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FAIR data



• Findable

• Accessible

• Interoperable

• Reusable

FAIR Data



FAIR Principles

https://www.go-fair.org/fair-principles/

https://www.go-fair.org/fair-principles/


• nalezitelná data

• možnost najít data

• jak lidé tak počítače by měli být schopni data najít

• významnou roli v identifikování správného datasetu hrají perzistentní identifikátory

• např. DOI, nicméně mohou existovat i specifické oborové identifikátory

• metadata (data popisující dataset) jsou důležitá

• Pro tvorbu metadatových popisů existují správné postupy. Zeptejte se svých 
knihovníků;-)

FAIR Data - Findable



• "kód" jednoznačně identifikující nějaký objekt, osobu, …

• Za PID (a jeho trvalost) je obvykle zodpovědná nějaká organizace

• Na základě PID je možné získat další informace (metadata) a reprezentaci
objektu

• DOI (= digital object identifier) je perzistentní identifikátor (článku, datové 
sady..) https://doi.org/10.5281/zenodo.4263217

• ORCID je perzistentní identifikátor (osoby) https://orcid.org/0000-0002-8271-3674

• URL není perzistentní identifikátor

Perzistentní identifikátory

https://doi.org/10.5281/zenodo.4263217
https://orcid.org/0000-0002-8271-3674


• data popisující jiná data

• například název datové sady, autor, klíčová slova, popis vlastností..

• představte si popis knihy v katalogu knihovny

• podle metadat se vyhledává: špatná metadata => nenalezitelná data!

• při popisu je vhodné používat řízené slovníky 

• záleží na oborových zvyklostech – např. MeSH v medicíně

• popisujte data takovými termíny, které byste zadali do vyhledávače 
kdybyste je sami chtěli najít

Metadata



• přístupná data

• meta(data) by měla být získatelná pomocí svého identifkátoru

• za použítí standardního komunikačního protokolu

• autentizace a autorizace jsou možné

• ne VŠECHNO musí být otevřeně dostupné

• metadata by měla být dostupná i kdyby už samotná data nebyla

FAIR Data - Accessible



• interoperabilní data

• mělo by být možné kombinovat data s dalšími daty a využívat další nástroje

• formát by měl být otevřený a interoperabilní pro různé nástroje

• data i metadata by měla být interoperabilní

• např při tvorbě metadat k datasetům je vhodné využít (předpřipravené) slovníky (pokud je 
to možné)

FAIR Data - Interoperable



• znovuvyužitelná data

• optimalizujte data pro znovuvyužití

• dostatečně popište data – umožníte tím jak replikaci výsledků tak nové využití dat v jiném 
kontextu

• použijte licenci – specifikujte jakým způsobem a za jakých podmínek mohou být data 
znovu využita 

FAIR Data - Reusable



• občas pomůže repozitář kam se data ukládají

• například Zenodo popisuje jako pomáhá naplňovat FAIR principy 
https://about.zenodo.org/principles/

Jak si usnadnit splnění FAIR principů?

https://about.zenodo.org/principles/


Sdílení dat



= data, která jsou volně dostupná online komukoli a mohou být

dále využívána, upravována a sdílena za jakýmkoli účelem.

Otevřená výzkumná data (ORD)

As open as possible, 

as closed as necessary.



Proč sdílet?

• Podmínky poskytovatelů financí

• Evropská směrnice 2019/1024 o otevřených datech a opakovaném 

použití informací veřejného sektoru

• Datové politiky časopisů

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32019L1024




Benefity pro vědce

• Zajištění robustního výzkumu

• Vylepšení reputace a větší 

informační dopad

• Vyšší citovanost (data & publikace)

• Kombinací dat k novým poznatkům

Proč sdílet?

Benefity pro společnost

• Efektivní využití zdrojů

• Urychlení výzkumného procesu

• Podpora občanské vědy

• Omezení podvodů ve vědě



Na co si dát pozor

• Etické a právní otázky

• Kdo rozhoduje o zveřejnění dat

• S kým data sdílet

Jaká data sdílet?

dobrou praxí je zpřístupnit všechna data, která jsou potřeba 

k replikaci vaší výzkumné práce



Způsoby sdílení dat

• Supplementary materials

• Datový repozitář

• Datový časopis (data journal)

Jak sdílet?



