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Akademie věd ČR 

 

 54 veřejných výzkumných institucí 

 každý ústav je samostatná právnická osoba (v. v. i.) 

 7 000 zaměstnanců (cca 3 500 VaV) 

 11 000 článků, zpráv, apod. ročně 

 publikuje více než 60 titulů časopisů                            

(cca 3 000 článků) 

 více než 100 let historie 



Otevřený přístup v AV ČR 

 

 podpis Berlínské deklarace na jaře 2008                        

(1. český signatář, 249. celkem) 

 Knihovna AV ČR je pověřena jednat za AV ČR    

   v otázkách otevřeného přístupu 

 přijetí Politiky otevřeného přístupu v AV ČR 

na podzim 2010 

  

 



Politika otevřeného přístupu v AV ČR 

 

 schválena Akademickou radou AV ČR 14. 9. 2010 

 Knihovna AV ČR je odpovědná za interpretaci  

 a šíření této politiky a za zajištění informační 

infrastruktury 



Politika otevřeného přístupu v AV ČR 

 

 … „Pracoviště AV ČR jsou povinna vyvinout veškeré 

úsilí k tomu, aby mohla AV ČR a Knihovně AV ČR,  

v. v. i., poskytnout publikační výstupy – 

zaměstnanecká díla – vytvořená jejich zaměstnanci a 

nevýhradní licence k jejich užití, zejména právo na 

rozmnožování jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě 

a právo na sdělování díla veřejnosti v rámci právního 

řádu České republiky a s ohledem na případná 

licenční ujednání s vydavateli.“ 



Politika otevřeného přístupu v AV ČR 

 

 … „ Publikační výstupy budou poskytovány               

v elektronické formě. Knihovna AV ČR zajistí jejich 

uložení v repozitáři AV ČR a zpřístupnění veřejnosti, 

jakmile to bude možné, s ohledem na skutečnost, že 

někteří vydavatelé mohou na tato díla uvalit publikační 

embargo (tj. doba, po kterou článek nemůže být 

zpřístupněn veřejnosti).“ … 



Dotace pro podporu „gold“ Open Access 

 

 bylo schváleno vytvoření fondu a dotačního systému 

pro podporu „gold“ open access s alokací 1 000 000 

Kč pro roky 2011 a 2012 

 
 



Podmínky pro přidělení dotace 

 

 pouze autorům z AV ČR, kteří publikují v rámci 

svého pracovního poměru 

 pouze v případě přijetí článku do některého z OA 

časopisů uvedeného alespoň v jedné z databází 

WOS, SCOPUS nebo ERIH 

 nesmí se jednat o hybridní časopis 

 



Podmínky pro přidělení dotace 

 

 součástí žádosti jsou el. kopie (PDF nebo 

JPG) dopisu redakce potvrzující přijetí 

článku k publikaci, titulní stránka přijatého 

rukopisu s uvedením pracoviště autora a 

potvrzení pracoviště o uhrazení poplatku 

za publikování článku v OA časopisu 

 



Podmínky pro přidělení dotace 



Statistika 2011 

 V průběhu roku 2011 bylo finančně podpořeno 45 žádostí a to především z první a 

druhé vědní oblasti v celkové výši 999 000 Kč. 

I. Oblast věd o neživé přírodě 

3 x Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

1 x Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. 

 

II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd 

2 x Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. 

1 x Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. 

3 x Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. 

5 x Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

4 x Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. 

6 x Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 

2 x Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. 

8 x Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 

1 x Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. 

4 x Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 

3 x Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 

2 x Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. 



Institucionální repozitář AV ČR 

 

 pro získávaní dat byl využit systém pro evidenci 

publikační činnosti ASEP 

 při vložení bibliografického záznamu je možné uložit 

plný text 

 realizace, vytvoření pravidel/manuálu (2011) a 

zahájení sběru dat (2012) 

 forma zpřístupnění:  

 „open access“  

 „request a copy“  



Relevantní informace pro formu zpřístupnění 

 

 SHERPA/RoMEO  

 Zpracovatel pověřený ředitelem ústavu určí formu 

zpřístupnění  

 Souhlas spoluautorů – automatické zaslání mailu 

po vložení záznamu – 1 měsíc čekání  

 Autor/spoluautor může kdykoli požádat 

o  znepřístupnění plných textů  



Databáze SHERPA/RoMEO   

 Poskytuje informace o přístupu vydavatelů  

 k otázce (auto)archivace elektronických preprintů      

a postprintů v digitálním repozitáři 

 databáze nyní zahrnuje přes 1000 vydavatelů         

(a téměř 20 000 časopisů) především anglo-

americké provenience  



Barevné rozlišení vydavatelů: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Legenda: 

 zelená – možnost archivace preprintu i postprintu 

 modrá – možnost archivace autorského postprintu 

 žlutá – možnost archivace preprintu 

 bílá – autoarchivace není podporována 



Formy zpřístupnění 

 

 všechny plné texty včetně postprintů jsou přístupné 

pracovníkům příslušného ústavu  

 otevřený přístup pouze se schválením zpracovatele 

ústavu + souhlas spoluautorů a zpracovatelů 

ze spolupracujících ústavů – možnost časového embarga  

 u dokumentů, které nejsou přístupné formou OA, je volba 

„request a copy“ - k vyžádání textu mailem přímo                                      

od autorů  

 



Workflow 



 

 

Stavy plného textu (PT) 
 Čeká na schválení  
 Zpracovatel  ještě neodsouhlasil nastavené parametry  

 PT „vidí“ jen autor, který jej vložil a zpracovatel 

Čeká na souhlas  
 Zpracovatel PT zkontroloval a schválil jeho nastavení 

 Spoluautoři jsou žádáni o souhlas se zveřejněním 
 PT „vidí“ spoluautoři a zpracovatelé 

