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TEORETICKÝ ÚVOD  
 
Open Access (otevřený přístup k vědeckým publikacím) je způsob šíření publikovaných vědeckých 
výsledků, jehož příchod umožnil vznik internetu a navazujících informačních technologií, které 
zajistí okamžitou online dostupnost vědeckých poznatků. Rozlišují se dva základní způsoby, jak 
dosáhnout, aby vědecké publikace byly přístupné komukoliv bez omezení finančních, přístupových 
a právních. Green open access lze definovat jako cestu usilující o odstranění problému snadného 
přístupu k vědeckým informacím (viz níže heslář). Gold open access je chápán jako nový obchodní 
model, který přenáší financování vydávání časopisu z předplatitele na publikující autory, respektive 
na jejich domovské instituce (viz níže heslář). 
 
Důvody, proč zpřístupňovat výsledky v režimu open access: 
 
 zajistit nejširší a nejrychlejší sdílení výsledků výzkumu 

 poskytnout přístup bez omezení finančních či přístupových 

 vyhovět podmínkám grantových agentur a poskytovatelů (např. podmínkám projektů 

7. rámcového programu Evropské komise) 

 
Přínosy open access zahrnují účinný způsob komunikování vědeckých výsledků, snadnou 
dostupnost kvalitních a aktuálních vědeckých publikací, rychlou výměnu informací v rámci oboru a 
také interdisciplinárně, zviditelnění autorů a jejich vědecké práce, zviditelnění celé vědecké 
instituce, zvýšení informačního dopadu vědeckých publikací, v obecnější rovině pak akceleraci 
vědeckého výzkumu a technického pokroku společnosti. 
 
Fond na podporu publikování (dále Fond) umožňuje vědcům publikovat výsledky jejich výzkumu 
v režimu otevřeného přístupu. Z Fondu je možné uhradit publikační poplatky spojené s vydáním 
článku v plně otevřeném časopise, případně také v tzv. hybridním časopise. Fond obvykle spravují 
knihovny, které se postarají o refundování publikačního poplatku.  
 

Vytvořeno v rámci interního rozvojového projektu Knihovnické super služby Open Access Ústřední knihovny Vysokého učení technického v Brně. 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/cz/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/cz/
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HESLÁŘ 
 
Article Processing Charge (APC): poplatek za vydání článku, který vydavatelé účtují autorům ve 
chvíli, kdy je článek přijat k vydání. Poplatek zpravidla hradí pracoviště autora. 
 
Copyright Transfer Agreement (CTA): právní dokument týkající se předání plných nebo částečných 
práv z rukou vlastníka práv do rukou jiné strany. V oblasti vydávání vědecké literatury se jedná 
o smlouvu, v níž autor díla přenechává svá práva vydavateli. Převážně se tak děje u vydavatelů 
tradičních předplácených časopisů.   
 
Creative Commons1: soubor veřejných licencí, které přinášejí nové možnosti v oblasti publikování 
autorských děl: posilují pozici autora při rozhodování, za jakých podmínek bude dílo veřejně 
zpřístupněno.  
 

Licence CC-BY (Uveďte autora 3.0 Česko) dovoluje dílo: 
● šířit - kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnost;  
● upravovat - pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech 
● využívat dílo komerčně 
● za podmínek: uveďte autora 

Licence CC-BY-NC (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko) dovoluje dílo: 
● šířit - kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnost;  
● upravovat - pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech 
● za podmínek: uveďte autora; neužívejte dílo komerčně 

 
 
Directory of Open Access Journals (DOAJ) 2: adresář časopisů vydávajících články v režimu 
otevřeného přístupu. 
 
Gold Open Access (zlatý otevřený přístup): autoři publikují v otevřených časopisech, které 
poskytují okamžitý otevřený přístup ke všem vydaným článkům na webových stránkách vydavatele. 
Vydavatel může, nebo nemusí účtovat autorům poplatek za vydání článku, tzv. APC. 
 
Green Open Access (zelený otevřený přístup): autoři publikují v tradičních předplácených 
časopisech a zároveň zajistí otevřený přístup ke svým článkům tím, že uloží autorské rukopisy 
článků do otevřených repozitářů.  
 
