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 Data Management Plan  
     - neexistuje univerzální způsob organizace dat 

     - DMP je povinností pro hlavního řešitele projektu H2020  

     - tutorialy 

 

 Příprava datasetů  
     - doporučujeme přiložit soubor read_me.txt 

     - vzájemné propojování mezi bibliografickými záznamy a datasety  

       a také datasety uloženými v jiných repozitářích 

     - podmínky uložení do ASEP 

 Pro autory – Příprava dat 
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 Popis datasetu 
    - licence (přednastavené Creative Commons) 

    - určit přístup k souborům (možnost embarga) 

      

 Dohoda o uložení  
    - před předáním dat ke zveřejnění musí autor odsouhlasit  

    - musí mít potřebná práva pro zpřístupnění dat, souhlasy od   

      spoluautorů, data dostatečně anonymizována  
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https://www.lib.cas.cz/asep/pro-autory/priprava-dat/
https://www.lib.cas.cz/asep/pro-autory/priprava-dat/
https://www.lib.cas.cz/asep/pro-autory/priprava-dat/
https://www.lib.cas.cz/asep/pro-autory/priprava-dat/
https://www.lib.cas.cz/asep/pro-autory/priprava-dat/
https://www.lib.cas.cz/asep/pro-autory/priprava-dat/


https://www.lib.cas.cz/asep/pro-autory/projekty-eu-a-otevreny-pristup/ 

 

 Pro autory – Projekty EU  
a otevřený přístup 
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 z ASEP jsou do OpenAIRE sklízeny bibliografické záznamy, které splňují 
tato kritéria: 

      - u záznamu je přiložen plný text, který je volně přístupný nebo na vyžádání 

      - jedná se o článek, knihu, kapitolu v knize, konferenční příspěvek, výzkumnou   

        zprávu, patent, 

      - záznam je označen do RIV, 

      - datum vydání je mezi roky 2005-2018, 

      - u záznamu může být uveden projekt EU. 

 u publikací s návazností na projekt EU musí být v záznamu správně 
uvedeno číslo projektu tak, jak je uvedeno v databázi CORDIS 

 Pro autory – OpenAIRE 
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    Příklad záznamu v OpenAIRE z úložiště ASEP správně propojeného na projekt EU 

 Pro autory – OpenAIRE 



 

 Evropská komise pro Otevřený přístup v projektech EU 
(FP7,  H2020) vyžaduje uložení publikací a datových souborů 
do repozitáře přizpůsobeného OpenAIRE, což ASEP splňuje 

 Vybrané druhy dokumentů jsou exportovány do OpenAIRE 

 Přestože je na stránkách OpenAIRE uvedeno, že ke sběru dat 
dochází cca jednou za 14 dní, z praxe víme, že indexace trvá 
mnohem déle, někdy i přes měsíc 

 Data zatím do OpenAIRE nesklízíme, budeme až jich bude v 
ASEP víc 

 OpenAIRE - obecně 



 

             Datový repozitář ASEP 



 Datový repozitář ASEP zatím není moc využívaný  

 Nutnost informovat vědce o možnostech využití 

 Mohou ho používat i jako vlastní úložiště 

 Dne 14. června 2017 vláda schválila Národní strategii 
otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 
2017–2020 

   https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=851495 
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 Bod 3.2 Otevřený přístup k výzkumným datům 

 

             Datový repozitář ASEP 



 Vědecká data v češtině v OpenAIRE  

 



EOSC 
 

 EOSC – European Open Science Cloud 

 Počáteční myšlenka cloudu sahá do roku 2015, kdy byla 
přijata strategie jednotného digitálního trhu 

 Cloud má za cíl poskytnou důvěryhodné prostředí s volně 
dostupnými službami určené pro uchovávání dat, jejich 
správu, sdílení, analýzu a opakované použití pro všechny 
vědecké disciplíny 

 EOSC byl oficiálně spuštěn 23. listopadu 2018 

 https://eosc-portal.eu/ 
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EOSC 
 Základní stavební kostrou celého procesu jsou FAIR data 
 
 
 FAIR principy: 
     F -  findable– dohledatelná (metadata jsou opatřena persistentním  
                              identifikátorem, data jsou dostatečně popsána metadaty  
                              a jsou indexována pomocí vyhledávacích zdrojů 
     A – accessible – přístupná (data jsou vyhledatelná pomocí identifikátoru,  
                               případně metadata jsou přístupná i v případě, že data již  
                               nejsou k dispozici) 

      I -  interoperable – interoperabilní (data používají formální, přístupný,   

                               sdílený a široce použitelný jazyk, případně obsahují odkazy   

                               na jiná data) 
      R – reusable – znovu použitelná (data jsou bohatě popsána a opatřena  
                               jasnou přístupovou licencí ohledně jejich znovu použití) 

 

 

 



 

 

 

 

Děkuji za pozornost 


