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Proč jsme tady?
Představit koncept Open Science a inovativních nástrojů pro komunikaci 
vědeckých poznatků včetně zapojení veřejnosti do vědy.

Webinář je financován z programu Ministerstva kultury VISK 2 - Veřejné 
informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání 
knihovníků

219/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/


Program
Dopolední část: 10:00 - 12:00 
● Úvod do Open Science /otevřené vědy
● Pozadí vědeckého publikování  
● Otevřený přístup k vědeckým publikacím

Odpolední část: 13:00 - 16:00 
● Správa výzkumných dat a Open/FAIR Data 
● Open Science a Citizen Science v praxi 
● Open Science v Horizon Europe

319/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/


Krátce o nás

4

● Eva Hnátková
● Open Science koordinátorka na NTK a 

VŠCHT Praha
● Implementace evropských standardů 

do národního prostředí VaVaI
● Předchozí prezidenka Eurodoc 
● PhD z procesního inženýrství 

@EvaHnatkova 

19/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/
https://twitter.com/EvaHnatkova


Krátce o nás
● Barbora Votavová
● V NTK od května 2021
● Zaměření na implementaci ORCID
● PhD na VŠCHT Praha

      778 412 462

     @barboravotavova 

     barbora.votavova@techlib.cz 

           https://orcid.org/0000-0002-6445-2183

519/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/
https://twitter.com/barboravotava
https://orcid.org/0000-0002-6445-2183


Technikálie

619/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/


Úvod do Open Science

https://www.techlib.cz/cs/


Témata
1. Úvod do Open Science /otevřené vědy
2. Vědeckého publikování  a Open Access
3. Správa výzkumných dat a Open/FAIR Data 
4. Open Science a Citizen Science v praxi 
5. Open Science v Horizon Europe

819/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/


Přehled
● Co je otevřená věda
● Jaké jsou přínosy
● Politická podpora
● CzechElib
● NCIP VaVaI

919/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/
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Melanie Imming, & Jon Tennant. (2018, June 8). Sticker open science: just science done right

19/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/
https://doi.org/10.5281/zenodo.1285575


Existují různé

Open Science represents a new approach to the scientific 
process based on cooperative work and new ways of 
diffusing knowledge by using digital technologies and new 
collaborative tools.

Open Science is the effort to make the primary outputs of 
publicly funded research results - publications and the 
research data – publicly accessible in digital format with no 
or minimal restriction, to the scientific community, the 
business sector, or society more generally, to enhance 
transparency and collaboration, and fostering innovation.

Definice Open Science 

1119/10/2021



“The term Open Science refers to an umbrella concept that 
combines various movements and practices aiming to 
make scientific knowledge, methods, data and evidence 
freely available and accessible for everyone, increase 
scientific collaborations and sharing of information for the 
benefits of science and society, and open the process of 
scientific knowledge creation and circulation to societal 
actors beyond the institutionalized scientific community.”

Definice Open Science 

Source: First draft of the UNESCO Recommendation on Open Science (2/10/2020)

1219/10/2021

https://en.unesco.org/science-sustainable-future/open-science


Open Science praktiky

1319/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/


Přínosy Open Science

1419/10/2021

● ↑ Dostupnost vědeckých výsledků 
● ↑ Efektivnost a rychlé šíření
● ↑ viditelnost pro autory i instituce
● ↑ Ekonomický a sociální dopad
● Usnadňuje reprodukovatelnost
● Možnost sdílení & šetří zdroje

>  Buďte otevřenější a sdílejte svou 
vědu pod veřejnými licencemi CC-BY! Image: UNESCO Open Science elements

https://www.techlib.cz/cs/
https://en.unesco.org/sites/default/files/open_science_brochure_en.pdf


Věda v době COVID-19
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Source: OECD

19/10/2021

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/why-open-science-is-critical-to-combatting-covid-19-cd6ab2f9/


Věda v době COVID-19

16

Manifesto for EU COVID-19 Research (EC, July 2020)

19/10/2021

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation/covid-research-manifesto_en


Věda v době COVID-19

17

OpenAIRE portal: Corona Virus Disease (COVID-19)

19/10/2021

https://covid-19.openaire.eu/


Věda v době COVID-19

18

The European COVID-19 Data Platform

19/10/2021

https://www.covid19dataportal.org/


1919/10/2021

OSN -  Organizace spojených národů

Přístup k 
vědeckým 
informacím je 
považován za 
klíčový pro 
řešení mnoha 
problémů, 
kterým v 
současnosti 
čelíme

https://www.techlib.cz/cs/
https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/


Politická podpora

2019/10/2021



Vize Evropy

2119/10/2021

Otevřené inovace
● Zapojme do procesu inovace více 

zúčastněných stran

Otevřená věda
● Usnadněme otevřenější výzkum 

pomocí digitálních nástrojů

Otevření světu
● Podpořme větší společenský dopad a 

spolupráci v Evropě i mimo ni
Evropská komise (2016)

https://www.techlib.cz/cs/
http://publications.europa.eu/resource/cellar/3213b335-1cbc-11e6-ba9a-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2


Evropské standardy pro Open Science
Key implementation components

Open Access 
● Horizon 2020/Horizon Europe
● Plan S 

Open Research Europe (ORE)

FAIR Data 
● GO FAIR Initiative (FAIR principles)
● Horizon Europe

European Open Science Cloud (EOSC)

2219/10/2021

https://www.eosc-portal.eu/
https://www.coalition-s.org/


Národní strategie/politika

2319/10/2021

Národní strategie OA ČR (2017-2020) + Akční plán | Národní politika VaVaI ČR 2021+   

https://www.techlib.cz/cs/
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=876326
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=876326
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=913172


Aktéři a cílové skupiny podle Národní strategie…

2419/10/2021

Příjemci 
podpory 

VaVaI

Správci 
vědeckých 
informací

Koncoví 
uživatelé 

● Knihovny
● Správci repozitářů 
● Správci IS VaVaI
● Vydavatelé

● Výzkumné instituce
● Výzkumní pracovníci

● Výzkumní pracovníci
● Zájemci o informace

● Grantové agentury 
(GAČR, TAČR)

● Akademie věd ČR 
● Ministerstva 

  (MŠMT, MPO..)

*GA ČR zatím Plan S 
nepodpořila

Poskytovatelé 
podpory 

VaVaI

https://www.techlib.cz/cs/
https://www.coalition-s.org/


Národní technická knihovna 
(NTK)

2519/10/2021



Národní technická knihovna (NTK)

2619/10/2021

● největší a nejstarší knihovna technické literatury v ČR
● součást národní informační infrastruktury

Primární funkce: poskytování odborných informačních zdrojů a služeb
Cílová skupina: studenti, akademičtí a výzkumní pracovníci, zájemci o 
technické informace z řad nejširší veřejnosti

Naše motto „knihovna je služba“

https://www.techlib.cz/cs/
https://www.czechelib.cz/cs/
https://www.techlib.cz/cs/2844-ceske-narodni-stredisko-issn
https://www.techlib.cz/cs/83946-ziskej-narodni-platforma-pro-sdileni-fondu


CzechElib

2719/10/2021

Národní centrum pro elektronické informační zdroje 

● Projekt OP VVV zahájen v roce 2017 
● Vybudování Národního centra CzechELib

NTK v rámci projektu CzechElib zajištuje od roku 2018 správu a centrální 
nákup elektronických informačních zdrojů (EIZ) formou předplatného 

● pro 125 členských institucí od cca 50 vydavatelů
● pokrytí přes 85% výdajů na předplatném v rámci ČR 

Spoluúčast na financování EIZ z prostředků EU skončila v roce 2020

https://www.techlib.cz/cs/
https://www.czechelib.cz/cs/
https://www.czechelib.cz/cs/


NCIP VaVaI

2819/10/2021

Národní centrum informační podpory VaVaI
● Nový projekt NTK, schválen usnesením vlády ČR ze dne 26. října 2020
● Navazuje na projekt CzechElib

Hlavní účel 
● Zajistit centralizovaný nákup a správu klíčových EIZ od roku 2021

- přechod na Gold OA - otevřený přístup k vědeckým publikacím
● Nástroj k podpoře VaVaI - vybudování platformy One-Stop-Shop for 

Researchers, Národního repozitáře a dalších → ORCID 

Trvání projektu: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2027 (7 let)
Financování ze státního rozpočtu

https://www.techlib.cz/cs/
https://ncip.techlib.cz/


Projektové aktivity NCIP VaVaI

29

PA1 - CzechElib PA2 - Akademické & 
firemní služby

PA3 - Evropské 
standardy

PA4 - Národní 
repozitář

PA5 - Technické a 
SW zabezpečení

PA6 - Řízení 
projektu

19/10/2021





Přechod na Gold Open Access

3119/10/2021

Jednou z ambicí projektu NCIP VaVaI, CzechElib

● Od 2021 přechod od předplatného k EIZ na Gold OA       model 
formou transformačních smluv (tam, kde to bude možné) 

Pokud se podaří takové smlouvy sjednat, budou články českých autorů 
publikovány v rámci centrální úhrady vydavateli (bez dalšího poplatku od 
autora) a budou veřejně dostupné. 

Transformační dohody - smlouvy mezi vydavateli a zákazníky (výzkumné 
organizace, konsorcia) transformující obchodní model  - (postupný) přechod od 
předplatného k platbám za otevřené publikování → dočasný nástroj k prosazení 
změny na OA jako standard pro vědeckou komunikaci.

https://www.techlib.cz/cs/


Národní repozitář

3219/10/2021

● Pro ukládání publikačních výstupů výzkumu, zejména pro potřeby 
organizací, které repozitář nevlastní 

● Umožní plnění povinnosti zveřejňovat výsledky výzkumu v režimu 
otevřeného přístupu (Green Open Access      ) 

● Snadný přístup ke všem výsledkům VaVaI, přinejmenším jejich metadat
● Vybudován v synergií s IS VaVaI a ve spolupráci s národní 

e-infrastrukturou na Open Source software - Invenio 3  
● Interoperabilita - možná výměna dat mezi ostatními úložišti institucí 

(např. IS VaVaI , zahraničními registry - OpenAIRE) 
● Automatické předávání výsledků event. projektů do CORDIS
● Zviditelnění výzkumné práce institucí a zvýšení jejich prestiže

https://www.techlib.cz/cs/


Klíčové pilíře pro implementaci otevřené vědy

33

Open Access FAIR Data Infrastruktura
Dovednosti a 
kompetence

Hodnocení a 
odměňování

Nové metriky
Integrita 
výzkumu 

Citizen 
Science 

dle Evropské komise

19/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/


Národní konsorcium pro ORCID

3419/10/2021 https://www.techlib.cz/en/84453-orcid-in-the-czech-republic

https://www.techlib.cz/cs/
https://www.techlib.cz/en/84453-orcid-in-the-czech-republic


OSS4R – One-Stop-Shop for Researchers

35

Fáze výzkumného cyklu: 
Dibuszová, E.; Hnátková, E.; Svoboda, M.: Strategické rámce 2021 -2027, NTK, Praha 2020.

