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VVěědeckdeckáá komunikacekomunikace

vývoj od 17. stoletvývoj od 17. stoletíí
soudobsoudobáá komunikace komunikace ==>> diskuze a diskuze a 
nnáásledný výzkumsledný výzkum
zmzměěnyny v neformv neformáálnlníí výmvýměěnněě informacinformacíí
mezi vmezi věědcidci
výmvýměěna odborných textna odborných textůů ve formve forměě
preprintpreprintůů a a postprintpostprintůů



TradiTradiččnníí ppřříístupstup

komerkomerččnníí vydavatelský sektorvydavatelský sektor –– prodejce prodejce 
ččtentenáářřskskéého pho přředplatnedplatnééhoho
vyvyžžadovadováána platba za pna platba za přřeeččtenteníí kakažžddéého ho 
odbornodbornéého textuho textu
pokrapokraččovováánníí naznanaznaččenenéého modeluho modelu ==>>
brbrzda vzda věědeckdeckéé diskuse a výzkumudiskuse a výzkumu
ččiniteliniteléé informainformaččnníího procesu musho procesu musíí hledat hledat 
zpzpůůsob, sob, jak otevjak otevřříít pt přříístupstup k vk věědeckým deckým 
informacinformacíímm



Svobodný pSvobodný přříístupstup

pojem pojem otevotevřřený pený přříístupstup
elektronický pelektronický přříístup k textstup k textůům m ččlláánknkůů, bez , bez 
ohledu na to, zda knihovna mohledu na to, zda knihovna máá ppřředplatnedplatnéé
ččasopisu, ve kterasopisu, ve kteréém byl m byl ččlláánek publikovnek publikováánn
rovnrovněžěž zdarma volnzdarma volněě ppřříístupnstupnéé typy dok.typy dok.
uužživatelivateléé mohou texty volnmohou texty volněě stahovatstahovat, , šíšířřitit
a a poupoužžíívatvat bez oficibez oficiáálnlníího povolenho povoleníí autora, autora, 
nutno nutno uvuvééstst jeho jeho autorstvautorstvíí



OtevOtevřřenenéé archivy v informaarchivy v informaččnníí vvěědděě

@@rchiveSICrchiveSIC
-- digitdigitáálnlníí archiv elektronických tiskarchiv elektronických tiskůů pro vpro věědy o dy o 

informacinformacíích a komunikacich a komunikaci

DLISTDLIST
-- digitdigitáálnlníí knihovna informaknihovna informaččnníí vvěědy a technologidy a technologiíí

EE--LISLIS
-- otevotevřřený archiv pro knihovnený archiv pro knihovníí a informaa informaččnníí vvěědudu



PodstatnPodstatnéé ototáázkyzky

LzeLze zmzměěnit neformnit neformáálnlníí výmvýměěnu odborných nu odborných 
informacinformacíí? ? 
Jak je Jak je snadnsnadnéé; resp. ; resp. obtobtíížžnnéé zzíískskáánníí
plnplnéého textu odbornho textu odbornéého ho ččlláánku bez nku bez 
ppřříístupu k pstupu k přředplaceným informaedplaceným informaččnníím m 
zdrojzdrojůům?m?
MohouMohou koncovkoncovéému umu užživateli pomoci ivateli pomoci 
otevotevřřenenéé archivy?archivy?



InformaInformaččnníí zdrojezdroje

Web Web ofof KnowledgeKnowledge

@@rchiveSICrchiveSIC
DLISTDLIST
EE--LISLIS

LibraryLibrary LiteratureLiterature & & InformationInformation Science FulltextScience Fulltext
Science Science DirectDirect



WoKWoK –– InformaInformaččnníí vvěěda a knihovnictvda a knihovnictvíí

NejvýznamnNejvýznamněějjšíší ččasopisy (asopisy (impactimpact factorfactor))

ANNUAL REVIEW OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGYANNUAL REVIEW OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY
INFORMATION SYSTEMS RESEARCHINFORMATION SYSTEMS RESEARCH
MIS QUARTERLYMIS QUARTERLY
JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL INFORMATICS ASSOCIATIONJOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL INFORMATICS ASSOCIATION
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE 
AND TECHNOLOGYAND TECHNOLOGY
INFORMATION & MANAGEMENTINFORMATION & MANAGEMENT
JOURNAL OF DOCUMENTATIONJOURNAL OF DOCUMENTATION
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENTINFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT
JOURNAL OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMSJOURNAL OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHICAL INFORMATION INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHICAL INFORMATION 
SCIENCESCIENCE



VybranVybranéé ččlláánkynky

celkem 30 (3 celkem 30 (3 ččlláánky/nky/ččasopis)asopis)

vyhledvyhledáánníí v otevv otevřřených archivech ených archivech 
vyhledvyhledáánníí v placených zdrojv placených zdrojíích (ch (ppřříístupnstupnéé z z 
ÚÚK FPF SU OpavaK FPF SU Opava))
vyhodnocenvyhodnoceníí výsledkvýsledkůů
shrnutshrnutíí výsledkvýsledkůů a jejich analýza a jejich analýza 



ZZáávvěěryry

archivy s otevarchivy s otevřřeným peným přříístupem nebo stupem nebo 
institucioninstitucionáálnlníí archivy archivy –– významný významný 
fenomfenoméénn
ststáálláá dominancedominance informainformaččnníích zdrojch zdrojůů
ppřříístupných pomocstupných pomocíí ppřředplatnedplatnéého ho 
nutnostnutnost vyvyřřeeššeneníí ekonomických, ekonomických, 
licenlicenččnníích a legislativnch a legislativníích otch otáázek zek 
potpotřřeba podporyeba podpory autorautorůů k publikovk publikováánníí v v 
ččasopisech s otevasopisech s otevřřeným peným přříístupemstupem



DDěěkujeme za pozornost!kujeme za pozornost!

jindra.jindra.plankovaplankova@@fpffpf..sluslu..czcz
daviddavid..pinospinos@@fpffpf..sluslu..czcz
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