
 
Iniciativa otevřeného přístupu AKVŠ ČR 

ZÁPIS  

 
Pracovní schůzka Open Access Week 2016  

30. září 2016, Univerzita Pardubice  

  

  

Přítomni (abecedně bez titulů): Martin Bartoš (FF UK), Iva Burešová (AV ČR), Naděžda Fasurová 

(MENDELU), Irena Jánská (UTB), Lucie Korhoňová (UK), Marcela Kozejová Palkechová (Žilinská 

univerzita), Jan Mach (VŠE), Jiří Mašek (UJEP), Lucie Melicharová (UPa), Lukáš Plch (MU), 

Miroslava Pourová (ZČU), Pavla Rygelová (VŠB-TUO), Tereza Simandlová (1. LF UK), Jan Skůpa 

(VUT), Lenka Votýpková (VŠB-TUO) 

  

  

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI INICIATIVY OA 

 

Pavla Rygelová se na úvod věnovala plnění plánu aktivit Iniciativy otevřeného přístupu AKVŠ ČR na 

rok 2016 a informovala o navázání spolupráce se Studentskou komorou Rady vysokých škol 

(příspěvek na akci Doktorandi 2.0 na UTB ve Zlíně). Na závěr vyzvala zájemce o aktivní zapojení do 

pracovní skupiny Iniciativy OA. 

 

 

WEB OPENACCESS.CZ 

 

Lucie Melicharová představila novou podobu webových stránek openaccess.cz a požádala účastníky o 

kontrolu a doplnění informací z jejich institucí. Doména otevrenypristup.cz bude přesměrovaná na 

stránky openaccess.cz.  

 

 

VÍM, KDE PUBLIKUJI 

 

Jan Skůpa představil nové webové stránky Vím, kde publikuji, které jsou volným překladem stránky 

thikchecksubmit.org a jsou určeny k propagaci zvláště během týdne otevřeného přístupu. 

 

 

PŘEDSTAVENÍ ÚČASTNÍKŮ A BURZA NÁPADŮ  

 

FF UK – Martin Bartoš informoval o případové studii, která mapuje přechod polských vědeckých 

časopisů na model OA.  

 

1. LF UK – OA zahrnutý v celoročním kurzu pro doktorandy. V rámci OAW využijí nový web 
vimkdepublikuji.cz. 

   

VUT – plánují dvě přednášky, neformální akce OpenBeer 

 

VŠE – doktorandi jsou o OA informováni v rámci pravidelných seminářů. Během OAW představí 

web vimkdepublikuji.cz a knihu Otevřený přístup k vědeckým informacím vydanou VUT 

 

VŠB-TUO – připravují seminář Otevřené kvalitní publikování pod záštitou vedení univerzity 

 

UTB – zaměření na praktiky predátorských vydavatelů 

 

MU – zaměření na predátory. Na základě analýzy cca 100 časopisů zjistili, že některé „škodlivé“ jevy 

vykazují i renomované časopisy. Příručka Predátorské časopisy. 

 

http://openaccess.cz/
http://vimkdepublikuji.cz/


ZČU – připravují přednášku o Open Journal System a možnou nabídkou nasazení na ZČU. V rámci 

OAW představí nové webové rozhraní repozitáře a webové stránky o OA. V propagaci využijí Doris. 

V OBD mají nově implementovaný doplněk na kontrolu proti SHERPA/RoMEO. Nová směrnice na 

povinné ukládání publikační činnosti.   

 
AV ČR – propagace OA v rámci Týdne vědy a techniky. Přechod některých časopisů na model OA. 

OA se věnují v seminářích pro doktorandy a studenty SŠ. Fondy na podporu publikování v OA 

provozují jednotlivé ústavy. 

 

UJEP – nový web o OA. Během OAW se zaměří na predátory. OA zahrnuli do přednášky pro 

doktorandy na Oborových dnech. Nový repozitář (systém ARL). 

 

Slovensko – centrální systém pro VŠKP, jednotlivé univerzity nemají repozitáře. Marcela Kozejová 

Palkechová v rámci své disertace pracuje na modelu OA pro Žilinskou univerzitu. 

 

MENDELU – připravují přednášky o predátorech a o citování (+ nový web o citování). Soutěž na 

podporu otevřeného publikování pro akademiky a studenty „Dejte o sobě vědět“ (ceny v podobě 

poukázek na nákup knih). Chystají repozitář (DSpace). 
  

UK – ustanovena skupina OA knihovníků UK. V rámci OAW vydají publikaci o OA, využijí web 

vimkdepublikuji.cz. 

 

UPa – plánují přednášku o OA, predátorech, směrnici na povinné odevzdávání plných textů. V rámci 

OAW představí nové stránky na podporu vědy. 

 

 

HRA O MÝTY 
 

Účastníci rozdělení do dvou týmů měli za úkol v krátkém časovém limitu vymyslet argumenty, 

kterými vyvrátí mýty o OA. Jednotlivé mýty a argumenty budou zveřejněny na webu openaccess.cz.  

  

 

ÚKOLY  

 

Všichni 

- zkontrolovat informace o svých institucích na webu openaccess.cz (česká i anglická verze), 

změny hlásit přes e-mail členům pracovní skupiny (nejlépe Tereza Simandlová, Jan Mach) 

- na web openaccess.cz zaregistrovat pořádané akce v rámci OAW 

- v průběhu OAW posílat zajímavé fotky nebo zprávy k vystavení na Facebook nebo Twitter 

(účty spravují Melicharová, Rygelová, Simandlová) 

- napsat stručnou zprávu o průběhu OAW a společně s propagačními materiály poslat Pavle 

Rygelové (uloží do repozitáře VŠB-TUO) – do 13. listopadu 

- na BA 2016 vzít propagační materiály z OAW, budou vystaveny na nástěnce 
- kdykoliv posílat návrhy na příspěvky do blogu OAktuality 

- zvážit aktivní účast v pracovní skupině Iniciativy OA 

 

Pracovní skupina – na web openaccess.cz doplnit mýty a argumenty 

 
Rygelová – napsat zprávu o OAW do Ikara 
 

 
KOMUNIKAČNÍ KANÁLY OA INICIATIVY  

E-mailová konference - žádosti o zařazení vyřizuje Pavla Rygelová (pavla.rygelova@vsb.cz)  

Facebook - https://www.facebook.com/openaccess.cz   

Twitter - https://twitter.com/OpenAccessCZ   

  

  
 

mailto:pavla.rygelova@vsb.cz
https://www.facebook.com/openaccess.cz
https://twitter.com/OpenAccessCZ


Pardubice, 4. října 2016   

Zapsala: Lucie Melicharová 
Upravila: Pavla Rygelová  (Ostrava, 6. října 2016 

 


