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1.

Způsob publikování - povinné vyplnění u druhu J

Pro určení způsobu publikování je rozhodující licenční smlouva, kterou ústav, popř.
autor uzavřel s vydavatelem. Zde by mělo být uvedeno, jaká verze a za jakých
podmínek smí být uložena do repozitáře a zveřejněna. Tuto licenční smlouvu je
potřeba dodržovat. V ASEP pole C91 $a.

Uvede se kód dle číselníku:
A = Open Access - trvalé, okamžité, svobodné a bezplatné online zpřístupnění plných textů
publikovaných vědeckých výsledků (nejčastěji článků) bez omezení
Můžete využít odkaz – handle do repozitáře ASEP, kde je uložený plný text v režimu
Veřejně přístupný - Open Access nebo stránku vydavatele s plným textem (zde ale uvažte,
jestli vydavatel zaručuje stálou dostupnost i v budoucnu).

B = Open Access s časovým embargem - zdroj, který je metadatovým přístupem do doby,
než je uvolněn pro otevřený přístup k určitému datu. Embarga jsou stanovena podmínkami
vydavatelů (volný přístup k článkům až po uplynutí stanovené doby od publikování, zpravidla
6-12 měsíců) nebo poskytovatelů financí nebo mohou být stanoveny samotným autorem.
Jako v bodě A, v ASEP se po uplynutí embarga přístup k plnému textu změní na Veřejně
přístupný.
C = omezený přístup - omezený přístup se týká zdroje s určitým typem omezení pro plně
otevřený přístup, např. uživatel se musí do systému zaregistrovat, aby získal k tomuto zdroji
přístup. Plný obsah je dostupný pouze předplatitelům nebo uživatel musí autorovi nebo
správci systému odeslat žádost pro získání přístupu ke zdroji, případně je přístup ke zdroji
omezen na konkrétní komunitu (např. univerzitní knihovní systémy apod.) Zde by bylo možné
využít odkaz do repozitáře ASEP v případě, že je plný text uložen v režimu Veřejně
nepřístupný, ale je přístupný na vyžádání.

D = pouze metadata-přístup pouze k metadatům se týká zdroje, kde je přístup k
výsledku omezen pouze na katalogizační / bibliografický popis tohoto výsledku,
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avšak plný text není v systému, ani na jiné platformě k dispozici a nelze jej na
primární zdroj s otevřeným přístupem ani odkázat. Odkaz na handle z ASEP, či
k vydavateli.

2. Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku
Vyplňuje se pouze v případě, že způsob publikování je B = Open Access s časovým
embargem. V ASEP se vybírá datum z kalendáře v poli C91 $b.

3. Odkaz na webovou stránku s plným textem výsledku
Pro recenzované odborné články je vyplnění údaje povinné. V ASEP pole 856 $u.

Pro publikační výsledky se jedná o odkaz na webovou stránku, ze které je
dostupný plný text výsledku. Je-li plný text výsledku archivován ve veřejně
přístupném institucionálním repozitáři předkladatele, uvede se odkaz do tohoto
repozitáře
Pro souhrnné výzkumné zprávy se jedná o odkaz na webovou stránku, kde je tento
výsledek zveřejněn (poskytovatelem nebo jiným kompetenčně příslušným orgánem).
Pro patenty se jedná o odkaz na stránku s informacemi o patentu u příslušného
patentového úřadu (originální dokument).
Analogicky se postupuje pro užitné a průmyslové vzory, odrůdy, plemena,
metodiky, léčebné a památkové postupy.
Pro software se uvede domovská stránka výsledku, na které je uveden bližší popis
výsledku a odkud lze software spustit nebo kde je přístup ke zdrojovým kódům
výsledku pro jeho případné úpravy.
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