
ZÁPIS 

Schůzka k webu openaccess.cz 

(13. května 2016, FF UK, Praha) 
 

Přítomni: Jan Mach (VŠE), Lucie Melicharová (UPa), Pavla Rygelová (VŠB-TUO), Tereza 

Simandlová (UK), Jan Skůpa (VUT), Radka Syrová (UK) 

 
 

 

1. Pavla Rygelová a Tereza Simandlová se 12. května zúčastnily jednání se Studentskou komorou 

Rady vysokých škol a sdružením Věda žije. Iniciativa pro OA zajistí pro plánovaný seminář pro 

doktorandy tři přednášky na téma otevřený přístup, predátoři a hodnocení vědy (bude oslovena AV 

ČR). Seminář proběhne pro doktorandy z celé ČR na UTB ve Zlíně v rámci OAW 2016. 

Na VV bude navrženo, aby AKVŠ dala podnět RVŠ k zapojení etických komisí jednotlivých 

univerzit do publikování. 

 

 

2.  Registrace domén pro otevrenypristup.cz a české verze Think-Check-Submit (na VV projedná 

Pavla Rygelová). 

 

 

3. Web openaccess.cz 

menu bude v horní části, na boku Twitter + novinky z blogu 

- statistiky přes Google Analytics 

- do angličtiny bude zatím přeložena úvodní stránka + sekce „Stav v ČR“ 

- do horní části stránek vložit linky na Twitter a Facebook + jazyk 

- logo a vzhled budou vycházet z návrhu Terezy http://oaknihovnici.wz.cz/  

- testovací web na http://openaccess.cz/wordpress/  

- všichni účastníci schůzky mají práva přístupu k webu na úrovni šéfredaktor 

 

Sekce webu: 

 Open access (homepage) 

- carousel s novinkami 

- video PHD comics http://www.phdcomics.com/tv/?v=L5rVH1KGBCY  

- základní informace o OA + jednotlivé deklarace 

 OAktuality 

- příspěvky z blogu OA (první příspěvky budou o předcházejících OAW) 

 Stav v ČR 

- stručný popis aktuálního stavu 

- tabulka s kontaktními osobami, repozitáři, OA politikami českých institucí + signatáři 

Berlínské deklarace (na konci prázdnin nasdílet tabulku a požádat instituce o 

aktualizaci a doplnění údajů) 

 Jak být OA 

- OA z pohledu vědce, studenta, veřejnosti, poskytovatele grantů, managementu, 

knihovníka, vydavatele, správce repozitáře 

 Nástroje 

- propagační materiály z OAW + logo OA 

 Odkazy 

 

 

http://oaknihovnici.wz.cz/
http://openaccess.cz/wordpress/
http://www.phdcomics.com/tv/?v=L5rVH1KGBCY


 

ÚKOLY (web) – texty aktualizovat do konce června, během prázdnin korekce a web by měl být 

hotový do konce prázdnin 

 

Mach – sekce „Stav v ČR“ + OA z pohledu poskytovatelů grantů a managementu 

- do konce prázdnit dopracovat grafickou stránku webu 

Rygelová – úvodní text do sekce „Stav v ČR“ + OA z pohledu vědce a knihovníka 

Simandlová – OAktuality, sekce „Nástroje“ + OA z pohledu studentů 

Melicharová – sekce „Odkazy“ + OA z pohledu správců repozitářů 

Syrová – OA z pohledu veřejnosti 

Skůpa – OA z pohledu vydavatelů 

 

ÚKOLY (ostatní) 

Rygelová – na VV projednat registrace domén otevrenypristup.cz a českou verzi Think-Check-Submit 

Rygelová – na VV projednat zapojení etických komisí do publikování 

VUT (Skůpa) – příprava webu pro českou verzi Think-Check-Submit (spuštění během OAW)  

 

 

Pardubice, 19. května 2016 

Zapsala: Lucie Melicharová 


