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…mnohé další iniciativy (Citizen Science, Science 2.0…) 



 

 Otevřený přístup (Open Access) vyžaduje 

trvalý, okamžitý a bezplatný přístup k 

výsledkům vědy a výzkumu na Internetu.  
 

 Otevřený přístup je alternativou k 

tradičnímu způsobu vědecké 

komunikace… 

 

 



Tradiční vědecká komunikace 

 

Neefektivní, diskriminační 

 

V rukou velkých vydavatelů 

 

Princip dvojí platby 



Co znamená být „open“? 

 

Dostupný zdarma, trvale a okamžitě nejen 

ke čtení, ale také k dalšímu užití (reuse). 

 

Licence Creative Commons (6) 

http://www.creativecommons.cz/
http://www.creativecommons.cz/
http://www.creativecommons.cz/


 Budapešťská iniciativa; Budapest Open 

Access Initiative (2002)  
 

 Prohlášení z Bethesdy; Bethesda Statement 

on Open Access Publishing (2002) 
 

 Berlínská deklarace; Berlin Declaration on 

Open Access to Knowledge in the Sciences 

and Humanities (2003) 

BBBylo, neBBBylo 



Kudy tudy cestička? 



Zelená cesta / Gold Road 

 

Cesta repozitářů a autoarchivace. 

 

OA repozitář je IS určený k digitální archivaci, ale 

umožňuje přístup k jeho obsahu všem bez rozdílu, 

snižuje finanční a přístupové bariéry. Jeho obsah je 

harvestovatelný a indexovatelný. 

 



 

1. Institucionální (např. IDR NTK) 

2. Předmětové / oborové (např. arXiv) 

3. Multioborové (SSRN) 

4. Repozitáře poskytovatelů dotací (Funders 

repositories) 
 

(profily na vědeckých soc. sítích, www stránky, 

datové repozitáře…) 

Typologie repozitářů 

http://repozitar.techlib.cz/
http://www.arxiv.org/
http://www.ssrn.com/


Kde hledat otevřené repozitáře? 

 

ROAR, OpenDOAR 

Disciplinary repositories 
 

DRIVER 

OpenAIRE 

BASE 

CORE 

http://roar.eprints.org/
http://www.opendoar.org/
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Disciplinary_repositories
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Disciplinary_repositories
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Disciplinary_repositories
http://search.driver.research-infrastructures.eu/
https://www.openaire.eu/cs/component/openaire/browse/default/390
http://www.base-search.net/
http://core.kmi.open.ac.uk/search


Zlatá cesta / Gold Road 

 

Cesta publikování v otevřených časopisech 

 

3 základní modely: 

1. Časopis s úplným otevřeným přístupem 

2. Hybridní časopis 

3. Časopis s pozdrženým otevřeným přístupem 



Kde hledat otevřené časopisy? 

 

Directory of Open Access Journals (DOAJ) 

 

8 761 časopisů 

4 480 prohledatelných na úroveň článků 

1 043 396 článků 
(data k 18.3.2013) 

http://www.doaj.org/


Kdo a jak z OA těží? 

 

Vědcům 

 zvyšuje citovanost a prestiž, dostupnost práce 

 pomáhá popularizovat jejich obor, projekt… 

 

Vydavatelům 

 rozšiřuje okruh čtenářů 

 zvýšením citovanosti článků zvyšuje IF 

 

Studentům/veřejnosti 

 zvyšuje úroveň studia/práce 

 usnadňuje přístup ke kvalitním informacím 

 



Co OA brzdí? 

 

Nízký impakt faktor otevřených časopisů 

 

Nedůvěryhodnost  

 

Neochota ze strany vědců, institucí, vlád... 

 

 



Mezinárodní propagační událost 

 

21. – 27. října 2013 (7. ročník) 

 

ČR: vysokoškolské knihovny, KNAV, NTK 



Otevřený přístup u nás 

 

Neformální skupina OAktivistů – VŠ knihovny, 

NTK, KNAV, Partsip… 
 

www.openaccess.cz 

https://www.facebook.com/openaccess.cz  
 

Syrová, Radka: Open Access – úspěšné 

otevřené politiky v České republice  

 

 

http://www.openaccess.cz/
https://www.facebook.com/openaccess.cz
http://repozitar.techlib.cz/record/479
http://repozitar.techlib.cz/record/479
http://repozitar.techlib.cz/record/479
http://repozitar.techlib.cz/record/479
http://repozitar.techlib.cz/record/479


Výhled do budoucna 

 

 

USA: OA politika (Increasing Access to the 

Results of Federally Funded Scientific Research) 
 

UK: Finch report 
 

EU: OpenAIRE+, doporučení 
 

SCOAP3 



Proč? 

 

 OA jako vývojový mezník / pokrok  

 OA jako zdroj kvalitních informací 

(rešerše) 

 OA jako popularizační aktivita 

 OA jako dlouhodobý cíl (nejen) knihoven 



Prostor pro diskuzi a 

otázky 



http://bit.ly/RKKoa 



Děkuji za pozornost! 

Tereza Simandlová | @kliste 

tereza.simandlova@techlib.cz 
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