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Upřesnění pojmu „vědecké informace“ pro 

tuto přednášku !

• Nejdůležitějším informačním nástrojem 
vědeckých informací je článek ve vědeckém 
časopise.

• Nejtypičtější cesta k němu je ve vědecké praxi 
prostřednictvím sekundárních zdrojů – bází 
dat.

• Materiál je čerpán především z oblasti STM, 
tedy „Science“ neboli přírodní vědy.



3

Období ~ 1990-2000

• Principiální otevření možností zapojit se do budované 
celosvětové infrastruktury elektronických vědeckých 
informací.

• Budování počítačových sítí – připojení na sítě Eunet a 
následně Internet, podpora MŠMT, vznik Cesnetu.

• Postupné zpřístupňování prvních elektronických bází dat 
na jednotlivých univerzitách a počátky síťového 
zpřístupnění prostřednictvím sítě Cesnet, programy 
INFRA, TEN aj.

• První rozsáhlá vědecká báze dat „Beilstein“ na lokálním 
serveru na VŠCHT následně zpřístupněná formou 
konsorcia většině chemických fakult a ústavů v ČR –
1997. 
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Stručná chronologie 2000-2010:

• 2000 – víceleté programy MŠMT.

• 2000-2001– v průběhu opakovaných vyhlášení 
programu LI byla postupně zpřístupněna velká část v 
té době nabízených bibliografických bází dat i 
elektronických verzí vědeckých periodik. 

• 2004 – 2008 program 1N umožnil pokračování 
zpřístupněných zdrojů i případnou změnu volby. 

• 2009 – program INFOZ znamenal sice mírnou 
redukci, ale v zásadě se rozsah zpřístupnění udržel. 

• Úroveň rozsahu zpřístupnění je zajištěna do roku 
2011-2012. 



5

Individuální aktivity:

• Kromě centrálního financování byla řada zdrojů 

financována jednotlivými univerzitami a vědeckými 

ústavy.

• Od r. 2001 i formou oborových konsorcií 

nefinancovaných z programů LI, 1N a INFOZ.

• Příkladem jsou konsorcia chemických fakult pro 

zpřístupnění časopisů Americké chemické společnosti 

a Royal Chemical Society a pravděpodobně dalších.  
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Bilance první:

• Během prvních deseti let 21. století byla pro českou 

vědeckou komunitu obsahově a tématicky zpřístupněna 

většina důležitých vědeckých zdrojů, plně srovnatelná a 

možná i převyšující úroveň renomovaných západních 

univerzit.

• Orientace na několik největších producentů vedla ovšem 

k částečnému potlačení zdrojů menších vydavatelů, např. 

vědeckých společností, a to hlavně v oblasti periodik.

• Existuje cca 700 vědeckých společností vydávajících 

periodika, které „vzdorují“ zařazení do konsorciálních 

souborů.
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Jak jsou nabízené možnosti zpřístupnění 

využívány ?

• Síťový přístup umožňuje snadné získávání 
statistických údajů o počtu přístupů.

• Licenční politika a kvalitní síťový přístup 
vedou k výraznému zvýšení počtu přístupů.

• Celkový objem vědeckých informací za 10 let 
ale rovněž velmi výrazně stoupl. 

• Stejně tak během deseti let se zvýšil počet 
vědců, kteří vědecké informační zdroje 
využívají. 
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O čem vlastně statistiky vypovídají ?

• Všechny statistiky budou ilustrovat nárůst 

využívání elektronických zdrojů. 

• Údaje o připojení a otevření nebo stažení 

dokumentu z daného zdroje jsou v jistém smyslu 

spolehlivé – jsou odstraněny opakované pokusy, 

vícenásobné „klikání“ apod., ale mohou být 

manipulovány. 

• Neinformují, jak byly dále využity nalezené 

informace.  
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Několik ilustrativních statistik.