Hybrid Open Access Journal (hybridní časopis): placený časopis, který nabízí možnost vydání 
jednotlivých článků v režimu otevřeného přístupu (viz OpenChoice), tedy článků volně dostupných 
nejen předplatitelům, ale všem zájemcům. Příjmy těchto časopisů se generují ze dvou zdrojů 
(předplatné a APC). 
 
Open Access (otevřený přístup): okamžitá online dostupnost vědeckých výsledků bez poplatků za 
přístup (např. ve formě předplatného nebo jednorázových plateb za článek) a oproštěná od většiny 
licenčních omezení (viz typy licencí CC-BY a CC-BY-NC). 

                                                           
1 http://www.creativecommons.cz/ 
2 http://www.doaj.org/ 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/cz/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/cz/
http://www.creativecommons.cz/
http://www.doaj.org/
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OpenChoice: název programu vydavatele Springer, v němž nabízí autorům placený otevřený přístup 
k jejich článkům v tradičních předplácených časopisech. Poplatek za otevřeně přístupný článek je 
3 tisíce dolarů nebo 2 200 eur. Články jsou vydány pod licencí Creative Commons (CC-BY nebo CC-
BY-NC). 
 
 

ANALÝZA ZAHRANIČNÍCH FONDŮ NA PODPORU PUBLIKOVÁNÍ 
 
V Přehledu fondů na podporu publikování (OA journal funds)3 jsou uvedeny fondy provozované 
univerzitami (převážně americkými a německými), výzkumným centry, poskytovateli grantů nebo 
vládními agenturami. Na základě tohoto seznamu byla provedena analýza 69 univerzitních fondů 
(viz příloha), které vykazují níže uvedené podobnosti. 
 
Finanční objem fondu 
- celková částka ve fondu na OA publikování v rozmezí 20 tisíc až 50 tisíc dolarů, často nebyla 
celková částka uvedena. Dvě norské univerzity měly ve fondu alokováno v rozmezí 100 až 300 tisíc 
norských korun (cca 12 500 až 37 500 euro). 
- kladné vyřízení pro žadatele dle pořadí podání žádosti do vyčerpání finančních prostředků fondu 
(pravidlo “first-come, first-served”) 
 
Finance na článek 
- částka na jeden článek je nejčastěji 3 tisíce dolarů nebo 2 tisíce eur, v případě poplatku 
v hybridních časopisech je příspěvek snížený na 1 500 dolarů 
- jeden žadatel může žádat o příspěvek na jeden článek nebo do výše příspěvku 3 tisíce dolarů nebo 
2 tisíce eur během daného období 
 
Určeno pro 
- zaměstnanec (full-time i part-time), akademický pracovník, student, absolvent, postdoktorand 
- první nebo korespondenční autor (jednající s vydavatelem), který je zaměstnancem univerzity 
- v případě více autorů z univerzity, každý žádá o svůj podíl (administrativně náročnější, jednodušší 
řešení, kdy žádá pouze jeden autor za všechny ostatní) 
 
Další podmínky 
- žádat lze pouze v případě, že byly využity všechny ostatní možnosti financování (z grantů, projektů 
apod.) 
- podpořený článek musí být uložen do repozitáře 
- uvedení informace o podpoře z fondu přímo v článku 
- Norsko: publikování ve vybraných časopisech, které jsou zahrnuty do hodnocení vědy 
- finanční příspěvek na publikační poplatky (nevztahuje se na poplatky za reprinty, platby za 
barevné obrázky, administrativní poplatky apod.) 
 
 
 
 
                                                           
3 http://oad.simmons.edu/oadwiki/OA_journal_funds 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/cz/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/cz/
http://oad.simmons.edu/oadwiki/OA_journal_funds
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Časové hledisko 
- lze žádat ve chvíli přijetí článku k vydání 
- pro nově vydané články v posledním období (např. během běžícího akademického roku, během 
posledního půl roku, během běžícího účetního roku apod.) 
 
Další možné upřesňující podmínky 
- pouze časopisy zařazené do DOAJ4 
- vydavatel je člen Open Access Scholarly Publishers Association5 
- vydavatel poskytuje licenci Creative Commons 3.0 CC-BY6 
 
Model refundování 
- refundování z Fondu do určité výše již zaplaceného poplatku (např. max. 750 dolarů za článek 
apod.) 
 
