
Iniciativa otevřeného přístupu AKVŠ ČR 

ZÁPIS 

Schůzka k plánu činnosti Iniciativy OA na rok 2017 

(6. ledna 2017, VUT, Brno) 

 

Přítomni: Jiří Marek (VUT), Lucie Melicharová (UPa), Lenka Němečková (ČVUT), Miroslava 

Pourová (ZČU), Pavla Rygelová (VŠB-TUO), Tereza Simandlová (UK), Jan Skůpa (VUT) 

 

 

1. Novou členkou pracovní skupiny Iniciativy OA se stala Miroslava Pourová ze Západočeské 

univerzity. 

 

2. Plán činnosti na rok 2017 

 Otevřené repozitáře 2017 (workshop „Open Journal System“) 

 Týden otevřeného přístupu 2017 (Open Access Week 2017) 

 spolupráce se SPARC Europe (L. Němečková) 

 sdílení zkušeností a sledování mezinárodních aktivit v oblasti OA 

 sledování činnosti pracovní skupiny OA při TC AV ČR  

 sledování změn v přístupu k elektronickým informačním zdrojům, vliv OA na změny 

v publikování vědeckých časopisů (i knih) komerčních vydavatelů (v souvislosti 

s projektem CzechElib) 

 spolupráce se studentskými organizacemi 

 účast na konferenci OAI 10 - The CERN Workshop on Innovations in Scholarly 

Communication 

3. Web DSpace.cz – za obsahovou část webu (novinky, informace o instalacích v ČR) nově 

zodpovídá M. Pourová. 

4. Doména otevrenypristup.cz – stránka bude zaměřena na vědce, autory a management (statistické 

ukazatele růstu OA v ČR). Za technickou správu zodpovídá VUT.  

5. Analýza publikačních poplatků (APC) vybraných univerzit – nutno připravit metodiku analýzy. 

6. Příprava diskuzní sekce na BA a návrh příspěvků ze zahraničí - Sparc Europe, Max Planck dle 

aktuálního tématu. 

7. Diskuze k možnosti spolupráce s projektem OpenAIRE - uspořádání národního workshopu. 

Navržen termín listopad 2017. Možná spolupráce s AKVŠ bude projednána na výkonném výboru v 

únoru 2017. 

 

ÚKOLY 

Všichni – zpracování analýzy nákladů na gold OA v institucích členů pracovní skupiny (do konce 

dubna) 

Rygelová – poslat členům metodiku pro zpracování analýzy (do konce února) 

Rygelová – předání přístupových práv k webu dspace.cz M. Pourové 

VUT (Skůpa) + všichni – příprava webu na doméně otevrenypristup.cz (do OAWeek) 

Skůpa - zjistit volný termín pro uspořádání Otevřených repozitářů (až bude znám rozvrh) 

 

Pardubice 11. ledna 2017 

Zapsala: Lucie Melicharová 

Ostrava 16. ledna 2017 

Schválila: Pavla Rygelová 