Statistika využití časopisů ACS pro 

konsorcium
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Statistika ScienceDirect - VŠCHT Praha
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Nárůst počtu abstraktů v Chemical 

Abstracts
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Roční produkce publikací z České republiky ve 

WoS
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O čem statistiky vypovídají ?

• Impresivní údaje o vysokých počtech 

otevřených dokumentů nelze srovnávat s počty 

dokumentů vyhledaných v klasických 

knihovnách. 

• Stejně tak údaje o přístupech k sekundárním 

bázím dat nejsou ekvivalentní rešerším 

realizovaným v tištěných verzích.

• Proč jsou statistiky tak vysoké ?
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Citace

Abstrakt

Jména autorů

Uváděné odkazy

Citující odkazy

Plný text
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Statistika celkového připojení:

• Báze dat Chemical Abstracts – SciFinder

• Duben 2010

• VŠCHT Praha

• Celkem 2044 připojení

• Celková doba připojení = 41.472 minut

• = ~ 691 hodin

• = ~ 29 dní
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Bilance druhá:

• V uplynulých deseti letech došlo k velmi rozsáhlému 
vzájemnému propojení jak mezi informacemi v daném 
zdroji, tak mezi různými zdroji.

• Tato propojení a hlavně propojení na plné texty 
vědeckých dokumentů nesmírně zefektivnilo standardní 
způsob práce s vědeckými informacemi.

• Statistická data naznačují, že tyto evidentní možnosti 
elektronických verzí byly za uplynulých 10 let 
realizovány v takovém měřítku, že jsou dnes 
považovány za standard a nikoliv jen jako vize 
budoucnosti.
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Otázky financování:

• Přesto, že v uplynulém období byla většina finančních 

prostředků vkládána do elektronických verzí, koncepce 

financování vychází stále v podstatě z předplatného 

tištěných verzí.

• Intensivně se hledá vhodný obchodní model („business 

model“) pro financování přístupů k elektronickým verzím 

vědeckých informací. Open Access ???

• Statistiky umožňují vyjádřit náklady na přístup k 

dokumentům („cost per download“), ale porovnávat lze 

jen elektronické verze navzájem, srovnávání s přístupem 

k tištěným formám je problematické. 
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Orientační data pro porovnání:

• Nakladatelství Elsevier uvádí jako globální průměr 
nákladů na stažení jednoho dokumentu hodnoty:

2,75 USD „per download“ ~ 50 Kč

a jako výjimku pro nejmenovanou velkou americkou 
univerzitu hodnotu 0,60 USD

~ 11 Kč.

(v r. 2009 byly náklady na stažení 1 článku ze 
souboru ScienceDirect pro VŠCHT Praha 15 Kč)

__________________________

Podle: Ware, M., Mabe, M.: The STM Report, International Association of 

Scientific, Technical and Medical Publishers, 2009.
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• Obdobná dat pro akademické instituce ve 

Velké Británii pro rok 2007:

0,80 GBP ~ 27 Kč

__________________________
RIN (2009) E-journals: their use, value and impact. A Research 

Information Network report, http://is.gd/3Q7F
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• Plné využití možností síťového přístupu k vědeckých 
informacím v elektronických formách předpokládá co 
nejrozsáhlejší soubor licencovaných, a tedy průběžně 
financovaných zdrojů – tato alternativa přichází v 
úvahu především pro univerzity se širokým spektrem 
pěstovaných oborů.

• Jiné řešení může být založeno na dnes velmi rychlém 
dodání požadovaného dokumentu (často i tentýž den), 
případně úplné resignaci na udržování permanentních 
přístupů – standardních předplatných.

• Rozhodování mezi těmito dvěma alternativami bude 
individuální a mělo by být založeno jak na podrobné 
bilanci nákladů, tak i na rozsahu a zaměření vědecké 
činnosti.
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Bilance třetí:

• Nepochybně klíčovým aspektem financování v 
uplynulých deseti letech byla podpora zpřístupňování 
elektronických zdrojů formou programů MŠMT.

