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Directory of OPEN ACCESS journals

(DOAJ)

otevřeným 

přístupem 
. 

http://www.doaj.org/




Nové webové stránky našich OA 

časopisů

• Nový grafický design

• Intuitivní vyhledávací rozhraní

• U časopisu Acta napojení na 

databázi SCOPUS

• Provázání referencí s plnými 

texty

• Indentifikátor DOI u všech 

článků
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http://arxiv.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://repec.org/
http://dml.cz/
http://www.researchgate.net/


a  

http://creativecommons.org/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.sherpa.ac.uk/juliet/


http://roar.eprints.org/
http://www.opendoar.org/
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http://www.dspace.org/


http://www.openaire.eu/
http://www.openaire.eu/cs/support/faq


tří hlavní priority (vynikající věda, vůdčí postavení v 

průmyslu, společenské výzvy) osmého rámcového 

programu Horizon 2020 

Do „vynikající vědy“ mimo jiné patří:

„…sdělování výsledků výzkumu tvůrcům politik, 

společnostem, inovátorům a jiným výzkumným 

pracovníkům,  včetně prostřednictvím podpory 

otevřeného přístupu.“

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents


http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k77982&tabgroupid=icb.tabgroup143448
http://www.researchinfonet.org/wp-content/uploads/2012/06/Finch-Group-report-FINAL-VERSION.pdf
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Na co si dávat pozor



Beallův seznam

Jeffrey Beall

• odborník na metadata z university of Colorado 

sestavil a stále sestavuje seznam 

predátorských vydavatelů

• Článek Dark Side of Publishing v Nature
– BUTLER, Declan. Investigating journals: The dark side of publishing. Nature. 

2013-3-27, vol. 495, issue 7442, s. 433-435. DOI: 10.1038/495433a. Dostupné 

z: http://www.nature.com/doifinder/10.1038/495433a

http://www.nature.com/doifinder/10.1038/495433a


Open Access Week 2013

 Od 21.- 27. 10. 2013 probíhá mezinárodní propagační akce na 

podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědy – Open Access 

Week. Letos se zapojí Mendelova univerzita v Brně již podruhé. 

- výstava v galerii Hrášek 

- přednáška na téma Open Access

- sekce věnovaná otevřenému přístupu na webových stránkách 

Ústřední knihovny a Informačního centra MENDELU 

http://mendelu.cz/cz/sluzby_sz/icuk/open_access

 Tuto akci zaštiťuje na MENDELU Ústav vědecko-pedagogických 

informací a služeb. Případné dotazy pište na 

dotazy.knihovna@mendelu.cz

http://mendelu.cz/cz/sluzby_sz/icuk/open_access
mailto:dotazy.knihovna@mendelu.cz


OA Week 2013



• BARTOŠEK, M. Open access - otevřený přístup k vědeckým informacím. Úvod do problematiky. 
Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2009, roč. XX, č. 2, s. 1-7. Dostupné z 
http://www.ics.muni.cz/bulletin/articles/628.html

• Bethesda Statement on Open Access Publishing, 2003. Dostupné z 
http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm

• Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, 2003. Dostupné z 
http://oa.mpg.de/lang/en-uk/berlin-prozess/berliner-erklarung/

• BOAI - Budapest Open Access Initiative, 2002. Dostupné z 
http://www.soros.org/openaccess/read.shtml

• BUTLER, Declan. Investigating journals: The dark side of publishing. Nature. 2013-3-27, vol. 495, issue
7442, s. 433-435. DOI: 10.1038/495433a. Dostupné z: 
http://www.nature.com/doifinder/10.1038/495433a

• KREJČÍ, J. Otevřený přístup k datům, Dostupné z  
http://dav.soc.cas.cz/uploads/b1f18dce972fbac96a81f30595b9a705d93bf540_DaV12_1_p101_107.pd
f

• LAAKSO, Mikael a Bo-Christer BJÖRK. Anatomy of open access publishing: a study of longitudinal
development and internal structure. BMC Medicine. 2012, roč. 10, č. 1, s. 124-. ISSN 1741-7015. DOI: 
10.1186/1741-7015-10-124. Dostupné z: http://www.biomedcentral.com/1741-7015/10/124

http://www.ics.muni.cz/bulletin/articles/628.html
http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm
http://oa.mpg.de/lang/en-uk/berlin-prozess/berliner-erklarung/
http://www.soros.org/openaccess/read.shtml
http://www.nature.com/doifinder/10.1038/495433a
http://dav.soc.cas.cz/uploads/b1f18dce972fbac96a81f30595b9a705d93bf540_DaV12_1_p101_107.pdf
http://www.biomedcentral.com/1741-7015/10/124


http://www.openaccessweek.org/
http://www.openaccess.cz/cs/openaccess/
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home&video=none
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents
http://www.ceskapozice.cz/zahranici/svetove-udalosti/dalsi-hlas-pro-volne-sireni-vedeckych-informaci
http://www.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/ani-harvard-uz-nechce-preplacet-%E2%80%9Ezamcene%E2%80%9C-vedecke-magaziny


DĚKUJI ZA POZORNOST

Open Access week zaštiťuje na MENDELU Ústav vědecko-

pedagogických informací a služeb. Případné dotazy pište na 

dotazy.knihovna@mendelu.cz

Existuje i sekce věnovaná otevřenému přístupu na webových 

stránkách Ústřední knihovny a Informačního centra MENDELU 

http://mendelu.cz/cz/sluzby_sz/icuk/open_access

mailto:dotazy.knihovna@mendelu.cz
http://mendelu.cz/cz/sluzby_sz/icuk/open_access

