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Open Science



• Open Science is the practice of science in such a way that others 
can collaborate and contribute, where research data, lab notes and 
other research processes are freely available, under terms that enable reuse, 
redistribution and reproduction of the research and its underlying data 
and methods.

https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-science-definition

Open Science Definition

https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-science-definition






• Open Science není jen o otevřeném publikování výstupů – má vliv na různé 
fáze výzkumného procesu

• formulování hypotézy

• sběr dat

• zpracování dat

• ukládání dat a výsledků

• dlouhodobé uchování

• publikování a distribuce výsledků

• znovupoužití

Vliv Open Science na výzkumný proces



The Open Science and Research Handbook v1



• s technologickým rozvojem se významně rozšířily možnosti práce s daty

• internet umožňuje sdílet zdrojová data k publikacím - jak to udělat správně?

• v rámci Open Science přichází 2 nejpodstatnější doporučení:

• jaká kritéria by měla publikovaná data splňovat

• na to, jak vybrat která data zveřejňovat a za jakých podmínek

Open Science a data



1. jak by měla data vypadat => FAIR principy

• Findable Accessible Interoperable Reusable

2. která data zveřejňovat => “as open as possible, as closed as necessary”

• ne všechna data lze zcela volně zveřejnit – je třeba brát v potaz ochranu osobních údajů, 
intelektuální vlastnictví, další oprávněné zájmy...

• FAIR principy a „aoapacan“ jsou v současnosti obecně považovány za 
základní principy pro sdílení vědeckých dat a požadavky na jejich 
dodržování jsou postupně implementovány i do legislativy v rámci EU

2 principy



• Pokud mají být data sdílena (ať už úplně volně, nebo v nějaké omezené 
formě) je potřeba s nimi správně pracovat...

=> roste význam správy výzkumných dat a jejího plánování

Jak vytvářet data odpovídající novým požadavkům?



Správa výzkumných dat



= informace, které byly vytvořeny za účelem zjištění či reprodukování vašich

výsledků výzkumu

• Výzkumná data mohou mít různou podobu (digitální i nedigitální)

• Tabulky, dokumenty

• Audio a video nahrávky, obrázky, fotografie

• Dotazníky, odpovědi na otázky, přepisy rozhovorů

• Laboratorní deníky, terénní poznámky

• Software, skript

• Vzorky, exempláře

Co jsou výzkumná data?



= organizování, skladování a dlouhodobé 

uchovávání

• Snazší psaní a revize článků

• Lepší zabezpečení dat, nižší riziko jejich ztráty

• Kontinuita dlouhodobých projektů

• Integrita výzkumu, lepší reputace

• Pokrok v celosvětovém výzkumu díky možnosti 

sdílení a opakovaného využití dat

Správa výzkumných dat



Data Management Plan



= dokument, který specifikuje, jaká data a jakým způsobem budou během

výzkumu vytvářena, a obsahuje informace o jejich dostupnosti a využití

Data management plan (DMP)

1. Administrativní data

2. Sběr dat

3. Dokumentace a metadata

4. Etické a právní otázky

5. Skladování a zálohování

6. Dlouhodobá ochrana

7. Sdílení dat

8. Zodpovědnost a zdroje

Obsah DMP



• Splnění podmínek poskytovatelů financí (např. H2020)

• Pomáhá předvídat potenciální problémy

• Snížení rizika duplicitní práce, ztráty dat a narušení bezpečnosti

• Zajištění, že data jsou přesná, úplná a spolehlivá

• Zajištění kontinuity a konzistence dlouhodobých projektů

• Pomoc při sdílení dat

• Ušetření času a energie (např. při znovuvyhledávání dat, obnově)

Proč vytvářet DMP?



• Základní informace o výzkumu, např. název projektu, 
jméno, kontaktní údaje, ID hlavního řešitele, informaci o 
poskytovateli financí

• Krátký popis výzkumu, ke kterému se data vztahují 
(abstrakt)

• Nařízení, opatření nebo směrnice, které upravují 
uchovávání dat na instituci (pokud existují) 

DMP: Administrativní údaje

Uveďte základní informace, které poskytnou kontext k danému 

DMP



DMP: Sběr dat

Definujte, jaká data budou vytvářena a jakým způsobem

• Existují data, která lze znovu využít?

