
        
 

Věc:   Zpráva z pracovní cesty 

Pracovník:  Lenka Kovaříková 

Akce:   Otevřené repozitáře 2016 

Datum konání: 7. 6. – 8. 6. 2016 

Místo konání:  Brno - VUT 

Z hlediska UKN zajímavé: 

 

Vytváří se plán národní politiky otevřeného přístupu pro ČR. Tým vede dr. Jana Kratinová, 

v poradní komisi i Miroslav Bartošek. V současné chvíli představují otevřená data právní 

problém. Zákony chrání autorská díla, osobní údaje. 

kotoucek@tc.cz; kratinova@tc.cz 

Pracuje se na novém manuálu pro hodnocení vědy výzkumu a inovací 

 

Vyšla kniha: BARTOŠEK, Miroslav, Petra DĚDIČOVÁ, Ondřej FABIÁN, et al. Otevřený 

přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě. Ilustrace Nikola 

Kalinová. V Brně: Nakladatelství VUTIUM, 2016. ISBN 978-80-214-5282-4. Má být zdarma 

dostupná elektronicky. 

 

Predátorští vydavatelé existují kvůli špatné politice financování výzkumu, která vědce nutí 

nadměrně publikovat. Recenzní řízení v top časopisech je dlouhé a není jisté, zda článek vyjde. 

Predátoři se zaměřují hlavně na doktorandy, kteří ještě nemají přehled o vydavatelských 

politikách a potřebují body.  

Ověření etiky časopisu je nelehké. Ze slušného časopisu se může během roku stát predátor. 

Z toho důvodu ani údaje z WoS se SCOPUS nemusí být 100% čisté. 

Dle hrubých statistik bylo u predátorů publikováno na českých univerzitách 214 z 669 článků = 

6700 bodů. Neefektivně využité výdaje státu jdou do milionů. 

  

Příznaky predátora:  
● pořádá neexistující e-konference 

● kontaktní osoby neexistují/nemají reálný kontakt 

Rizika:  
● poškození kariérního růstu autora, pracoviště 

● Rozzuření občanů, kteří výzkum platí z daní 

● Snížení hodnoty vědeckých výsledků, věda za účelem získání peněz 

● Posun vědeckého bádání podle toho, co je trendy. Zbrzděni vědy 

Odpovědnost: 
● všichni zúčastnění (autor, instituce, stát, řešitel, poskytovatel dotace) 

Návrh na zlepšení: 
● nová státní politika rozdělování financí, vznik standardů pro publikování 

● funkční etická komise v VŠ - sankce 

● poradce pro publikování 

● vznik interní elektronické nástěnky (vystavení preprintů – možná diskuze mezi kolegy) 

● institucionální kontrola (děkan schvaluje publikace) 

● vzbouření VŠ proti národní politice 

 

mailto:kotoucek@tc.cz
mailto:kratinova@tc.cz


        
Vysoké školy čerpaní prostředky z MŠMT za diplomové práce přetištěné jako odborné knihy a 

dostávají po druhé zaplaceno. Prvně to bylo s absolvování studenta. 

 

 

DOAJ – Directory of open access journals 
● Probíhá podepisování nových smluv a s tím spojené ověřování kvality stávajících 

časopisů. Zatím bylo znovu-přijato 44 z 84 českých žurnálů. 

● kritéria: mají eleminovat predátory 

o okamžitý, bezplatný, trvalý a svobodný přístup k textům 

o registrované ISSN 

o Jedna URL pro všechen obsah, reprezentativní webová prezentace 

o obsah webu: aktuální číslo, archiv, vyhledávání, o časopisu, redakční rada, 

kontaktní informace 

o aktuální jména, afiliace a e-mailové adresy členu redakční rady 

o instrukce pro autory 

o dostupná informace o recenzním řízení, publikačních poplatcích 

● Proč neprojdou kontrolou:  

o nemají uvedeno, pod jakou licencí pracují (OA, copyright, CC) 

o nejsou zapojeni do mezinárodní iniciativ open ( SHERPA ROMEO) 

o neřeší dlouhodobou archivaci 

o neshodné jazykové mutace 

o absence antiplagiátorských politik (jakým způsobem hodnotí, systém autentifikace) 

o neatraktivní weby 

● Pro knihovny nabízí widgety na zlepšení vyhledávání, metadata (csv. OAI-PMH, beta 

