
Iniciativa otevřeného přístupu AKVŠ ČR 
 

ZÁPIS 
  

ze schůzky k webu openaccess.cz  

(5. září 2016, VŠE, Praha)  

  

Přítomni: Jan Mach (VŠE), Lucie Melicharová (UPa), Lenka Němečková (ČVUT), 

Pavla Rygelová (VŠB-TUO), Tereza Simandlová (UK), Jan Skůpa (VUT), Stanislav Vojíř 

(VŠE)  

  

  

1. Pavla Rygelová informovala, že AKVŠ byla oslovena Irynou Kuchmou, aby se stala 

přidruženým partnerem 2. fáze projektu FOSTER. V případě realizace semináře z projektu 

Foster se předpokládá, že Iniciativa OA využije zkušeností ÚK VUT s organizací semináře. 

 

2. Oficiálním názvem iniciativy je „Iniciativa otevřeného přístupu AKVŠ ČR“. Bylo následně 

projednáno na výjezdním zasedání VV AKVŠ 9.-10.9.2016. (použití zkratek a anglická 

verze názvu se na webu AKVŠ a webuOA ustálilo takto: Iniciativa OA, ALCU Open Access 

Initiative). 

 

3. Web openaccess.cz 

 terminologie: přípustné termíny open access i otevřený přístup 

 položka Odkazy sloučena pod Nástroje 

 u signatářů Berlínské deklarace vynechat Magnanimitas 

 v anglické verzi pouze úvodní strana, stav v ČR, OAW a kontakty 

4. Schůzka Open Access Week 2016 v Pardubicích 30. září 2016 

 

Program:  

Skůpa: představení webu vimkdepublikuji.cz jako oficiální kampaně českého OAW 

Melicharová: představení webu openaccess.cz + výzva o vyplnění plánovaných akcí 

Rygelová: OA pro začátečníky (podle potřeb účastníků schůzky) 

Hra o mýty – soutěž pro 2 týmy, cvičení pohotové reakce na mýty a negativ OA 

–  návrhy mýtů v záložce ve sdíleném dokumentu 

– Výstupem hry bude soubor otázek a odpovědí, který bude vystaven na webu 

OA 

 

  

ÚKOLY  

Rygelová – poslat připomenutí pozvánky na schůzku na UPa (splněno) 

– oslovit SK RVŠ ohledně příspěvku na semináři Doktorandi 2.0 (splněno: Iniciativu 

OA zastoupí O. Fabián (ředitel Knihovny UTB) 

– na BA 2016 vystavit poster vimkdepublikuji.cz  

Mach, Vojíř – přesměrovat doménu otevrenypristup.cz na openaccess.cz (v týdnu od 26.9.2016) 

 

Němečková – domluvit se SPARC použití SPARC Champions na webu openaccess.cz 

– upravit odstavec Institucionální politika OA na webu OA.cz (splněno) 

   

Simandlová – příprava stránky OAWeek + položky pro formulář pro zadávání akcí (splněno) 



– příprava plakátu vimkdepublikuji.cz na seminář SK RVŠ  

 

všichni – oslovit podporovatele OA na svých univerzitách (fotka + cca 10 slov do sekce Jsme 

vidět!)  

Melicharová – po schůzce na UPa odeslat do VYSKY výzvu na vyplnění plánovaných akcí 

 

  

  

Pardubice, 21. září 2016  

Zapsala: Lucie Melicharová  

 

Ostrava: 26. září 2016 

Upravila: Pavla Rygelová 


