
 

Portál OpenAIRE je financován z rozpočtu Evropské komise a 
poskytuje služby nad digitálními archivy a institucionálními 
repozitáři s otevřeným přístupem v oblasti vědy.  

https://www.lib.cas.cz/asep/zkusebni-stranka/exporty-
z-asep/#openaire 

Evropské projekty – H2020, FP7 .. Podpora otevřeného 
přístupu nejen k publikovaným výsledkům, ale i k datům 

- data z 6,5tis repozitářů a OA časopisů 

- přístup k více než 14,5 milionů publikací 

OpenAIRE 
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Data z ASEP jsou 1x týdně pravidelně automaticky 
sklízena (OAI-PMH) 

Nyní přes 4,600 záznamů z ASEP 

Podmínka pro sklízení: 

Druhy dokumentů: J, B, M, C/K, V.  

Plný text (přístupný OA, nebo na vyžádání)  

 

https://www.openaire.eu/search/find 

 
OpenAIRE 
Export dat z ASEP 
 

https://www.openaire.eu/search/find


Projekty EU – kontrola již zapsaných 

• Upravili jsme zapsané projekty EU v programech FP6, FP7, H2020 

Zkontrolujte si:  
a) již námi opravené projekty:   IPAC – rozšířené vyhledávání, Poskytovatel – WT, 

EU, FST, fasety u výsledku – omezení na ústav, GRANT EU v záznamu 

 

b)    všechny záznamy, kde je uvedena země XE (IPAC – rozšíř. vyhledávání – vyberte 
ústav,  všechna pole = XE) 

 

Je možné, že v bázi jsou ještě duplicity a projekty EU, zapsané jako „grant ostaní“ (záznamy 
prohlédněte, opravte)  

Po opravě autority projektu je třeba jít do záznamů a dotáhnout správnou autoritu  

Projekty EU se sklízejí do OPENAIRE 

 



AA – přehled zahraničních projektů (XE) 



Zápis projektů EU – ověření čísla projektu - DOI 

 

 

 

 

 

 

 

DOI - Acknowledgment 

 

 

 

 

 

 

 

 č. projektu v záznamu 



Zápis projektů EU – ověření čísla projektu - WOS 

  

  



Zápis projektů EU – ověření čísla projektu - CORDIS 

• Ověření projektu v CORDIS http://cordis.europa.eu/home_en.html  

 

V záznamu zapsáno FP7-227756, ale  
ve WOS i DOI uvedeno jen číslo grantu 
bez prefixu - 227756 
– takto ho vyhledáme v CORDIS 
- ověříme, že je zde příjemce - ústav 

http://cordis.europa.eu/home_en.html


Projekty EU – exportuje se do OPENAIRE 

Výsledek vznikl za finanční podpory projektů Evropské Unie. (např. FP7, H2020..) 

Databáze CORDIS – http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html 

 

 

CORDIS 

Nové 
souhrnné 

vyhledávání 

http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html


Projekty 
EU – CORDIS, hledání projektu 



Obě autority projektu v košíku sloučíme, správná autorita je nahoře.  
Zůstane správná autorita projektu a záznamy u špatné autority se převedou 

Ověříme, zda již není projekt v autoritní bázi 



ACRONYM 

Číslo projektu = 
Project Reference 

Program (pouze 
prefix) = Funded 

under 

Název 

Roky řešení 

Příjemce 

Posyktovatel 
EU - roletka 

Země - 
XE 

URL stránky CORDIS zapíšeme do Poznámky 
http://cordis.europa.eu/project/rcn/89743_en.html 



OpenAIRE 

 



OpenAIRE – záznam se správně 
navázaným projektem 

 



OpenAIRE – informace  
o projektu 

 



OpenAIRE – projekty ústavu 

 



špatně zapsaný projekt => údaj o projektu se 
nedostane do OpenAIRE 

 



špatné (dlouhé) pojmenování  
připojeného plného textu 

 



Strategie AV21 

• 14 výzkumných programů strategie AV ČR 

• Motto „Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“ 

• http://www.cas.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/sys/galerie-
download/150402-strategie-av21.pdf?0.6014495616650809 
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Děkuji za pozornost 