Platforma OSS4R - jednotný 
přístup ke zdrojům, službám a 
metodické a instruktážní 
podpoře 
● Open Science
● Vědecká etika a integrita 
● Kariérní rozvoj vědců
● Rozvoj přenositelných 

dovedností 
● Ochrana duševního vlastnictví
● Propojení výzkumné a 

realizační sféry 

19/10/2021



Nástroj podpory pro VŠ, resp. celé VaVaI
Platforma „One-Stop-Shop for Researchers (OSS4R)“ - pokročilé asistované a 
samoobslužné informační a datové služby i centrální podpora Open Science

Cílem je 
● Zvyšovat kvalitu a efektivitu národního prostředí pro VaVaI
● Snižovat administrativní zatížení pracovníků VŠ
● Kultivovat české prostředí v souladu s evropskými trendy 
● Podpořit implementaci evropských standardů, zejména v oblasti Open Science, 

a European Open Science Cloud (EOSC), do českého prostředí.
● Naplnit vizi a strategický cíl NTK “Inovace podpory komunikace ve výzkumném 

cyklu“

3619/10/2021



Inovace ve vědecké komunikaci

37

The circle, January 2015

● Jeroen Bosman 
j.bosman@uu.nl

● Bianca Kramer 
b.m.r.kramer@uu.nl

https://101innovations.wordpress.com/

19/10/2021

mailto:j.bosman@uu.nl
mailto:b.m.r.kramer@uu.nl
https://101innovations.wordpress.com/


Inovace ve vědecké komunikaci

38

 

https://zenodo.org/record/1147025#.YW3wCOczUhc19/10/2021

https://zenodo.org/record/1147025#.YW3wCOczUhc
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https://101innovations.wordpress.com/workflows/

Příklad typického workflow

19/10/2021

https://101innovations.wordpress.com/workflows/


40https://www.nii.ac.jp/sparc/event/2015/pdf/20160119_3.pdf19/10/2021

https://www.nii.ac.jp/sparc/event/2015/pdf/20160119_3.pdf
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Děkuji vám za pozornost

Otázky?

eva.hnatkova@techlib.cz

19/10/2021

mailto:eva.hnatkova@techlib.cz


Vědecká komunikace a Open Access

https://www.techlib.cz/cs/


Témata
1. Úvod do Open Science /otevřené vědy
2. Vědeckého publikování  a Open Access
3. Správa výzkumných dat a Open/FAIR Data 
4. Open Science a Citizen Science v praxi 
5. Open Science v Horizon Europe

219/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/


Přehled
● Vědecké komunikace 
● Co je špatně s vědeckým publikováním
● Vznik a modely Open Access
● Otevřené licence pro znovuvyužití
● Open Access via Plan S
● Right retention strategy
● Transformační dohody/časopisy 
● Diskuze

319/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/


Vědecká komunikace

419/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/


Komunikace vědeckých informací

Zveřejňování a šíření výsledků je přirozenou součástí 
výzkumného procesu

519/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/


619/10/2021

Vladimír Sedlařík. Publikace v odborných časopisech (UTB, 2012)

https://www.techlib.cz/cs/
https://www.slideshare.net/KnihovnaUTB/publikace-v-odbornch-asopisech


Učené společnosti před 350 lety
Journal des sçavans 
● Pondělí 5. ledna 1665 
● Ludvík XIV - král Slunce, Denis de 

Sallo, Versailles, Racine, Molière, …

Philosophical Transactions 
of the Royal Society
● Pátek, 6. března 1665 
● Charles II, Boyle, Wren, …

Historie vědecké komunikace 

Oba obrázky jsou                 , z https://en.wikipedia.org/, 29. zaří 2020

7

Journal des Sçavans Philosophical Transactions

Jak to začalo ….od dopisů mezi vědci až po periodika

19/10/2021

https://en.wikipedia.org/


● Původní cyklus: vědec napíše -> vydavatel zrediguje 
a upraví pro tisk -> vytiskne a prodá za předplatné

● Včasnost nebyla zásadní
● Nature (1869), Science (1880), Elsevier (1880)

 …
● Problémy: cena, dostupnost, rychlost –peer review 

trvá dlouho, „Publish or Perish“ 
● Z vědecké komunikace se stalo zboží
● Vydavatelé našli bonanzu >>>  „Serials crisis“ začal 

už ve 30. letech!!! a vrcholí těsně před internetem

Vědecká komunikace předtím a dnes

819/10/2021



Publikování
Legálně zbrojní a farmaceutický průmysl, kromě toho drogy a obchod s bílým 
masem  - to jsou konkurenti vydávání vědeckých časopisů pokud jde o 
výnosnost

např. Elsevier je posledních 30 let na NYSE trvale v černých číslech. 
Ochota k jakékoliv změně je minimální

Dnes na existuje na trhu pro publikování oligopol 
5 největších komerčních nakladatelů:
Elsevier, Springer, Wiley, Taylor & Francis and Sage, 
kteří pokrývají více jak 50 % marketu.

9

Blooomberg 2020

Operating profit margins 
• 37% - Elsevier
• 29% - T&F
• 27% - Wiley 
• 23% - Springer Nature

in 2019

19/10/2021

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-06-30/covid-19-shows-scientific-journals-like-elsevier-need-to-open-up


Proč je nutné publikovat v top časopisech?
● Našlo se „objektivní“ měřítko kvality pro hodnocení vědy 

○ pro hodnocení jednotivců, 
○ ústavů, institucí, mj. také kvůli 
○ přidělování prostředků

● Za publikování svého článku jsou autoři ochotni vzdát se svých 
majetkových práv (zejména v STM)

● Toho vydavatelé využívají a rádi autorům vyhoví -> článků přibývá 
5 % ročně

● Vydavatelům nutno přiznat obrovské inovace proti tištěným 
časopisům, ale růst cen předplatného je neúnosný!

1019/10/2021



1119/10/2021



Publikační proces a tok peněz

12

Authors are giving away their copyright 

Authors, reviewers and editors are not paid 

19/10/2021



Co je špatně s vědeckým 
publikováním dnes?

1319/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/
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Krize
● Access to research: most of the research 

(cca 75%) is behind paywalls
● Increasing prices: of subscription in last 

30 years
● Evaluation: driven by metrics controlled by 

publishers
● Reproducibility: 50% of research is not 

reproducible!!
● Transfer of rights: authors have to pass 

their IPRs /copyright to publishers https://paywallthemovie.com/

19/10/2021

https://paywallthemovie.com/


Reproducibility “crisis”
● 50% of research is not reproducible!!

15

Monya Baker. (Nature, 2016)

19/10/2021

https://www.nature.com/news/1-500-scientists-lift-the-lid-on-reproducibility-1.19970


Další adaptivní chování

Increase of self-citations 
● +179 % in 12 years in Italy

other types of manipulation of indicators 
● abuse of co-authorship, fake peer-reviews

16

Marco Seebera et al. (Elsevier, 2019)

19/10/2021

https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.12.004


Další adaptivní chování
Increase in retract rate 

● errors 
● misconduct
● fraud

17

Jeffrey Brainard: Rethinking retractions (Science, 2018)

Particularly in highly ranked journals 

R. Grant Steen et al. (Plos, 2013)

19/10/2021

https://doi.org/10.1126/science.362.6413.390
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0068397


Proč komunikujeme vědecké výsledky?
Idealistická odpověď
● podporovat vědu a společnost 
● šířit nové znalosti 

Realistická odpověď
● k posílení naší kariéry

18

To, kde publikujete, je důležitější než to, co publikujete! 
19/10/2021



Původ Open Access

1919/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/


Vznik Open Access
● 1970 - anonymous ftp archives, "bulletin boards", USENET

● 1991 - arXiv.org - vznik preprintových serverů

● 2002 - Budapest OA Initiative – George Soros - altruistická

● 2003 - Bethesda Statement on Open Access Publishing – US NIH – pragmatická

● 2003 - Berlin Declaration on OA to Knowledge in the Sciences and Humanities

● 2012 - Dame Finch Report – make all publicly-funded UK research OA from 2014

● 2013 - SCOAP3/CERN podepsal 3letý cost-neutral“ kontrakt na OA pro jaderné fyziky

● 2015 - MPDL „there is enough money in the system for a transition to OA“

● 2016 - Council of Europe Competitiveness Council: „OA by 2020“

● 2018 - Plan S (cOAlition S) …

2019/10/2021



Definice: otevřený přístup
„Open Access (OA) refers to free, unrestricted online 
access to research outputs such as journal articles and 
books. OA content is open to all, with no access fee“ 

                                                           (Nature Research)

„Open Access (OA) literature is digital, online, free of 
charge, and free of most copyright and licencing 
restrictions“ 

              (Peter Suber, Harvard ‘Open Access‘ project)

2119/10/2021

https://www.springernature.com/gp/open-research/about/green-or-gold-routes-to-oa
https://legacy.earlham.edu/~peters/fos/brief.htm


Definice: otevřený přístup
Otevřený přístup (Open Access) k výsledkům výzkumu financovaného z 
veřejných zdrojů znamená poskytnutí bezplatného a neomezeného online 
přístupu koncovému uživateli k vědeckým informacím s možností dalšího  
opakovaného využití těchto informací. 

Zajišťuje šíření vědy a výměnu poznatků, podporuje inovace a maximalizuje 
přínosy vědy za plného respektování právního řádu, zejména autorských práv a 
práv průmyslového vlastnictví.

 „Vědeckými informacemi“ - vědecké publikace a výzkumná data.

2219/10/2021



Motivace pro Open Access
● Vědecká: platební brány (paywalls) brání šíření výsledků výzkumu 

ve vědecké komunitě 

● Společenská: platební brány (paywalls) brání přijímání výsledků 
výzkumu společností 

● Etická: výsledky výzkumu financovaného z veřejných zdrojů by 
měly zůstat veřejně dostupné 

● Ekonomická: model předplatného publikování se stal 
neudržitelným 

2319/10/2021



● opens access to research & to public
● increases visibility & citations
● increases (social) impact
● facilitates reproducibility
● shares & saves resources
● drives innovation
● has global impact
● complies with funder policies

Benefity Open Access
Unique visitors

Citation rates

2419/10/2021



Open Access články mají vyšší viditelnost

25

This one and two preceding slides: H. Piwowar et al. (bioRxiv, 2019)

Estimation: “By 2025, 44% of all journal articles will be OA, and 70% of article 
views will be to OA articles.”

2519/10/2021



Rozdíl mezi předplatným a Open Access

2619/10/2021

Tradiční model Open Access (OA)
● předplatné časopisů platí 

instituce knihovna , konsorcium
● Přístup k publikacím jen pro 

členy dané instituce 
● Přístup pro ostatní je zpoplatněn

● Volný přístup ke čtení všem 
● Některá verze manuskriptu je 

dostupná v repozitáři ( Green     )
● Nebo je finální verze dostupná v 

časopise ( Gold      )

https://www.techlib.cz/cs/
https://paywallthemovie.com/
http://www.eurodoc.net/news/2018/gareth-oneill-on-open-access-and-plan-s-for-beginners


Open Access modely

2719/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/


Open Access: zlatá vs. zelená cesta 

2819/10/2021

Autoarchivace – autor publikuje 
v časopise s předplatným a 
archivuje některou verzi rukopisu 
v otevřeném repozitáři, která je 
následně volně dostupná.

Zlatá cesta - vydavatel umožní 
okamžitý otevřený přístup k 
vědeckým publikacím na 
stránkách časopisu/publikační 
platformě. Může, ale nemusí být 
vyžadován publikační poplatek.

https://www.techlib.cz/cs/


Modely OA  - variace Gold cesty

2919/10/2021

     Gold
● published in a fully-OA journal
● author/institution pays for publishing => immediate open access on the publisher‘s site

     Hybrid
● published in a toll-access journal, available on the publisher site, with an OA license
● double dipping => up to 70% price increase! APC - Article Processing Charge: 0 – 7000 €

      Bronze
● published in a toll-access journal, available on the publisher site, without an OA license

      Delayed Bronze
● published and available as Bronze OA but after an embargo period

      Diamond/Platinum OA
● no payment, immediate open access => institutional publishers, learned societies, …

https://www.techlib.cz/cs/


Modely OA – alternativa ke Gold OA
     Green OA  → via self-archiving 

● published in a toll-access journal and a fulltext copy is available in an OA 
repository

● no payment, licensed journals, self-archiving, institutional repositories

Disadvantages:

● continuing subscriptions => no change in money flow

● delayed access - embargo 6, 12, 24 months! 