 

PŘÍKLADY FONDŮ PRO PODPORU PUBLIKOVÁNÍ V REŽIMU “GOLD 
OPEN ACCESS” V ČR A V ZAHRANIČÍ 
 
Fond Akademie věd ČR 
V roce 2010 přijala Akademie věd ČR (dále AV ČR) Politiku otevřeného přístupu7, jejíž součástí je 
vytvoření dotačního systému pro podporu “gold open access”. Podmínkou přidělení dotace je 
přijetí článku do otevřeného časopisu, který je registrován v databázi Web of Science, Scopus nebo 
ERIH. Dotace je poskytována do výše 25 tisíc Kč na jeden článek. Společně se žádostí8 o poskytnutí 
příspěvku vyplní autor z AV ČR žádost, ke které doloží potvrzení přijetí článku k publikaci a potvrzení 
o zaplacení poplatku za vydání. Dotace je určena pouze pro publikování v otevřených časopisech, 
nevztahuje se na tzv. hybridní časopisy. Od roku 2011 byla pro tento fond alokována každý rok 
částka ve výši 1 milionu korun, po vyčerpání tohoto objemu peněz nejsou další požadavky 
vyřizovány.  
 
Pilotní projekt VŠCHT Praha 
V roce 2013 VŠCHT Praha spustila pilotní projekt9 podpory publikování v režimu „gold open 
access“, s cílem navrhnout a ověřit mechanismy přidělování dotací pro publikování článků 
v otevřených časopisech. Do fondu bylo alokováno 500 tisíc Kč, dotace na publikování článku byla 
poskytována ve výši 100 %. Pravidla byla volně definována, s cílem co nejvíce podpořit tuto aktivitu 
a zjistit reálné využití pro plánování a nastavení pravidel v příštích letech. Zároveň se VŠCHT Praha 
aktivně zapojila do využívání programu „Gold for Gold“ Royal Society of Chemistry, který byl v roce 
2013 spuštěn i mimo Velkou Británii. 
 

                                                           
4 http://www.doaj.org/ 
5 http://oaspa.org/ 
6 http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz/ 
7 http://www.lib.cas.cz/openaccess/pdf/S11-05.pdf 
8 http://www.lib.cas.cz/openaccess/ 
9 viz přednáška na semináři NTK Open Access aneb Open your mind! 2013 Systematická podpora Open Access – Gold 
Road na VŠCHT Praha: poznatky z pilotního projektu (Ing. Jiří Jirát, Ph.D.; VŠCHT Praha) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/cz/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/cz/
http://www.doaj.org/
http://oaspa.org/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz/
http://www.lib.cas.cz/openaccess/pdf/S11-05.pdf
http://www.lib.cas.cz/openaccess/
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Fond University of California, Berkeley 
University of California, Berkeley (UCB) odůvodňuje svůj program Berkeley Research Impact 
Initiative (BRII) v tiskové zprávě10 jako snahu co nejvíce přispět vědecké komunitě a tím také 
postoupit své znalosti a zkušenosti ke zvýšení kvality života jak na místní, tak i světové úrovni. 
Program je určen pro akademické pracovníky, postdoktorandy i studenty. Z fondu je možné uhradit 
poplatky za publikování v open access časopisech (max. 3 tisíce dolarů za článek) nebo za článek 
v hybridním časopise, u kterého bude zajištěn okamžitý přístup (max. 1 500 dolarů za článek). Pro 
jednotlivé laboratoře je stanoven roční limit 4 500 dolarů. Díky členstvím nebo předplatným UCB 
jsou u některých hybridních časopisů poplatky za tzv. OpenChoice sníženy.11 Výše alokovaných 
prostředků a další kritéria pro výběr časopisů není UBC uvedena. 
 
3 základní kroky pro získání podpory z BRII   

1. Odevzdání žádosti o finanční podporu 
Žádost12 může být podána pouze u článků, které ještě nebyly publikovány. Vyrozumění 
o poskytnutí či neposkytnutí finanční podpory z fondu BRII může autor obdržet autor před 
odesláním vydavateli, v průběhu schvalování nebo v momentě jejich přijetí k publikování.  

2. Platba poplatku vydavateli 
Poplatky jsou vydavateli zaplaceny samotným autorem (platební karta, šek,…) nebo jeho 
pracovištěm. 