• Doplňující materiály k publikovanému článku

• Data publikuje vydavatel

• Může být omezená velikost či typ dat

• Data nelze samostatně citovat

• Práva mohou přejít na vydavatele!

Supplementary Materials



• Oborový repozitář

• Data zaměřená na konkrétní obor

• Registr datových repozitářů re3data.org

• Institucionální repozitář

• Spravuje instituce

• Např. ASEP

• Obecný repozitář

• Bez ohledu na oborové zaměření

• Např. Zenodo, Figshare, Dryad

Datový repozitář

https://www.re3data.org/
https://asep-portal.lib.cas.cz/uvod-do-asep/datovy-repozitar/
https://zenodo.org/
https://figshare.com/
https://datadryad.org/stash






• Vědecky cenné datové soubory

• Data uložená v repozitáři

• Možnost snadného citování a vykazování

• Otázka kvality recenzního řízení

• Čistě datové časopisy nebo kombinované

• Např. Scientific Data, Earth System Science Data, Journal of Open 
Archaeology Data

Data journal

= recenzovaný časopis, který publikuje příspěvky popisující

datové sady uložené v repozitáři

https://www.nature.com/sdata/
https://www.earth-system-science-data.net/
https://openarchaeologydata.metajnl.com/


• Opatřit data vhodnou (veřejnou) licencí, např. Creative

Commons nebo Open Data Commons

• Přidělit datům trvalý identifikátor

• Doporučený formát citace

• Zároveň s daty sdílet dokumentaci

ORD: Jak sdílet?

https://creativecommons.org/
https://opendatacommons.org/index.html






• …obávám se, že má data někdo mylně interpretuje

• Sdílení dokumentace

• ...obávám se, že má data někdo odcizí

• Licence a doporučený formát citace

• ...obávám se, že má data využije někdo dřív, než je stačím 
vytěžit sám

• Sdílení metadat, časové embargo, předregistrace

Chtěl bych data sdílet ale...



• ...mého výzkumu se účastnili lidé a nejsem si jistý, jestli mohu 
takto nasbíraná data zveřejnit

• Informovaný souhlas, anonymizace

• ...má data obsahují osobní údaje

• Odstranění údajů, anonymizace, informovaný souhlas, pověřenec GDPR

• ...součástí mého datasetu jsou data třetích stran a nejsem si 
jistý, jestli je mohu sdílet

• Licenční podmínky, souhlas autora

Chtěl bych data sdílet ale...



Prostor pro diskuzi



Co nás dnes ještě čeká?

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

Centrum pro podporu 

Open Science



• Go FAIR Initiative: FAIR Principles

• Registr datových repozitářů re3data.org

• Obecné repozitáře

• Zenodo

• Figshare

• Dryad

• Center for Open Science: Preregistration

• Creative Commons Česká republika

Užitečné odkazy

https://www.go-fair.org/fair-principles/
https://www.re3data.org/
https://zenodo.org/
https://figshare.com/
https://datadryad.org/stash
https://www.cos.io/initiatives/prereg
https://www.creativecommons.cz/


• [15] OpenClipart-Vectors. Bag money wealth revenue finance. Pixabay [online]. Dostupné z

https://pixabay.com/images/id-147782/ Podléhá licenci Pixabay.

• [15] OpenClipart-Vectors. Book books library books reading. Pixabay [online]. Dostupné z https://pixabay.com/images/id-

2022464/ Podléhá licenci Pixabay.

• [15] OpenClipart-Vectors. European Union Europe flag EU. Pixabay [online]. Dostupné z https://pixabay.com/images/id-
155207/ Podléhá licenci Pixabay.

• [16] Screenshot https://www.nature.com/nature-research/editorial-policies/reporting-standards, 29. 1. 2021

• [16] Screenshot https://journals.plos.org/plosone/s/data-availability, 29. 1. 2021

• [16] Screenshot https://www.degruyter.com/supplemental/journals/cogl/cogl-overview.xml/DataPolicy.pdf, 29. 1. 2021

• [22] Screenshot https://www.re3data.org/search?query=czech%20linguistics 25. 1. 2021

• [23] Screenshot https://zenodo.org/ 25. 1. 2021

• [23] Screenshot https://datadryad.org/stash 25. 1. 2021

• [23] Screenshot https://figshare.com/ 25. 1. 2021

• [26-27] Screenshot https://dataverse.no/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.18710/QAJKZW, 29. 1. 2021
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Děkujeme za pozornost.
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