● unclear what is available in the directory: author original manuscript (AOM) × 
author accepted manuscript (AAM) × version of record (VoR) ?

DOAR (Directory of Open Access Repositories)
19/10/2021

https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/


Publikační proces - copyright transfer

3119/10/2021

https://canterbury.libguides.com/sharepublish/openaccess 

https://www.techlib.cz/cs/
https://canterbury.libguides.com/sharepublish/openaccess


Author Accepted Manuscript vs. Version of Record

3219/10/2021

32

https://www.techlib.cz/cs/


Embargo periods by 5 Big publishers (months)

33

“Pay now or wait a year: Embargos as a selective barrier to access”

Source: UKSG - Annual Conference 2021 /Sessions/ Breakout session A, 12 April19/10/2021

https://twitter.com/LizzieGadd/status/1381530795077160962?s=20


SHERPA/RoMEO – publisher and journal OA policies

Sherpa Romeo

3419/10/2021

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/


Veřejné licence ‘Creative Commons’
pro opětovné využití

3519/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/


                    

Spektrum práv

36

Creative CommonsImage (adopted) source: https://waterpedia.wiki/page/license

3619/10/2021

https://creativecommons.org/share-your-work/
https://waterpedia.wiki/page/license


Autorský zákon

3719/10/2021

Cílem zákona je chránit především práva autora a ostatních 
zúčastněných osob. 
● Pojem ‘dílo’ a ‘autor’
● Český autorský zákon vychází z principů kontinentálního práva
● Přiznává vznik práva automaticky se vznikem díla, tzn. autor nemusí 

nic dělat a právo samovolně vzniká při vzniku díla.
● Ten, kdo dílo vytvořil, je jeho autorem a z autorství díla pak plynou 

určitá práva k dílu.
● Práva osobnostní a majetková
● zaměstnanecké dílo (zaměstnavatel zpravidla vykonává majetková 

práva), školní dílo 

https://www.techlib.cz/cs/


Autorské právo

3819/10/2021

Práva dvojího druhu
● práva osobnostní (morální) -  spojena s osobou autora, tj. jsou 

nepřevoditelná a autor se jich nemůže vzdát 
● Práva majetková - výkon majetkových práv může být poskytnut jiné 

osobě formou licenční smlouvy

Licence
● Licence může být výhradní nebo nevýhradní – v případě výhradní 

licence se autor zavazuje, že licenci neposkytne nikomu jinému.

https://www.techlib.cz/cs/


                    

Spektrum práv
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Creative CommonsImage (adopted) source: https://waterpedia.wiki/page/license

3919/10/2021

https://creativecommons.org/share-your-work/
https://waterpedia.wiki/page/license


Licence Creative Commons

4019/10/2021

Veřejné licence CC hrají důležitou roli v otevřené vědě
● stanovují podmínky šíření výstupů výzkumu (právní 

aspekt)
● pokud licence není uvedena, pak jsou „všechna práva  

vyhrazena“

Ale pozor, udělená licence je nevratná!

https://www.techlib.cz/cs/


Dát volně článek k dispozici není dostačující, je potřeba specifikovat jak může být 
s výstupem dále nakládáno. Pomocí CC licencí je možné dát ostatním práva, aby 
práci mohli stáhnout, opětovně použít, tisknout, upravovat, šířit a/nebo kopírovat, 
pokud budou citovat původní autory a zdroje.

Creative Commons - veřejné licence 

Pojem Creative Commons vytvořil Lawrence 
Lessig, právník pro sítě v roce 2001

4119/10/2021

https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license


Creative Commons - veřejné licence 

4219/10/2021

Image by Ignasi Labastida i Juan

https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license
http://eurodoc.net/news/2018/ignasi-labastida-i-juan-on-understanding-creative-commons-licences


Understanding CC Licences

43Picture by @katheen_morris (CC-BY-NC-SA) | Picture by Stephan Kulla (CC-BY)19/10/2021

http://www.kathleenamorris.com/2020/01/20/copyright-creative-commons/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Stephan_Kulla
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Open Access via Plan S

4419/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/


Open Access via Plan S

4519/10/2021

Cílem je akcelerovat přesun na OA

● cOAlition S za Plánem S
● Národní poskytovatelé financí
● Politika OA publikování
● Okamžitý a plný přístup
● 10 principů k implementaci
● Autor/instituce si uchová práva
● CC-BY licence on AAM/VoR

cOAlition S home  | Plan S | Principles and Implementation | Rights Retention Strategy

https://www.techlib.cz/cs/
https://www.coalition-s.org/
https://www.coalition-s.org/addendum-to-the-coalition-s-guidance-on-the-implementation-of-plan-s/principles-and-implementation/
https://www.coalition-s.org/addendum-to-the-coalition-s-guidance-on-the-implementation-of-plan-s/principles-and-implementation/
https://www.coalition-s.org/rights-retention-strategy/


Vyžaduje aby od roku 2021:
● byl volný přístup (bez jakýchkoliv poplatků/omezení) k publikacím, které 

jsou výsledkem výzkumu financovaného členskými organizacemi 
● byl okamžitý přístup, tj. žádné časové embargo;
● autorům/institucím zůstaly autorská (majetková) práva;
● vědecké články měly standardně veřejnou licenci CC BY;
● ceny a smlouvy vydavatelů byly transparentní;
● výsledky byly hodnoceny podle přínosu, ne podle toho v jakém časopisu 

byly publikovány (viz deklarace DORA);
● hybridní model je přijatelný jen pokud existuje transformační smlouva a 

nanejvýš do konce roku 2024.

Plan S: založený na silných principech

4619/10/2021



Gold route Green route (see RRS) Transformative route

Open Access 
journals/platforms
• Authors publish in Open 

Access journals / platforms
• cOAlition S funders WILL 

financially support 
publication fees for authors

Subscription journals
• Authors can publish in 

subscription journals and 
make either the Author 
Accepted Manuscript (or 
Version of Records) 
available in repository at 
time of publication

• cOAlition S funders DO NOT 
financially support 
publication fee in „hybrid“ 
subscription journals

Hybrid/subscription 
journals
• Authors publish in a journal 

with a Transformative 
Arrangements

• cOAlition S funders CAN 
financially support Open 
Access under 
Transformative 
Arrangements

3 způsoby jak být v souladu s Plánem S

https://www.coalition-s.org/principles-and-implementation/ 

4719/10/2021

https://www.coalition-s.org/principles-and-implementation/


Right Retention Strategy
Strategie k uchování práv

4819/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/


Plan S: Rights Retention Strategy (RRS)

Plan S: Rights Retention Strategy

4919/10/2021

https://www.coalition-s.org/rights-retention-strategy/
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Rights Retention Strategy (RRS)
What is in it for Authors? Ownership!

● Authors should not give away to publishers what they rightfully own.
● Ownership of the AAM means authors can reuse and share it as they see 

fit, without restriction imposed by the publisher. 
● The publisher can own the Version of Record (VoR)
● Publishers provide the means to organize peer review but …

○ peer review is career out for free
○ peer review is part of the scholarly discourse

● This process is paid for but …
○ in subscription journals, by the subscription
○ in Gold OA journals by the APC

19/10/2021
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Rights Retention Strategy (RRS)
Princip

● The RRS is based on a simple principle: the peer-reviewed Author 
Accepted Manuscript (AAM) is the intellectual creation of the 
authors and belongs to them.

● Delivering publication services does not entitle publishers to 
ownership of the AAM, which remains the  of the author. Publication 
services should be paid for, but not for the ownership of the AAM. 

● Funders and universities should ensure that they researchers are not 
deprived of essential intellectual ownership rights, a valuable asset.

19/10/2021
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Payment for services ≠ claim ownership

cOAlition S webinar: The Rights Retention Strategy and what it means for EU13 & Associated Countries
19/10/2021

https://youtu.be/oAZB_XKdmgU
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Publisher permissions versus RRS

cOAlition S webinar: The Rights Retention Strategy and what it means for EU13 & Associated Countries
19/10/2021

https://youtu.be/oAZB_XKdmgU
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Publisher permissions versus RRS

cOAlition S webinar: The Rights Retention Strategy and what it means for EU13 & Associated Countries
19/10/2021

https://youtu.be/oAZB_XKdmgU


Transformační smlouvy/časopisy

5519/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/


Transformační dohody/časopisy
Main ambition is the transition from subscription to Gold Open Access model 

● Transformative Journals - a subscription/hybrid journal that is committed to 
transitioning to a fully OA journal

● Transformative Agreements - type of contract negotiated between 
institutions (libraries, national and regional consortia) and publishers that 
transform the business model from subscription (pay for reading) to one 
(payments for publishing) in which publishers are remunerated a fair price for 
their OA publishing services.

                                 
                                                              
                                                 "Ďábel je v detailech"

5619/10/2021



Transformative agreements in the world

57

Read-and-Publish: The publisher 
receives payment for reading and 
payment for publishing bundled 
into a single contract.
Publish-and-Read: The publisher 
receives payment only for 
publishing and reading is included 
for no additional cost.
 cost, copyright, transparency, 
transitional
https://scholarlykitchen.sspnet.org/2019/0
4/23/transformative-agreements/

Source: ESAC (Efficiency and Standards for Article Charges), 25. 8. 2020

Transformative agreements by country

5719/10/2021

https://scholarlykitchen.sspnet.org/2019/04/23/transformative-agreements/
https://scholarlykitchen.sspnet.org/2019/04/23/transformative-agreements/
https://esac-initiative.org/
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Transformative Arrangements (CzechElib)

Taylor & Francis19/10/2021

https://authorservices.taylorandfrancis.com/publishing-open-access/oa-agreements/czechelib/?gclid=Cj0KCQjwsqmEBhDiARIsANV8H3aDSQPN30P3q4t-2DaE7WEKL7K1SIw3YkufYrG35JJ6q3vMh8Rpct8aAqp9EALw_wcB#


ESAC Registr transformačních smluv

59

Zdroj: ESAC Transformative Agreement Registry, 18. 10. 2021

19/10/2021

https://esac-initiative.org/about/transformative-agreements/agreement-registry/


ESAC Registr transformačních smluv

60https://www.czechelib.cz/en/442-instructions-for-authors19/10/2021

https://www.czechelib.cz/en/442-instructions-for-authors
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Děkuji vám za pozornost

Otázky?

eva.hnatkova@techlib.cz

mailto:eva.hnatkova@techlib.cz


Správa výzkumných dat a 
Open/FAIR Data

https://www.techlib.cz/cs/


Témata
1. Úvod do Open Science /otevřené vědy
2. Vědeckého publikování  a Open Access
3. Správa výzkumných dat a Open/FAIR Data 
4. Open Science a Citizen Science v praxi 
5. Open Science v Horizon Europe

219/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/
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Open Science v praxi

FOSTER Taxonomy of Open Science | Masuzzo & Martens (2017)

OPEN LICENCING

319/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/
https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-science-definition
https://peerj.com/preprints/2689/


Přehled
● Původ otevřeného přístupu k datům 
● Správa výzkumných dat
● Open/FAIR data 
● FAIR principy
● Plán správy výzkumných dat
● Nástroje pro DMP
● Diskuze

419/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/


Opening the discussion about 
Open Research Data

519/10/2021



Původ otevřeného přístupu k datům
In Jan 2004, Ministers of science and technology of 
OECD countries met in Paris and discussed the need for 
international guidelines on access to research  data.