3. Žádost o úhradu z BRII 
Do 6 měsíců od vydání článku (nebo data vystavení faktury vydavatelem) by měl autor 
doložit doklad o zaplacení a požádat o úhradu z fondu BRII. 

 
 

ZÁVĚRY 
 
 
 Fond zřejmě nepokryje všechny žádosti o refundování poplatku. 

 Fond lze chápat jako propagaci otevřeného přístupu. 

 Fond vytváří příležitost pro vědce vyzkoušet si nové modely vědeckého publikování. 

 Vývoj ve Velké Británii směřuje ke gold open access publikování (viz Finch report13), v září 
2013 se ale objevila kritika zlaté cesty ve zprávě Komise pro obchod, inovace a znalosti14. 
Význam této kritiky spočívá v tom, že opět nastavuje rovnocenné postavení obou cest 
otevřeného přístupu. Fondy na podporu gold open access publikování mohou být zřizovány 
v souladu s budovanými institucionálními repozitáři. 

 
 

                                                           
10 http://www.lib.berkeley.edu/brii/pdfs/press_release.pdf 
11 http://www.lib.berkeley.edu/scholarlycommunication/oa_fees.html 
12 http://www.lib.berkeley.edu/brii/funding_application.html 
13 http://www.researchinfonet.org/wp-content/uploads/2012/06/Finch-Group-report-FINAL-VERSION.pdf 
14 http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/business-innovation-and-
skills/news/on-publ-open-access/ 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/cz/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/cz/
http://www.lib.berkeley.edu/brii/pdfs/press_release.pdf
http://www.lib.berkeley.edu/scholarlycommunication/oa_fees.html
http://www.lib.berkeley.edu/brii/funding_application.html
http://www.researchinfonet.org/wp-content/uploads/2012/06/Finch-Group-report-FINAL-VERSION.pdf
http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/business-innovation-and-skills/news/on-publ-open-access/
http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/business-innovation-and-skills/news/on-publ-open-access/
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OTÁZKY KE ZVÁŽENÍ 
  
Otázka podpory publikování v hybridních časopisech 
Analýza 69 univerzitních fondů ukazuje, že 19 fondů proplácelo poplatky v hybridních časopisech. 
Z těchto 19 fondů čtyři fondy podporují publikování v hybridních časopisech, ale snižují proplácenou 
částku – zpravidla z 3 tisíc na 1 500 dolarů. 
  
Organizace SPARC EUROPE na webových stránkách prohlašuje, že podporuje „hybrid journals as a 
transition method when the publisher commits to decreasing the subscription fees“ 15 . 
V podmínkách České republiky, kde jsou zatím financovány přístupy do nejvýznamnějších 
databází prostřednictvím projektů, z nichž jsou hrazena předplatné na více let dopředu, 
postrádá podpora hybridních časopisů výraznějšího smyslu, naopak spíše se blíží tomu, co 
světově uznávaní odborníci na otevřený přístup Stevan Harnad, Eloy Rodrigues a další 
publikování v hybridních časopisech vytýkají.  
Označují podporu hybridních časopisů za double dipping, které prodražuje akademické 
publikování. Vydavatelům totiž takto přitékají příjmy ze dvou zdrojů, jednak prostřednictvím 
předplatného, jednak z poplatků za otevřeně přístupné články. 
V rozhovoru16 s Richardem Poynderem Eloy Rodrigues odpovídá na otázku, jaká by měla být role 
hybridních časopisů: “I understand that Hybrid OA could, theoretically, be a good way of 
transitioning to Open Access. But I fear that, in practice, Hybrid OA is not providing a valid and fair 
strategy for the transitional period. In fact, despite a few examples of genuine commitment from 
publishers, the truth is that for most of the “big players” Hybrid OA seems to be essentially an 
opportunity to increase revenues by “double dipping”. 
 
One essential (but certainly not sufficient) condition that would be needed in order for Hybrid OA 
to work on a “fair” and useful way for OA, would be complete transparency about subscription 
revenues and publication costs. But transparency is simply not possible in a market now 
dominated by “big deals” (often with confidentiality clauses attached) between publishers and 
different types of consortia. 
 
So, I think Hybrid OA should not be supported, or at least stimulated, and I agree with those funders 
who will only pay APCs for pure Gold journals and not Hybrid ones.” 
 
