
 
Příprava datových souborů 

před vložením do repozitáře 
ASEP 



Příprava dat 

• https://www.lib.cas.cz/asep/pro-autory/priprava-dat/ 

 

https://www.lib.cas.cz/asep/pro-autory/priprava-dat/


Organizace dat 
- výběr vhodných souborů k archivaci 
- DMP (Data Management Plan) podmíněný u 

projektů EU, nástroj na správu dat (formální 
dokument, který popisuje způsob jakým se 
mají zpracovávat údaje během výzkumného 
projektu i po něm) 

- od letošního roku je povinnost ukládat data k 
výstupům z projektů EU 
 
 



Organizace dat 
 

 



Příprava datasetů 
- zamyslet se nad strukturou (může být více 

souborů nebo jen jeden, mohou být uloženy 
vícekrát v rozdílných formátech) 

- nepodceňovat vhodné pojmenování 
- je vhodné opatřit dataset dokumentací – 

pokud nestačí popis pomocí metadat, přiložit 
soubor read_me.txt (Word nebo textový 
soubor – stručně popisuje co je obsahem 
datasetu, osnova, sturktura) 
 
 



Příprava datasetů 
Velikost 
- maximální velikost jednoho datasetu k záznamu je 

20GB 
- maximální velikost jednoho nahrávaného souboru je 

2GB 
- maximální počet uložených souborů k jednomu 

záznamu je 30 
- potřebuje-li autor nahrát soubor/dataset větší než je 

maximální povolená velikost, je nutné kontaktovat 
správce repozitáře arl@lib.cas.cz 

- při ukládání většího počtu souborů doporučujeme 
zazipování 

 
 
 

mailto:arl@lib.cas.cz


Příprava datasetů 
Formáty 
- při volbě formátu je nutné si uvědomit, že je třeba 

vybrat takový, který bude přístupný i v budoucnosti 
(vyhnout se formátům v budoucnu nečitelným) 

- tytéž datasety je možné uložit vícekrát v různých 
formátech (eliminujeme tím případnou ztrátu dat) 

- seznam doporučených formátů je dostupný na 
stránkách ASEP 
 

 
 
 



 

 
 
 



Popis datasetu 
Popis polí 
-    v manuálu je podrobný popis všech polí formuláře 
-    rozlišujeme povinná pole (bez nich nelze záznam   
     zveřejnit), podmíněně povinná pole (pokud je to možné  
     doporučujeme vyplnit) a ostatní pole (závisí na uvážení   
     autora) 
Licence 
- pravidla pro uživatele jak mohou s daty nakládat - nutno 

uvést 
- možno použít licence Creative Commons (přednastavené) 

nebo použít vlastní (informovat arl@lib.cas.cz) 
 

 

mailto:arl@lib.cas.cz


Popis datasetu 
Přístup k datovým souborům 
Stejně jako u bibliografických záznamů, i zde rozlišujeme   
4 stupně přístupu: 
- veřejně přístupný 
- veřejně přístupný s embargem 
- přístupný pro ústav 
- veřejně nepřístupný (na vyžádání) 

 



Popis datasetu 



Dohoda o uložení 
- před předáním dat zpracovateli musí autor 

odsouhlasit Dohodu o uložení datasetů v repozitáři 
ASEP (součást formuláře) 

- obdrží-li KNAV důkaz o porušení autorských práv, 
bude záznam okamžitě odstraněn 

- před zveřejněním dat je potřeba: 
     - mít všechna práva pro zpřístupnění dat 
     - mít souhlas spoluautorů a ostatních držitelů práv k datům 
     - mít data dostatečně anonymizována   

 
 
 



Dohoda o uložení 
 
 
 



Stránky v angličtině 
- připravili jsme zjednodušenou verzi anglických 

stránek o repozitáři ASEP 
- v budoucnu budeme připravovat formuláře v 

angličtině, aby ukládání dat bylo umožněno i pro 
vědce – cizince 
 

 
 



Stránky v angličtině 
 

 
 



 
 

 
Děkuji za pozornost 
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