● governments of the 30 OECD countries + China,  
Israel, Russia & South Africa  

● adopted a Declaration on Access to Research Data 
from Public Funding => recognised the importance 
of access to research data

● invited to develop a set guidelines based on 
commonly agreed principles to facilitate optimal 
cost-effective access to digital research data from 
public funding to be endorsed by the OECD Council 
at a later stage”.

6Declaration on Access to Research Data from Public Funding (OECD, 2004)19/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/
https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/157/157.en.pdf
https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/157/157.en.pdf
https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/157/157.en.pdf


Původ otevřeného přístupu k datům
2004 - OECD: Declaration on Access to Research Data from Public Funding

2006 - OECD Council endorsed Recommendations for sharing research data     
‘Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding‘

● highlighted a perception that OECD countries were suffering low returns on public 
funding for research because of a near-absence of data reuse

2009 - Research cannot flourish if data are not preserved and made accessible. 

           All concerned must act accordingly. Data's shameful neglect (Nature, 2009)

2014 - EC /H2020: The Open Research Data Pilot Requirements

2019 - Directive (EU) 2019 on open data and the re-use of public sector information

2021 - EC /Horizon Europe: DMP + FAIR Data (mandatory) 

719/10/2021

https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/157/157.en.pdf
https://www.oecd.org/sti/inno/38500813.pdf
https://doi.org/10.1038/461145a
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.172.01.0056.01.ENG


 Science in the time of COVID-19

8

The European COVID-19 Data Platform

19/10/2021

https://www.covid19dataportal.org/


 European COVID-19 Data Platform 

9

The European COVID-19 Data Platform

Example of Open 
Collaboration
● 1 year 

anniversary
● data from 

over 170 
countries 

19/10/2021

https://www.covid19dataportal.org/


Správa výzkumných dat

1019/10/2021



What is Research Data Management?
● RDM is the process of organization, storage, preservation, and 

sharing of data collected and used in a research project.

● It involves decision about how data will be preserved and shared 
after the project is completed.

1119/10/2021



Research Data Lifecycle

12

Source: Elixir RDMkit

19/10/2021

https://rdmkit.elixir-europe.org/


Research Data Lifecycle

1319/10/2021 Research Data Lifecycle (by DTU AIS Bibliometrics and Data Management - under CC0 1.0)

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.4258019.v1
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/


Research Data Management

Research data workflow
● collect data
● curate data
● analyse data
● report data
● archive data

˃ Data Management Plan! 

14

Variety of tools | Open Science Framework

19/10/2021

https://libguides.rowan.edu/researchdatamanagement
https://osf.io/


Why manage research data?
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Why manage research data?

1619/10/2021



What could happen to you?
● The drive is broken and I didn't make a backup!
● A former student/collaborator worked on the data and he/she 

disappeared
● I can't find the password to access the data
● I don't have the software anymore
● I had troubles in understanding my code written years ago
● I cannot reproduce experiments done years ago

1719/10/2021



Why manage research data?
● Make your research easier 
● Stop yourself drowning in irrelevant stuff 
● Save data for later 
● Avoid accusations of fraud or bad science 
● Share your data for re-use 
● Get credit for it 
● Meet funder/institution requirements 

Well-managed data opens up opportunities for re-use, sharing, 
collaboration and makes for better science!

1819/10/2021



Open/FAIR data

1919/10/2021



One of the most widely believed myths on FAIR data 
●  FAIR data must be available as open data, meaning that they should 

be free for everyone to download => that is not the case!!!

Open vs FAIR Data

2019/10/2021



Open Data, FAIR Data and Managed Data

2119/10/2021



FAIR Data – open by default

2219/10/2021



FAIR principy

2319/10/2021



● Findable - rich metadata, keywords, persistent identifiers
● Accessible - data in trusted repositories
● Interoperable - standards
● Re-usable - licenses

The FAIR principles were first published in 2016 originally from the 
life sciences => can be – and have been - applied within other 
research disciplines, including the humanities and the social 
sciences

FAIR principles

Go FAIR | Hansen & al (2018)
2419/10/2021

https://www.go-fair.org/fair-principles/
https://zenodo.org/record/2248200#.X8jJCeeLo2x


Some clarification: what FAIR is not
● FAIR is not a standard, it is a guiding principles 
● FAIR does not mean ‘Open’ or ‘Free’

○ Data are often Open but not FAIR 
○ Data could be non-Open yet perfectly FAIR
○ Many data can never be Open

FAIR principles do not directly prescribe data quality, 
trustworthiness, ethics or responsibilities

2519/10/2021
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Some clarification: what FAIR is not
● FAIR is not a standard, it is a guiding principles 
● FAIR does not mean ‘Open’ or ‘Free’

○ Data are often Open but not FAIR 
○ Data could be non-Open yet perfectly FAIR
○ Many data can never be Open

FAIR principles do not directly prescribe data quality, 
trustworthiness, ethics or responsibilities

2619/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/


They contain guidelines for good 
data management practice that aim 
at making data FAIR: 
● Findable
● Accessible 
● Interoperable 
● Reusable

Each letter refers to a list of 
principles with a total of 15 
principles altogether

FAIR principles

27

Plan

Collect

Process

AnalysePreserve

Share

Re-use

Research Data 
Life Cycle

19/10/2021
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FAIR principles

2819/10/2021
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FAIR principles
A fundamental prerequisite for understanding FAIR 
1) both humans and machines are intended as digesters of data. 

This will lead to an ecosystem that is fast to respond to change 
and automatically adapts to new findings or changes. That is the 
reason for focusing on standards for the data, identification 
mechanisms, availability of data etc. 

2) the FAIR principles apply to both data and its metadata – i.e. 
records about data sets. 

3) the principles are not only about open data, you can work in a 
FAIR manner with data that is not intended for public availability

29Source: Hansen & al (2018)19/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/
https://zenodo.org/record/2248200#.X8jJCeeLo2x


FAIR principles

The implementation of the principles should be adapted to each research 
area => each community will make the principles work in their respective 
contexts

3019/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/


Findable

3119/10/2021



Findable #1
(Meta)data are assigned globally unique and persistent identifiers

One of the big problems with data concerns 
● the ability to cite your own and other people’s data, 
● and keep pointing to its exact location in cyberspace, 

because the location might change. 

=> this can be solved by using persistent identifiers

They  work like a big index or registry where you assign a unique key (the identifier) to each data set. If someone 
tries to follow the identifier (often referred to as “resolving a persistent identifier”), the resolver will point to the 
correct web address (URL). If the URL changes – i.e. if data is moved –the one who made the key is responsible 
for providing the new location to the resolver. In this way, you do not end up in blind alleys of “page not found”. 
That is why it is called persistent.

32Source: Hansen & al (2018)19/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/
https://zenodo.org/record/2248200#.X8jJCeeLo2x


Findable #1
(Meta)data are assigned globally unique and persistent identifiers

● The most common identifier (for data sets) is DOI 

What is DOI?
● DOI stands for Digital Object Identifier 
● A DOI is a standardized system for identifying 

an electronic or digital object
● A DOI looks like this: DOI: 10.1080/1557533090327963

                                                  (prefix/suffix)

3319/10/2021
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Findable #1

34https://open-research-europe.ec.europa.eu/articles/1-719/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/
https://open-research-europe.ec.europa.eu/articles/1-7


Findable #2
Data are described with rich metadata

What is metadata?
● Metadata is defined as the data providing information about one or 

more aspects of the data, in other words ‘data about data’
● it is used to summarize basic information about data which can 

make tracking and working with specific data easier 

Metadata may be generic and specific for each discipline

3519/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/


Findable #2
Data are described with rich metadata

Metadata includes (e.g.):  
● title, author (ORCID iD)
● key words
● creation/last modification date
● funder
● type, size, file names
● unique & persistent  identifiers 

36

Picture source: https://zeenea.com/the-role-of-metadata-in-a-data-driven-strategy/

19/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/
https://zeenea.com/the-role-of-metadata-in-a-data-driven-strategy/


Findable #2
Data are described with rich metadata

When humans and machines look for data
● metadata are often the first point of contact, as they are usually 

indexed in search engines etc. 
● It is often the metadata that determine whether the data set they 

describe is perceived as relevant or not for a given usage scenario. 
● If you asked a human being, the same query words they would use to 

find a data set should be available in the metadata. 
● This is metadata about the context and/or prerequisites for the data 

set, quality issues etc., as well as a number of discipline-specific data, 
e.g. sample size, equipment etc. 

37Source: Hansen & al (2018)19/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/
https://zenodo.org/record/2248200#.X8jJCeeLo2x


Findable #3
Metadata clearly and explicitly include the identifier of the data 
they describe

Metadata and data are two separate things 
● They should be treated as such, they can have a life of their own.
● E.g.  metadata that are harvested for big indexes that do not hold or index the 

contents of the data files. 
● Just like article metadata that are fetched for indexing in commercial and 

non-commercial search engines, without them looking at the content of the article 
itself. 

● If the metadata do not include reference to the data they describe, it is doubtful - 
especially for a machine - that the data described by the metadata will ever be 
found.

38Source: Hansen & al (2018)19/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/
https://zenodo.org/record/2248200#.X8jJCeeLo2x


Findable #4
(Meta)data are registered or indexed in a searchable resource

● Repositories are websites – most often – and represent a common 
way for building structured indexes of metadata and data sets that are 
uploaded to the repository.

● The indexes often adhere to a specific way of describing the data 
using a common standard. 

● This will allow both repository and other search engines to harvest and 
index these registries, often aggregating them to larger indexes that 
eventually can be cross-searched

39Source: Hansen & al (2018)19/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/
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Accessible
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Accessible #1
(Meta)data are retrievable by their identifier using a standardised 
communication protocol

Once the data or metadata have been found, the user must know how to access, possibly 
including authentication and authorization (standardised mechanisms)

● This principle states that access should be provided through a standardised protocol. Most 
often, these are protocols we know from the internet – e.g. http(s) or FTP.

● This is usually the case, when data are deposited in a trusted repository 
● However, there might be cases where you will need additional mechanisms such as contract 

information or similar before someone can access your data. 
● This is perfectly in line with the FAIR principles, if you clearly account for this in the 

metadata. 
● This may be in the form of contact options that are broadly accepted and easy to use. 

Examples of this are telephone numbers and email addresses

41Source: Hansen & al (2018)19/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/
https://zenodo.org/record/2248200#.X8jJCeeLo2x


Accessible #1.1
The protocol is open, free and universally implementable

A protocol is the technical term for the standard of how data are transported via a 
network, e.g. the internet. 
● The Internet protocol suite is the conceptual model and set of communications 

protocols used in the Internet and similar computer networks. 
● TCP/IP (Transmission Control Protocol and the Internet Protocol) is an example of 

an open, free and universally implementable protocol that is used as protocol for 
most of the internet. 

● This means that anyone can use it without having to pay usage fees. If you choose 
a protocol with restrictions on usage, you might prevent other people from 
accessing to your (meta)data, thus making it hard – or even impossible – to use the 
data you have published. If you use a trusted repository for data publication, the 
repository will make sure that you are in line with this principle.

42Source: Hansen & al (2018)19/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/
https://zenodo.org/record/2248200#.X8jJCeeLo2x


Accessible #1.2
The protocol allows for authentication and authorisation when required
One of the most widely believed myths on FAIR data is that FAIR data must be available as 
open data, meaning that they should be free for everyone to download. That is not the case.

● This principle states that if you place data behind some sort of digital wall, being a paywall or a 
simple approval system for access, the system must allow for some type of authentication 
and authorisation. This holds for both humans and machines. 

