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Co dělá vědu vědou? 



Myšlenky, nápady? 

Studium? Analýza 

dat? 

Patenty? 

Publikované 

články? 

……….? 



Vědecká komunikace je když... 

Studium, 
příprava 

Výzkum, 
měření, závěry 

Patentování, 
publikování 

Citace, impakt, 
hodnocení 

Rešerše, 
literatura 

Vědec - 
nápad 

Poskytovatel 
- finance 

Univerzita, 
VÚ - výzkum 

Vydavatel - 
publikování 

Knihovna – 
přístup k EIZ 

Svoboda, Martin. Open Access: proč a jak? In Open Access aneb Open your 

mind! 2012 [online]. Praha : NTK, 2012-10-24 [cit. 2012-11-06]. Dostupný z 

WWW: <http://repozitar.techlib.cz/record/477/files/idr-477_1.pdf>.  

Rygelová, Pavla; Simandlová, Tereza. Open Access [elektronický zdroj]. 

Ostrava, 2013 [cit. 2013-08-12]. Veřejně nedostupný dokument. 
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...všudypřítomné informace... 



„Nepublikovaná věda není žádnou 

vědou. I kdyby badatel bádal sebevíce, 

jeho knihy a protokoly pokusů nakonec 

obmotají pavučiny, sežerou myši a 

výsledek je nulový.“ 

ŠESTÁK, Zdeněk. 2000. Jak psát a přednášet o vědě. Vyd. 1. Praha : Academia, 2000. 204 s. ISBN 80-200-0755-5. 



Tradice jsou tradice... 

Starý model nevyužívá plně dnešních 

možností. 

Finančně a myšlenkově neefektivní. 

Peer-review tě sleduje... A s ním i 

hodnocení vědy. 



“S nástupem internetu, který technicky umožňuje 

okamžitý online přístup k informacím, se obchodní 

modely vydavatelů stávají nepřirozeně silnými. Dřívější 

rovnocenné postavení knihoven, vědců a vydavatelů se 

mění. Vydavatelé získali monopolní postavení v šíření 

vědeckých informací a to představuje chybu v systému. 

A dle teorie systémů: pokud se chyba stává 

neodstranitelnou, pak je třeba usilovat ne o odstranění 

chyby v systému, ale o změnu celého systému. 

Tou systémovou změnou je přechod na Open 

Access.” 

Rygelová, Pavla; Simandlová, Tereza. Open Access [elektronický zdroj]. Ostrava, 2013 [cit. 2013-08-12]. Veřejně nedostupný dokument. 



„Alternativní“ Open Access 

„...svobodné, neodvolatelné, celosvětové 

právo na přístup a licenci ke kopírování, užití, 

distribuci, přeměnu a zobrazování práce 

veřejně, k distribuci odvozených děl na 

jakémkoli digitálním médiu z oprávněných 

důvodů.“ 

Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities [online]. 2003 [cit. 2013-08-14]. Dostupný z WWW: 

<http://oa.mpg.de/files/2010/04/berlin_declaration.pdf>. 

http://oa.mpg.de/files/2010/04/berlin_declaration.pdf


Gratis vs. Libre Open Access 



Licence Creative Commons 



Kudy se k otevřenosti vydat? 



Cesta otevřené autoarchivace 

Kombinace tradiční cesty publikování a 

ukládání autorských rukopisů do otevřeného 

repozitáře. 

S právní otázkou pomůže SHERPA/RoMEO. 

Najít repo pomůže služba OpenDOAR. 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.opendoar.org/


Cesta otevřeného publikování 

4 modely zlatého OA / gold publishing: čistý, 

placený, hybridní, pozdržený. 

Najít časopis pomůže služba DOAJ. 

(Zda splňujete - v UK - požadavky 

poskytovatele dotací řekne nástroj 

SHERPA/FACT) 

http://www.doaj.org/
http://www.sherpa.ac.uk/fact/index.php?la=en


Vědecké sociální sítě 

Mezioborové: Mendeley, Academia.edu, 

ResearchGate 

Oborové: Canadian Geomatics 

Twitter Community  

(Twitter: #geodesy,#geography, #cartography, 

#GeoForHigherEd, #PhDChat, #myResearch) 

http://www.mendeley.com/
http://www.academia.edu/
http://www.researchgate.net/
http://www.researchgate.net/
http://www.gogeomatics.ca/magazine/kick-starting-the-canadian-geomatics-twitter-community.htm
http://www.gogeomatics.ca/magazine/kick-starting-the-canadian-geomatics-twitter-community.htm
http://www.twitter.com


OA vyhledávací nástroje 

CORE 

BASE 

DRIVER 

Open Access Map 

Repository66 

http://core.kmi.open.ac.uk/search
http://core.kmi.open.ac.uk/search
http://www.base-search.net/about/en/
http://www.base-search.net/about/en/
http://search.driver.research-infrastructures.eu/
http://search.driver.research-infrastructures.eu/
http://www.openaccessmap.org/
http://www.openaccessmap.org/
http://maps.repository66.org/
http://maps.repository66.org/


OArepozitáře pro geo... 

Earth-prints Repository 

ShareGEO - datový repozitář (UK) 

GEO-LEOe-docs 

OpenDOAR → Earth and Planetary Sciences  

http://www.earth-prints.org/
http://www.earth-prints.org/
http://www.earth-prints.org/
http://www.earth-prints.org/
http://www.sharegeo.ac.uk/
http://e-docs.geo-leo.de/
http://e-docs.geo-leo.de/
http://e-docs.geo-leo.de/
http://e-docs.geo-leo.de/
http://e-docs.geo-leo.de/
http://e-docs.geo-leo.de/
http://opendoar.org/find.php?p=1&step=20&clID=6&format=summary&sort=r.rName


OAčasopisy pro geo... 

Acta Montanistica Slovaca (IF 0.094 / 2012) 

DOAJ → Earth and Environmental Sciences  

Solid Earth (IF 1.371 / 2012) 

Geodetski Vestnik (IF 0.367 / 2012) 

http://actamont.tuke.sk/
http://www.doaj.org/doaj?func=subject&cpId=78&uiLanguage=en
http://www.solid-earth-discuss.net/volumes_and_issues.html
http://geodetski-vestnik.com/cms/en/


V čem je OA přínosem? 



 

 Open Access Week 21. – 27. 10. 2013 
 

 www.openaccess.cz 

 www.facebook.com/openaccess.cz 

 www.twitter.com/OpenAccessCZ  

 

 

Chcete vědět víc? 



Děkuji za pozornost. 

Tereza Simandlová | @kliste 

t.simandlova@gmail.com 
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