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datová (informační) gramotnost
a výzkumná data
Příspěvek představuje pojem datová gramotnost a souvislost datové gramotnosti s informační gramotností zejména v kontextu výzkumných dat. Dále uvádí soubor kompetencí, které jsou s datovou
gramotností spojené. Zmiňována je také situace v České republice a výzkumy týkající se výzkumných
dat a jejich managementu.
V posledních letech značně vzrostl objem vědeckých dat a práce s nimi a jejich sdílení je nedílnou součástí moderní vědy (1). Proto se začíná hovořit také o datové gramotnosti, která představuje soubor kompetencí, které
umožňují jednotlivci (vědci) nalézat, interpretovat, kriticky hodnotit, spravovat a eticky používat soubory dat (2)
a jsou pro vědce nezbytné. Podpora práce s daty představuje současně výzvu pro knihovny, zejména akademické, které by se jí měly aktivně chopit (3). Článek má za cíl přiblížit téma datové gramotnosti, především ve
spojitosti s problematikou výzkumných dat.

Pojem datová gramotnost
Zvýšený zájem o datovou gramotnost se projevil i v nárůstu publikací na toto téma, které se zejména soustředí
na samotný pojem datová gramotnost a na výčet kompetencí, které do ní spadají. Nejnověji shrnuje problematiku ve svém přehledovém článku Koltay (4), který mimo jiné upozorňuje i na to, že pro datovou gramotnost
bylo v průběhu minulých let používáno hned několik označení, z nichž některá jsou do češtiny obtížně přeložitelná. Kromě datové gramotnosti to byla „datová informační gramotnost“ (5), „vědecká datová gramotnost“ (6),
„data management literacy“ (7) nebo „science data literacy“ (8).
Vývojem prošlo také chápání rozsahu datové gramotnosti a jejího vztahu ke gramotnosti informační a statistické.
Pojem datová gramotnost byl nejprve používán pouze v souvislosti s numerickými daty a znamenal totéž, co
„statistická“ či „kvantitativní“ gramotnost (9), nebo byl dokonce považován za součást statistické gramotnosti
(10). Teprve o něco později začalo být do datové gramotnosti zahrnováno shromažďování, uchovávání, využívání a vytváření jakýchkoliv vědeckých dat (6). Jiné chápání informační gramotnosti najdeme u Carlsona a kolegů, kteří prosazovali termín datová informační gramotnost, a propojili dosud používané pojetí datové
gramotnosti z pohledu vědce jako uživatele dat s pohledem vědce jako producenta dat. Navrhli také jiný přístup
k triádě datová-statistická-informační gramotnost, v jejich podání datová informační gramotnost staví na všech
třech prvcích a vytváří nový soubor dovedností (5). Toto pojetí bylo přejato i dalšími autory, nicméně termín datová informační gramotnost je používán pouze částí z nich (11), (12), zatímco jiní zůstávají u termínu datová
gramotnost (2), (4).

Součásti datové gramotnosti
Schopnosti a dovednosti, které jsou považovány za součást datové gramotnosti, jsou soustředěny především do
následujících vzájemně souvisejících okruhů, jejichž bližší obsah je naznačen na obrázku:
1.
2.
3.
4.
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Rozpoznání potřeby dat
Vytváření vlastních dat nebo vyhledávání/získávání už vytvořených dat
Kritické hodnocení dat a jejich zdrojů
Management dat, zejména jejich uchovávání včetně dlouhodobé archivace
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5.
6.

Sdílení dat včetně otevřeného přístupu
Využívání dat včetně etických a právních aspektů

Největší pozornost je oprávněně věnována managementu (výzkumných) dat, neboť zejména na správném popisu data pomocí metadat, která umožní zachovat kontext dat, sdílení a dlouhodobém uchování dat závisí možnost jejich nalezení, pochopení a nového využití.

Problematika datové gramotnosti a výzkumných dat v České republice
Problematika výzkumných dat je samozřejmě silně aktuální i v České republice, přestože v podmínkách grantových agentur se zatím o datech a jejich managementu nehovoří. Řada výzkumných týmů se nicméně podílí
na evropských či jiných mezinárodních projektech, kde je již zpřístupňování dat požadováno. Bylo vybudováno
několik datových archívů, ať už oborové, např. Český sociálněvědní datový archiv1 pro data ze sociálních věd
nebo LINDAT/CLARIN2 pro lingvistiku, či institucionální, např. nedávno zprovozněný datový repozitář Akademie
věd ČR3.
Z publikovaného výzkumu v oblasti výzkumných dat je třeba zmínit dizertaci Pavláskové, která se věnuje výzkumným datům z pohledu dlouhodobého uchování. Ve svém výzkumu se Pavlásková zabývala datovými přílohami dizertací obhájených na Univerzitě Karlově. Ze závěrů práce je pro oblast datové gramotnosti
a managementu výzkumných dat důležité především zjištění týkající se oborové rozmanitosti dat. Ačkoliv humanitní a sociální vědy bývají obvykle považovány za méně „datově závislé“ než přírodní vědy či medicína, vzniká
i v těchto oborech celá řada unikátních dat, s nimiž je potřeba při navrhování řešení pro archivaci dat počítat (13).
Počátkem roku 2017 provedl Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK průzkum datové gramotnosti a managementu výzkumných dat mezi akademickými pracovníky a doktorandy Univerzity Karlovy. Dotazníkové šetření bylo součástí mezinárodní srovnávací studie4, které se zúčastnilo k 30. 9. 2017 více než 30 zemí. Bylo
1
2
3
4

http://archiv.soc.cas.cz/
https://lindat.mff.cuni.cz/cs/
https://www.lib.cas.cz/asep/uvod-do-asep/datovy-repozitar/
Webové stránky studie, kde budou zveřejněna data ze všech zúčastněných zemí, se připravují.

