
Pracovní skupina Iniciativy OA AKVŠ ČR 

Zápis ze schůzky 
 
Datum konání: 24. 11. 2017, 10:30-14:00 
Místo konání: Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 4, Praha 2 - 
učebna 1.09 (přízemí) 
 
Přítomni: Mach (VŠE), Ungerová (UPCE), Němečková (ČVUT), Pourová (ZČU), Rygelová 
(VŠB-TUO), Simandlová (UK), Skůpa (VUT)  
 
Program: Příprava plánu činnosti Iniciativy OA pro rok 2018 

1. Shrnutí činnosti v roce 2017 
Splněno: 

● Otevřené repozitáře 2017  
● Týden otevřeného přístupu 2017 (Open Access Week 2017), bez pracovní 

schůzky v Pardubicích, překlad letáku Open in Order to; české překlady letáků 
ORCID  

● Sdílení zkušeností a sledování mezinárodních aktivit v oblasti OA, zajištění 
účastníka ze zahraničí na Otevřené repozitáře 2017 

● 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), analýza APC na OR 2017 

● Účast na konferenci: OAI 10 - The CERN Workshop on Innovations in Scholarly 
Communication, Ženeva, Švýcarsko, 21. – 23. červen 2017., účast Vlastimila Krejčíře 
(MU) 

● Spolupráce se SPARC Europe , úhrada členství AKVŠ představuje finanční 
podporu mezinárodní platformy, která se snaží prosazovat otevřené principy na vyšší 
úrovni; SPARC EU podpořila účast Jiřího Marka na konferenci OpenCon2017 v 
Berlíně (díky jeho zapojení do popularizační akce OA Champions) 

● OpenAlt 2017 v Brně,  mimo plán činnosti - konference neziskové org. OpenAlt 
zaměřená na vývoj IT, letos nově sekce OpenScience a Open Access, díky 
nadšenectví Jirky Marka, dobrá příležitost proniknout mimo knihovnickou komunitu 

 
Nesplněno: 

● jeden workshop, kvůli časové vytíženosti členů pracovní skupiny nerealizováno 
● Sledování činnosti pracovní skupiny OA při TC AV ČR, skupina se nescházela 
● Spolupráce se Studentskou komorou Rady vysokých škol, nabízená účast na 

konferenci KRECon 2017 přišla pozdě, aby se Iniciativa mohla zapojit 
● Web DSpace CZ, neproběhla aktualizace instalací v ČR 
● Doména otevrenypristup.cz, stále nevyužitá, záměr trvá - využít web jako přehled o 

stavu OA pro vědce, doktorandy aj. 



2. Plán činnosti na rok 2018 
● Otevřené repozitáře 2018  

○ tipy na téma: Otevřené vize 
■ Otevřené vzdělávání (OER, MooC, open textbooks; nastavení 

repozitáře pro studenty se speciálními potřebami;  
■ Národní konsorcia a OA (CzechELib, FinELib,…) 
■ Národní strategie OA - Akční plán OA + příklady dobré praxe 

(Rakousko, Dánsko, Slovinsko, Francie - 
http://openaccess.couperin.org/,...) 

■ Dspace sekce 
■ Datová sekce: sdružení technických univerzit Cesaer - dělají analýzu, 

jaká data vznikají, co s nimi vědci dělají atd. 
(http://www.cesaer.org/en/home/) 

○ tipy na přednášky: OAI vizionáři (viz Vlastík), Cameron Neylon, CzechElib 
politika OA, někdo ze sekce VaV (Úřad vlády ČR) 

○ termín: 5.-6. června 2018 
○ místo: VUT/VŠB-TUO 

● Propagační materiály (uniOA), letáky (OA obecně, OD), banner, trička apod. pro 
Iniciativu k propagaci na akcích 

● Open Access Week 2018 = Projekt rozvoj kapacit VŠB-TUO 
● Letní škola OA, připojit se k letní akci KISKu/UISKu 2018 
● KRECON 2018, stánek, propagační materiály, banner 
● OpenAlt 2018, stánek, propagační materiály, workshop/hackathon, IT na podporu 

OA/OS 
● Účast na zahraniční konferenci 

○ OR 2018, 4.-7. 6. 2018 (Montana, USA), 
http://www.or2018.net/open-repositories-2018/ 

○ Conference on Open Access Scholarly Publishing (COASP) - 17.-19.9.2018, 
Vídeň, https://oaspa.org/conference/  

3. Zapojení ostatních členů Iniciativy 
Do zajišťování akcí, sledování webu SPARC Europe aj. zapojit další členy Iniciativy, kteří by 
pracovali s jednotlivými patrony akcí 
Členové pracovní skupiny = patronáty akcí: 

● Otevřené repozitáře 2018 - J. Skůpa 
● OAWeek 2018 (organizace schůzky) J. Mach, V. Ungerová 
● KreCon 2018 (komunikace s SR RVŠ, stánek, banner, propag. materiály) - T. 

Simandlová 
● OpenAlt 2018 (případný hackathon, diskuze/sekce OA…?) J. Marek, P. Rygelová 
● Letní škola 2018 (sekce v rámci knihovnické letní školy) - L. Němečková, M. Pourová 

 

http://www.cesaer.org/en/home/
http://www.or2018.net/open-repositories-2018/
https://oaspa.org/conference/


4. Úkoly 
● Článek o analýze APC, možnost jazykové korektury přes IATUL, nabízí se přihlásit 

poster na mezinárodní konferenci; zveřejnit do konce roku formou článku na webu 
oa.cz (Rygelová, Simandlová) - termín: prosinec 2017/leden 2018) 

● Propagační materiály OA, zaslat T. Simandlové (t.simandlova (zavináč) gmail.com) 
zaslat ty, které by byly použitelné k vytvoření univerzálních materiálů OA - (všichni) - 
duben 2018 

● Tvorba propagačních materiálů, koordinátor Simandlová, korektury Rygelová - 
červenec-srpen 2018 

● Obsah webu OA, zjistit informační potřebu doktorandů, vědců (Ungerová, Pourová) 
- duben 2018 

● Zpráva OAWeek 2017 do Ikara (všichni, Rygelová - zaslat výzvu, Ungerová 
zpracovat do článku) - leden 2018 

● Web DSpace CZ, aktualizace instalací DSpace v ČR, aktuality - doplnit info o 
chystaných akcích (Pourová) - prosinec 2017/leden 2018 

● Letní škola OA, zjistit termíny akcí KISK/ÚISK (Němečková, Pourová) - leden/únor 
2018 

● OpenAlt 2018, zjistit možnosti spolupráce (Marek) - září 2018 

V Praze dne 24. 11. 2017 zapsala Tereza Simadlová 
V Ostravě dne 26. 11. 2017 upravila Pavla Rygelová 
 
 