• Jaké standardy nebo metodiky budete k vytváření dat používat?

• V jakém formátu budou data uchovávána?

• Jak budou složky a soubory strukturovány a pojmenovány?

• Zajistíte kontrolu kvality dat?



DMP: Dokumentace a metadata

Poskytněte informace, které jsou potřeba pro čtení a interpretaci 

dat v budoucnosti

• Bude vytvořena doplňující příloha s metadaty a 
dokumentací?

• Jak bude tato příloha vytvořena?

• Jaké metadatové standardy budou využity a proč?



DMP: Etické a právní otázky

Zvažte etické a právní záležitosti

• Máte souhlas pro uchovávání a sdílení dat?

• Jak budete chránit osobní údaje účastníků výzkumu, 
pokud to bude třeba?

• Budou data sdílena, nebo bude sdílení omezeno?

• Budou data licencována? 



DMP: Skladování a zálohování

Zvažte, kde budou data skladována a jak budou zálohována, 

včetně přístupu k nim a zajištění bezpečnosti

• Máte dostatek místa pro ukládání dat, nebo budete muset 
započítat náklady na úložné prostory?

• Kdo bude zodpovědný za zálohování a obnovení dat?

• Jaké je potenciální riziko pro zabezpečení dat a jak bude 
řešeno?

• Jak zajistíte, že se spoluřešitelé dostanou bezpečně k 
datům?



DMP: Dlouhodobá ochrana

Určete, která data jsou vhodná pro dlouhodobou ochranu a jak 

nejlépe je uchovat

• Jaká data musí být uchována nebo zničena ze 
smluvních/právních důvodů?

• Jak vybrat data pro dlouhodobé uchování?

• Vyčíslili jste časové a finanční náklady na přípravu dat pro 
dlouhodobé uchování a sdílení?



DMP: Sdílení dat

Rozmyslete, která data budete sdílet a jak, a také jak vám 

uživatelé vašich dat budou moci přiznat autorství 

• S kým budete data sdílet a za jakých podmínek?

• Jakým způsobem budete data sdílet?

• Kdy budou data dostupná?

• Je potřeba nastavit nějaká omezení ve sdílení dat?

• Jak se o datech dozví vaši potenciální uživatelé?



DMP: Zodpovědnost a zdroje

Určete role a odpovědnost pro všechny aktivity s daty v rámci 

výzkumu a zvažte případné náklady s vytvářením a uchováváním 

dat

• Kdo bude odpovědný za vedení DMP?

• Jak bude odpovědnost rozdělena mezi řešitele projektu?

• Potřebujete nějaké další vybavení nebo expertizu? 

• Potřebujete nějaké další finanční zdroje pro sběr, 
zpracování a uchování dat?



Data Management Plan: 

Příklad



• název:

• A role of striatial M4 muscarinic acetylcholine receptors in learning of stereotypic motor sequences

• řešitel : Helena Janíčková PhD. , FGÚ AV ČR

• abstrakt : 

• Striatum is the main input nucleus of the basal ganglia, important for the learning, emitting and updating of
stereotypic motor sequences (habits). While the M4 muscarinic acetylcholine receptors are abundantly
expressed in the striatum, their role in acquiring and changing habits is not known. Therefore, in this pilot
study, we use M4-preferential antagonist tropicamide to test how blocking these receptors affects learning
of a complex motor sequence in mice. During the study, mice are trained to emit multiple presses of the left
and right lever in the operant box in the predefined order and times. The precise sequence and time
constraints of the presses are regularly changed during the training. In selected sessions, a group of mice
is systemically injected with tropicamide to determine its effect on emitting of a well-learned motor
sequence, on the ability to learn a new one and the ability to adjust it when the contingencies change.

DMP: Administrativní údaje - příklad



DMP: Sběr dat - příklad

• data:

• „master sheet“ popisující průběh pokusu (trvá několik měsíců) 

• která myš je v které části experimentu, kdy provádí session

• program k řízení operantního boxu

• definuje sekvenci, která je od myší požadována v jednotlivých částech tréninku 
(operatní box má vlastní programovací jazyk, Med Associates)

• logy z boxů

• záznam činnosti myši v boxu (timestamp + operace, např. správná páčka/špatná 
páčka/získání odměny...)

