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Závěr
Do budoucna Národní technická knihovna hodlá nadále ak-
tivně podporovat hnutí otevřeného přístupu. Jako významný
posun k lepší situaci lze mimo jiné vnímat současnou integraci
s knihovnou Vysoké školy chemicko-technologické v Praze,
která může NTK vrátit do role přímého pomocníka vědců
a akademiků při publikování a zapojit ji blíže do procesu vě-
decké komunikace.
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Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) patří dlouho-
době k inovátorům v oblasti knihovnických služeb a snaží se
nabízet prostřednictvím nových technologií svým uživatelům
nadstandardní podporu. Zároveň sleduje nejnovější světové a
evropské trendy, na které je potřeba reagovat.

Vzhledem k důrazu na kvalitu vědeckých výstupů v ČR se do
středu zájmu dostala podpora vědců a výzkumníků naší insti-
tuce. Samozřejmostí je co nejširší nabídka prestižních infor-
mačních zdrojů obohacená o nové nástroje pro jejich efektivní
využití. Pro vědeckou komunitu představila Knihovna UTB na-
příklad portál informačních zdrojů Xerxes (centrální prohle-
dávání dostupných databází v jedinečném provedení) nebo
portál pro podporu vědy a výzkumu s detailními informacemi
o možnostech publikování včetně praktického seznamu hod-
nocených časopisů.

Posledním nástrojem představeným v roce 2012 a nadále in-
tenzivně rozvíjeným je Institucionální repositář publikační čin-
nosti UTB (dále jen repositář) dostupný na adrese
http://publikace.k.utb.cz. Tento článek se bude stručně vě-
novat jeho genezi, představení i návaznému využití pro pod-

poru otevřeného přístupu (Open Access). Detailnější předsta-
vení technického řešení včetně nutných procesních změn
v organizaci lze nalézt v již publikovaném příspěvku z konfe-
rence Inforum 20121.

Změna workflow vykazování výsledků VaV
Pro získání institucionální podpory vybudování repositáře přis-
toupila Knihovna k netradičnímu kroku – převzetí většiny ak-
tivit při vykazování výsledků vědy a výzkumu. Krok to byl sice
náročný, zejména po personální stránce, nicméně nutný pro
získání kontroly nad vznikem kvalitních metadat pro potřeby
repositáře.

Nové workflow je dobře patrné z obrázku č. 1, kde šedou bar-
vou jsou zvýrazněny aktivity Knihovny, černou výzkumníků
a přerušovaném rámečku aktivity rektorátu.

Výsledky této změny byly ve všech směrech pozitivní. Kni-
hovna dokázala, že je kvalitním partnerem pro univerzitu
a získala kontrolu nad veškerými hodnocenými výsledky VaV.
Při zpětné kontrole záznamů byly nejen opraveny nekonzis-

Prosazování otevřeného přístupu
prostřednictvím Institucionálního repositáře

Obrázek 1: Nové WorkFlow procesu vykazování výsledků VaV

1 BUDÍNSKÝ, Lukáš a Ondřej FABIÁN. Institucionální repositář jako nástroj podpory VaV. In: INFORUM 2012: 18. konference o pro-
fesionálních informačních zdrojích, Praha 22. - 24. května 2012 [online]. Praha: Albertina icome, 2012. ISSN 1801-2213. Do-
stupný z: http://www.inforum.cz/pdf/2012/budinsky-lukas.pdf.
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tence a chybné údaje, ale zejména nalezeny i dříve nevyká-
zané záznamy. Celkové zefektivnění procesu vykazování vý-
sledků vedlo i k eliminaci penalizací při financování univerzity.
V neposlední řadě se ulevilo i samotným výzkumníkům, kte-
rým se výrazně snížila míra administrace.