Otázka kvality časopisu a vydavatele 
Negativním efektem většího rozšíření modelu open access je vydavatelská činnost tzv. predátorů, 
vydavatelů produkujících časopisy pochybné kvality a lákajících autory ke snadnému získání 
publikačního prostoru za úplatu.   
Nejznámější seznam kritérií17 pro určení, zda lze vydavatele označit za predátora, publikoval 
knihovník univerzity v Denveru, Jeffry Beall. Na svém blogu zveřejňuje také seznam vydavatelů18, 
kteří podle těchto kritérií spadají pod označení predátor. 
Asociace vydavatelů zveřejňují etické kodexy, jimiž se snaží kodifikovat standardy své vydavatelské 
činnosti. Např. Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) Code of Conduct 19 , 
International Association of Scientific, Technical & Medical Publishers (STM) Code of Conduct20 
                                                           
15 http://sparceurope.org/hybrid-journals/  
16 http://poynder.blogspot.cz/2013/07/eloy-rodrigues-on-state-of-open-access.html 
17 http://scholarlyoa.com/2012/11/30/criteria-for-determining-predatory-open-access-publishers-2nd-edition/ 
18 http://scholarlyoa.com/publishers/  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/cz/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/cz/
http://sparceurope.org/hybrid-journals/
http://poynder.blogspot.cz/2013/07/eloy-rodrigues-on-state-of-open-access.html
http://scholarlyoa.com/2012/11/30/criteria-for-determining-predatory-open-access-publishers-2nd-edition/
http://scholarlyoa.com/publishers/
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Otázka hospodárného, efektivního a účelného publikování  
Na otázku, jak vysoké poplatky za publikování akceptovat, aby Fond účelně a efektivně sloužil, se 
snaží odpovědět iniciativa univerzit ve sdružení COPE - Compact for Open-Access Publishing 
Equity21.  Užitečný přehled a porovnání výše poplatků poskytuje vydavatel BioMed Central22.  Výše 
publikačních poplatků (APC) se pohybuje v široké škále od nízkých poplatků v řádu stovek dolarů 
přes běžnější poplatky ve výši od 1 tisíce do 3 tisíc dolarů až po vyšší poplatky kolem 5 tisíc dolarů.  
Poplatky jsou vyšší v oborech STM, než v humanitních a společenských vědách. Z přehledu je také 
patrné, jaká práva zůstávají autorovi.  Podpora z Fondu do 3 tisíc dolarů je dostačující pro pokrytí 
APC většiny vydávaných článků. 
 
DOAJ poskytuje přehled o počtech časopisů podle publikačních poplatků23: 
 
 

6 511 časopisů bez publikačních poplatků 
2 690 časopisů s publikačním poplatkem 
506 časopisů s poplatkem za určitých podmínek 
201 časopisů bez informace o publikačních poplatcích  
 

a přehled podle licenčních ujednání24: 
 

1 805 časopisů CC-by Attribution (by) 
48 časopisů CC-by-sa Attribution Share Alike (by-sa) 
46 časopisů CC-by-nd Attribution No Derivatives (by-nd) 
791 časopisů CC-by-nc Attribution Non-commercial (by-nc) 
246 časopisů CC-by-nc-sa Attribution Non-commercial Share Alike (by-nc-sa) 
699 časopisů CC-by-nc-nd Attribution Non-commercial No Derivatives (by-nc-nd) 
 
 
Otázka vymezení podporovaných časopisů pouze na časopisy zařazené do hodnocení VaV 
(časopisy ve Web of Science, Scopusu, ERIH, Seznam neimpaktovaných recenzovaných časopisů) 
Vzhledem k pravděpodobně omezeným finančním prostředkům Fondu, které nepokryjí všechny 
potenciální žádosti o zaplacení publikačního poplatku a také vzhledem k významu hodnocení 
výsledků VaV v přidělování financí na výzkum, je hledisko indexování časopisu v příslušných 
databázích jednoznačným a poměrně jednoduchým limitujícím kritériem pro přidělení dotace 
z Fondu. 
  