• skripty pro analýzu konkrétních otázek a jejich výstupy

• skripty v pythonu které vytáhnou z logů odpovědi na konkrétní analytické otázky













DMP: Dokumentace a metadata - příklad

• podrobný popis metodiky bude součástí publikace

• program boxů  

• kód vychází ze specifikace programovacího jazyka

• nově vytvořený kód je důsledně komentovaný

• logy z boxů 

• kódy operací jsou standardní pro boxy + nově přidané jsou popsány ve 
zdrojovém kódu programů boxů 

• metadata budou vytvořena na základě požadavků repozitáře
ve kterém budou data uložena



DMP: Etické a právní otázky

• etika 

• experiment na zvířatech podléhá schválení etickou komisí a 
odpovídá požadavkům direktivy EU

• Directive of the European Community Council on the use of laboratory animals 
(2010/63/EU)

• sdílení dat není omezeno 

• software bude zveřejněn pod otevřenou licencí

• (firma vyrábějící boxy by chtěla vytvořit repozitář kódů)



DMP: Skladování a zálohování - příklad

• velikost dat i skriptů je zanedbatelná (max MB)

• data jsou uchovávána na sdílené pracovní stanici v FGÚ, 
probíhá standardní zálohování

• sdílení dat probíhá prostřednictvím přímého přístupu k 
pracovní stanici



DMP: Dlouhodobá ochrana - příklad

• není nastaven proces pro dlouhodobé uchování dat

• cena za uchování dat by neměla být vzhledem k jejich charakteru 
příliš velká

• bude řešeno v budoucnu, součástí řešení může být 
uložení do institucionálního repozitáře AV ČR



DMP: Sdílení dat - příklad

• data budou sdílena společně se softwarem

• software – zejména programy pro boxy může být sdílen 
ještě dalším kanálem (např. využít specializovaný 
repozitář)

• data budou dostupná poté, co budou publikována



DMP: Zodpovědnost a zdroje - příklad

• zodpovědnosti

• hlavní řešitel

• student provádějící pokusy

• programování softwaru (boxy a analýza)

• v tuto chvíli není potřeba dalších finančních zdrojů



Nástroje pro tvorbu DMP





dmponline.dcc.ac.uk

https://dmponline.dcc.ac.uk/
















Podpora na UK



Podpora vědců při tvorbě DMP a práci s výzkumnými daty

Přednáška o podpoře na UK v 17:00

DMP skupina

dmp@cuni.cz

mailto:dmp@cuni.cz


Prostor pro diskuzi



Co nás dnes ještě čeká?
Přestávka na oběd 11:30 – 12:30

Nástroje pro správu výzkumných 

dat a oborové repozitáře
12:30 – 14:00

Mgr. Jan Urban, Ph.D.

Ing. Marek Suchánek 

Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. 

Mgr. Pavel Straňák, Ph.D.

Přestávka 14:00 – 14:15

Sdílení výzkumných dat: As open 

as possible, as closed as 

necessary

14:15 – 15:15
Mgr. Dagmar Hanzlíková

Ing. Milan Janíček

EU quō vādis? Evropské vědecké 

infrastruktury a open science
15:15 – 16:15 Ing. Milan Janíček

Přestávka 16:15 – 16:30

Služby e-infrastruktury CESNET 16:30 – 17:00 RNDr. David Antoš, Ph.D.

Podpora na UK: Co nám kdy 

univerzita dala?
17:00 – 18:00

Mgr. Dagmar Hanzlíková

Ing. Milan Janíček



• DMPonline: Nástroj pro tvorbu DMP

• FAIRsharing: Nástroj pro vyhledání oborových metadatových standardů a 
databází

• Re3data.org: Registr repozitářů výzkumných dat

• Projekt GDPR na UK: Informace o GDPR na UK, legislativa, návody, vzory

• DCC How-to Guides: Návody a checklisty ke správě výzkumných dat

Užitečné odkazy

https://dmponline.dcc.ac.uk/
https://fairsharing.org/
https://www.re3data.org/
https://cunicz.sharepoint.com/sites/gdpr/SitePages/Domu.aspx
https://www.dcc.ac.uk/guidance/how-guides
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• [21] Screenshot https://dmponline.dcc.ac.uk/ 31. 1. 2021
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Děkujeme za pozornost.

Centrum pro podporu open science

Ústřední knihovna UK

openscience@cuni.cz
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