● Authentication  is  all  about  telling  a  system  who  you -  or your system - are. 
● Authorisation is the process where the system is evaluating, if you are allowed to access a 

given resource. 
There are many good reasons to place data behind authentication and authorisation mechanisms. 

● Manual processes - who should have access to the data, the repository or storage system must 
be able to contact you and seek approval. 

● Other systems will let users or systems register themselves and then provide access to the data, 
while maintaining a logbook of who has been given access to the data.

43Source: Hansen & al (2018)19/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/
https://zenodo.org/record/2248200#.X8jJCeeLo2x


Accessible #2
Metadata are accessible even when the data are no longer available
There are plenty of good reasons why data disappear from repositories and similar 
places
● They may be withdrawn due to cost of having them online, if no one is left to 

maintain access to the data, or for other reasons. 
● However, if the metadata about the data set disappear as well, it will leave 

humans and machines in an “unfulfilled” state, when they try to retrieve the data, 
e.g. when resolving a persistent identifier, or following a link to the entry of a 
repository. 

● Therefore, make sure to leave metadata telling that “yes, the data were here, but 
they are no longer available”. 

● Leaving metadata may also offer information on the context, the authors and the 
institution, where the data were created, for those looking for further details.

44Source: Hansen & al (2018)19/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/
https://zenodo.org/record/2248200#.X8jJCeeLo2x


Interoperable
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Interoperable #1
(Meta)data use a formal, accessible, shared, and broadly 
applicable language for knowledge representation

Humans, and especially machines, can have a hard time interpreting data 
(heterogeneity: a well-known problem)
● Words are ambiguous, and the multitude of spoken and written 

languages add further to the complexity. 
● Problems range from not being able to interpret the value of a cell due 

to missing information on the metrics used, 
● to more complex situations where you will have to look for many 

different terms describing the same object

46Source: Hansen & al (2018)19/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/
https://zenodo.org/record/2248200#.X8jJCeeLo2x


Interoperable #1
FAIR principles address this issue 
by recommending the use of shared data standards for representing data, 
and the use of vocabularies and ontologies to represent values and mark-up data.

=> Vocabularies and ontologies are often defined within the research communities

47Source: Hansen & al (2018)19/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/
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Interoperable #2
(Meta)data use vocabularies that follow the FAIR principles

A vocabulary is only good, if it is accessible and allows for the right 
interpretation of the data. 
This principle highlights the importance of using vocabularies that are 
● common to the community and 
● well documented, and 
● can be referred to using persistent identifiers. 

Usually, you will find this type of vocabulary, taxonomy etc. within your 
research discipline or maybe in other disciplines, where these are 
developed. 

48Source: Hansen & al (2018)19/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/
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Interoperable #3
(Meta)data include qualified references to other (meta)data

It is important to be able to trace the connections between your data set and data 
sets that are related to it. 
● by linking to other data sets that are not included in your work.
●  through connections that show how your data set is derived from a previous 

version or e.g. is processed data based on some raw data. 
● it is important to maintain these connections by referencing between data sets. 

If your data set relies on other’s data - or your own - this is also an appropriate 
method to ensure that proper credit is given to the people who created the data 
that your data is based upon.

49Source: Hansen & al (2018)19/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/
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Reusable
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Reusable #1
(Meta)data are richly described with a plurality of accurate and 
relevant attributes

Labelling your data with relevant attributes - most often in the form of metadata
● This can be in the form of purpose and processing statements, equipment 

used, software versions etc. 
● Imagine finding your own data. Now think of the contextual information that 

would benefit you in determining whether the data is relevant to your specific 
needs - and whether you would be able to understand how the data were 
created.

● Speaking of machines, your best choice would be to use e.g. controlled 
vocabularies, persistent identifiers or similar to make the contextual 
description unambiguous

51Source: Hansen & al (2018)19/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/
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Reusable #1.1
(Meta)data are released with a clear and accessible data usage license

Licensing data and metadata is an important aspect of the FAIR principles
● both if you retain some or all rights, or if you set your data free as completely open 

data. 
● In a FAIR context, a license is a standardised machine-readable statement that tells 

the end user exactly how he/she can use the data, and under which conditions.
● You can apply many different licenses to data. One of the most common is the 

Creative Commons 
● you explicitly state how and if you are to be cited when your data are reused
● Typically, you choose a license when depositing data in a repository. 
● You do not have to apply the same license to all your data,
● The worst thing you can do is not to apply any license at all. Because then your data 

is most likely protected by copyright as default, even though the data are publicly 
accessible.

52Source: Hansen & al (2018)19/10/2021
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Reusable #1.2
(Meta)data are associated with detailed provenance

Much of the value in data is the ability for a machine or a human to judge the origin of the 
data. 

● This includes the ability to know how the data was created, by whom it was created, and 
with which type of equipment? 

● Also, has the data been processed, or is it raw data? If it was processed, how was the 
workflow? ….

● This is quite similar to a section on method in a paper or article, and you can refer to this 
type of documentation from your data set. However, keep in mind that this might not be 
readable for a machine. 

● Remember to include provenance of who you are, and how you would like the data set to 
be cited/credited if used elsewhere.

● The easiest way to get started, is to try and think of yourself as a re-user of your own data. 
What details would you need to evaluate and trust a given data set? 

53Source: Hansen & al (2018)19/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/
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Reusable #1.3
(Meta)data meet domain-relevant community standards

Working with data sets from a variety of resources is much simpler, if everybody 
agrees to a certain standard way of organising and describing the data. 

● That is why many disciplines have created metadata standards for describing data, 
and created lists of recommended file formats etc. 

● However, not everything can be standardized, of course, and many research 
disciplines are breaking new ground where there are currently no standards – and 
then you will turn to more generic standards, or begin inventing new ones.

● Notice that standard in this sense is not a quality measurement indicating a level of 
high or low quality of the (meta)data. It should always be judged by the people who 
are re-using the data in their specific contexts.

54Source: Hansen & al (2018)19/10/2021
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About FAIR Data principle
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Hansen & al (2018)
19/10/2021

https://zenodo.org/record/2248200#.X8jJCeeLo2x


Data Management Plan (DMP)
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Data Management Plan (DMP)
A DMP is a formal document that specifies how research data will be handled 
both during and after a research project. It identifies key actions to ensure that  
research  data  are  safe,  sustainable  and  –  where possible – accessible and 
reusable.

5719/10/2021



Data Management Plan (DMP)
DMP should be a ‘living’ document which is updated along the research 
process to reflect what actually happened with the data. 

DMP should include information on
● the handling of research data during & after the end of the project
● what data will be collected, processed and/or generated
● which methodology & standards will be applied
● whether data will be shared/made open access and
● how data will be curated & preserved (including after the end of the 

project)
5819/10/2021



Example of Data Management Plan (DMP)

59

DMPonline: Public DMPs
19/10/2021

https://dmponline.dcc.ac.uk/public_plans


Nástroje pro DMP
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How to write a DMP
Manually fill in a template:
● H2020 DMP Template (EU)

DMP tools online:
● DS Wizard (EU level), DMP Online (UK)

6119/10/2021

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/reporting/h2020-tpl-oa-data-mgt-plan-annotated_en.pdf
https://ds-wizard.org/
https://dmponline.dcc.ac.uk/
https://ds-wizard.org/comparison.html


Example of Data Management Plan

62

Data Stewardship Wizard

6219/10/2021

https://ds-wizard.org/


DMP should help you take the care, not be yet another piece of 

paper for a grant agency

6319/10/2021
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Děkuji vám za pozornost

Otázky?

eva.hnatkova@techlib.cz

mailto:eva.hnatkova@techlib.cz


Open Science v praxi

https://www.techlib.cz/cs/


Témata
1. Úvod do Open Science /otevřené vědy
2. Vědeckého publikování  a Open Access
3. Správa výzkumných dat a Open/FAIR Data 
4. Open Science a Citizen Science v praxi 
5. Open Science v Horizon Europe

219/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/


Open Science v praxi

319/10/2021

OPEN PEER 
REVIEW

OPEN LICENCING

FOSTER Taxonomy of Open Science | Masuzzo & Martens (2017)

https://www.techlib.cz/cs/
https://creativecommons.org/
http://www.eurodoc.net/news/2018/jon-tennant-on-an-introduction-to-open-peer-review
https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-science-definition
https://peerj.com/preprints/2689/


Přehled
● Open Access Gold/Green
● Open/FAIR Data
● Datové repozitáře
● Open Peer Review

--
● Perzistentní identifikátory
● Citizen Science

419/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/


Otevřený přístup k vědeckým 
publikacím

519/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/


Open Access: zlatá vs. zelená cesta 

619/10/2021

Autoarchivace – autor publikuje 
v časopise s předplatným a 
archivuje některou verzi rukopisu 
v otevřeném repozitáři, která je 
následně volně dostupná.

Zlatá cesta - vydavatel umožní 
okamžitý otevřený přístup k 
vědeckým publikacím na 
stránkách časopisu/publikační 
platformě. Může, ale nemusí být 
vyžadován publikační poplatek.

https://www.techlib.cz/cs/


Article processing charge - APC 

7https://esac-initiative.org/market-watch/19/10/2021

https://esac-initiative.org/market-watch/


Article processing charge - APC 

8https://esac-initiative.org/market-watch/19/10/2021

https://esac-initiative.org/market-watch/


Registr časopisů s otevřeným přístupem

919/10/2021

https://doaj.org/ 70 % bez APC

https://www.techlib.cz/cs/
https://doaj.org/


DOAJ - Czech journals

1019/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/


1119/10/2021

DOAJ - search journals by licences

https://doaj.org/ 

https://www.techlib.cz/cs/
https://doaj.org/


12 582

5 920

4 485

Počet OA časopisů v DOAJ, SCOPUS a WoS 

1219/10/2021

Myth-busting: all open access journals can be listed in DOAJ (2019)

k lednu 2019

Časopisy, které v DOAJ 
nejsou (ale které jsou 
uvedeny ve SCOPUS 
nebo WoS)
● nesplňují kritéria 

DOAJ
● nepodaly žádost

https://www.techlib.cz/cs/
https://blog.doaj.org/2019/09/17/myth-busting-all-open-access-journals-can-be-listed-in-doaj/


DOAJ: Guide to applying

https://doaj.org/apply/guide/
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Basic criteria for inclusion
● Open access journals published in any language may apply
● DOAJ only accepts open access journals. 
● journals where the copyright holder grants usage rights to others 

using an open license (Creative Commons or equivalent)
● the full text of all content must be available for free and Open Access 

without delay
● A journal must have at least one ISSN
● and so on ..

19/10/2021

https://doaj.org/apply/guide/
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Transformative agreements (CzechElib)

https://www.czechelib.cz/cs/419-instrukce-pro-autory 19/10/2021

https://www.czechelib.cz/cs/419-instrukce-pro-autory


Publishing process –> transfer of copyright

15
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Publishing process –> transfer of copyright

16
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Submitted Version (pre-print) 
● The version of the work the author submits to the publisher 

Author Accepted Manuscript (AAM) - post-print
● The author's final, peer reviewed and corrected manuscript,
● Typically can be posted to repositories (sometimes after 

embargo)

Version of Record (VoR) - published version
● Provide by the publisher
● Final version of the paper, includes layout and copyediting done 

by publisher 
● Typically cannot be posted to repository or website

Different versions and terminology

Image: wikipedia - adapted from diagram by Thomas Shafee (CC-BY) 1719/10/2021

https://en.wikipedia.org/wiki/Postprint#/media/File:Preprint_postprint_published.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Evolution_and_evolvability


Embargo periods by 5 Big publishers (months)

18

“Pay now or wait a year: Embargos as a selective barrier to access”

Source: UKSG - Annual Conference 2021 /Sessions/ Breakout session A, 12 April19/10/2021

https://twitter.com/LizzieGadd/status/1381530795077160962?s=20


SHERPA/RoMEO – publisher and journal OA policies

Sherpa Romeo

1919/10/2021

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/


Types of repositories where to self-archive

Institutional Repository

● A collection of papers stored by a university or research institution. It 
is managed by library staff to house their own authors’ works

Subject-based Repository

● An online collection which relates to the specific subject area. 
Examples include: PubMed, Europe PMC and PubChem

General (multidisciplinary) 

● An online collection that includes articles from variety of subject 
areas. Examples include: Zenodo, …. OpenAIRE

20

Many repositories are Open Access, meaning that the material contained within 
it is free to access for everyone.