API), novinky, dobrovolnický program 

● Pokud nalezneme chyby, můžeme se obrátit na feedback@doaj.org 

 

Dobrý repozitář by měl mít: 
1. Stanovení data management plánu 

2. Stanovení repozitárního řádu aneb jak nakládáme s daty 

- Specifikování repozitáře – k čemu je určen, je open/close/hybrid 

- za jakých podmínek mohou být uložena 

- jakým způsobem archivována 

- jak, kde, komu zpřístupněna 

- licence (common creative, veřejná) 

- právní záležitosti (souhlas s uložením osobních údajů) 

➢ Ukládání do repozitáře by mělo být dvojstupňové. První by si administroval sám uživatel. 

Zadal by k datům souhlas s uložením, archivací a zveřejňováním. Druhý krok by zajišťoval 

správce repozitáře. Zahrnoval by kontrolu dat a schválení přijetí do uložiště. 

 

Autority ČVUT  
Na ČVUT mají spojený repozitář s informačním systémem školy. Díky tomu mají jako ID autorů 

v repozitáři osobní číslo (zaměstnanců, studentů) + mohou přidávat neomezený počet dalších 

identifikátorů. ČVUT je členem ORCID. Má napojený registrační formulář uživatelů repozitáře 

přímo na databázi ORCID. Uživatel si může připojit existující ORCID nebo založit nový. 

 

 

https://doaj.org/publishers#advice
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DSpace 6 

● K dispozici verze 6 

● Pracuje se na verzi 7, která by měla přinést jednotné webové rozhraní, výběr techlogoie 

UI challenge - 9 návrhů, Angular 2 (JavaScript) 

● Rozhodnutí o podpoře pouze 3. starších verzí > s verzí 7 přijdeme o podporu 

● Většina změn v konfiguraci se projeví hned po uložení konfiguračního souboru (local.cfg) 

 

● Rozhraní pro kontrolu kvality 

● Uložiště bitstreamů 

o zachová lokální souborový systém 

o odstraní SRB 

o přidá Amazon S3 

● Reporty pro správce od LINDAT/CLARIN 

o ověřování kontrolních účtů 

o záznamy s embargem 

o velikost komunit-kolekcí 

o počty uživatelů, skupin 

o reporty o lozích-varování, chyby 

o velikost adresářů 

● XMLUI 

o nová platforma na import metadat - PubMed 

o Export csv pouze vybraných záznamů, lze nastavit paramenty 

o rozšířený panel správců 

● Discovery 

○ faseta„obsahuje soubor“ 

○ booleovský operátor AND 

○ indexování souborů Excelu (filter-media) 

○ indexování R-T-L PDF (př. arabština) 

● PDFBox 2.0 v DSpace- uložiště 

○ extrakce textu (media filter) 

○ generovaní titulních stránek 

○ generování náhledových pdf 

● Refaktoring 

○ tvorby náhledů 

○ Service API 

○ Hibernate 

○ UUID 

● REST API 

○ Rozhraní pro kontrolu kvality 

○ autentifikace 

○ register metadat 

○ verze API 

● Odstranění zastaralého kódu 

○ build.properties > local.cfg 

○ Lucene pro vyhledávání a registry > Vznik nový algoritmus pro vyhledávání + 

odstraněn starý vyhledávač 

○ DSpace LNI (WebDAV / SOAP /RPC API) 

https://wiki.duraspace.org/display/DSPACE/DSpace+Service+based+api


        
○ uložiště SRB 

○ XPDF generátor náhledů PDF 

● Image Credits 

○ Seasons Icons by GDJ, OpenClipart.org 

○ Control Panel by Gregor Črešnar, The Noun Project 

○ Cloud by Icon 54, The Noun Project 

○ System Status by Rabee Balakrishnan, The Noun Project 

○ Pie Graph by Emily van den Heever, The Noun Project 

 

Dle mého soudu by dspace.tul.cz prospělo, kdyby: 

