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"If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants"
(Isaac Newton)
Open Ecosystem
https://www.oana.at/ueber-open-science/

MODELY OTVORENÉHO PRÍSTUPU
Zlatá cesta
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Hybridný OA

Platinový OA

Odložený OA

Krátkodobý OA

Selektívny OA

Čiastočný OA

MODELY OTVORENÉHO PRÍSTUPU
 ZLATÁ CESTA , úplný OA: nekomerčné časopisy, kompletný obsah voľne dostupný, platbu od

čitateľa nahrádza autorský poplatok za spracovanie článku (APC, Article Processing Charge) :
• PLOS, Časopisy Public Library of Science/PLOS - Find the PLOS Journal
• komerčné časopisy: BioMed Central (Citizen Science)

 ZELENÁ

CESTA, repozitáre: predmetové a inštitucionálne (univerzity, organizácie, aj sivá literatúra)

• arXiv.org , PubMed Central, CERN, SSRN - repozitár pre sociálne vedy, možnosť rankingu : Top authors, Top
papers, Top Organizations, ROAR – inštitucionálny repozitár ROARMAP o.i. prehľad politiky budovania
repozitáru, Open DOAR
• Význam repozitárov - COAR

MODELY OTVORENÉHO PRÍSTUPU

Možnosti repozitárov – príklad SSRN

MODELY OTVORENÉHO PRÍSTUPU
Komerční vydavatelia - ďalšie modely:
 HYBRIDNÝ OA – po zaplatení poplatku autorom, inak len na základe predplatného, autor
môže článok zverejniť zároveň v OA repozitári, na svojej webovej stránke alebo v kolaboratívnom
systéme typu wikipédia (Genome Biology, Plant Physiology, Nature Publishing Group)

 PLATINOVÝ OA – vydavateľ získa finančné prostriedky od sponzora, nemusí ich vyberať od čitateľov, ani
od autorov (vydavateľstvo Open Library of Humanities, nemecký Beilstein Journal of Organic Chemistry,
Beilstein Journal of Nanotechnology, švajčiarsky Swiss Medical Weekly
 ODLOŽENÝ OA/delayed/Bronze OA– s časovým embargo, (dostupné len stránke vydavateľa): 6 mesiacov –
2 roky, Computational Biology and Chemistry , Chemical Physics , Advances in Integrative Medicine
 KRÁTKODOBÝ OA/short-term – bezplatný prístup na 6 mesiacov – 1rok, potom len pre predplatiteľov

 SELEKTÍVNY OA/selected – len k vybranému obsahu dokumentov, ostatné pre predplatiteľov, IEEE

MODELY OTVORENÉHO PRÍSTUPU
Komerční vydavatelia - ďalšie modely:
 ČIASTOČNÝ OA/partial – len k niektorým druhom dokumentov (research papers/vedecké články s
výsledkami výskumu áno, review papers/prehľadové články - nie.)
E-Books, Journal of Exercise Science & Fitness
Zlatý a Hybridný OA - články ošetrené CC, t.j. Libre OA, ostatné Gratis OA
Vyhľadávanie typu embarga: https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/journal-embargo-finder

Adresáre s otvoreným prístupom – vyhľadávanie informácií:
• DOAJ
• SHERPA RoMEO - vydavateľský copyright & podmienky archivácie, štatistiky

Harvard - individual open-access license , The Open Access Tracking Project (OATP)

MODELY OTVORENÉHO PRÍSTUPU
 DOAJ 2003, Lund University, Švédsko

MODELY OTVORENÉHO PRÍSTUPU
DOAJ

 podmienky prijatia časopisu do zoznamu sú na stránkach DOAJ
 prihláška časopisu do DOAJ: https://doaj.org/application/new#oa_statement_url-container
 Informácie pre vydavateľa: členovia , DOAJ membership ,
princípy modelu OA časopisu definované v DOAJ:
 DOAJ aktuality blog na aktuálne témy: predátorstvo, Plan S
 Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing
 https://doaj.org/bestpractice
“Open Access” is a catch-all term covering both Gratis and
Libre Open Access. For DOAJ, Open Access is only when
digital content is freely available online AND user rights and
the terms of copyright are defined.“