2019/10/2021

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://europepmc.org/
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
https://zenodo.org/


A social networking site is NOT a repository

21

https://osc.universityofcalifornia.edu/2015/12/a-social-networking-site-is-not-an-open-access-repository/

Image adopted from twitter 
@pcmasuzzo (CC-BY-SA)

Source (text): Cambridge university 
presentation

19/10/2021

https://osc.universityofcalifornia.edu/2015/12/a-social-networking-site-is-not-an-open-access-repository/
https://twitter.com/pcmasuzzo/status/1179053142471786497?s=20
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
https://www.slideshare.net/DannyKingsley/academic-social-network-sites-a-rough-guide-for-researchers
https://www.slideshare.net/DannyKingsley/academic-social-network-sites-a-rough-guide-for-researchers


How to check where [not] to publish 
 Where to publish:
● DOAJ - Directory Of Open Access Journals 

● OASPA - Open Access Scholarly Publishers Association

● COPE - Committee on Publication Ethics

Possible / potential predatory journals and publishers:
● Beall‘s list of predatory journals https://beallslist.net/
● Stop Predatory Journals  https://predatoryjournals.com/publishers/

2219/10/2021

https://doaj.org/
https://oaspa.org/
https://publicationethics.org/
https://beallslist.net/
https://predatoryjournals.com/publishers/


Plan S: Journal Checker Tool (1/3)

23

A search engine that checks Plan S compliance 
Simple and easy web-based tool which provides clear advice to researchers 
on how they can comply with their funder’s Plan S-aligned OA policy when 
seeking to publish in their chosen journal. 

https://www.coalition-s.org/coalition-s-releases-the-journal-checker-tool/

2319/10/2021

https://www.coalition-s.org/coalition-s-releases-the-journal-checker-tool/


Plan S: Journal Checker Tool (2/3)

24

https://journalcheckertool.org/

2419/10/2021

https://journalcheckertool.org/


Plan S: Journal Checker Tool (3/3)

25
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Plan S: Rights Retention Strategy

Plan S - Rights Retention Strategy

2619/10/2021

https://www.coalition-s.org/wp-content/uploads/2020/10/RRS_onepager.pdf


Open/FAIR Data
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What is research data?
Research data is any information that has been collected, observed, 
generated or created to validate original research findings

Research data takes many different forms

● Data Documents (text, MS Word)
● Spreadsheets
● Lab notebooks
● Questionnaires
● Experimental data
● Photographs, image files

● Films, audio or video tapes/files
● Sensor readings
● Test responses
● specimens, physical samples
● Models, algorithms, scripts
● interview notes

2819/10/2021



Globally unique, resolvable, and persistent identifiers
● to retrieve and connect data 
Community defined descriptive metadata
● to enhance discoverability (key words, trusted repositories) 
Common terminologies (standards) 
● to use the same term mean the same thing (vocabularies)
Detailed provenance
● to contextualize the date and facilitate reproducibility
Term of access 
● Open as possible, closed as necessary (authorization, authentication)
Terms of use
● Clear licences, ideally to enable innovation and reuse

The FAIR Principles in a nutshell

29Go FAIR | Hansen & al (2018)19/10/2021

https://www.go-fair.org/fair-principles/
https://zenodo.org/record/2248200#.X8jJCeeLo2x


Research Data Management
DMP
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Data Management Checklist

31https://www.dlcm.ch/resources/dlcm-dmp 19/10/2021

https://www.dlcm.ch/resources/dlcm-dmp


Research Data Management: TO DO
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How to write a DMP
Manually fill in a template:
● H2020 DPM Template (EU)

DMP tools online:
● DS Wizard (EU level), DPM Online (UK)

3319/10/2021

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/reporting/h2020-tpl-oa-data-mgt-plan-annotated_en.pdf
https://ds-wizard.org/
https://dmponline.dcc.ac.uk/
https://ds-wizard.org/comparison.html


Example of Data Management Plan

34

Data Stewardship Wizard

3419/10/2021

https://ds-wizard.org/


Research Data Management: to do

3519/10/2021



Disciplinary repositories

36

http://oad.simmons.edu/oadwiki/Disciplinary_repositories
19/10/2021

http://oad.simmons.edu/oadwiki/Disciplinary_repositories


Registry of Research Data Repositories

37

Re3data offers 
● Researchers
● Funding
● Organization
● libraries and
● publishers 
an overview of 
existing 
international 
repositories for 
research data

https://www.re3data.org/

19/10/2021

https://www.re3data.org/


                           Re3data - search & filters

3830/04/2021 https://www.re3data.org/search

https://www.re3data.org/search


Research Data Management: TO DO
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Public repositories

40

https://zenodo.org/

19/10/2021

https://zenodo.org/


Zenodo
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What is Zenodo?

42

Zenodo is a general-purpose open-access repository developed under 
the European OpenAIRE program (2013) and operated by CERN.

It allows researchers to deposit (up to 50GB)
● research papers, 
● data sets, 
● research software, 
● reports, 
● and any other research related digital artifacts. 

It provides a persistent digital object identifier (DOI) to make the work 
easier to cite and supports various license type

https://zenodo.org/

19/10/2021

https://zenodo.org/


Why to use Zenodo?

43

● Safe — your research is stored safely for the future in CERN’s Data Centre for as 
long as CERN exists.

● Trusted — built and operated by CERN and OpenAIRE to ensure that everyone can 
join in Open Science.

● Citeable — every upload is assigned a Digital Object Identifier (DOI), to make them 
citable and trackable.

● No waiting time — Uploads are made available online as soon as you hit publish, 
and your DOI is registered within seconds.

● Open or closed — Share e.g. anonymized clinical trial data with only medical 
professionals via our restricted access mode.

● Versioning — Easily update your dataset with our versioning feature.
● GitHub integration — Easily preserve your GitHub repository in Zenodo.
● Usage statistics — All uploads display standards compliant usage statistics

19/10/2021



Zenodo - Login-in

44

Zenodo has integrated 
authentication mechanism: 
● Login via ORCID or Github 

credentials

More information: FAIRcookbook: Deposit to Zenodo Archive19/10/2021

https://fairplus.github.io/the-fair-cookbook/content/recipes/findability/zenodo-deposition.html


Zenodo - Data upload

45

Files can be 
dragged and 
dropped, with 
the following 
limitations:

● 5 GB max 
each

● 50 GB total / 
dataset

More information: FAIRcookbook: Deposit to Zenodo Archive19/10/2021

https://fairplus.github.io/the-fair-cookbook/content/recipes/findability/zenodo-deposition.html


Zenodo - Data upload

46More information: FAIRcookbook: Deposit to Zenodo Archive19/10/2021

https://fairplus.github.io/the-fair-cookbook/content/recipes/findability/zenodo-deposition.html


Zenodo - Data upload

47More information: FAIRcookbook: Deposit to Zenodo Archive19/10/2021

https://fairplus.github.io/the-fair-cookbook/content/recipes/findability/zenodo-deposition.html


Zenodo - Providing Metadata

48More information: FAIRcookbook: Deposit to Zenodo Archive19/10/2021

https://fairplus.github.io/the-fair-cookbook/content/recipes/findability/zenodo-deposition.html


Zenodo - Providing Metadata

49More information: FAIRcookbook: Deposit to Zenodo Archive19/10/2021

https://fairplus.github.io/the-fair-cookbook/content/recipes/findability/zenodo-deposition.html


Zenodo - Access and License information

50More information: FAIRcookbook: Deposit to Zenodo Archive19/10/2021

https://fairplus.github.io/the-fair-cookbook/content/recipes/findability/zenodo-deposition.html


Zenodo - Miscellaneous information

51More information: FAIRcookbook: Deposit to Zenodo Archive19/10/2021

https://fairplus.github.io/the-fair-cookbook/content/recipes/findability/zenodo-deposition.html


Open Peer Review
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Open Peer Review 

53

Novel approaches to peer-review
● Open identities: both authors and reviewers are aware of each 

other's identity
● Open reports: reviews are published together with the paper
● Open participation: the community can contribute to the review 

process (various options)

19/10/2021



Open Peer Review 
Standard Peer Review
● authors submit to editors
● authors/reviewers ‘blind’
● versions/reviews closed

Open Peer Review
● authors submit to platform
● authors/reviewers public
● versions/reviews public

Tennant (2018) | Ross-Hellauer (2017)

Slide from presentation by Gareth O‘Neill (CC-BY) 5419/10/2021

http://www.eurodoc.net/news/2018/jon-tennant-on-an-introduction-to-open-peer-review
https://f1000research.com/articles/6-588
http://bit.ly/35C7RNE


Example of Open Peer Review

55

Ross-Hellauer (2017)
5519/10/2021

https://f1000research.com/articles/6-588


Příklad: Open Peer Review 

5619/10/2021 https://wellcomeopenresearch.org/articles/5-74 

https://www.techlib.cz/cs/
https://wellcomeopenresearch.org/articles/5-74


Příklad: otevřený report z recenzního řízení 

5719/10/2021

https://wellcomeopenresearch.org/articles/5-74 

https://www.techlib.cz/cs/
https://wellcomeopenresearch.org/articles/5-74
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Děkuji vám za pozornost

Otázky?

eva.hnatkova@techlib.cz

mailto:eva.hnatkova@techlib.cz


Hodnotící kritéria DOAJ 

5919/10/2021

Základní informace o časopisu 
● registrované ISSN, samostatné webové stránky, ...

Kvalita a transparentnost redakční práce 
● některé z forem recenzního řízení (peer review), aktuální seznam 

všech editorů a členů redakční rady, včetně afiliací, ...
Otevřenost časopisu, Licence a autorskoprávní problematika
● výhradně časopisy, které nabízí tzv. libre OA, tj.  periodika, která 

zajišťují trvalý, okamžitý, bezplatný a také svobodný přístup k 
publikovanému obsahu, ...

Tereza Simandlová. DOAJ a jeho nová hodnotící kritéria (2017)

https://www.techlib.cz/cs/
https://itlib.cvtisr.sk/wp-content/uploads/docs/11-Doaj%20a%20jeho.pdf


Hodnotící kritéria DOAJ 

6019/10/2021

Licence 
● uznatelné všechny typy a verze licencí Creative Commons, tak i vlastní, 

vydavatelské licenční politiky, ...
Autorskoprávní problematika
● doporučením (nepovinným kritériem) DOAJ je ponechávat autorská 

práva plně autorovi a pouze si smlouvou vyžádat právo na publikování.

