
OAW 2017 - Knihovní newsletter 1

Otevřený přístup k vědeckým infor
macím, tzn. k odborným článkům, 
příspěvkům ve sbornících a dalším od
borným publikacím, je stále pouhou 
alternativou k většinovému, tzv. 
tradičnímu způsobu publikování.
Tradiční způsob publikování, 
časopisy prodávané přímo čtenáři či 
zpřístupňované v rámci placených 
odborných elektronických databází 
bohužel neumožnují rychlé a dostup
né šíření informací. Autoři přenechávají 
vydavatelům většinu svých práv 
a v těchto časopisech pu blikují bez 
nároku na honorář, stejně tak se 
podílejí na recenzním řízení. Poplatky 
za přístup jsou ale rok od roku vyšší. 
Většina výzkumů a z nich plynoucí 
potřeba publikovat na druhou stranu 
vzniká ve výzkumných ústavech 
a na vysokých školách. Stát tak příspívá 
nejen na vznik konkrétního článku, ale 
dále i na jeho zpřístupnění mezi od
bornou veřejnost nákupem elektro
nických databází.

To jsou dva primární důvody, proč se 
začaly objevovat hlasy žádající změnu. 
V letech 2002 a 2003 byly zformulo 
vány tři hlavní dokumenty, které defi
novaly otevřený přístup a ukázaly, jak 
ho prakticky provádět. Budapešťská 
iniciativa, Prohlášení z Bethesdy a Ber
línská deklarace jsou dodnes hlavními 
pilíři Open Access iniciativy a přesto, 
o 15 let dále, je svět vědeckých infor
mací stále na počátku změny.
V dnešní době se autor může rozhod
nout, zda publikuje článek v otevřeném 
nebo tradičním časopise, a přitom být 
otevřený. Většina tradičně vydávaných 
časopisů umožnuje autoarchivaci 
v otevřených repozitářích, tato forma 
je však velmi málo využívaná. Možná 
kvůli neznalosti či kvůli zdánlivé 
složitosti procesu, situaci  neulehčují 
ani překážky, které nakladatelé kladou 
jednotlivým autorům při uplatňování 
otevřeného přístupu.
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Ústřední knihovna se dlouhodobě snaží zvýšit povědomí o otevřeném 
přístupu na  VUT. Tímto speciálním vydáním Knihovního newsletteru 
se připojujeme jako každý rok k  mezinárodní propagační akci Týden 
otevřeného přístupu - Open Access Week.

Vážení čtenáři,
již po druhé tento měsíc Vás vítám 
u nového Knihovního newsletteru. 
Důvodem pro vznik tohoto 
speciálního čísla se stal Týden 
otevřeného přístupu, ke kterému 
se každoročně připojuje Ústřední 
knihovna resp. celé VUT.
Otevřený přístup (nebo chceteli 
Open Access) je významným, ale 
stále do značné míry alternativním 
způsobem, jak publikovat odborný 
text. V tomto čísle bychom Vás rádi 
seznámili se základními tématy 
této problematiky  co je to zlatá 
nebo zelená cesta, jak v otevřeném 
přístupu figuruje Digitální knihovna 
VUT nebo třeba v dnešní době stále 
důležitější autorské identifikátory.
Ve středu 25. října se s některými 
z Vás setkáme na FSI, kde proběhne 
pásmo seminářů o otevřeném 
přístupu a příbuzných tématech. 
Doufám, že Vám to časové 
možnosti dovolí a alespoň 
na chvilku se zastavíte  dozvědět 
se něco nového nebo jen podpořit 
rozvoj otevřeného přístupu. 
Podpořit ho samozřejmě můžete 
také publikováním v otevřených 
časopisech nebo vložením článku 
do repozitáře  Digitální knihovny  
VUT (viz strana 2 a 3).
Příjemné čtení.

