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Úvod do DMP

• Data Management Planning (DMP)

• Formát dat, jejich množství, účel vzniku, doba a místo uložení...

• Použité licence, sdílení dat, platnost přístupu…

• Plány jsou důležité pro (výzkumné) projekty

• Vyžadován funderem

• Pomáhá proti nejasnostem

• Pomáhá proti ztrátě dat



• Data Stewardship je komplikovaná problematika pokrývající různá témata

- úložiště, licence, sdílení, FAIR

• Plán nemá být jednorázovým statickým dokumentem

• Plán má být aktuální a pravdivý

Úvod do DMP



Šablony

… a mnoho dalších



• Vytvořit DMP pro projekt

• Získat potřebné znalosti pro DMP

• Spolupracovat s kolegy

• Být produktivní

Cíl výzkumníků



Předletová příprava
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• Open-source nástroj vyvíjený v rámci ELIXIR

• Nástroj vhodný pro každého (od začátečníků po data stewardy)

• Slouží jako check-list před startem projektu

• Podporuje správu dat s ohledem na současné best practice (FAIR, machine-

actionability)

Co je Data Stewardship Wizard?



• Minimum psaní = plán není esej, psaní jen tam, kde je to nezbytné

• Vedení = DSW vede uživatele skrz smart Questionnaire 

• Flexibilita = lze upravovat obsah a integrovat s jinými službami

• Otevřenost = kdokoliv jej může využít a vytvářet vlastní obsah

• Orientace na uživatele = vývoj se výrazně řídí na základě zpětné vazby

Hlavní myšlenky DSW



Vzdělávací aspekt DSW

Nevědomě 
nekompetentní

Vědomě 
nekompetentní
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Vytváření projektu (dotazníku)

v2.3.0



DMP jako chytrý dotazník



Data Stewardship for Open Science

Data Stewardship for Open Science:
Implementing FAIR Principles
By Barend Mons

https://www.routledge.com/Data-Stewardship-for-Open-Science-Implementing-FAIR-Principles/Mons/p/book/9780815348184
https://www.routledge.com/search?author=Barend%20Mons


• Výběr

• Multichoice

• List

• Hodnota

• Integrace

Typy otázek



List a hodnota



• Součástí odkaz - kvalitní metadata a usnadnění práce

Integrace



FAIR Data

• Co je FAIR?

• Principy aplikované na data



• „Informace strukturovaná konzistentním způsobem tak, že stroje a počítače 

mohou být naprogramované pro snadné zpracování a vyhodnocování této 

struktury a jejího obsahu“

• Usnadnění práce

• Kvalitnější data a metadata

Machine-actionability



Základem je kvalitní „guidance“

FAIR metriky

Reference

Doporučení

Krátké vysvětlení

Výběr odpovědi



Indikace a metriky



Spolupráce při plánování



Spolupráce při plánování 



TODOs



Historie verzí



Komentáře a editorské poznámky



Knowledge Model vs Document template



Common DSW Knowledge Model

https://zenodo.org/record/2614820

• Komplexní rozhodovací 

strom

• Podle mindmapy kterou 

vytvořil Rob Hooft (DTL, 

ELIXIR NL)

• ~600 uzlů

https://zenodo.org/record/2614820


• Horizon 2020

• Science Europe

• maDMP

• Questionnaire Report

• Horizon Europe již brzy!

Document template



Dokumenty



Náhled dokumentu



Tagy



Ukázka



• Webová stránka (ds-wizard.org)

• GitHub (github.com/ds-wizard)

• User Guide (guide.ds-wizard.org)

• Twitter (@dswizard_org)

• Ideas (ideas.ds-wizard.org)

• Slack

• DSW Coffee

Zjistěte víc

https://ds-wizard.org/
https://github.com/ds-wizard
https://guide.ds-wizard.org/
https://twitter.com/dswizard_org
https://ideas.ds-wizard.org/


• Minimum psaní = typy otázek, follow-up otázky

• Vedení = odkazy, kniha, FAIR, rady

• Flexibilita = vlastní knowledge modely, šablony, integrace

• Otevřenost = open-source, zdarma

• Orientace na uživatele = ideas, DSW Coffee

Zopakování hlavních myšlenek DSW



Poděkování

The development and operation of DSW is supported by ELIXIR CZ 
research infrastructure (MŠMT Grant No.: LM2018131).  



Otázky a diskuze



Děkujeme!
info@ds-wizard.org


