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Přepněte na OA

• OA a Horizont 2020
• Jak publikovat v OA na ZČU
• Digitální knihovna ZČU v Plzni



Chcete finanční prostředky       
z programu Horizon 2020?

• Měli byste se začít zajímat o OA...
–Evropská komise se plně postavila za 

publikování výsledků financovaných z 
programu Horizon 2020 v režimu OA 
[Rygelová, 2012; Spichtinger, 2012]

–17. 7. 2012 vydala Evropská komise 
základní dokumenty na podporu OA:

– Communication - Towards better access to 
scientific information: boosting the benefits 
of public investments in research 

– Recommendation on access to and 
preservation of scientific information 

– rovnocenná podpora zlaté a zelené cesty 
OA



Zlatá a zelená cesta EK v 
programu Horizon 2020

• zlatá cesta
– financování placeného OA

• během doby trvání projektu i po jeho skončení

• zelená cesta
– povinnost zajistit OA 

• povinnost uložit do otev řeného repozitá ře
• pro všechny oblasti
• pro recenzované publikace
• povolené odložení o 6/12 měsíců
• zkušebně také pro vědecká data



Jak publikovat v OA na ZČU?

• Uložte preprinty, postprinty, nebo 
vydavatelské verze svých článků do 
Digitální knihovny ZČU!!!!
• stačí kontaktovat správce emailem

• Publikujte v některém z OA časopisů
nebo sborníků vydávaných na 
univerzitě...
– Electroscope, ACM, Akta FF, MEMO, 

Journal of WSCG, Antropowebzin atd. 



Digitální knihovna ZČU



Základní informace
• institucionální repozitář Západočeské univerzity   

v Plzni
• platforma open source softwaru Dspace
• provozován v souladu s principy celosvětového 

hnutí OA
• uveden do provozu v únoru 2012
• uloženo 10 624 záznamů (údaj k 20. 10. 2014)
• slouží k ukládání:

– Vašich publikací – článků, příspěvků z konferencí, 
monografií, reprodukcí výtvarných děl, softwaru, 
zpráv atd. 

– publikací, zejména časopisů a sborníků, vydávaných na 
ZČU

– vysokoškolských kvalifikačních prací





Struktura komunit a kolekcí



Prohlížení komunity podle 
data zaslání

Celkový počet záznamů
v komunitě



Prohlížení podle 
autora

Možnost vyhledávání
nebo prohlížení



Základní vyhledávání

Rozšířené vyhledávání



Pokro čilé vyhledávání – výb ěr typu vyhledávání



Statistiky v Dspace



Statistiky v Google Analytics -
přístupy



Statistiky v Google Analytics – podle 
jazyka 

Období 1. 1. 2014 - 30. 6. 2014



Statistiky v Google Analytics –
podle země



Statistiky v Google Analytics –
podle země



Obraťte se na nás

• Rádi Vám poradíme
– co uložit

– jak uložit 
– jaká máte práva 

– co Vám to přinese
– kde najdete další informace



Další informace o OA

• další informace o OA naleznete
– na stránkách Univerzitní knihovny 

http://knihovna.zcu.cz/open-access/
–na stránkách české iniciativy OA 

http://www.openaccess.cz/cs/openacce
ss/

–na stránkách věnovaných akci OA Week
http://www.openaccessweek.org/



Na závěr jedno doporučení...

Myslete otevřeně!

Dotazy? 

Děkuji za pozornost!!!!

Kontakt: avycital@uk.zcu.cz