MODELY OTVORENÉHO PRÍSTUPU
SHERPA RoMEO – r.2002, University of Nottingham,(Securing a Hybrid Environment for Research Preservation and Access),

informácie o vydavateľských podmienkach, copyright podmienky, možnosti copyright a open access self-archiving , stratégie akademických
časopisov

MODELY OTVORENÉHO PRÍSTUPU
Transpose – iniciatíva OpenAIRE, júl 2019

MODELY OTVORENÉHO PRÍSTUPU- hľadanie nových riešení
2015-2016
LERU - The League of European Research Universities (LERU)
„ Moving Forwards on Open Access LERU Statement for the 2016 Dutch EU Presidency." Výzva pre všetky
univerzity a výskumné pracoviská a vedcov na podpis tohto vyhlásenia ako jasný signál podpore holandského
predsedníctva EU a signál pre European Commission: „ Research funding should go to research, not to
publishers. "
Profit vydavateľov bol okolo 35 % a viac, výška Article Processing Charges” (APC) – €2000/article.

Niektorí vydavatelia prijali nový Business Model: kompenzácia APCs poplatkov v predplatnom.
Návrh LERU: 1. poplatky na štartovacej čiare - pre všetkých rovnako; 2. kompenzácia APCs v poplatkoch pre
články v hybridných časopisoch; 3. zahrnúť do zmluvy: vydavateľ umožní publikovanie v režime OA bez ďalších
poplatkov pre všetky články, ktoré publikovali výskumníci a autori danej univerzity; 4. pre publikovanie
v režime Green OA: stanoviť jednotné spoločne platné embargo (doteraz 06, 12, 24 – nejednoznačnosť je
prekážkou pri budovaní repozitárov, pre autorov aj adresátov); 5. embargo pre časopis jednotné všade na
svete pre konkrétny časopis; 6. povolenie pre autorov ukladať do repozitárov kópie článkov aj s príslušnými
súbormi; 7. ak je článok výstupom projektu financovaného projektom – embargo sa musí podriadiť
požiadavkám stanoveným v projekte, záujmy autorov, vedcov a čitateľov sú prvoradé.

MODELY OTVORENÉHO PRÍSTUPU – hľadanie nových riešení
2018
 jún 2018 – deklarácia k budúcemu programu Európsky Horizont, podpora OA publikácií a research data,
vedecké platformy, napr.: OpenAIRE, nová iniciatíva: the Open Science Cloud, ďalšie súvisiace projekty:
the Open Science Monitor, the Open Science Policy Platform FAIR Data (findability, accessibility, interoperability,
and reusability),
Indikátory Open Science: dostupnosť dátových úložísk, politiky financovania výskumu a vedeckých časopisov,
postoj výskumných pracovníkov k zdieľaniu dát, štúdie ZENODO

2019 - úsilie o vstup do programov výskumu a inovácií EÚ
 Spolupráca s the Association of American Universities, the Association of
East Asian Research Universities, the Group of Eight Australia, the U15 Canada,
the U15 Germany, the RU11 Japan and the Russell Group UK,
spolu 174 svetových výskumných univerzít.
Dokument EUA Towards Full Open Access in 2020 - RDM/Research Data Management,
Confederation of OA Repositories ,
 Open Science: sprístupňuje výskum všetkým, významný zdroj získavania vedomostí;
princípy FAIR; regulácia autorských práv a ochrana údajov;
Európska vedecká informačná infraštruktúra uľahčí multidisciplinárny výskum
s pokročilými digitálnymi službami.

