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Příležitosti a realita informační přípravy v průmyslovém a obchodním sektoru

- symbióza lze sledovat historicky např. FID, dnes Special Library Association
- je potřeba vychovávat k informačnímu brokeringu, místo učení samotného vyhledávání naučit
využívat služby informačních specialistů

End (Final) User 
- tlak na výsledky - potřebují je právě teď, konkurenční výhoda
- cení zkušenost
- vize budoucnosti

- konstruktivismus ve výuce
- spojení informační oblasti s tématy jako competetive intelligence (včetně analytických přístupů),
knowledge management

- zájem o šedou literaturu
- různé druhy informací zajímavých pro podniky (pozn.: označení pochází z průmyslové špionáže)

• HUMINT - využití lidských zdrojů, informátoři, odposlech, sledování
• GEOINT  -  informace  získané  analýzou  obrazových  materiálů  z  družic  a  letadel

v souvislostech (čas, místo), např. hledání vzorů v chování a předvídání aktivit obyvatelstva
• MASINT - informace získané analýzou záznamů z všemožných senzorů a přístrojů
• FININT - finanční zpravodajství
• TECHINT - vědecké a technické informace
• ...
• OSINT - sběr informací z otevřených zdrojů

- využití specializovaných nástrojů pro práci s velkými daty, citačních manažerů
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Princip DEFOE

• dialog s uživatelem, def. inf. potřeby

• elaborace, hledání analyt. vztahů

• finding, rešeršní strategie

• observace 

• evaluace

Princip FIND 

• fakta

• interpretace, slabiny a výzvy

• networking, síťování

• decision, rozhodnutí co dál



Altmetriky - užitečný nástroj pro hodnocení vědecké komunikace

- netradiční metriky (jiné než impakt faktor a h-index), často založené na sociálních sítích

- Altmetric, PlumX, ImpactStory, PLOS
- čerpají z:

• sociální sítě - (facebook, twitter)
• google
• citační manažery (Zotero, Mendeley)
• wikipedia
• crossref
• slideshare
• researchgate
• ...

Výzkumná data na Univerzitě Karlově

- uchování, zpřístupnění a sdílení výzkumných dat jako nedílná součást vědy
- plán managementu dat
- stávající praxe málo zmapovaná

Mezinárodní srovnávací studie datové gramotnosti
- dotazník - demografické údaje, vytváření a využití dat, sdílení, chování při sdílení, management
(metadata ap.), školení datové gramotnosti
- 15 zemí světa, zatím není (ale plánuje se) mezinárodní srovnání

Výsledky
- více než 10 tisíc rozeslaných dotazníků - 2381 odpovědí/1434 kompletních
- "většina" vědců (65%) je ochotna sdílet (jen 17% vůbec ne)
- bojí se chybné interpretace, zneužití, právní a etické otázky, ničeho se nebojí přes 30% (!); 

"Hlavně žádné směrnice"
- většina (> 60%) nevyužívá metadata -> spíš neví, co přesně si pod tím představit
- plán managementu dat nepoužívají a neví, jestli je užitečný
- zájem o školení je - metadata, plán managementu dat, citování ap.

- chtějí online, najednou, už pro magistry
- nemají čas :)
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K jádru věci - skutečné informační potřeby mladých vědců

- specifická cílová skupina
- minimální zkušenosti
- tlak na rychlé budování pozice v mezinárodní vědecké komunitě
- vnímání souvislostí práce mimo obor
- nedostatek praktických zkušeností - neví, co potřebují vědět, nedokaží správně formulovat své
potřeby
- učit nejen informace vyhledávat a získávat, ale i zpracovávat a rozlišovat, dle obsahu i formy ->
větší podíl edukačních aktivit a individuálních konzultací
- důraz na zpětnou vazbu, znalost potřeby

Uživatelské potřeby
1. Fáze přípravy projektu -  co se jej  týká,  znalost  poskytovatelů,  grantového prostředí,  specifik
projektů; legislativa např. v oblasti spolupráce s dalšími subjekty
2. Fáze počátku práce na projektu - pokročilé rešeršní  služby, patentové právo, akviziční služby,
správa výzkumných dat, vědecká etika
3. Fáze zpracování a publikace výsledků - autorské právo, licenční podmínky, OA, výběr vydavatele,
publikační etika
4.  Fáze  šíření  a  hodnocení  -  archivace,  dostupnost  (ORCID,  DOI),  prezentační  dovednosti,  self-
marketing, hodnocení výstupu, bibliometrie

Zpětná vazba
- co uživatel požaduje ≠ co potřebuje
- komentáře, připomínky
- dotazníky
- aktivní průzkum zkušeností ostatních knihoven

Studie - pouze 9 respondentů, přesto autorem výzkum označen za saturovaný, což ovšem popřelo
hned následujících 9 respondentů svou zpětnou vazbou k navazujícímu semináři...

Základní požadavky na systém informační podpory
- SWOT analýza, SMART/SMARTER kritéria 
- neustále aktualizovat, přizpůsobovat na míru, nabízet informace zajímavou a motivující formou

Obohacení zdrojů výzkumu o nástroje na analýzu trhu. Případová studie databáze
Passport

Euromonitor International
Passport - syndicated market research
- srovnání

Analýzy - národní, mezinárodní, firemní, specializované (jednotlivé odnože průmyslu)
- top down (global insight) + bottom up (local knowledge)
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- podpora výuky a projektů
- komerční uvažování
- statistiky, analýzy, historický pohled a předpovědi
- mnoho kategorií

České trendy = internetové obchody, single život, poptávka po zdravém jídle
- pokročilé statistiky

Prognózy do roku 2030 pro ČR - 10,5 milionů obyvatel, průměrný věk 31,6 (muži) a 28,8 (ženy),
devatenáctá nejstarší populace na světě

Benefity
- globální pohled
- podpora výuky a výzkumu
- podpora zaměstnanosti
- unikátní obsah
- úspora času
- denní aktualizace

Bude  možné  zvládnout  proces  zpracovávání  vědeckých  informací  při  jejich
současném enormním nárůstu?