                                                                                                                                                                                   
19 http://oaspa.org/membership/code-of-conduct/  
20 http://www.stm-assoc.org/code-of-conduct/  
21 http://www.oacompact.org/  
22 http://www.biomedcentral.com/about/apccomparison/ 
23 http://www.doaj.org/doaj?func=byPublicationFee&uiLanguage=en  
24 http://www.doaj.org/doaj?func=byLicense&uiLanguage=en  
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http://www.doaj.org/doaj?func=byPublicationFee&uiLanguage=en
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DOPORUČENÍ PRO VUT 
 
Finanční objem fondu 
- celková částka ve Fondu na OA publikování v rozmezí 20 tisíc až 50 tisíc dolarů 
- kladné vyřízení pro žadatele dle pořadí podání žádosti do vyčerpání finančních prostředků Fondu 
(pravidlo “first-come, first-served”) 
 
Finance na článek 
- částka na jeden článek 3 tisíce dolarů, v případě poplatku v hybridním časopise snížit příspěvek na 
1 500 dolarů 
- jeden žadatel může žádat o příspěvek na jeden článek nebo do výše příspěvku 3 tisíce dolarů na 
jeden rok 
- dle možností stanovit celkovou alokaci prostředků na dané období 
 
Určeno pro 
- akademický pracovník, student 
- první nebo korespondenční autor (jednající s vydavatelem), který je zaměstnancem univerzity 
- v případě více autorů z univerzity, každý žádá o svůj podíl (administrativně náročnější, jednodušší 
řešení, kdy žádá pouze jeden autor za všechny ostatní) 
 
Další podmínky 
- žádat lze pouze v případě, že byly využity všechny ostatní možnosti financování (z grantů, projektů 
apod.) 
- podpořený článek musí být uložen do repozitáře 
- článek je publikován v časopise, který je zahrnut do hodnocení vědy (WoS, Scopus, ERIH, Seznam 
recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice) 
- finanční příspěvek na publikační poplatky (nevztahuje se na poplatky za reprinty, platby za 
barevné obrázky, administrativní poplatky apod.) 
 
Časové hledisko 
- lze žádat ve chvíli přijetí článku k vydání (autor doloží potvrzení) 
- lze žádat jen pro články publikované ve stanoveném období (kalendářní rok, akademický rok, 
účetní období, apod.) 
 
Platba poplatku vydavateli 
- platba vydavateli bude provedena přímo z Fondu nebo autorem (případně jeho pracovištěm), 
v tomto případě bude uskutečněn převod finančních prostředků z Fondu 
 
Organizační podpora 
- vytvoření webové prezentace s informacemi o Fondu (podmínky pro získání finanční podpory) a 
propojení na informace o open access na VUT 
- online formulář pro žádosti 
- vytvoření seznamu vybraných časopisů (hodnocené open access časopisy, poplatky za publikování, 
vyjednané slevy pro autory z VUT apod.) 
 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/cz/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/cz/
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PŘÍLOHA (SEZNAM ANALYZOVANÝCH FONDŮ) 
 
 

Země Univerzita Odkaz na fond 

Austrálie Queensland University of Technology http://libguides.library.qut.edu.au/cont
ent.php?pid=84068&sid=624559 

Finsko University of Helsinki http://www.helsinki.fi/openaccess/ope
n%20access/english/oa-hy.html 

Kanada University of Calgary http://library.ucalgary.ca/open-access-
authors-fund 

Kanada Carleton University http://www.library.carleton.ca/about/p
rojects/scholarly-
communications/curie-fund 

Kanada University of Ottawa http://www.oa.uottawa.ca/uo-
initiatives-afund.jsp?language=en 

Kanada Simon Fraser University (SFU) http://www.lib.sfu.ca/collections/schol
arly-publishing/sfu-open-access-fund 

Kanada University of Toronto http://onesearch.library.utoronto.ca/o
pen-access-author-fund-policies 

Německo Freie Universität Berlin http://www.fu-
berlin.de/sites/open_access/dienstleist
ungen/publikationsfonds/index.html 

Německo Universität Bielefeld http://oa.uni-
bielefeld.de/publikationsfonds.html 

Německo Heinrich Heine Universität Düsseldorf http://www.openaccess.hhu.de/open-
access-fonds.html 

Německo Friedrich-Alexander Universität 
Erlangen-Nürnberg 

http://www.ub.uni-erlangen.de/open-
access/index.shtml 

Německo Leibniz Universität Hannover http://www.tib.uni-
hannover.de/en/advice-and-
service/digitales-
publizieren/reimbursement-of-open-
access-publishing-costs.html 