MODELY OTVORENÉHO PRÍSTUPU
konzorcium cOAlition S - 4. septembra 2018 Plan S, konzorcium cOAlition S
https://www.coalition-s.org/feedback/
Európska rada pre výskum a veľké národné výskumné agentúry a financujúce organizácie z 12 európskych krajín.
 okamžité zverejnenie, platné od roku 2020, Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0, CC BY-SA 4.0 license,
CC0.
 princípy Plan S: (požiadavky pre autorov a vydavateľov): o.i. autor si ponechá autorské práva na svoje
publikácie, uverejnené pod otvorenou licenciou; publikačné poplatky by mali byť štandardizované a obmedzené;
univerzity, výskumné organizácie a knižnice by mali zosúladiť svoje politiky a stratégie; v prípade kníh a
monografií môže byť lehota predĺžená aj po roku 2020; hybridné časopisy s otvoreným prístupom nie sú v súlade
s kľúčovým princípom; monitorovanie a sankcionovanie nedodržiavania zásad.
 Termín nadobudnutia platnosti a realizácie: platné pre výzvy od 1. januára 2020 sa posúva:
 Five key changes to Plan S
 model ‘License to Publish’
 Plan U (for “universal”) - okamžitý bezplatný prístup k svetovému vedeckému výstupu s minimálnym úsilím a
nákladmi
 prieskum: účinky Plánu S na výskum a vedeckú komunikáciu - v priebehu roku 2021

MODELY OTVORENÉHO PRÍSTUPU – hľadanie nových riešení
ESAC Efficiency and Standards for Article Changes 2014
- ESAC ciele - poskytnúť kontext a zdieľať informácií so širšou komunitou o pokroku v prechodných

modeloch licencií, ako napríklad „ Offsetting“ a „ Read & Publish“; vymieňanie informácií o využívaní
transformačných dohôd vo svete, ich transformačných mechanizmoch a schémach rozdeľovania
nákladov; vybudovať infraštruktúru, ktorá by zabezpečila transparentnosť a udržateľnosť trhu s
publikovaním otvoreného prístupu založeného na obchodnom modeli APC.
Projekt pokračuje v digitálnej knižnici Maxa Plancka v spolupráci s the German Research Foundation
(DFG), PLOS a Co-Action Publishing.

MODELY OTVORENÉHO PRÍSTUPU – vedecká komunita
služba PRE-val – hodnotenie kvality časopisu a recenzného konania vedcami
 PEERE - „kvalita a efektivita závisí od komplexného a rozsiahleho procesu spolupráce“:
Pracovné skupiny: Theory, analysis and models of peer review, Data sharing and
testing, Research and Implementation Agenda (Peerage of Science)

 Quality Open Access Market/QOAM: fórum vedcov, výmena skúseností: recenzný proces,
kvalita časopisu : Journal Reviewer, SciRev, Journal Guide, Eigenfactor.org

MODELY OTVORENÉHO PRÍSTUPU – vedecká komunita
 SciRev

VÝHODY OTVORENÉHO PRÍSTUPU

[Zdroj: https://www.pinterest.co.uk/pin/760615824537021246/]

VÝHODY OTVORENÉHO PRÍSTUPU
 odstránenie prístupových bariér – OA odstraňuje bariéry spojené s predplatným
 premostenie znalostí medzi Severom a Juhom – globalizácia v prístupe k informáciám,

 globálna prítomnosť – komunikácia a odozva v reálnom čase
 zviditeľnenie autora/inštitúcie – alternatívne formy komunikácie
 spätná väzba – širší dosah článkov, konštruktívna spätná väzbu
 širšie možnosti spolupráce – pre jednotlivca, výskumné tímy, inštitúcie, nové kontakty
 možnosti získania finančných prostriedkov, efektivita, spájanie projektov

ARGUMENTY PROTI OTVORENÉMU PRÍSTUPU A ODPOVEDE NA NE
 Začiatok 21. storočia: nárast titulov OA časopisov, DOAJ, OpenDOAR: revízia, stanovenie štandardov pre

kvalitu (IF časopisu, vedný odbor, bibliografické štandardy, JCR, WOS, SCOPUS, Publons), robotické šírenie
informácií.
• hijacked journals – ukradnutá identita
• fake journals
 Predatory Journals
• odkúpenie časopisu predátorským vydavateľom:
napr.: Experimental & Clinical Cardiology
• zavádzajúce metriky

[Zdroj: https://thepublicationplan.com/2018/10/30/predatory-journals-the-potential-value-ofa-consensus-definition/]

[Zdroj: https://scholarlykitchen.sspnet.org/2017/07/25/cabells-new-preda tory-journal-blacklist-review/]

ARGUMENTY PROTI OTVORENÉMU PRÍSTUPU A ODPOVEDE NA NE
 databáza Journal Citation Reports:
o.i vydavateľské údaje, kontakty, IF časopisu