Tereza Simandlová. DOAJ a jeho nová hodnotící kritéria (2017)

Časopisy, které nenabízí možnost opětovného využití (nelicencují 
obsah), nejsou plně otevřené (hybridní OA) nebo nabízí otevřený přístup 
až po uplynutí časového embarga, nejsou do DOAJ přijímány!

https://www.techlib.cz/cs/
https://itlib.cvtisr.sk/wp-content/uploads/docs/11-Doaj%20a%20jeho.pdf


Citizen Science

● Reaching out to citizens
● Citizens deciding research
● Citizens helping research
● Citizens doing research

Slide from presentation by Gareth O‘Neill (CC-BY) 6130/04/2021

http://bit.ly/35C7RNE


Citizen Science - občanská věda

6219/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/


Občanská věda

6319/10/2021

● Reaching out to citizens
● Citizens deciding research
● Citizens helping research
● Citizens doing research

Image credit: Citizen Science Association under (CC-BY)

https://www.techlib.cz/cs/
https://citizenscience.org/youth-learning/


Citizen Science – občanská věda

VISK 2, 19. 10. 2021

Barbora Votavová

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Citizen Science

• V překladu - občanská věda

• Je cílem i aktivátorem otevřené vědy (Open Science)

• Lepší porozumění vědy veřejností

• Často se občani účastní pomocí tzv. crowdsourcingových aktivit
– Označení dělby práce, kdy se blíže nespecifikované skupině lidí zadá 

všeobecná výzva

• Co-creation techniky 
– kolaborativní způsob práce, občani pokládají otázky vědcům, kolektivní 

rozhodování, vytváření nápadů aj.)

• Občanská věda může vést k objevům, kterých by jednotlivec 
nemohl nikdy dosáhnout!

Zdroj: LibGuides

https://libguides.rutgers.edu/citizenscience


Citizen Science

Zdroj: Open science and Citizen science Core Concepts and Areas of Synergy from 

Vohland & Göbel, 2017. Translated from German in DITOs consortium (2017).

Veřejná 

angažovanost

Smysluplný 

výzkum a inovace

Nad oborový 

výzkum

Otevřené 

inovace

Otevřené 

světu

https://web2learn.eu/citizen-enhanced-open-science-some-reflections/


Občanská věda a zapojení veřejnosti

• Zapojení neakademické veřejnosti do procesu vědeckého 

výzkumu

• Podporují sběr, analýzu a popis výzkumných dat

• Jsou cenným přínosem pro vědu

• Jejich role: jako přispěvatelé, spolupracovníci, ale i 

vedoucí projektů

• Mají smysluplnou roli v projektech



Občanská věda a zapojení veřejnosti

• Zapojit se může kdokoli

• Účastníci a vědci používají stejný proces k pozorování a 

sběru, sdílen a analyzování dat. 

• Podpora vládou, univerzitami, neziskovými organizacemi, 

průmyslem, start-upy (začínající firmy) a další

• Spolupráce na regionální, národní až globální úrovni



Občanská věda a zapojení veřejnosti

• Doba trvání: den nebo desetiletí

• Účast: jednorázová nebo 

průběžně

• Zlepšení výzkumu v astronomii, 

ekologii, strojírenství, genetice, 

medicíně, sociálních vědách a v 

mnoho dalších
Zdroj: Citizenscience.org

https://citizenscience.org/youth-learning/


Jak může být veřejnost oslovena?

• Konferenční příspěvky, 

• Výzkumné články,

• Knižní publikace

• Blogy,

• Sociální sítě,

• Videa,

• Webové platformy

DŘÍVE

DNES



Nejznámější projekty ve světě

• První zdokumentovaný projekt byl uskutečněn v roce 

1900 v USA, „Christmas Bird Count“

• 14. 12. 2021 – 5. 1. 2022

• Mapu s okruhy, kde se bude počítat

• Možnost se přihlásit do sčítání – nelze sčítat na vlastní 

pěst a pak poslat data

• Nahrávat fotky ptáků
Zdroj: audubon.org

Photo: Geoff White

Photography

https://www.audubon.org/conservation/science/christmas-bird-count
https://www.audubon.org/news/these-mighty-shorebirds-keep-breaking-flight-records-and-you-can-follow-along


Nejznámější projekty ve světě

• Zatím nejúspěšnější projekt „Galaxy ZOO“

– Začátek - červenec 2007 

– Databáze s milionem galaxií – do 24 hodin od spuštění získali 

skoro 70 tis. Klasifikací za hodinu

– Klasifikování galaxií během jednoho roku za pomoci cca 150 

tis. účastníků

– Cílem je porozumět procesům mezi jednotlivými galaxiemi a 

zjistit co za informace nám mohou poskytnout pro vesmír jako 

celek. 

Zdroj: Galaxy ZOO

https://www.zooniverse.org/projects/zookeeper/galaxy-zoo/
https://www.zooniverse.org/projects/zookeeper/galaxy-zoo/talk/subjects/20530270


Experiment Tuskegee
• Studie trvala 40 let (1932-1972)

• Byla známa pod jménem: the U.S. Public 

Health Service Syphilis Study at 

Tuskegee

• Zkoumala přirozený průběh neléčené 

syfilidy

Zdroj: cdc.gov

• Původní plán: 
– Studie měla trvat 6 měsíců, 
– Pacientům měla být poskytnuta zdravotní péče,
– Ztráta financování
– Lživé informace na co jsou léčeni

• 1974 – Kongres Spojených států amerických – zákon upravující 
podmínky výzkumů (písemné souhlasy, sdělení diagnózy, průběžné 
info o výsledcích)

Zdroj: cdc.gov

https://www.cdc.gov/tuskegee/images/DocMan.gif
https://www.cdc.gov/tuskegee/images/DocMan.gif


10 pravidel pro občanskou vědu
1) Vědecké projekty týkající se občanu, je aktivně zapojují do 

vědeckého úsilí, které přináší nové znalost a porozumění. 
(Smysluplná role v projektech)

2) Občanská věda má skutečný vědecký výsledek. (zodpovězení 
výzkumné otázky, usnadnění politických rozhodnutí apod.) 

3) Poskytuje výhody vědě i společnosti. Zvyšuje příležitost pro 
vzdělávání, osobní zážitek, sociální výhody, příspěvek k vědeckým 
důkazům a propojení s veřejnosti s vědeckou komunitou.

4) Vědci z řad občanů se mohou účastnit různých fází vědeckého 
procesu (vývoj výzkumných otázek, navržení metod, shromažďování 
a analýza dat, sdělování výsledků).

5) Vědci z řad občanů by měli dostat zpětnou vazbu od projektu, jak 
jsou jejich data a výsledky využita ve výzkumu.



10 pravidel pro občanskou vědu
6) Občanská věda má také své omezení a předsudky, které musí být zváženy a 

kontrolovány. Poskytuje ale větší příležitost pro veřejnost se zapojit do vědy. 

7) Pokud je to možné a vhodné, jsou data a metadata z projektů veřejně dostupná 

a výsledky jsou zveřejňovány ve formátu otevřeného přístupu. (sdílení dat během 

nebo po projektu, pokud nedojde k ohrožení bezpečnosti nebo soukromí).

8) Vědci z řad občanů jsou projektem náležitě uznáváni. To může zahrnovat uznání 

v projektové komunikaci, hlášení výsledků a publikací. 

9) Programy občanské vědy nabízí celou řadu výhod a výstupů, které by měly být 

uznány při hodnocení projektů. Hodnocení by v sobě mělo zahrnovat vědecké 

výstupy kvalitu údajů, zkušenosti a získané vědomosti (učení) účastníků, sdílení 

znalostí, sociální výhody, nové způsoby zapojení vědy aj. 

10) Vedoucí projektu občanské vědy musí zohlednit právní a etické aspekty 

projektu. Jako jsou autorská práva, duševní vlastnictví, dohody o sdílení údajů, 

důvěrnost, bezpečnost a blaho účastníků, tak také dopad na životní prostředí a další. 



Knihovny a občanská věda
• Místo pro potkávání lidí a prostor pro 

debaty a výzkum – knihovnická centra, kde 

knihovníci přebírají stále aktivnější role. 

• Výzkum z roku 2018 provedený Americkou 

asociací veřejných knihoven zjistil rozpor 

mezi nabízenými službami a tím co 

požadují uživatelé knihoven. 

• Ideální by bylo aby kromě tichých míst a 

připojení k internetu, zde bylo vytvořeno 

komunitní centrum s větší aktivitou 

knihovníků.

Zdroj: praha.eu

https://www.praha.eu/jnp/cz/co_delat_v_praze/kultura/mestska_knihovna_v_praze/index.html


Knihovny a občanská věda

• Iniciativa projektů občanské vědy Scistarter má za cíl vybavit 

knihovníky nástroji, znalostmi a dovednostmi, které potřebují k 

zavedení občanské vědy do veřejných knihoven. 

• Vznikl tzv. Průvodce pro knihovníky občanskou vědou

• Občanská věda a veřejné knihovny mají mnoho společného

– Snaha demokratizovat přístup k informacím,

– Rozšiřovat znalosti,

– Vytvářet spolupracující vzdělávací zkušenosti

– Budovat a podporovat komunitu

https://scistarter.org/
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/orrery-media/misc/CitSci_Librarians_Guide_02_22_r1.pdf


Jak zapojit knihovnu do občanské vědy

• Identifikovat možné spolupráce v rámci komunity,

• Identifikovat rozložení/zastoupení komunity,

• Stovky projektů

• Najděte si vědce ve vašem okolí, kteří by mohli mít zájem 

o zapojení do občanské vědy nebo už takový projekt mají

• Pozvěte je k vám do knihovny a uspořádejte přednášku 

se zájemci z komunity



Jak vybrat správný projekt? 
• Potřebuje projekt data z vaší lokality?

• Jsou k projektu vyžadovány speciální nástroje (senzory, srážkoměry aj.) 

– zajistí tyto přístroje vedoucí projektu? 

– Budou instalovány v knihovně nebo si je mohou účastníci vzít domů?

• Jaké je potřeba technologické úrovně do zapojení projektu? Může se 

zapojit člověk nevlastnící chytrý telefon? Je požadována wi-fi/přístup k 

internetu? Mohou přístup k internetu využívat jen v knihovně? 

• Bude vedoucí projektu k dispozici osobně nebo virtuálně k rozhovorům?

• Jaké další zdroje může knihovna poskytnou pro zlepšení podmínek pro 

účastníky? (knihy, průvodce souhvězdími, různé typy příruček apod.?)

• Jakým způsobem uvidí účastníci svá data a jak se budou používat? Jak 

se dozví o výsledcích individuálních i kolektivních?

• Jaká je motivace účastníků se zapojit? 



Příklady zapojení knihovníků do 

občanské vědy
• Knihovna v Bronxu (NY, USA) - s podobnou strategií jaká byla používána 

u čtenářského klubu, strávila skupina residentů 2 roky dokumentování 
zkušeností s násilím, diskriminací a týráním NY policie proti lidem různé 
barvy pleti. 

• Tři knihovny ve Španělsku spolu vytvořily projekt zaměřeny na přístup k 
bydlení. Během společných zasedání s výbory převzali knihovníci roli 
zprostředkovatelů v procesech transformace jejich měst nebo čtvrtí.

– Sběr dat probíhal v ulicích, 

– Cíl byl mluvit přímo s residenty (trh s pronájmy, dopad prázdných bytů, přístup 
k bydlení zranitelných skupin společnosti aj.) 

– Shromážděné údaje pak byly interpretovány a byly z nich vytvořeny návrhy pro 
každou obci/město. 



Příklady zapojení knihoven do občanské 

vědy v ČR

• Nejlepší je podívat se na projekty, které jsou vypsané na 

citizenscience.cz

• Můžete vyhledávat přes knihovnu projektů (klíčová slova, 

autor, rok, název) aj.)

