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Věc: Zpráva z pracovní cesty 

Pracovník: Mgr. Lenka Kovaříková 

Akce:  Ukázka funkčnosti DSpace ZČU v Plzni 

Školitel: Mgr. Miroslava Pourová 

Datum konání: 24. 7. 2017 

Místo konání: Univerzitní knihovna ZČU v Plzni 

 

Západočeská univerzita participuje na zveřejňování prací svých studentů a zaměstnanců od 

roku 2006, tedy od chvíle, kdy byl uzákoněn nový Vysokoškolský zákon. 

ZČU bude brzy schválena směrnice o povinném odevzdávání publikační činnosti zaměstnan-

ců do Univerzitního repozitáře. V praxi by to mělo vypadat takto. Jednotliví autoři vyplní 

formulář, ve kterém stanoví politiku otevřenosti případně délku embarga práce. Díky tomu 

jsou vyřešena autorská práva. Mohou např. přiložit pre-print, post-print a vydavatelskou verzi 

a zveřejnit jen některé přílohy. 

DSpace ZČU (https://dspace5.zcu.cz/), spravuje univerzitní knihovna. Pro lepší zorientování 

se uživatelů ho pojmenovala jej Digitální knihovnou. 

Jako standard zápisu metadat využívají Soubor metadatových prvku Dublin Core, verze 1. 1. 

http://webserver.ics.muni.cz/dublin_core/elems.html. 

V nedávné době přešli na verzi 5, kterou obohatili o grafickou úpravu vzhledu. Ta pomáhá 

uživatelům v lepší orientaci. Jednotné označení barev fakult, rozeznávací ikony (článek, kva-

lifikační práce, otevření či uzavření textu) 

Na provozu DSpace pracuje na plný úvazek 1 kurátor, Mgr. Miroslava Pourová) se vzdálenou 

podporou programátora (UPCE, Ing. Josef Krupička). 

 

Data pochází: 

- do STAGu dají studenti > zkontrolují katederní referentky + doplní posudky a záznam 

z obhajoby > 1x ročně import do DSpace, zde probíhá kontrola (prozatímní archivace 

plných textů v obou systémech), mají 1 rok na zpracování 

https://dspace5.zcu.cz/
http://webserver.ics.muni.cz/dublin_core/elems.html
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- do OBD nahrají zaměstnanci > zkontroluje osoba zodpovědná za OBD > do DSpace 

složka OBD > kurátorka DSpace přemapovává a otevře přístup + v metadatech doplní 

číslo OBD > ručně přidá do OBD handle  

- od redaktorů časopisů ZČU 

- jsou získávaná kurátorkou 

Zajímavé pro UKN: 

 Práce na importech v CALC 

 Habilitace v publikační činnosti 

 Formulář základní rozhraní XMLUI 

 Využití polí dc.format.minetype, dc. type. driver 

 Nechávají [] > pole v pořádku 

 Popis rozsahu > počet stran označen: ? s. 

 Citace vytvořeny manuálně 

 Do DSpace naimplementována kontrola do SHERPY RoMEO 

 Každá kolekce má svou vkládací šablonu  

 Importy využívány pouze pro jeden ročník/záznam 

 Plné texty se zobrazují vždy v novém okně 

 Název fakulty v češtině (zkratka) / v angličtině (zkratka) 

 Fungující statistiky 

 1 stupňová kontrola 

 Při ukončení embarga se text sám otevře 

 DOI přidělují pracovníci vydavatelství, či redakce časopisů 

 Pole autor je interaktivní, avšak bez možnosti vkládat pod něj další informace 

Používají: STAG, Aleph, OBD 

Napojení na: ROAR, DOAR, NUŠL, Thesis, OpenAIRE, InCites – bibliometrie, OBD, 

SHERPA/, PLUMx, Google Analytics 
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DSPACE na ZČU v Plzni 5. setkání uživatelů DSpace, 15.-16. 5. 2012 Ostrava Ing. Radka Tichá Mgr. Anna 

Andrlová. Slide 9. Dostupné z: http://images.slideplayer.cz/10/2799366/slides/slide_9.jpg 
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ZČU - OBD - zpracování RIV . Dostupné z: 

http://home.zcu.cz/~grigar/obd/OBD_zpracovani_RIV.pdf 

http://home.zcu.cz/~grigar/obd/OBD_zpracovani_RIV.pdf

