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„Žít aktivně znamená žít s 

přiměřenými informacemi“ 
 

  
[Norbert Wiener] 



Úvodem 
 

• Komunikace informací – předpoklad pokroku  

• Počátky vědecké komunikace – 17. století 

• Prvotní předávání informací – ústní forma, vzájemná 

korespondence 

• Vznik vědeckých časopisů – zdlouhavá forma 

předávání informací 

• Časopisecký článek nadlouho vrchol komunikace 

mezi vědci 

• Dnes stále doplňován a místy nahrazován novými 

komunikačními médii 

 



Úvodem 
 

• Počátek 21. století – obrovský rozvoj ICT 

• Klasické způsoby komunikace a zpřístupňování 

odborných informací doplněny komunikací 

elektronickou 

• Nárůst počtu volně dostupných poznatků v 

elektronickém virtuálním prostředí 

• Rychlá výměna informací za relativně nízkou cenu, 

bez časového nebo územního omezení 

• => formování hnutí za otevřený přístup k informacím 

 



Změny vědecké 
komunikace 

 

• Změny v oblasti neformální výměny informací mezi 

vědci 

• Elektronická výměna odborných textů ve formě 

preprintů a postprintů 

• Podstatné změny a počátek nových modelů 

komunikace spojen s vědci z různých elektronických 

diskusních skupin 

• Cílem – prosazování novodobé, efektivní, rychlé a 

bezplatné komunikace vědeckých poznatků z 

aktuálního výzkumu a vývoje mezi vědci navzájem  

 



Vymezení „OA“ 
 

• „Zajištění otevřeného a volného přístupu k plným 

textům na veřejném internetu, dovolující uživatelům 

číst, stáhnout, kopírovat, distribuovat, tisknout, 

vyhledávat nebo propojovat plné texty článků, jejich 

procházení pro indexaci, zaznamenání ve formě dat 

v počítačových programech, nebo jejich užití pro 

jakýkoliv další zákonný záměr, bez finančních, 

právních nebo technických bariér, kromě nedílného 

a neoddělitelného dosažení samotného přístupu k 

internetu.“ (BOAI) 

 



Vymezení „OA“ 
 

• Pojem OA shrnuje několik podstatných rysů a 

charakteristik: 

→Trvalý a bezplatný online přístup k dokumentům 

(plným textům) pro všechny uživatele 

→Dokumenty dostupné bezplatně i když nemusejí být 

bezplatně vytvářeny 

→Vlastník copyrightu dává jednoznačné svolení k jejich 

neomezenému čtení, stahování, kopírování, ukládání, 

tištění, vyhledávání a hypertextovému propojování  

 



Zdroje odborných 
informací s OA 
 

• Šíření odborných informací a znalostí – stěžejní role 

ve vědecké komunitě 

• Pouze zpřístupněné a přijaté informace mohou vést 

k dalšímu výzkumu a vytváření nových vědeckých 

poznatků 

• Postupný nárůst fondů vědeckých informačních 

materiálů dostupných zdarma v prostředí webu 

 

 



Zdroje odborných 
informací s OA 

 

• Kategorie zdrojů:  

Předmětově profilované archivy a institucionální 

repozitáře 

Online časopisy 

Povrchový web a kolaborativní systémy 

Registry zdrojů s OA 

Digitální a virtuální knihovny 

 



Předmětově profilované 
archivy 

 

• Orientace na předmětově vymezenou oblast vědy 

• arXiv.org 

• PubMed Central 

• BioMed Central 

• E-Print Network 

• CogPrints 

• PhilSci Archive 

• History & Theory of Psychology EPrint Archive 

http://arxiv.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://www.biomedcentral.com/
http://www.osti.gov/eprints/
http://www.osti.gov/eprints/
http://www.osti.gov/eprints/
http://cogprints.org/
http://philsci-archive.pitt.edu/
http://htpprints.yorku.ca/


















Institucion{lní repozit{ře 
 

• Vznik po r. 2000, na univerzitách po celém světě 

• Podoba: úložiště administrativních dokumentů, 
úložiště pro dokumenty a digitální objekty k výuce, 
úložiště výsledků vědecko-výzkumné práce instituce 

• CERN Document Server 

• ECS Eprints Repository 

• Asociace knihoven VŠ ČR - Odborná komise pro 
elektronické zpřístupňování VŠ kvalifikačních prací 

• Archivy e-VŠKP 

• Národní registr VŠKP  

http://cdsweb.cern.ch/
http://eprints.ecs.soton.ac.uk/
http://www.akvs.cz/
http://www.evskp.cz/index.php?
http://www.evskp.cz/registry.php?tsekce=1
http://www.theses.cz/












Registry zdrojů s OA 
 

• Slouží k rychlé a aktuální orientaci ve zdrojích s 

otevřeným přístupem 

• ROAR – Registry of Open Access Repositories 

• Zastoupení ČR v ROAR 

• OpenDOAR – The Direcotory of Open Access 

Repositories 

• Statistiky DOAR; zastoupení ČR v DOAR 

• DOAJ – Directory of Open Access Journals 

• Přehled DOAJ; zastoupení ČR v DOAJ 

 

http://roar.eprints.org/
http://roar.eprints.org/view/geoname/geoname=5F2=5FCZ.html
http://www.opendoar.org/
http://www.opendoar.org/
http://www.opendoar.org/find.php?format=charts
http://www.opendoar.org/find.php?search=&clID=&ctID=&rtID=&cID=58&lID=&rSoftWareName=&submit=Search&format=summary&step=20&sort=r.rName&rID=&ctrl=new&p=1
http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/doaj?func=byCountry
http://www.doaj.org/doaj?func=journalsByCountry&cId=50&year=2010












Z{věrečné shrnutí 
 

• Dnes mnoho metod, možností a způsobů 

orientovaných a vydávaných  k podpoře 

otevřeného přístupu k odborným informacím 

• Nejedná se o formální vydání, ale většina otevřený 

přístup aktivně podporuje 

• Cílem otevřeného publikování není zrušit tradiční 

prostředky vědecké komunikace ani ohrozit 

knihovny, popř. vydavatelský průmysl 

• Jde o zpřístupňování vědeckých poznatků cestou 

ekonomicky efektivnější a rychlejší 



Z{věrečné shrnutí 
 

• Fenomén otevřeného přístupu stále na počátku 

svého vývoje a lze očekávat další rozvoj 

• Důležitý prvek rozvoje – dosažení všeobecného 

souladu mezi všemi zúčastněnými stranami 

• Nutnost vyřešení autorsko-právní problematiky 

• Moderní společnost ovlivněna masmédii a 

internetem 

• Otázka času, kdy razantněji do vývoje informační 

společnosti zasáhne jev nový – otevřený přístup 



Děkuji za 
pozornost! 
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