Martin Fasura
ředitel Ústřední knihovny

Speciální vydání - Týden 
otevřeného přístupu

Úvodní slovo
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Zlatá cesta otevřeného přístupu  Gold 
Open Access znamená, že otevřenost 
zajišťuje přímo nakladatel. Např. tím, 
že jeho vydávaný časopis je plně 
otevřený a všechny články jsou ihned 
dostupné na webových stránkách 
časopisu. Velmi často jsou články také 
pu blikované pod veřejnými licencemi 
Creative Commons.
Uživateli tak nejsou kladeny žádné 
překážky (finanční ani jiné) k přístupu 
k plným textům. Pokud je užito licencí 
Creative Commons, může se článek 
dále sdílet, upravovat nebo překládat. 
Stále však musí být odkazováno 
na zdrojový dokument.
Vydání odborného časopisu není 
laciná věc. Bez financí, které tradiční 
časopisy získávají prodejem časopisu 
koncovým uživatelům, nelze za
platit editory, korektory, grafiky apod. 
Náklady na vznik časopisu se proto 
přenášejí na tvůrce (autory), potažmo 
na jejich zaměstnavatele  výzkumné 
ústavy, vysoké školy, grantové agen
tury. Některé časopisy si nenechávají 
platit za publikování a přesto vy
cházejí jako plně otevřené. Jedná se 
o časopisy vydávané zpravidla uni
verzitami nebo výzkumnými ústavy, 
které provoz časopisu hradí ze svých 
rozpočtů.
V komerčních vydavatelstvích je 
cena za jeden článek velmi vysoká. 
Pohybuje se od stovek až po tisíce 
dolarů. Je proto důležité, pokud se 
autor rozhodne v placeném plně 
otevřeném časopise publikovat, 
dopředu zajistit dostatečné finance. 
Pokud se jedná o publikaci výzkumu 
podpořeného z nějakého projektu, 
poplatky jsou uznatelným nákla
dem a mělo by se již při psaní pro

jektu pamatovat na možnost platby 
za publikaci článku.

Fond Open Access
Pokud peníze na projektu či fakultě 
nejsou, na VUT lze využít Fondu Open 
Access, který je již od roku 2014 každý 
rok vyhlašován Rozhodnutím (dříve 
Rozhodnutím rektora). Tento fond 
má jasná pravidla a žádat o podporu 
z něj může student či zaměstnanec 
VUT, musí však být prvním a/nebo 
korespondenčním autorem. V roce 
2017 byl ve fondu alokováno 1,4 mil. 
Kč.
Další podmínky fondu:
• časopis je veden v databázi  

doaj.org,
• časopis je plně otevřený,
• článek je publikován pod 

některou z CC licencí,
• žádat lze o max. 3000 USD,
• publikovaná verze článku musí 

být vložena do Digitální knihovny.
Podrobné informace a aktuální stav 
fondu se nacházejí na stránkách 
Ústřední knihovny.

Hybridní časopisy
Svébytnou kategorií jsou časopisy, 
které vycházejí tradičně (jednotlivá 
čísla či články jsou prodávána nebo 
zpřístupňována prostřednictvím od
borných databází), ale autor si u svého 
článku může zaplatit otevřenost. Lze 
je poznat podle frází „Open Choice” 
nebo „Supports Open Access” apod. 
Může zde docházet k dvojímu placení 
ze strany univerzity, a proto takové 
časopisy nejsou podporovány z Fon
du Open Access.

(js)

Podíleli jsme se

Projekt Vím, kde 
publikuji.cz

Zlatá cesta otevřeného 
přístupu

Jak najít kvalitní časopis? Jak se ne
spálit při publikování odborného 
textu? S tím chce pomoci projekt 
Vím, kde publikuji, který vytvořila 
Iniciativa otevřeného přístupu 
AKVŠ, jehož je Ústřední knihovna 
členem. Vím, kde publikuji vychází 
z projektu Think. Check. Submit. 
a staví na třech základních kame
nech.

Přemýšlím
Již před odesláním článku se musí 
autor zamyslet, zda je časopis 
důvěryhodný a relevantní. Stále 
vznikají nové a nové časopisy 
a některé mohou bojovat o své 
autory i nekalými či podvodnými 
praktikami.

Prověřím
Projekt nabízí sedm zásadních 
otázek, na které navazuje několik 
podotázek. Pokud autor na většinu 
otázek odpoví kladně, může přejít 
k poslednímu kroku.