Zveřejněn v repozitáři   
 PT je zveřejněn dle požadavku autorů, spoluautoři jsou informováni 

o zveřejnění PT v repozitáři 

 PT a jeho nastavení „vidí“ všichni uživatelé IPACu 

 
 



Typy dokumentů 

 

 Primární jsou odborné články 

 Možnost přiložit elektronický dokument je u všech 

druhů výsledků podporovaných stávajícím 

bibliografickým systémem ASEP 

 V současné době 25 druhů výsledků 

 Přiložení několika el. dokumentů s různou  formou 

přístupu k jednomu bibl. záznamu 

 Velikost souborů není omezena – možnost  

 vkládat audio/video 

 



 

Institucionální repozitář AV ČR 

Po uzavření rámcové licenční smlouvy mezi KNAV a ústavem AV ČR  

může ústav ukládat plné texty do repozitáře  AV ČR 

 

Systém:                                      ARL 

Vstup metadat :   webové formuláře 

Přidání  plného textu (PT) :   webové formuláře, IPAC25 

Právo přidání PT :       zpracovatel , přihlášený autor 

Schválení PT :   vždy zpracovatel 

Souhlas se zveřejněním PT :   spoluautoři AV + autoři s E-mail + (spoluzpracovatel) 

Informace o uložení:               spoluautoři AV + autoři s E-mail + (spoluzpracovatel) 

Zveřejnění PT :                           IPAC25 

 

http://library.sk/aRL/epca_login.php?ictx=cav&language=czech&cookie_retry=1
http://library.sk/i2/i2.entry.cls?ictx=cav&language=2&op=prereg


Původní název 

souboru 

Formát,  

velikost 

Verze Počet stažení Poznámka Přístup 

Nazev1.pdf pdf, 259kB - 15032 prezentace OA 

Nazev2.pdf pdf, 56kB Vydavatelský 

postprint 

1 Na vyžádání 

Záznam v repozitáři AV ČR 



Plné texty 



Vydavatelé v roce 2010 

 

 

 

 



Smlouvy s vydavateli 

 

 v některých případech nutné uzavřít smlouvy            

s vydavateli   

 většinou možnost uložit preprint – v určitých 

případech i postprint, nikoliv však vydavatelskou 

verzi PDF 

 



Obecně ke smlouvám s vydavateli … 

 Smlouvu na vydání článku musí uzavřít osoba 

oprávněná nakládat s dílem. Tzn. v případě 

zaměstnaneckého díla zaměstnavatel, nebylo-li se 

zaměstnancem dohodnuto jinak (lze i ústně) 

 V případě spoluautorského díla je nutné, aby osoba 

jednající s vydavatelem (tzv. korespondenční autor) 

měla uzavřenou dohodu se všemi spoluautory, na 

základě které je oprávněna jednat za ostatní               

spoluautory díla. 

 Ve smlouvě je zapotřebí označit, že se jedná                 o 

dílo „work for hire“, tedy zaměstnanecké dílo. 



Elsevier 

 V případě zřízení institucionálního repozitáře AV ČR, 

do kterého by měly být ukládány veškeré publikační 

výstupy zaměstnanců ústavů AV ČR, je třeba, aby 

AV (ústavy) uzavřela s Elsevierem speciální 

smlouvu, která bude toto ukládání umožňovat.  

 V opačném případě lze tyto publikační výstupy uložit 

pouze na intranetu předmětného ústavu nebo na 

autorových osobních stránkách.  

 V současné době je vyřešeno – povolení            od 

Elsevierů získáno  



Smlouva s Elsevierem 

 v únoru 2012 byla uzavřena smlouva mezi 

vydavatelstvím Elsevier a KNAV umožňující ukládání 

autorských preprintů a postprintů do institucionálního 

repozitáře AV ČR 

 Autorské preprinty/postprinty je možné ukládat a 

volně zpřístupňovat po uplynutí embarga (do té doby 

je článek v režimu „na vyžádání“)  

 



Smlouva s Elsevierem 

 V záznamu musí být uvedeno DOI s odkazem 

na finální verzi článku vydanou vydavatelem a 

uvedení copyrightu vydavatelství Elsevier 

 

 

 

 

 KNAV se zavázala sledovat statistiky  přístupů  

   k těmto dílům a v případě narušení práv  

   či nadměrného stahování zamezit přístupu  

   uživatelů, kteří práva narušili 



Springer 

 

 Vydavatelství Springer umožňuje archivovat finální 

verzi článku (postprint) v institucionálním repozitáři. 

Vzhledem k tomu, že v rámci AV ČR bude zřízen 

jediný centralizovaný repozitář, lze jej považovat za 

institucionální repozitář AV ČR.  

 Článek by může být archivován po uplynutí             

12 měsíční lhůty od jeho vydání.  

 Odkaz na vydavatelskou verzi 

 Uvedení zdroje 



ACS 
 

 Archivace již přijatých a vydaných děl v repozitáři je možná 

za splnění těchto pravidel:  

 je-li tak požadováno zaměstnavatelem, 

 po obdržení písemného potvrzení od příslušného editora 

ACS časopisu stvrzující, že umístění není v konfliktu             

s politikou časopisu před zveřejněním a politikou embarg,  

 

 je-li požadováno zpřístupnění dříve než 12 měsíců od online vydání, je třeba 

zaplatit open access zpřístupnění 

 dílo bude uloženo s poznámkou o vydání finální verze                         

společností ACS 



 

 

Děkuji za pozornost! 

 

 
 

 
 