31

iNfOrmAČNÁ
iNfOrmAČNÁ grAmOtNOSť
grAmOtNOSť
zaměřeno na tři základní oblasti: vytváření a užívání dat (typy dat, jejich objem), postoje ke sdílení dat a současná praxe při sdílení, povědomí o různých aspektech sdílení a managementu dat (metadata, identifikátory, citování dat aj.). Výsledky z UK byly zatím publikovány ve dvou částech – odpovědi na vybrané otázky za skupinu
doktorandů (14) a postoje akademických pracovníků ke sdílení dat (15). Celkově z výsledků vyplývá, že jak
akademici, tak doktorandi jsou ochotni sdílet svá data a také je sdílí, i když ne otevřeně. Z hlediska managementu výzkumných dat je situace horší, ačkoliv respondenti deklarovali, že jsou obeznámeni s pojmem metadata, v praxi metadata při popisování dat nepoužívají. Z výzkumu vyplynula také potřeba odlišit oborová
specifika, rozdíly se projevily zejména v otázce obav z právních a etických aspektů sdílení dat a jejich možného
zneužití, a to mezi humanitními a přírodními vědami na jedné a medicínou a sociálními vědami na druhé straně.
Je zřejmé, že v oblasti managementu dat bude nutné vytvořit dlouhodobě udržitelný koncept vzdělávání, a to
jak vědců, tak knihovníků, kteří by jim měli poskytovat podporu.

závěr
Kompetence patřící k datové gramotnosti nepochybně náleží mezi kompetence potřebné pro vědeckou činnost
a měla by jim být věnována náležitá pozornost jak v přípravě mladých vědců, tak v knihovnách, které mohou
poskytnout solidní základnu pro správu a uchování vědeckých dat.
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moving from Big deal Negotiations to making
Agreements for Open Access to research Publications
in Sweden: the Bibsam consortium Approach1
How can Sweden reach full open access to all research output by 2026? What is needed to achieve an overview
of the total cost of publication – including both publishing and subscription costs – in order to control the
funding streams and usage rights when negotiating licensing contracts for open access to research publications?
Knowledge about the cost of open access publishing is to a large extent incomplete today, but with the government
directive to coordinate open access to research publications in Sweden, the National Library together with the
main stakeholders, is backing international initiatives as OA2020 and LIBER for a swift transition to full open
access. The library consortium Bibsam has, together with the open access team, begun work on a local OA2020
roadmap for Sweden. This roadmap comprises activities and time frames for making new license agreements
which strive for FAIR and sustainable open access terms, using evidence-based analyses in high-level negotiations
with publishers. The following article attempts to describe the work of coordinating open access to research
publications in Sweden, the role of the Bibsam Consortium in this process, and discusses aspects of current
agreements containing open access components, especially offsetting deals. Further, it discusses future
implications for strategies, negotiations and agreements in order to contribute to a conversion to full open
access. However, this work cannot be carried out alone, but requires cooperation on a local, national, European
and global level, including all relevant bodies and initiatives. The goal is the synergy and momentum which can
be achieved by aligning existing policies, infrastructures and requirements which contribute towards realising
a diverse, inclusive, innovative, sustainable and open scholarly system for the 21st century, one in which
publicly funded research is not repurchased after publication but made immediately open access for the benefit
of research, innovation, and society as a whole.
The mid 1990’s brought about two paradigm shifts in the library world. The first concerned the move of research journals from
print to online, the second a shift away from purchasing individual research journal subscriptions to negotiating e-journal
collections, the so called ‘Big Deals’ (see e. g. Guédon, 2017). In Sweden this was achieved through the creation of a library
consortium called Bibsam in 1996. Today we are witnessing a third paradigm shift, as we are moving from a subscription-based
model to open access, which to a large extent is driven by commercial publishers’ unsustainable price increases – known as
the ‘serials crisis’– but also the fact that publically funded research has to be reacquired with closed access after publication.
The Swedish Government’s goal set out in the Swedish Research Bill (2016) states that scientific publications which are the
result of publicly funded research should be made immediately open access on publication and that a transition to an open
access system should be fully implemented within ten years.
The National Library of Sweden has worked with advancing open access to scholarly output since 2006. In 2017 it received
an appropriation directive from the Government to act as a national coordinating body in the work towards a transition to open
access. As a consequence, the National Library includes this objective in its vision for 2025 to lead the work moving from
licensed-based to openly accessible research information. Following on from this the Bibsam Consortium will only negotiate
new e-resources agreements including an open access component.
The current publishing system, dating back to the 17th century, is outdated and no longer viable. There are consequently
many issues that need to be solved in cooperation with stakeholders within the academic community, for example:
¢

Library big deals are costing society enormous amounts of tax money whilst containing closed-access content
preventing its wide access and reuse for the benefit of research and innovation.

¢

Commercial publishers’ subscription revenues are overinflated and increasing far beyond the consumer price index
with a 30 – 40 % profit margin.
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