- přešel na aktuální verzi, která umožní kvalitnější zpracování dat 

- bylo zaimplementováno dvou stupňové vkladové řízení 

- byl spojen propojen se STAGem 

- bylo možné spravovat uživatelské účty jako na ČVUT (Ivo Prajer a Petr Karel jsou 

ochotni poskytnout rady jak na to) 

- byl propojen s národními autoritami  

- UKN by se stala členem ORCID 

- měl jednoho správce obsahu, který by se mu mohl věnovat na plný úvazek 

 

LOCKSS - Lots of Copies Keep Stuff Safe 
Zajišťuje pro knihovny dlouhodobou archivaci vědeckých časopisů/knih/čehokoliv v e-podobě 

open-source software (deamon, linuxový systém, plugins, box-sklízení) 

užívá přes 1000 knihoven, vzájemné sdílení 

peer-to peer > sesíťování knihoven přes tzv. LOCKSS uzly 

LOCKSS Alliance - platí se členské poplatky dle velikosti knihovny 

jednání v ČR > Konference PASIG 2016 v NTK - využije se pro archivaci obsahu EIZ?? 

Doporučení 
Připojit do portara OA dokumenty (openarchives) 

Když si vedeme institucionální archivaci, měli bychom mít s vydavatelem smlouvu, ve které nám 

to povolí. 

 

Odkazy: 
Otevřené repozitáře 2016 

 

Akademický antipredátor 

Directory of Open Access Journals 

DMP Online Tool 

DMP užitečné odkazy 

DSpace.cz 

DSpace.org 

DSpace Release 6.0 Status 

EC Data management 

EC Open Access Data Pilot 

Informační materiály OpenAIRE 

Jak psát DMP 

Manuál pro boj proti predátorům 

Otevřený časopis : prostředky a nástroje 

pro udržení a zvyšování kvality vědeckého 

časopisu 

Otevřený přístup (open access) 

Rakeťáci: vědecké časopisy s nejvyšším 

růstem článků českých autorů 

RoadMap 

Strategické plánování - DSpace 

Tisková zpráva EK 

Věda žije 

Vybrané projekty 

  

http://dspace.vsb.cz/handle/10084/111624
http://antipredator.vedazije.cz/
https://doaj.org/
https://dmponline.dcc.ac.uk/
https://dmponline.dcc.ac.uk/help#PlanningHelp
http://www.dspace.cz/
http://www.dspace.org/
https://wiki.duraspace.org/display/DSPACE/DSpace+Release+6.0+Status
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/data-management_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/open-access_en.htm
http://dspace.vsb.cz/handle/10084/101322
http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/develop-data-plan
http://vedazije.cz/sites/default/files/pres_manual_predatori.pdf
http://vedazije.cz/sites/default/files/pres_manual_predatori.pdf
https://dspace.vsb.cz/handle/10084/111292
https://dspace.vsb.cz/handle/10084/111292
https://dspace.vsb.cz/handle/10084/111292
https://dspace.vsb.cz/handle/10084/111292
http://www.openaccess.cz/cs/openaccess/
http://www.openaccess.cz/cs/openaccess/
http://metodikahodnoceni.blogspot.com/2016/03/raketaci-vedecke-casopisy-s-nejvyssim.html
http://metodikahodnoceni.blogspot.com/2016/03/raketaci-vedecke-casopisy-s-nejvyssim.html
https://wiki.duraspace.org/display/DSPACE/RoadMap
https://wiki.duraspace.org/display/DSPACE/Strategic+Planning
https://wiki.duraspace.org/display/DSPACE/Strategic+Planning
https://www.openaire.eu/ec-announces-open-science-cloud-and-open-research-data-by-default
http://vedazije.cz/
https://www.openaire.eu/opendatapilot


        
 

Velmi mě zaujala rekonstruovaná budova rektorátu VUT.  

Architektonická koncepce zastřešení vnitřního dvora pomocí uchycení kovové konstrukce na 

střechu domu se velmi zdařila. Nové části haly (výtah, tubusy na sociální zařízení, schodiště, 

odpočinkové balkony) byly dostaveny se znamenitým estetickým citem. Prostora na člověka 

působí vznosně. 

 



        

 

 

 

 



        

 


