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Adobe Stock | RioPatuca Images



• Plánování správy dat (DMP) je důležité pro (vědecké) projekty

• Data Stewardship je komplikovaná problematika pokrývající různá témata

• DMP = co, jak a proč se bude dělat, aby v průběhu nevznikaly nejasnosti

• DMP ≠ dokument s dlouhým textem pro uspokojení grantové agentury

Motivace



• Kterou šablonu (DMP Template) vyplnit? 

Motivace

…a mnoho dalších



• Open-Source nástroj vyvíjený v rámci ELIXIR

• Podporuje plánování správy dat s ohledem na současné best practice

• Není to nástroj pouze na „vyplnění DMP“, ale na sestavení plánu

• Funguje jako checklist před, během i po projektu

Co je Data Stewardship Wizard?



• Nepsat = nejde o slohové cvičení, co nejméně psaní textu

• Guidance = vede uživatele v rámci chytrých dotazníků

• Flexibilita = lze upravovat obsah a snadno integrovat s jinými službami

• Otevřenost = kdokoliv jej může použít a tvořit také vlastní obsah

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

Hlavní myšlenky DSW



Edukativní aspekt DSW
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Vytváření projektu (dotazníku)

v2.3.0



DMP jako chytrý dotazník



Kolaborace nad plánováním



Kolaborace nad plánováním



Základem je kvalitní „guidance“

FAIR metriky

Reference

Doporučení

Vysvětlení

Výběr možností



Nabídka odpovědí pomocí integrace



Provázání odpovědi s URI



Indikace a metriky



Exportování DMP pomocí šablony



• Struktura dotazníku v DSW není pevně daná

• Knowledge Model obsahuje:

• Kapitoly

• Otázky (různé typy)

• Odpovědi (možnost výběru)

• Reference a kontakty na experty

• Tagy (štítky pro označení otázek)

• Integrace pro napovídání odpovědí

Co je to „Knowledge Model“



• V DSW je přímo zabudován editor Knowledge Modelů

• Lze si vytvořit zcela nový „from scratch“

• Lze ale také lokalizovat již existující:

• Odstranit otázky, které nejsou relevantní pro danou instituci

• Přidat nové otázky, které naopak jsou důležité pro instituci

• Změnit existující otázky

• Případně samozřejmě také měnit strukturu

Úprava na míru instituci



• Šablony rovněž nejsou přímo v kódu a lze je tak měnit či vytvářet vlastní

• Jsou vytvářené v běžném šablonovacím jazyce Jinja2

• K dispozici je „DSW Template Development Kit“ pro snazší vývoj

Vlastní šablony



• DSW umí komplexní migrace na více úrovních

• Pokud je aktualizován rodičovský KM, lze zmigrovat změny do lokalizace

• Pokud je aktualizován KM, lze zmigrovat dotazníky na novou verzi

• Při změně vnitřních struktur v DSW jsou implementovány příslušné migrace 

pro databázi i import (např. pro KM z exportovaného souboru)

A co když se něco aktualizuje?



Jak to všechno funguje



• Zjistili jste mnoho o plánování správy dat, FAIR datech, Open Science, …

• Tím jste se dostali minimálně do fáze „vědomě nekompetentní“

• Další krok je získat kompetenci v práci s daty

• Data Stewardship Wizard se bude snažit Vám tyto kroky usnadnit a vést Vás

• Stačí si zkusit vyplnit pro sebe dotazník pro svůj (imaginární) projekt

• Navštivte ds-wizard.org, začněte plánovat, použijte „Common DSW Knowledge Model“

• Dejte nám vědět, jak to šlo a co můžeme zlepšit

Call to Action

https://ds-wizard.org/


Poděkování

Tato prezentace byla podpořena projektem
OP VVV Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UK II, 

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0015222

Vývoj a provoz DSW byl podpořen z projektu výzkumné 
infrastruktury ELIXIR CZ (MŠMT grant č.: LM2018131).

https://openscience.cuni.cz/OSCI-23.html


Otázky a diskuze

info@ds-wizard.org