Německo Universität Hohenheim https://ub.uni-
hohenheim.de/85176.html  

Německo Johannes Gutenberg Universität Mainz http://www.openaccess.uni-
mainz.de/publikationsfonds-der-jgu/ 

Německo Justus-Liebig-Universität Giessen http://www.uni-
giessen.de/ub/en/digitales-publizieren-
en/openaccess-en/oafonds-en 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/cz/
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http://libguides.library.qut.edu.au/content.php?pid=84068&sid=624559
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Německo Karlsruhe Institute für Technologie (KIT) http://www.bibliothek.kit.edu/cms/kit-
publikationsfonds.php 

Německo Universität Regensburg http://oa.uni-regensburg.de/ 

Německo Ulm Universität http://www.uni-
ulm.de/index.php?id=1358 

Nizozemí Delft University of Technology http://www.library.tudelft.nl/en/suppo
rt/researchers/publishing-
support/open-access-fund/ 

Nizozemí Wageningen University and Research 
Center 

http://www.wageningenur.nl/en/Exper
tise-
Services/Facilities/Library/Expertise/Wr
ite-cite/Open-Access/funding.htm 

Norsko Universitetet i Nordland http://www.uin.no/english/library/ope
n-access/guidelines-OA-
fund/Pages/default.aspx 

Norsko Norwegian University of Science and 
Technology (NTNU) 

http://www.ntnu.edu/documents/8354
267/0/publishingfund.pdf 

Norsko University of Oslo http://www.ub.uio.no/english/publishi
ng/scientists/publication-fund/ 

Norsko Oslo and Akershus University College of 
Applied Sciences (HiOA) 

http://journals.lub.lu.se/index.php/scie
cominfo/article/view/5770/  

Norsko Universitetet i Tromsø http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/sciec
ominfo/article/view/4908  

Norsko Tufts UniversityUniversity of Bergen http://sites.tufts.edu/scholarlycommun
ication/?page_id=340 

Španělsko Universitat de Barcelona http://www.ub.edu/gaper/gapeicat.ht
ml 

Švédsko Lunds Universitet http://www.lub.lu.se/en/publish/open-
access/freely-accessible-
journals/funding-for-article-processing-
costs.html 

Švýcarsko University of Zurich http://www.oai.uzh.ch/en/at-the-
uzh/funding/publishing-fund 

Švýcarsko ETH Zurich http://www.library.ethz.ch/en/ms/Ope
n-Access-at-ETH-Zurich/ETH-Zurich-s-
Open-Access-Policy 

USA University of California, Berkeley http://www.lib.berkeley.edu/brii/ 

USA University of California, San Diego http://ucsd.libguides.com/openaccess/ 

USA University of California, San Francisco http://www.library.ucsf.edu/services/sc
holpub/oa/fund 
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http://journals.lub.lu.se/index.php/sciecominfo/article/view/5770/
http://journals.lub.lu.se/index.php/sciecominfo/article/view/5770/
http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/sciecominfo/article/view/4908
http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/sciecominfo/article/view/4908
http://sites.tufts.edu/scholarlycommunication/?page_id=340
http://sites.tufts.edu/scholarlycommunication/?page_id=340
http://www.ub.edu/gaper/gapeicat.html
http://www.ub.edu/gaper/gapeicat.html
http://www.lub.lu.se/en/publish/open-access/freely-accessible-journals/funding-for-article-processing-costs.html
http://www.lub.lu.se/en/publish/open-access/freely-accessible-journals/funding-for-article-processing-costs.html
http://www.lub.lu.se/en/publish/open-access/freely-accessible-journals/funding-for-article-processing-costs.html
http://www.lub.lu.se/en/publish/open-access/freely-accessible-journals/funding-for-article-processing-costs.html
http://www.oai.uzh.ch/en/at-the-uzh/funding/publishing-fund
http://www.oai.uzh.ch/en/at-the-uzh/funding/publishing-fund
http://www.library.ethz.ch/en/ms/Open-Access-at-ETH-Zurich/ETH-Zurich-s-Open-Access-Policy
http://www.library.ethz.ch/en/ms/Open-Access-at-ETH-Zurich/ETH-Zurich-s-Open-Access-Policy
http://www.library.ethz.ch/en/ms/Open-Access-at-ETH-Zurich/ETH-Zurich-s-Open-Access-Policy
http://www.lib.berkeley.edu/brii/
http://ucsd.libguides.com/openaccess/
http://www.library.ucsf.edu/services/scholpub/oa/fund
http://www.library.ucsf.edu/services/scholpub/oa/fund


