracovnice 

 

4.Věková skupina 

18 - 24 

25 - 29 

30 - 39 

40 - 49 

50 - 59 

60 < 

 

5.Pohlaví 

Žena 

Muž 

Jiné 

Nechci uvádět 

 

Publikace a režim open access 

6.Oblast výzkumu (dle struktury oborů OECD - Frascati manual) 



Přírodní vědy 

Inženýrství a technologie 

Lékařství a zdravotnické vědy 

Zemědělské a veterinární vědy 

Společenské vědy 

Humanitní vědy a umění 

Multioborový výzkum 

Nic z výše uvedeného 

 
7.Pokud se věnujete vícero oblastem výzkumu, nebo nejste spokojen/a s 
oborovým zařazením v předchozím bodu, popište prosím Vaše zaměření slovně 
 
7.Přírodní vědy 
Vyberte odpověď. 

7.Inženýrství a technologie 
Vyberte odpověď. 

7.Lékařství a zdravotnické vědy 
Vyberte odpověď. 

7.Zemědělské a veterinární vědy 
Vyberte odpověď. 

7.Společenské vědy 
Vyberte odpověď. 

7.Humanitní vědy a umění 
Vyberte odpověď. 

 

8.Publikoval/a jste někdy vědeckou publikaci? 

Ano 

Ne 

 
9.Máte povinnost publikovat výsledky Vašeho aktuálně řešeného 
projektu/řešených projektů? 

Ano 

Ne 

 



10.Které faktory jsou pro Vás při rozhodování o publikování důležité? 

 
velmi 

důležité 
spíše 

důležité 
ani důležité, 

ani nedůležité 
spíše 

nedůležité 
zcela 

nedůležité 
Neví

m 

Aktuální nastavení systému hodnocení 
vědeckých výstupů       

Časopis pro publikování doporučují 
kolegové/kolegyně       

Předchozí pozitivní zkušenosti s 
vydavatelem/editorem       

Časopis vychází v režimu otevřeného přístupu 
(preferuji časopisy s otevřeným přístupem)       

Relevance časopisu pro vědeckou komunitu       

Časopis vyhovuje publikační politice mé 
mateřské organizace       

Vysoká prestiž/kvalita časopisu       

Vysoká pravděpodobnost opublikování článku 
v časopisu       

Publikování v časopise nevyžaduje poplatek ze 
strany autora       

Politika časopisu v oblasti copyrightu (časopis 
ponechává práva autorovi)       

Vysoký impakt faktor časopisu       

Kratší interval mezi odevzdáním textu a 
zveřejněním       

Časopis vychází v českém jazyce (preferuji 
pro publikaci ČJ)       

Časopis vychází v anglickém jazyce (preferuji 
pro publikaci AJ)       

Časopis vychází v oborově dominantním 
jazyce (preferuji publikaci v oborově 
dominantním jazyce) 

      

 

11.Postoj k publikování formou open access 



 
Naprosto 
souhlasím 

Spíše 
souhlasím 

Neví
m 

Spíše 
nesouhlasím 

Naprosto 
nesouhlasím 

S principy otevřeného přístupu se ztotožňuji      
 
12.Publikoval/a jste někdy vědeckou publikaci v režimu open access? 

Ano 

Ne 

Chystám se 

Nevím 

 
13.Plánujete publikovat v režimu open access? 

Ano 

Ne 

Open access pro mě není rozhodujícím faktorem 

 
14.Proč neplánujete publikovat v režimu open access? 

Nevím, jak na to 

Nemám možnost open access publikování financovat 

Mé pracoviště open access nepodporuje 

Nechci dát své dílo volně k dispozici, bojím se, že by mohlo být mé dílo zcizeno 

Bojím se, že mé dílo nezíská dostatečný citační ohlas 

Mám obavy z predátorských časopisů 

V mém oboru má open access špatnou reputaci/kvalitu 

Je to moc komplikované 

Other 

 

 
14.Proč plánujete publikovat v režimu open access? 

Je to povinnost (pracoviště, poskytovatel financí) 

Chci, aby mé dílo mělo větší informační dopad 

V mém oboru je to běžná praxe 

Předpokládám, že open access bude čím dál častější a chci jít s dobou 



Other 

 

 
15.V případě, že licenční podmínky vydavatele dovolují tzv. zelenou cestu open 
access, jste ochotni poskytnout plný text své publikace (vydanou verzi nebo 
preprint/postprint) k uložení do institucionálního repozitáře a k jeho zveřejnění? 

Ano 

Ne 

 

16.Jaké máte důvody nevyužívat zelenou cestu open access (uložení plného textu 
do repozitáře)? 

 
 

Podpora a propagace publikování a open access 

17.Absolvoval/a jste někdy školení/seminář/přednášku na téma vědeckého 
publikování? 

Ano 

Ne 

18.Absolvoval/a jste někdy školení/seminář/přednášku na téma vědeckého 
publikování v režimu open access? 

Ano 

Ne 

19.Podporuje Vaše pracoviště publikování v režimu open access? 
kupř. Nabídka konzultací, školení, možnost financování publikačních poplatků apod. 

Ano 

Ne 

Nevím 

20.Jakým způsobem podporuje Vaše pracoviště publikování v režimu open 
access? 

Financováním či spolufinancováním publikačních poplatků open access 

Personálně vytvořením pozice - kontaktní osoby na pracovišti (OA koordinátor, 
knihovník apod.) 

Pořádáním školení a poskytováním konzultací 

Metodicky při výběru vhodného časopisu 



Metodicky při zajištění grantových prostředků pro open access poplatky 

Organizační jednotka (fakulta/ústav/katedra apod.) provozuje vlastní platinové OA 
časopisy (bez nutnosti hrazení OA poplatků) 

Finanční odměnou/honorářem za publikaci 

Formulovanou politikou (existencí doporučení, opatření)  

 Other 

 

 

21.Jakou formu podpory v oblasti otevřeného publikování byste uvítali? 

Obecná školení a vzdělávací akce 

Oborová školení 

Individuální školení/konzultace 

Metodické materiály a návody 

Individuální podpora při procesu publikování 

Právní podpora při uzavírání licenčních smluv 

Finanční podpora (fond na gold open access; vouchery apod.) 

 Other 

 

22.O kterých oblastech problematiky open access byste chtěli získat více 
informací? 

Open access časopisy 

Autoarchivace a otevřené repozitáře 

Predátorská vydavatelství a časopisy 

Otevřené licence 

Open access podmínky poskytovatelů financí na výzkum 

Open access a hodnocení vědy 

 Other 

 

23. V případě, že byste se potřeboval/a poradit s open access, na koho byste se 
obrátil/a na pracovišti o pomoc? 

Knihovna 

Studijní oddělení 



Oddělení vědy a výzkumu 

Školitel 

Kolega 

Nevím 

 Other 

 

24.Jaké aktivity/akce na téma open access byste uvítal/a? 

Přednáška 

Workshop 

Individuální konzultace 

Webinář 

Neformální setkání 

Panelová diskuze 

Other 

 

 


