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Open Access v České Republice 

 Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím na léta 
2017 – 2020 

       Schválena usnesením vlády ze dne 14. června 2017. Základní směr k naplňování     
       otevírání vědy v ČR. Uloženo zpracovat akční plán k implementaci Národní   
       strategie. 
 
 Doporučení Evropské komise ze dne 25.4.2018 o přístupu a uchovávání 

vědeckých informací C (2018) final 
       Hlavní požadavek EK - do roku 2020 zpřístupnit 100% vědeckých publikací    
       financovaných z národních veřejných prostředků elektronickou cestou. 
 
 Akční plán k implementaci Národní strategie otevřeného přístupu ČR k 

vědeckým informacím na léta 2017 - 2020 
       Schválen usnesením vlády dne 29. dubna 2019. Stanoví konkrétní cíle  a     
       opatření. 



Akční plán 

 Navržen pro období od schválení do konce roku 2020 (po dobu 
platnosti Strategie) tedy na 1,5 roku 
 

 Další kroky v této oblasti → Národní politika VaVaI 2021+ 
 

 Nyní se opatření týkají publikací 
 

 Otevřená data se budou řešit až v Národní politice VaVaI 2021+ 
 

 Zde je odkaz na Akční plán 

 

https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=876326


Účel a cíle akčního plánu 

 zapojit se aktivně do procesu vyjednávání s vydavateli na mezinárodní 
úrovni 
 

 stanovit opatření k zavedení zelené cesty otevřeného přístupu k vědeckým 
informacím 
 

 zahájit přípravu na zavedené zlaté cesty otevřeného přístupu k vědeckým 
informacím 
 

 připravit prostředí a hodnocení vědy na změnu, kterou s sebou otevřenost 
ve vědě přináší pro Českou republiku 

 
 zahájit změnu vědeckého prostředí v České republice tak, aby se 

otevřenost přístupu k vědeckým poznatkům stala postupně běžnou praxí 
vědeckých pracovníků 

 



Struktura akčního plánu 

 Výsledkem je 11 opatření se stanovenými termíny plnění a 
zodpovědnými gestory 

 
Opatření 5: Zřídit a podpořit zřízení repozitářů vědeckých publikací  
„Pro účely ukládání a pozdějšího zveřejňování vědeckých publikací budou 
využita existující institucionální úložiště typu otevřených repozitářů. Pro 
případy, kdy se zejména malým výzkumným organizacím nevyplatí zřizovat 
vlastní repozitář, bude zřízeno úložiště při IS VaVaI. Publikace, které mají být 
otevřeně přístupné zelenou cestou, budou ukládány v otevřených 
repozitářích, s podmínkou dostupnosti plného textu pro indexaci 
vyhledávacími a linkovacími nástroji.“ 
 
Termín: 2020  
Zodpovídá: RVVI 



Struktura akčního plánu 

 
Opatření 7: Zavést jedinečné identifikátory jako povinnou součást IS 
VaVaI  
„V návaznosti na evropské standardy bude Radě pro VaVaI předložen návrh na 
zavedení jedinečných identifikátorů domácích autorů (ORCID) a identifikátorů 
digitálních objektů pro publikace (DOI).  
 
Návrh bude Radě pro VaVaI předložen po projednání s poskytovateli jako 
změna IS VaVaI.“ 
 
Termín: 2020  
Zodpovídá: RVVI, MŠMT a NTK 



Cordis – možnosti vyhledávání 
projektů 



Cordis – možnosti vyhledávání 
projektů 



Cordis – možnosti vyhledávání 
projektů 



Cordis – vyhledaný projekt 

Název 



Zápis evropského projektu 



EOSC – co to je 

 EOSC  - European Open Science Cloud  bude společný evropský 
virtuální výzkumný prostor 

 za plánem vytvoření vědeckého cloudu je vize, podle níž získají 
výzkumní pracovníci rychlý a snadný přístup k vědeckým datům a 
publikacím, vědeckým informacím, výzvám, atd. 

 cloud by měl umožnit přístup k otevřeným službám pro ukládání, 
správu, analýzu a opakované použití výzkumných dat napříč všemi 
vědeckými disciplínami a to na základě sdružování stávajících 
vědeckých infrastruktur 

 EOSC bude spojovat stávající výzkumné infrastruktury 
 cloud je určen pro všechny, především pro vědce z členských států 

EU 
 nabízet bude z větší části datové infrastruktury komerčních 

poskytovatelů, ale i veřejnýchs 
 

 



EOSC - vznik 

 2016 – vznikla první myšlenka společného cloudu 
zpřístupňujícího údaje a výstupy o výzkumu na základě přijetí 
strategie jednotného digitálního trhu 

 návrh vzešel od Evropské komise, ale nejedná se pouze o 
„bruselský počin“ 

 skládá se z mnoha projektů (např. OpenAIRE Advanced, FAIR´s 
FAIR, EOSC-hub, aj.) které se časově prolínají  

 23. listopadu 2018 – byl ve Vídni oficiálně představen a spuštěn   
           webový portál EOSC 
 prozatím beta verze 
 plně funkční bude od 1. ledna 2021 

 
 vstup do katalogu zde 
 

https://catalogue.eosc-portal.eu/home


EOSC – Financování 

 
  

 



EOSC – FAIR principy 

       
  F -  FINDABLE (vyhledatelná např. skrz datové katalogy/služby  
                                 pomocí metadat) 

 
  A – ACCESSIBLE (dostupná např. prostřednictvím persistentních  
                                     identifikátorů, Data Management Plans, aj.) 

 
  I -  INTEROPERABLE (interoperabilní skrz normy/standardy nebo  
                                             společná metadata) 

 
  R – REUSABLE (znovu použitelná prostřednictvím vhodných  
                                   právních předpisů/smluv, např. Creative Commons) 
 
 Evropská komise vydala příručku Turning FAIR into Reality  

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7769a148-f1f6-11e8-9982-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-80611283
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7769a148-f1f6-11e8-9982-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-80611283
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7769a148-f1f6-11e8-9982-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-80611283
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7769a148-f1f6-11e8-9982-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-80611283
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7769a148-f1f6-11e8-9982-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-80611283
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7769a148-f1f6-11e8-9982-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-80611283


EOSC – DMP 
 DMP (Data Management Plan) popisuje životní cyklus dat sbíraných, 

vytvořených a zpracovávaných v rámci projektu Horizon 2020 
 

 DMP jako součást výzkumu obsahuje informace, které zajistí, že data 
budou postavena na FAIR principech 
 

 v roce zahájení projektu by měla vzniknout první, stručná verze 
(během prvních 6 měsíců) 
 

 DMP má být živý dokument, měl by být aktualizován, jakmile se 
objeví závažné změny v průběhu projektu (např. nová data, změna 
v konsorciálních podmínkách nebo ve složení atd.) a také v době 
ukončení projektu 
 



Open Science v AV ČR 

 V roce 2018 vznikla v AV ČR skupina zabývající se Open 
Science  

       -  složená ze zástupců AV ČR, KNAV a KAV 
       -  monitoruje situaci kolem Open Science  
       -  v blízké budoucnosti budou vytvořeny webové stránky k     
          Open Science (pravděpodobně ne jako součást ASEP, ale   
          vedle Open Access), které budou přinášet základní    
          informace o problematice (otevřená data, EOSC, Data    
          Management Plan aj.) a průběžně budou přinášet nové  
          informace 
        

 
 

 



  
 
 
 
 

Děkuji za pozornost 
 
 

Kontakt: 
arl@lib.cas.cz 
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