 

 
 

 
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko 

    12 

USA University of California, Santa Cruz http://www.cdlib.org/cdlinfo/2013/01/
31/uc-libraries-announce-open-access-
publishing-fund-pilot/ 

USA Carnegie Mellon University http://search.library.cmu.edu/services/
apc/ 

USA Colorado State University http://libguides.colostate.edu/oars#fun
ding/ 

USA Columbia University http://scholcomm.cul.columbia.edu/ser
vices/coap-fund/ 

USA Cornell University http://www.library.cornell.edu/compac
t/coap.html 

USA Dartmouth College http://www.dartmouth.edu/~library/sc
hcomm/OACompact.html?mswitch-
redir=classic 

USA Duke University http://library.duke.edu/openaccess/co
pe.html 

USA Emory University https://open.library.emory.edu/authors
/oa-fund/ 

USA University of Florida http://cms.uflib.ufl.edu/scholarlyoutrea
ch/openaccess 

USA George Mason University http://scholarly.gmu.edu/?page_id=549 

USA Grand Valley State University http://gvsu.edu/library/sc/open-access-
publishing-support-fund-3.htm 

USA Harvard University https://osc.hul.harvard.edu/hope 

USA Kansas University http://library.kumc.edu/authors-
fund.xml/ 

USA Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) 

http://libraries.mit.edu/scholarly/mit-
open-access/open-access-at-mit/mit-
open-access-publishing-fund/ 

USA Michigan State University http://www.statenews.com/index.php/
article/2011/01/scholarly_journals_cost
_library  

USA University of Michigan http://www.lib.umich.edu/compact-
open-access-publishing-equity 

USA University of Minnesota https://www.lib.umn.edu/scholcom/op
en-access-publishing-fund/ 

USA University of North Carolina, Chapel Hill http://guides.lib.unc.edu/content.php?
pid=121319&sid=1262572 

USA Northern Illinois University http://www.ulib.niu.edu/FIND/OpenAc
cessPublishing.cfm/ 
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USA Oklahoma University, Norman Campus http://vpr-
norman.ou.edu/funding/VPR-funding-
opportunities/publication-support-
program/ 

USA University of Oregon http://vpr-
norman.ou.edu/funding/VPR-funding-
opportunities/publication-support-
program/ 

USA University of Tennessee, Knoxville http://www.lib.utk.edu/scholar/open-
access/opsf/ 

USA Texas A&M University http://blogs.openaccesscentral.com/bl
ogs/bmcblog/entry/summary_of_biom
ed_central_s  

USA University of Iowa http://guides.lib.uiowa.edu/OAfund 

USA University of Kansas http://library.kumc.edu/authors-
fund.xml 

USA University of Manitoba http://umanitoba.ca/libraries/services/
open_access/ 

USA University of Utah http://www.lib.utah.edu/services/open
-access-publishing-fund.php 

USA University of Virginia http://copyright.library.virginia.edu/uv
a-library-open-access-fund/ 

USA Virginia Tech (Virginia Polytechnic 
Institute and State University) 

http://www.lib.vt.edu/openaccess/fund
/index.html 

USA Wake Forest University http://zsr.wfu.edu/forms/open-access-
fund 

USA University of Wisconsin http://www.library.wisc.edu/scp/opena
ccess/ 

Velká Británie Bournemouth University http://blogs.bournemouth.ac.uk/resear
ch/files/2011/08/Open-Access-Fund-
policy-180711.pdf 

Velká Británie Brunel University http://www.brunel.ac.uk/services/libra
ry/research/open-access-publishing 

Velká Británie University of Exeter http://as.exeter.ac.uk/library/resources
/openaccess/whatisopenaccess/getting
helpwithopenaccesspublishingatexeter/ 

Velká Británie Imperial College London http://www3.imperial.ac.uk/library/sub
jectsandsupport/openaccess/oafund 

Velká Británie University of Nottingham http://eprints.nottingham.ac.uk/suppor
t.html 
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