Institucionální repositář
Díky pozitivnímu ohlasu na změnu workflow získala Knihovna
podporu pro vybudování samotného repositáře. Ten byl od za-
čátku zamýšlen jako výkladní skříň univerzity, která bude ob-
sahovat pouze nejkvalitnější výsledky vědy a výzkumu.
Prostřednictvím kvalitního obsahu i pokročilých nadstavbo-
vých služeb sleduje tyto primární cíle:

� Poskytovat aktuální bibliografii článků v recenzova-
ných časopisech a příspěvků v konferenčních sbor-
nících a monografiích

� Prezentovat publikační činnost UTB veřejnosti i aka-
demické obci

� Sloužit k autoarchivaci plných textů těchto publikací
pro zajištění jejich dostupnosti

� Podporovat vědu a výzkum UTB
� Podporovat otevřený přístup k vědeckým informa-

cím (Open Access)

Chybou, které je vhodné se vyvarovat, je považovat repositář
za pouhý sklad metadat. Repositář má nabídnout atraktivní
přehledné prostředí s užitečnými službami, které uživatelům
nabídnou mnohem více než základní bibliografii. Implemen-
tací nadstavbových služeb jsme oslovili mnoho výzkumníků i
knihovníků z dalších vysokoškolských knihoven. Mezi ty nej-
zajímavější patří zejména:

� Online ověření politiky časopisu v Sherpa/RoMEO
projektu

� Zobrazená aktuální a historická hodnota Impakt fak-
toru časopisu

� Aktuálně generovaný počet citací článku ve Web Of
Science

� Aktuálně generovaný počet citací článku v databázi
Scopus

� Odkaz na SFX server pro nabídku dalších nadstav-
bových služeb

� Přímá integrace doporučení pro další podobné doku-
menty (Služba bX)

� Generování citace podle ČSN normy

Jedním z významných a žádoucích cílů při nasazení repositáře
je autoarchivace publikační činnosti. Knihovna nabízí autorům
prostor, kam je možné a vhodné ukládat publikované články

Obrázek 2: Nadstavbové služby v Repositáři publikační činnosti UTB
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Repozitář DSpace VŠB-TUO v kontextu
aktuálního vývoje hnutí open access

Článek popisuje vývoj a aktuální situaci institucionál-
ního repozitáře pro vědecké výstupy Vysoké školy báň-
ské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO),
budovaného Ústřední knihovnou bez opory oficiálně vy-
dané institucionální politiky otevřeného přístupu. Si-
tuace repozitáře DSpace VŠB-TUO je představena
v širším kontextu aktuálního vývoje hnutí otevřeného
přístupu a v souvislosti s aktivitami podporujícími ote-
vřený přístup v rámci České republiky. Závěr článku se
věnuje výhledu do budoucnosti vědeckého publikování
a zmiňuje doporučení vydaná Evropskou komisí pro
členské státy, která by se mohla pozitivně odrazit na
zvýšení povědomí o otevřeném přístupu v České i Slo-
venské republice.

V loňském roce a letos uběhlo deset let od formulování prin-
cipů otevřeného přístupu třemi základními deklaracemi –
Budapešťskou iniciativou otevřeného přístupu z roku 2002,
Prohlášením z Bethesdy a Berlínskou deklarací o ote-
vřeném přístupu ke znalostem v přírodních a humanitních
vědách z roku 2003. BBB deklarace vyslovily z dnešního
pohledu stále revoluční požadavky na volné šíření vědec-
kých poznatků dle stavu a možností informačních techno-

