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Pro úspěch otevřeného přístupu 

Radka Syrová 

 Berlínská deklarace  
    (AV ČR, Grantová agentura ČR, MU, AKVŠ*)  

    a přijetí politiky OA 
 

 Bez OA politiky často nelze auto-archivovat! 
 

 institucionální OA repozitář 
 

* Asociace knihoven vysokých škol České republiky – podpis 16. 5. 2012 

24.10.2012 



Otevřené instituce 

Institucionální realizace OA 

 Akademie věd ČR (AV ČR) 

 Masarykova univerzita (MU) 

 

Prosazování OA odspodu 

 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) 

 Univerzita Pardubice (UPCE) 

Radka Syrová 
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Akademie věd ČR (AV ČR) 

 Berlínská deklarace (2008) 

 politika otevřeného přístupu (2010) 

 repozitář ASEP – nastavení procesů ukládání 
a zpřístupnění plných textů publikační 
činnosti (od 2012) 

 fond na podporu publikování zlaté cesty OA 
(2011 a 2012: 1 mil. Kč – aktuálně vyčerpán) 
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Masarykova univerzita (MU) 

Radka Syrová 

 Berlínská deklarace (2010) 

 povinná auto-archivace od ledna 2012 
(směrnice rektora č. 7/2011 ) 

Povinné vložení, dobrovolné zveřejnění v OA režimu. 

 příprava repozitáře pro využití zelené cesty OA 

 OA diplomové práce 
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Univerzita Tomáše Bati (UTB) 

Radka Syrová 

 OA repozitář diplomových prací (oddělené r.) 

 

 repozitář publikační činnosti UTB 

 propojení vykazování výsledků s repozitářem 
(WoS > OBD > repozitář) 

 1730 bibliografických záznamů a 43 plných textů 

 nadstavbové služby 
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Univerzita Pardubice (UPCE) 

Radka Syrová 

 repozitář Digitální knihovna Univerzity 
Pardubice – kombinace s OA 

 diplomové práce 

 publikační činnost (příprava technického řešení 

pro propojení vykazování výsledků s repozitářem) 

 nadstavbové služby 
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Institucionální OA repozitáře 

Při naplňování repozitáře záleží na politice auto-archivace. 
 

Povinná auto-archivace 
 Masarykova univerzita (MU) 
 
Dobrovolná auto-archivace v OA repozitářích 
 Akademie věd ČR (AV ČR) 
 Univerzita Tomáše Bati (UTB) 
 Univerzita Pardubice (UPCE) 
 Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) 
 Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) 

 
 Radka Syrová 
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OA repozitáře v ČR 

Radka Syrová 

 dKNAV 
 MU 
 2 UTB 
 UPCE 
 VŠB-TUO 
 ZČU 
 ČVUT 
 UK 
 NUŠL 
 DML-CZ 
 (sborníky INFOZ) 
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Shrnutí OA v ČR 

 zlatá cesta OA – fond AV ČR  

 + granty a výzkumné záměry 
 

 zelená cesta auto-archivace 

 povinně: AV ČR, MU 

 dobrovolně: UTB, UPCE, VŠB-TUO, ZČU 

 + využití předmětových repozitářů 
 

 šedá cesta OA – diplomové práce: MU, UTB 
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Otázky? 

Radka Syrová, Knihovna Jana Palacha FF UK 

radka.syrova@ff.cuni.cz 

Radka Syrová 
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