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Aha a co to tedy znamená ????? 
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 Open Access je iniciativou, která má za cíl zajistit trvalý a 
bezplatný online přístup k výsledkům vědy a výzkumu. Je 
alternativou k současnému trendu publikování. 

 

 K OA je možné přistupovat 2 cestami: 

• Zlatá cesta →  autoři své odborné články publikují v Open 
Access časopisech (model hybridní, pozdržený, komerční, 
nekomerční) 

• Zelená cesta → cesta auto-archivace; autoři své eprinty 
zpřístupňují ve vlastních otevřených repozitářích (osobních, 
institucionálních, předmětových) 
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Má pro mě OA nějaké výhody? 
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 Výhody pro vědce 

• Vyšší citovanost vaší práce 

• Rychlý přístup k nejnovějším informacím 

 Výhody pro vydavatele 

• Zvýšení čtenosti 

• Zvýšení citovanosti publikovaných článků → zvýšení 
impakt faktoru 

 Výhody pro studenty 

• Efektivní přístup k informacím 

• Zvýšení kvality studia 

 



5 

Open Access mě zaujal, co dál? 

 Pokud hledáte OA časopisy, můžete navštívit Directory of 
Open Access Journals. Tato databáze obsahuje přes 5541 
časopisů z mnoha oblastí a najdete ji na adrese: 
http://www.doaj.org . 

 

 Dokumenty zveřejňované v OA režimu jsou ale také ukládány 
do repozitářů. Na internetu je dostupný adresář uložišť z celého 
světa OpenDOAR, a to na adrese: http://www.opendoar.org/ . 
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A to je všechno? 

 Není!  

 ResearchGATE – „vědecký Facebook“  

 Komunikační platforma 

 600 000 uživatelů z 196 zemí světa 

 Bezplatná informační brána 

 Umožňuje prezentovat vědeckou práci 

 http://www.researchgate.net/  
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Co NTK a Open Access? 

 V roce 2009 NTK pořádala odborný seminář „Elektronické 
informační zdroje pro technické obory“, kde mimo jiné zazněly 3 
příspěvky o OA. Prezentace z této akce můžete nalézt na 
stránkách knihovny.   

 

 Na Open Access narazili ve svých příspěvcích také 
přednášející mezinárodní konference Knowledge-Research-
Education 2010. I tyto příspěvky můžete najít na stránce 
věnované konferenci KRE. 
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Má NTK nějaké OA zdroje? 

 Má. Mezi elektronickými zdroji můžete najít dva, a to: 
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Angažuje se NTK v nějakém OA projektu? 

 Ano!  

 NTK v dubnu 2010 podepsala dokument „Expression of 
interest to join SCOAP3“. Vyjádřila tím podporu konsorciu 
SCOAP3, které má za cíl rozvoj publikování pod Open Access 
a rozvoj otevřených repozitářů, vhodných pro ukládání preprintů 
a výsledků zkoumání v oblasti HEP (High-Energy Physics) – 
fyziky částic. 
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Kde najdu více informací? 

 Mezinárodní stránky iniciativy Open Access Week  

 http://www.openaccessweek.org   

 Open Access Scholarly Information Sourcebook 

 http://www.openoasis.org/  

 České stránky OA iniciativy 

 http://www.openaccess.cz   

 Stránky NTK a OA 

 http://www.techlib.cz/cs/1155-open-access-v-ntk  
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A co ten Open Access Week? 

 18. – 24.10.2010 

 Open Access Week (OAW) je celosvětová 

iniciativa, jejímž cílem je podpora a 

propagace otevřeného přístupu k vědecko-

výzkumným výsledkům. 

 Letos šlo již o druhý ročník celotýdenní 

události. OAW předcházela jednodenní akce 
„Open Access Day“, konaná v roce 2008 

organizacemi Public Library of Science, 

SPARC (the Scholarly Publishing and 

Academic Resources Coalition) a Students for 

FreeCulture. 
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Dělo se něco k OAW v České republice? 

 Asociace knihoven vysokých škol ČR 

 knihovny Akademie věd ČR 

 Národní technická knihovna 

  

 informace na stránkách jednotlivých institucí  

 odborné semináře, přednášky, workshopy 
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OAW v NTK 

 aktualita na úvodní stránce knihovny s odkazem na širší 
informace (http://www.techlib.cz/cs/1155-open-access-v-ntk)  

 prezentace na LCD panelech 

 plakáty 

 tisková zpráva 
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Open Access Workshop (MUNI) 

 18.10.2010 – rektorát Masarykovy 
univerzity 

 Ústav práva a technologií 

 http://tinyurl.com/2vpsrmz  

  

 přednáška (RNDr. Miroslav Bartošek, 
CSc.)  

 workshop - otevřená diskuze (JUDr. 
Radim Polčák, Ph.D., Mgr. Matěj Myška, 
Mgr. Jaromír Šavelka  
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Tereza Simandlová 

oddělení Digitální Národní technické knihovny 

tereza.simandlova@techlib.cz, linka 434 

http://www.youtube.com/watch?v=y9Jh_GffRPU
mailto:tereza.simandlova@techlib.cz