Publikuji
Stačí již zvážit etické a další nároky 
na kvalitu časopisu.

http://vimkdepublikuji.cz/

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA VUT V BRNĚ

ADRESA: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
EMAIL: info@lib.vutbr.cz

NEWSLETTER VYDÁVÁ
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TEXTY: MARTIN FASURA
JAN SKŮPA
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Je zlatá cesta možným řešením přechodu do otevřeného publikování? 
Někteří vědci placení za  publikování článku odmítají jako 
nedůvěryhodné, jiní zase využívají možností rychlejšího recenzního 
řízení a otevřeného přístupu k plným textům ihned po vydání.

http://doaj.org
https://www.creativecommons.cz/licence-cc/licencni-prvky/
https://www.vutbr.cz/uk/openaccess/dotace/fond-oa
http://openaccess.cz
http://openaccess.cz
http://vimkdepublikuji.cz/
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Hlavní část OA procesu je tím pádem 
závislá pouze a jenom na autorovi, 
který otevřenost aplikuje vložením 
článku do některého z dostupných 
otevřených repozitářů. Tato fáze se 
nazývá autoarchivace.
V dnešní době většina velkých 
nakladatelů nějakým způsobem 
umožňuje aplikovat zelenou cestu 
a vložit článek do repozitáře. Odhaduje 
se, že více než 80% odborných článků 
by mohlo být vloženo do repozitářů. 
Podmínky, za jakých je možno článek 
otevřít, se však velmi liší mírou 
překážek kladených autorům.
Nejčastější podmínkou je tzv. em-
bargo period  to je doba plynoucí  
od oficiálního vydání publikace, 
po kterou nelze článek vložit 
do repozitáře. Nejčastější dobou do
bou embarga je 6 nebo 12 měsíců, ale 
existují i delší časové horizonty (až 48 
měsíců si často vyhrazuje nakladatel
ství Elsevier).
Další komplikací, na kterou si musí dát 
autor pozor, je verze článku, kterou 

může zveřejnit. Obecně existují tři 
verze článku  před recenzí, po recenzi 

a finální podoba článku. Nejčastěji 
narazí autor na možnost zveřejnění 
verze před nebo po recenzi.
Někteří nakladatelé také omezují, kam 
všude lze článek uložit. Zda na sou
kromé webové stránky, do institu
cionálního či oborového repozitáře, 
na stránky školy nebo fakulty apod. 
Důležité je si dávat pozor na užití např. 
u akademických sítí typu Research
Gate nebo Academia.edu, které jsou 
považovány jako komerční projekty 

a kvůli tomu mohou být pro některé 
nakladatele zapovězeny.
Často je také nutné doplnit do článku 
právní informace nakladatele, citaci 
finálního dokumentu s odkazem 
na web časopisu nebo číslo DOI.
Na VUT může autor vložit článek do  
repozitáře prostřednictvím IS Apollo. 
Při vykazování výsledků VaV jednoduše 
přiloží plný text a požádá o zveřejnění  
v Digitální knihovně VUT. 
Každá žádost o zveřejnění je před 
faktickou publikací zkontrolována 
pověřeným pracovníkem Ústřední 
knihov ny! Nemůže se tak stát, že by byl 
zveřejněn plný text v  podobě odporu
jící licenčním podmínkám konkrét
ního nakladatele. Veškeré požadavky 
na daný plný text i návod na práci v IS 
Apollo najdou autoři na stránkách Digi
tální knihovny.

(js)

Zelená cesta otevřeného 
přístupu

Životní cyklus článku
Preprint  verze souboru odeslaná 
k recenznímu řízení
Postprint  verze souboru 
po recenzním řízením, ale bez finální 
grafické úpravy, stránkování apod.
Published PDF  finální verze článku 
tak, jak je publikovaná v časopise

Zelená cesta otevřeného přístupu využívá publikování v  tradičně 
vydávaných časopisech. Autor se nemusí omezovat na konkrétní plně 
otevřené časopisy a  je jeho volbou, kde se rozhodne článek vydat. 
Výsledkem je pak článek, který je primárně zpřístupňován formou 

Ústřední knihovna nabízí semináře 
a  školení o  otevřeném přístupu 
a  dalších tématech týkajících se 
publikování odborných textů. 
Neváhejte nás kontaktovat!
Seznam školení je dostupný 
na stránkách Ústřední knihovny.

https://www.vutbr.cz/uk/digitalni-knihovna/jak-zverejnit
https://www.vutbr.cz/uk/digitalni-knihovna/jak-zverejnit
https://www.vutbr.cz/uk/informacni-vychova/nabidka-skoleni
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Digitální knihovna je dostupná z adre
sy https://dspace.vutbr.cz. Na VUT 
v Brně plní funkci institucionálního 
repozitáře. Shromažďuje dokumenty, 
které vzniknou na VUT. Největší sbír
kou v knihovně jsou vysokoškolské 
kvalifikační práce. Do Digitální knihovny 
se dostanou plné texty bakalářských, 
diplomových i dizertačních prací ze 

všech osmi fakult a z Ústavu soud
ního inženýrství. Další objemnou částí 
jsou články z časopisů, které vznikají 
na VUT v Brně. Například časopis Ra
dioengineering, který vydává Česká 
společnost pro radioelektroniku a vy
chází na FEKT, je zařazen do databáze 
Scopus a v současnosti je v Digitální 
knihově uloženo více než 1700 článků. 

