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Otevřenost pro 21. století 

• Hlavní myšlenkou otevřenosti je 
odstranění bariér, které brání v přístupu, 
využití a sdílení informací 

• Zveřejňování a šíření výsledků vědecko-
výzkumných aktivit je přirozenou 
součástí výzkumného procesu 

• Otevřenost zajišťuje výměnu poznatků, 
podporuje inovace, konkurenceschopnost 
a zkvalitňuje spolupráci  
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Otevřené zdroje 

• Zahrnuje otevřené SW a HW prostředky 

• Většinou vnímán jako SW s otevřeným 
zdrojovým kódem 

• Specifické licenční ujednání poskytuje 
uživateli právo využívat program pro 
libovolné účely 
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Otevřené standardy 

• Nevyhnutelná součást interoperability 
různých SW aplikací 

• Možnost výběru na základě kvality, 
osvobození uživatele od závislosti na 
určitém typu dat, resp. dodavateli SW 
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Otevřený přístup 

• Zajištění otevřeného a volného přístupu 
k plným textům na veřejném internetu 

• Hlavní myšlenkou je zajištění trvalého a 
bezplatného online přístupu k plným 
textům všem uživatelům, bez 
finančních, právních či technických 
bariér 
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Otevřený design 

• Zásada otevřenosti uplatněna při vývoji 
fyzických produktů, výrobků, strojů a 
zařízení 

• Při návrhu, vývoji a samotném vzniku 
konečného výrobku je využito veřejně 
sdílených informací 
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Otevřené znalosti 

• Znalosti dostupné na internetu 

• Mohou být volně a opakovaně využívány, 
kýmkoli šířeny za libovolným účelem, 
bez technických a legislativních 
omezení 
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Otevřený obsah 

• Vztahuje se ke všem činnostem využití 
obsahu zdroje či informace, které 
jsou dána autorskoprávními ujednáními 
a licencemi 

• Práce s obsahem v rozsahu 5R činností 
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Otevřená data 

• Data dostupná v prostředí internetu, 
která mohou být volně a opakovatelně 
užívána, dále šířena za libovolným 
účelem, bez technických, legislativních, 
licenčních a autorskoprávních omezení 
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Otevřené vzdělávací zdroje 

• OER – výukové, vzdělávací a 
výzkumné zdroje, zpřístupněné pod 
některou z otevřených licencí 

• Možnost jejich otevřeného, volného a 
bezplatného použití ve vzdělávacím 
procesu i mimo vlastní vyučovací proces 
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Otevřená informační politika 

• Strategie vytváření podmínek, cílů a 
priorit v oblasti otevřených informačních 
procesů 

• Zaměřeno na zdokonalování a využití 
příslušných otevřených technologií 
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Děkuji za pozornost! 

PhDr. Jindra Planková, Ph.D.  Ústav informatiky, FPF 

jindra.plankova@fpf.slu.cz  Oddělení informační vědy 

+420-553-684-358   Slezská univerzita v Opavě 
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