• Druhým podstatným faktorem byla konsorciální forma 
financování a zpřístupňování. 

• Vědecké informační zdroje byly financovány:

- ve výši 100 % z prostředků programů

- jen částečně v různé výši, 25 – 50 % v případě 

sekundárních zdrojů, ale až 90 % v případě

periodik

- plně financovány z prostředků vědeckých 

institucí, a to i v případě konsorcií.
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Organizační aspekty:

• Nejvýznamnějším aspektem je umožnění  
konsorciálního zpřístupnění elektronických 
informačních zdrojů. 

• V případě sekundárních bází dat se jedná především o 
záležitost organizační zahrnující v  podstatě 
množstevní slevu.

• V případě periodik je to zásadně nový přístup 
vydavatelů velmi výrazně rozšiřující spektrum 
okamžitě dostupných titulů. 

• Konsorciální řešení je ale dostupné jen neziskovému 
sektoru.
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Univerzální řešení – databázová centra:

• Principiálně musí existovat cesta, jak získat vědecké 
informace pro jakéhokoliv zájemce bez ohledu na 
statut jeho pracoviště. 

• Univerzální přístup k vědeckým bázím dat nabízí jen 
databázové středisko STN International, i když je 
spíše orientováno na oblast STM. 

• Přístup a využívání je zpoplatněn, cena závisí o 
daného zdroje – báze dat. 

• Univerzální přístup k vědeckým článkům je možný 
přímo ze serverů vydavatelů na základě přímé platby. 

• Služba „Document Delivery Service“ závisí na 
politice konkrétní instituce, která ji realizuje a závisí 
na respektování vlastnických práv vydavatelů. 
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Existence knihoven:

• Vědecké knihovny na neziskových institucích 
v naprosté většině plní dále svoji funkci, 
včetně zpřístupňování elektronických zdrojů.

• Vědecké knihovny v průmyslu byly v převážné 
většině zrušeny, nebo nejsou systematicky 
doplňovány, případně jsou zakonservovány.

• Vývoj za uplynulých deset let ale jednoznačně 
ukazuje směřování k převážně elektronickým 
zdrojům. 
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From: Schonfield R.C.,Housewright R.:Faculty Survey 2009, April 7,2010:

www.ithaka.org/ithaka-s-r

Copyright 2010 Ithaka.

http://www.ithaka.org/ithaka-s-r
http://www.ithaka.org/ithaka-s-r
http://www.ithaka.org/ithaka-s-r
http://www.ithaka.org/ithaka-s-r
http://www.ithaka.org/ithaka-s-r
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Bilance čtvrtá:

• Pro neziskové instituce se v uplynulých deseti 
letech díky elektronickým verzím otevřelo 
široké spektrum cest k přímému přístupu k 
vědeckým informacím, které jsou prokazatelně  
vysoce využívány.

• Komerční subjekty ztratily v tomto období 
zřetelné a samozřejmé povědomí o 
standardních možnostech přístupu k vědeckým 
informacím v elektronické formě. 
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Bilance celková:

• V uplynulých deseti letech došlo k mimořádně 
výraznému rozšíření možností zpřístupnění vědeckých 
informací v elektronické formě, což se nepochybně 
projevilo zvýšením celkové efektivity práce s vědeckými 
informacemi a vědecké činnosti jako takové.

• Dosažená úroveň odpovídá v řadě vědeckých disciplín 
prakticky všem požadavkům a je především díky státní 
podpoře v uplynulém období v každém případě plně 
srovnatelná s úrovní přístupu a práce s vědeckými 
informacemi na předních světových univerzitách a 
vědeckých pracovištích.

• Z řady důvodů není zatím nová situace a možnosti v 
oblasti přístupu a využívání vědeckých informací zažita a 
aplikována v průmyslové sféře. 
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Děkuji za pozornost