Nárůst finančních prostředků -> více vědeckých pracovníků -> nárůst výsledků a publikací
- jak zajistit dostupnost dnešních výsledků v horizontu 50-100 let
- důležitost peer review a zaznamenání ve vědeckých bázích dat
- enormní nárůst publikací nelze redukovat - pouze důrazem na kvalitu
- potřeba sebereflexe autorů

Recenzní řízení
-  problém  s  vzájemným  vyloučením  požadavků  -  čím  větší  odborník,  tím  víc  zná  lidí,  tzn.  je
zainteresovaný
- problém se sháněním recenzentů (nehonorováno)

Recyklace rukopisů
- běžná praktika po odmítnutí rukopisu
- autoři zkusí štěstí u periodika se stejným IF, případně pošlou do periodika s nižším
- spojování a rozdělování článků
- ideálně autoři uznají, že práce nepřináší nic nového - nesnaží se o další publikaci

Pokud  není  práce  evidována  ve  vědecké  bázi  dat,  pravděpodobně  zapadne  a  nikdy  nebude
čtena/citována.

Všichni mají zájem na tom, aby byly práce dostupné komukoliv/kdykoliv
-  problém  -  náklady  na  celý  publikační  proces  lze  kompenzovat  pouze  formou  předplatného
daného periodika/EIZ nebo úhradou nákladů předem či po přijetí k vydání (OA). 
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Poznámky ke koncepci OA
- OA po 15 letech od vyhlášení koncepce nelze považovat za úspěch (cca 17-25% článků)
- pouze memorandum - žádné standardy, kroky 
- APC stále 1000 - 4000 dolarů
- autoři volí pochopitelně raději nulové poplatky
- neexistuje jednotná koncepce trvalého ukládání
- místo omezení vlivu komerčních vydavatelů jsou dnes oni těmi nejhlasitějšími propagátory OA!
- OA se stává politickým argumentem

Koncepci lze chápat jako střet dvou výhledů na další vývoj:

Současné  informační  a  komunikační
technologie  vyvolají  zásadní  změnu  v
přístupu ke  sdílení  výsledků vědeckého
bádání

x
Tyto  informační  technologie  přinášejí
nesrovnatelně  vyšší  efektivitu  pro
paradigma sdílení  vědeckých poznatků
fungující cca 200 let

Open Access 2020 - The Final Road to Open Access

- good principle - bad practice (just 14-15% pure OA)
- advokáti OA se snažili rozhýbat k činnosti výzkumníky, teď by raději změnili strategii a přeměnili
samotná periodika a udělali z OA standard
- je na to dost peněz (dle mého skromného názoru v ČR rozhodně není, autorka mluví za německé
výzkumníky/ústavy)

Aktivity Institutu Max-Planc
- vyjednávání s vydavateli
- tlak na vydavatele
- non-disclosure smlouvy

Sci-Hub - IMHO jediný opravdový Open Access

Open panel

- v panelu byl pouze věnován další prostor vydavatelům k tlačení jejich agendy
- všechny připomínky doktora Bartoška byly ignorovány, ani vydavatelé ani inženýr Karen očividně
nestojí o diskuzi

- mluvilo se o obracení časopisů
- Čína roste, dnes má již vedoucí postavení v procentuálním zastoupení OA článků
- vydavatelé si tvoří vlastní standardy a procesy
- není žádná shoda, žádný oficiální, jednotný souhlas na postupu
- přetváření systému je těžké
- menší cena předplatných u hybridních časopisů

Oxford UP 300 hybridních a 43 plně OA časopisů z přibližně 400, cca 7 000 OA článků
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- OA má stále malou prioritu mezi výzkumníky
- každý časopis má jiné pravidla
- při obracení na OA se zaměřují na udržitelnost a financování
- "Things don't have to be communicated, they need to be published"
- "Demystifying the process"

Z "open" panelu jsem si odnesl pouze špatný pocit, že zajímavé myšlenky se bohužel chytnuli znovu
zrovna ti,  kteří na ní  chtějí  pouze vydělat. Opravdový OA je utopie a dnešní pokusy mi příjdou
směšné.  Vydavatelé  se  pouze  přeorientují  na  jinou  formu  vykořisťování.  V  dnešní  době
crowdfundingu  je  takový  prostředník  zbytečný  a  nežádoucí,  protože  místo,  aby  propagoval  a
pomáhal, pouze brzdí celý proces a vysává zdroje. Změna paradigmatu ale v brzké době nehrozí,
takže je alespoň třeba tlačit na vydavatele aby upustili od svých amorálních praktik a začali výzkum
podporovat a ne brzdit jako doposud.

Zbytek konference mě zaujal víc, zajímavé myšlenky týkající se výzkumu v ČR a jeho podpory ze
strany knihoven, informační služby v podnikovém sektoru i problém s přesycením informacemi,
který lze spatřit ve všech sférách života, nejen ve výzkumu. 

Zpracoval: Václav Ovčačík
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