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 Mezinárodní srovnávací studie
 Více než 30 zemí (k 30.9.2017)
 Data = jakákoliv informace uložená nejen v 

digitální formě, a to včetně textu, čísel, 
obrázků, videa nebo filmu, zvuku, SW, 
algoritmů, rovnic, animací, modelů, simulací 
aj.



 Česká verze přístupná online, žádost o 
vyplnění rozeslána všem akademikům a 
doktorandům UK (>10 000)

 Vytváření a využívání dat – typy dat, objem, 
způsob ukládání

 Postoje ke sdílení dat a chování při sdílení
 Povědomí o různých aspektech 

managementu dat (metadata, identifikátory 
aj. )

 Školení v managementu dat



 2381 odpovědí, z toho 1434 kompletních
 Akademici – 603, doktorandi – 831
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 Obeznámenost s požadavky otevřeného 
přístupu

 Postoj ke sdílení dat
 Současná praxe ve sdílení dat
 Obavy spojené se sdílením dat
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• 13% nesdílí data 
žádným 
způsobem

• Akademici sdílejí 
data častěji než 
doktorandi 
(p<0,001)

• Oborové rozdíly 
(p=0,012)

• Mladší sdílejí více 
než starší (p=0,03)
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• Sdílení neznamená 
otevřený přístup

• Data jsou nejčastěji 
sdílena na vyžádání

• Data otevřeně 
zpřístupňují častěji 
ti, kteří jsou 
obeznámeni s 
principy otevřeného 
přístupu (p=0,002)

• Akademici sdílejí 
data otevřeně 
častěji než 
doktorandi 
(p<0,001)
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• Oborové rozdíly
• Respondenti z 

oblasti medicíny a 
sociálních věd se 
častěji obávají 
právních  etických 
problémů 
(p<0,001)

• Obavy ze zneužití 
dat a z právních a 
etických problémů 
ovlivňují ochotu 
sdílet data
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 Akademici jsou ochotni svá data sdílet, ale 
nejedná se o otevřený přístup

 Nejsou obeznámeni s principy OA

 Respondenti zatím většinou neabsolvovali školení v 
managementu výzkumných dat (pouze 12,2 % 
absolvovalo nějaké školení, z toho většina pouze v 
citování dat)

 UK nemá centrální řešení pro otevřené ukládání dat

 Oborové rozdíly, zejména co se týče obav
 Obavy z nárůstu administrativy



 Akademici a vědci UK jsou ochotni svá data 
sdílet

 Vnímají rizika spojená se sdílením dat
 Nutnost vytvořit infrastrukturu pro sdílení dat 

vyhovující specifikům jednotlivých oborů
 Pokračování ve výzkumu s využitím kvanti- i 

kvalitativní metod, zaměření na oborová 
specifika
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