Najdete zde také časopis Události, 
který vydává Nakladatelství VUTIUM.
Do Digitální knihovny je integrován 
citační manažer Citace PRO. Jednoduše 
tak můžete dokumenty správně oci
tovat nebo přímo uložit do citačního 
manažeru. Dalším nástrojem, který lze 
využít, jsou alternativní metriky PlumX. 
Ty vám přehlednou formou umožní 
zjistit využití a dopad jednotlivých 
dokumentů. Nezaznamenávají pouze 
počet stažení nebo citování, ale také 
například zmínky na sociálních sítích 
nebo uložení v citačních manažerech.
Digitální knihovna je indexovaná 
např. Google Scholar nebo Národním 
úložištěm pro šedou literaturu, je tedy 
dostupná nejširšímu publiku.

Autorské identifikátory
Jednoznačná Identifikace je jed
ním z problému, na který může au
tor při publikování odborného textu 
narazit. Jedná se o často se vyskutující 
jména (Josef Novák, John Smith aj.), 
případně o změnu jména způsobenou 
uzavřením manželství či změnu 
zaměstnanání a tím i emailu. 
Pomoci mohou služby, ve kterých se 
autor snadno zaregistruje a získá tak 
tzv. autorský identifikátor. Ten lze uvést 
při podávání článku do recenzního 
řízení.

Ústřední knihovna poskytuje podporu 
vědcům v této problematice. Navíc ini
ciovala a podílela se na možnosti vložit 
si autorský identifikátor přímo do vizit
ky na Portále VUT. 
V současnosti si můžete vybrat ze dvou 
možností  ORCID a ResearcherID. 
Doplňuje je Scopus Author ID, který 
získá každý autor automaticky, pokud 
je jeho publikace zařazena do citační 
databáze Scopus. Identifikátory lze 
navzájem propojit a využít tak výhod 
všech služeb.

ORCID
ORCID se pomalu začíná brát jako 
standard mezi identifikátory. S jeho 
pomocí si můžete rychle a jednoduše 
zaregistrovat svůj jednoznačný identi
fikátor. Ten se dá snadno propojit s os
tatními identifikátory a naimportovat 
lze publikace např. ze služby Cross
Ref, která přiřazuje DOI čísla. Aktuálně 
jej využívá skor 4 miliony uživatelů 
na celém světě. 

Více informací o jednotlivých iden-
tifikátorech spolu s  návody se 
dozvíte na  stránkách Ústřední kni-
hovny - www.vutbr.cz/uk/podpora-
publikovani/identifikatory.

(js)

Digitální knihovna - institucionální 
repozitář VUT

Pořádáte konferenci nebo víte 
o nějaké, která se na VUT proběhla 
a vznikl z ní sborník příspěvků?
Ozvěte se nám na  emailovou 
adresu digi@lib.vutbr.cz. Rádi 
příspěvky ze sborníku uložíme 
do  Digitální knihovny. K  plným 
textům se tak dostane více lidí, než 
pokud je sborník uložen pouze 
na webových stránkách. Příspěvky 
tak budou mít větší dosah, čtenost 
a tím i citovanost.

https://dspace.vutbr.cz
https://www.vutbr.cz/intra/moje-vizitka?action=veda
http://www.vutbr.cz/uk/podpora-publikovani/identifikatory
http://www.vutbr.cz/uk/podpora-publikovani/identifikatory
mailto:digi%40lib.vutbr.cz?subject=
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UVÁDĚJTE
iD v grantech, publikacích, 
datových setech aj.

 
 

 

 

ZALOŽTE
si ORCID iD

ZAPOJTE iD 
do své práce

Registrujte se na 
orcid.org

Spojuje Výzkum 
a Vědce

JEDNODUŠE VE
TŘECH KROCÍCH

http://hdl.handle.net/10084/120644

http://hdl.handle.net/10084/120644