• U každého projektu je cíl a úkol pro zapojené občany

• Kontaktovat vedoucího projektu a domluvit se jak by 

mohla knihovna přispět, co může nabídnout

https://www.citizenscience.cz/


Příklady zapojení knihoven do občanské 

vědy v ČR



Příklady zapojení knihovníků do 

občanské vědy v ČR

• Mezinárodní sčítání vodních ptáků,

• Kroužkování ptáků

• Okáčům na stopě

• Motýlí klenoty

• A další



Jak mohou knihovny pomoci?

• Zahrnout knihu, průvodce, informační brožuru o citizen science v 

prostoru knihovny.

• Zapojení do projektu, odpovídání na otázky související s konkrétním 

výzkumem.

• Knihovny mají možnost podporovat občany ze všech sociálních 

vrstev, zvýšit jejich zvědavost, znalosti a další

• Mohou naslouchat obavám místních obyvatel a převzít klíčovou roli při 

posilování komunity (obyvatelé, vědci, obce) díky spoluvytváření 

nových znalostí s jasně viditelným cílem a dopadem.

Zdroj: moderní dějiny

https://www.moderni-dejiny.cz/clanek/prehled-knih-na-e-shopu-modernich-dejin-podle-historickych-obdobi/


Odkazy k podkladům o občanské vědě

• EU-citizen science (AJ)

• Průvodce knihovníků občanskou vědou (AJ)

• E-manuál komunikace občanské vědy v České republice

• Občanská věda v České republice

• 10 pravidel Občanské vědy

https://eu-citizen.science/
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/orrery-media/misc/CitSci_Librarians_Guide_02_22_r1.pdf
https://www.citizenscience.cz/wp-content/uploads/2020/09/CS_komunikace_e-manual_fin.pdf
http://www.citizenscience.cz/
https://citizenscience.org.au/10-principles-of-citizen-science/


Libraries are … essential to the functioning of a democratic 

society … libraries are the great symbols of the freedom of 

the mind.

Knihovny jsou ... zásadní pro fungování demokratické společnosti ... 

knihovny jsou velkými symboly svobody mysli. 

— Franklin D. Roosevelt



Perzistentní identifikátory

VISK 2, 19. 10. 2021

Barbora Votavová

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Co jsou perzistentní identifikátory? 

• Zkratka – PID

• Jedná se o dlouhodobý odkaz na dokument, soubor, 

webovou stránku nebo jiný digitální objekt

• PID má jedinečný identifikátor spojený s aktuální adresou 

metadat nebo obsahu.

• PID umí na rozdíl od URL aktualizovat umístění a stále 

odkazovat na správné místo



Proč je dobré používat PID?

• Řeší problém citovaného zdroje

– Především od 90. let a rozvoje internetu 

• Zajistí dohledatelnost a identifikovatelnost

informačního zdroje (publikací, dat, osob aj.)

• Nezbytné pro hodnocení vědy

• Šíření a dostupnost digitálních publikací    strojově čitelné 

Zdroj: Universal postal union

https://www.upu.int/en/News/2012/6/-post-takes-a-technological-leap


Druhy PID

PID pro 

autory/vědce

PID pro 

digitální 

objekty

PID pro 

organizace



PID pro vědce

Scopus iD



PID pro digitální objekty (publikace, data)



PID pro instituce/organizace



Přehled nejčastěji používaných PID v OS

Data z výzkumu

(DOI)

Publikace, 

granty

(DOI)

Autoři

(ORCID iD)
Výzkumné 

organizace

(ROR iD)



• Nezisková organizace

• Zajišťuje jedinečný, globální identifikátor pro vědce

• Řeší nejednoznačnosti příjmení

• Stále více používaný ve vědeckém světě

• V centrálním registru je více jak 12 miliónů ORCID iDs









University a 

výzkumné 

instituce

Grantové 

agentury

Repozitáře 

aj.

Výzkumné a 

vědecké společnosti

Jiné vědecké 

identifikátory

Nakladatelé/systém 

pro odevzdávání 

manuskriptů



Požadavky na PIDs v Horizon Europe

• Zajistit otevřený přístup k vědeckým publikacím a datům.

• Požadavky na metada:

– Pro verzi záznamu publikace musí být uveden PID (např. 

DOI),

– Autoři uvedení na dané publikaci musí mít uveden ORCID, 

– Pokud je to možné, uvést PID jejich organizace (ROR) a 

grantu (DOI).



https://doi.org/10.5281/zenodo.5529651

https://doi.org/10.5281/zenodo.5529651


https://f1000research.com/articles/6-588

https://f1000research.com/articles/6-588


Přehled nejčastěji používaných PID v OS

Data z výzkumu

(DOI)

Publikace, 

granty

(DOI)

Autoři

(ORCID iD)
Výzkumné 

organizace

(ROR iD)



Použití DOI

• DataCite nebo Crossref umožňuje lepší vyhledatelnost a 

citovatelnost výstupů      lepší znovupoužití dat

• DataCite zpřístupňuje citace dat získané prostřednictvím 

Crossref v jejich vyhledávání



ORCID auto-update. 

Povolení organizace. 

ORCID auto-update. 

Povolení organizace. 

Citace dat, zahrnutí iD ve svých metadatech





Propojení PIDs ve vědeckém prostředí s podporou Open Science

Source: National approach to ORCID adoption in Germany

https://orcid.figshare.com/articles/presentation/20210929_ORCID_in_the_Czech_Republic_Towards_a_national_consortium/16750558/1?file=30999772


Plán NTK na podporu PIDs

• Oslovení VŠ a poskytovatelů financí (ČR)      v rámci 

webináře ORCID in the Czech Republic: towards Natonal

consorcium (29. 9. 2021)

• Podpora vzniku národního konsorcia ORCID

– NTK by se ujala role vedoucí organizace a vytvářela centrální 

podporu konsorcia

• Podpora vzniku konsorcia DataCite pokud by byl 

zájem ze strany výzkumných organizací

– NTK by se spojila s CESNETem a byly by dvě vedoucí 

organizace 



Open Science v Horizon Europe

https://www.techlib.cz/cs/


Témata
1. Úvod do Open Science /otevřené vědy
2. Vědeckého publikování  a Open Access
3. Správa výzkumných dat a Open/FAIR Data 
4. Open Science a Citizen Science v praxi 
5. Open Science v Horizon Europe

219/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/


Přehled
● Vývoj Politiky v EU rámcových programech
● Open Science in Horizon Europe 
● Open Access to research Publication
● Research Data Management
● Open Research Europe (ORE)
● European Open Science Cloud (EOSC)

319/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/


Open Science in Horizon Europe

419/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/


Open Science - nový “modus operandi”

19/10/2021



Policy in EC Framework Programs for R&I

19/10/2021



Lessons learned and key novelties in HE

719/10/2021



Key impact pathways to track progress

19/10/2021



Open Science in Horizon Europe
Dokumenty Evropské komise
● General Model Grant Agreement - str. 108
● Annotated Model Grant Agreement - Open Science 

požadavky, str. 152-161
● Horizon Europe Programme Guide 

919/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/general-mga_horizon-euratom_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf


Horizon Europe - definice

● Open  Science - An approach to the scientific process based on 
open cooperative work, tools and diffusing knowledge

● Open access - Online access to research outputs provided free of 
charge to the end-user. 

1019/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/


Open Science across the programme

19/10/2021



Publikace v Horizon Europe

1219/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/


Otevřený přístup k vědeckým publikacím
Příjemce jsou povinni zajistit otevřený přístup k recenzovaným publikacím. 
Zejména musí zajistit:
● uložení strojově čitelné elektronické verze zveřejněné publikace nebo 

konečné verze recenzovaného rukopisu přijatého ke zveřejnění (tj. ve verzi po 
zapracování připomínek vzešlých z recenzního řízení), do důvěryhodného 
repozitáře nejpozději v den vydání publikace.

● okamžitý otevřený přístup k uložené publikaci 
● prostřednictvím repozitáře poskytnout informace o jakémkoliv dalším výstupu 

výzkumu nebo nástrojích potřebných k ověření závěrů vědecké publikace.
Příjemci (nebo autoři) jsou povinni uchovat si k publikaci autorská majetková 
práva v takovém rozsahu, aby bylo možné stanoveným povinnostem vyhovět. 

1319/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/


Licence k publikaci

1419/10/2021

Monografie a jiné dlouhé 
textové formáty

Články

https://www.techlib.cz/cs/


Metadata k publikaci
Musí obsahovat minimálně následující údaje:
● Autoři publikace, název, datum publikování 
● Výraz „Horizon Europe“ nebo „Euratom funding“ 
● Název grantového projektu, jeho akronym a číslo 
● Licenční podmínky 
● Trvalé identifikátory pro publikace (DOI), pro datasety (DOI), ORCID pro 

autory, a pokud možno i pro ostatní autory jejich organizace a granty 

1519/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/
http://www.doi.org/
http://www.doi.org/
https://orcid.org/


Výzkumné data v Horizon Europe

1619/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/


Správa výzkumných dat
Příjemce je povinen spravovat výzkumná data v souladu s principy FAIR.

Především je povinen:
● Vypracovat plán správy výzkumných dat v souladu s FAIR principy a 

pravidelně ho aktualizovat. 
● Uložit výzkumná data co nejdříve do důvěryhodného repozitáře dle plánu pro 

správu výzkumých dat.
● V souladu s plánem pro správy dat zajistit co nejdříve otevřený přístup k 

výzkumným datům uložených v repozitáři za podmínek poslední dostupné 
verze veřejné licence Creative Commons Attribution International (CC BY) 
nebo jejího ekvivalentu. 

1719/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/


Správa výzkumných dat
● Poskytnout prostřednictvím repozitáře dostatečné informace o všech dalších 

výsledcích výzkumu nebo nástrojích a instrumentů potřebných k opětovnému 
využití výzkumných dat nebo k jejich validaci.

Příjemce a další účastníci projektu nejsou povinni zpřístupnit výzkumná 
data pokud by jejich zpřístupněním došlo k nepřiměřenému zásahu do 
práva na ochranu duševního vlastnictví, práva na ochranu soukromí a 
osobních údajů, práva na ochranu obchodního tajemství, bezpečnosti 
státu nebo jiných oprávněných zájmů příjemce (např. v případě možnosti 
obchodního využití).

1819/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/


Správa výzkumných dat
Otevřený přístup k výzkumných datům se řídí zásadou „co nejotevřenější, 
uzavřené podle potřeby“ s ohledem na soukromí, ochranu osobních údajů, 
důvěrnost, oprávněné obchodní zájmy a práv duševního vlastnictví třetích 
stran nebo nebo pokud by to bylo v rozporu s jinými omezeními. Pokud není 
poskytnut otevřený přístup (k některým nebo všem výzkumným datům), musí 
to být odůvodněno v plánu pro správu výzkumných dat.

Poskytnout prostřednictvím repozitáře dostatečné informace o všech dalších 
výsledcích výzkumu nebo nástrojích a instrumentů potřebných k opětovnému 
využití výzkumných dat nebo k jejich validaci.

1919/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/


Metadata k datům
Musí obsahovat minimálně následující údaje:
● Autoři, název datové sady, datum publikování 
● Výraz „Horizon Europe“ nebo „Euratom funding“ 
● Název grantového projektu, jeho akronym a číslo 
● Licenční podmínky 
● Trvalé identifikátory pro publikace (DOI), pro datasety (DOI), ORCID pro 

autory, a pokud možno i pro ostatní autory jejich organizace a granty 

2019/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/
http://www.doi.org/
http://www.doi.org/
https://orcid.org/


Licence k datům 

2119/10/2021

Datové sady

https://www.techlib.cz/cs/


Horizon Europe

2219/10/2021

https://www.techlib.cz/cs/
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Děkuji vám za pozornost

Otázky?

eva.hnatkova@techlib.cz

mailto:eva.hnatkova@techlib.cz