logií a internetu a definovaly dva základní způsoby reali-
zace otevřeného přístupu – zelenou cestu prostřednictvím
otevřených repozitářů a zlatou cestu publikování v otevře-
ných časopisech. Během deseti let došlo k řadě událostí,
které hnutí otevřeného přístupu posunuly velmi dopředu,
přičemž stav pomyslného souboje „green vs. gold“ zůstává
víceméně nerozhodný a obě cesty jsou nadále považovány
za komplementární. K charakteristickým rysům součas-
ného vývoje otevřeného přístupu od alternativního modelu
k jeho přijetí jako běžné normy v komunikaci vědeckých
poznatků můžeme zařadit neustále rostoucí počet otevře-
ných časopisů registrovaných v Directory of Open Access
Journals1 nebo například vzrůstající počet mandatorních
politik pro sběr a otevřené zpřístupňování vědeckých
článků a dalších výstupů výzkumu a vývoje (VaV)2. Za pří-
klad z České republiky může posloužit podpora otevřeného
přístupu Akademií věd ČR, která v roce 2008 jako první
česká organizace podepsala Berlínskou deklaraci a ná-
sledně v roce 2010 schválila institucionální politiku otevře-
ného přístupu, v níž se AV ČR hlásí k principu otevřeného
sdílení a šíření výsledků vědecké činnosti AV ČR v rámci ši-
roké obce vědeckých pracovníků i zájemců z řad laické ve-
řejnosti.

1 http://www.doaj.org/
2 http://roarmap.eprints.org/

pro potřeby instituce v delším časovém období. V praxi do-
chází k situacím, kdy autor nebo jeho kolegové požadují
vlastní článek přes zpoplatněnou MVS či EDD službu. Časopis,
který daný článek publikoval, již totiž nemusí být v danou dobu
předplácen. V případě, že daný článek je archivován, není
problém jej pro vnitřní potřeby instituce z repositáře získat.

Repositář a Open Access politika
Vzhledem k novému workflow, získanému vlivu na vykazo-
vání publikačních výsledků a úspěšnému nasazení repositáře
do praxe má Knihovna otevřené dveře k dalšímu cíli, kterým
je podpora otevřeného přístupu k vědeckým publikacím.

Je to dlouhodobý úkol, který se postupně daří naplňovat.
V současné době je v repositáři již 28 dokumentů v režimu
Open Access a díky zvolené strategii se stále zvyšuje. A jaké
kroky vedou k prosazování otevřeného přístupu?

� Povinnost autorů odevzdávat plný text publikova-
ného výsledku

V nové směrnici popisující workflow vykazování výsledků vědy
a výzkumu je zakotvena povinnost autorů přikládat k zázna-
mům post-print publikace. V praxi bohužel tato část není pří-
liš respektována a plné texty dostáváme spíše ojediněle. Nad
rámec směrnice kontrolujeme, zda publikační výsledek ne-
spadá do 7. rámcového programu EU, kde je automatická po-
vinnost takovéto texty zveřejňovat v Open Access režimu.

� Individuální oslovování autorů

Knihovna úzce spolupracuje s celou řadou autorů, kteří mají
aktivní zájem zpřístupnit a zviditelnit své publikace v ote-

vřeném režimu. Pro tyto autory jsou vytvářeny analýzy nejen
na základě SHERPA/RoMEO, ale i individuální kontrolou li-
cenčních smluv a podmínek daných časopisů. Tato cesta je
zatím ta nejefektivnější.

� Posílení personálního zajištění

Pro individuálnější přístup k autorům byla jedna zaměst-
nankyně pověřena přímou komunikací s nimi. Oslovuje ne-
jaktivnější autory, ověřuje a prezentuje jim možnosti šir-
šího zpřístupnění jejich textů. V emailu zasílaném při
založení záznamu do OBD jsou předávány informace o vý-
hodách otevřeného přístupu a i předběžná analýza pravidel
zpřístupnění.

Závěr
Institucionální repositář publikační činnosti UTB je projekt,
který svým nasazením do značné míry přesahuje standardní
technologickou rovinu. Na jeho spuštění, provoz i další rozvoj
bylo a je potřeba mít zvolenu dlouhodobou strategii ve spolu-
práci s vedením univerzity i samotnými vědci. Bez jejich pod-
pory by ztratil repositář větší část své funkce. Současné
světové a evropské dění společně s rostoucím zájmem české
akademické obce o Open Access problematiku naznačuje, že
vybudování Institucionálního repositáře bylo dobře zvolenou
cestou a Knihovna UTB je připravena na požadavky, které se
teprve v budoucnu objeví.
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