„Every Journal Has a Story to Tell“
Obsahuje dve edície: Science Edition
Social Science Edition.
 JIF trend

 Citačný profil
 Výpočet JIF
 Články usporiadané podľa počtu citácií

ARGUMENTY PROTI OTVORENÉMU PRÍSTUPU A ODPOVEDE NA NE
Predchádzanie publikovaniu v predátorských/diskutabilných zdrojoch
 Beall's List bol dostupný v internetovom archíve: Publishers, Standalone journals, Hijacked journals, Misleading metrics
 weebly.com – pokračovanie aktivít J. Bealla, „metriky“
 Stop Predatory Journals - zoznamy hijacked journals, predátorských časopisov, vydavateľov
 https://thinkchecksubmit.org/ - kampaň na pomoc vedcom pri identifikácii sporného časopisu
 ČR – projekt Akademický Antipredátor , Metodika2017+

Profesionálne organizácie na posúdenie kvality vydavateľa:
 The Committee on Publication Ethics (COPE);
 The International Association of Scientific, Technical, & Medical Publishers (STM);
 The Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA).

 The OpenScience.com blog prepojený s De Gruyter Open Access – vydavateľstvo Sciendo, sprievodca pre publikovanie v
režime OA a Open Science určený vedcom všetkých akademických disciplín.

ARGUMENTY PROTI OTVORENÉMU PRÍSTUPU A ODPOVEDE NA NE
Predátorské konferencie – ako ich poznať

 Hlavné znaky predátorských konferencií
tzv. vedecké konferencie, meetingy,
klamlivé vyhlásenia o procese publikovania,
nepravdivé adresy a kontakty, fiktívne webové
stránky kopírujú skutočné inštitúcie a portály
konferencií (The World Academy of Science,
Engineering and Technology, WASET) deklarujú
o.i. prípravu tisícok konferencií ročne.
TWAS – the World Academy of Sciences

[Zdroj: https://www.timeshighereducation.com/news/predatory-conferences-now-outnumber-official-scholarly-events]

ARGUMENTY PROTI OTVORENÉMU PRÍSTUPU A ODPOVEDE NA NE
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https://thinkcheckattend.org/

ARGUMENTY PROTI OTVORENÉMU PRÍSTUPU A ODPOVEDE NA NE
Predátorské/diskutabilné konferencie – ako ich poznať
 overovanie predátorských konferencií
• Kontrola WOS/SCOPUS
indexy conference proceedings:
• stránka na overovanie konferencií: https://thinkcheckattend.org/,
prelinkovanie na https://thinkchecksubmit.org/check/
• konferencia je zaradená na Find an Elsevier conference ,
• kontrola a overenie miesta konania, kontaktné údaje, program, informácie od kolegov
• Služba ConferenceAlerts, https://conferencealert.com/ https://www.allconferencealert.com/

ARGUMENTY PROTI OTVORENÉMU PRÍSTUPU A ODPOVEDE NA NE
Kvalita časopisu a recenzný proces:
 Akademická rigoróznosť časopisu: dokladom je IF v databázach WOS, JCR, SCOPUS, štandardy
konkrétnej vednej disciplíny;
 Recenzné konanie: OA časopisy akreditované OASPA, transparentné recenzné konanie;

 poplatok APCs: pre neziskové vydavateľstvá nie je hlavným zdrojom príjmu, napr.: projekt BioOne
 spoplatnený prístup
 návody ako publikovať a vybrať správny časopis: https://www.elsevier.com/authors

[Zdroj: https://www.retirementliving.com/prosand-cons-of-a-walk-in-tub ]

ARGUMENTY PROTI OTVORENÉMU PRÍSTUPU A ODPOVEDE NA NE
 K problematike predátorstva
MACHÁČEK, Vít – SRHOLEC, Martin. Predatory journals in Scopus: Studie 2 [online]. Praha: Národohospodářský ústav AV ČR, 2017. March 2017
ISBN 978-80-7344-407. Dostupné na internete: https://idea-en.cerge-ei.cz/files/IDEA_Study_2_2017_Predatory_journals_in_Scopus/mobile/index.html#p=1

PLCH, Lukáš – KRATOCHVÍL, Jiří. Predátorské časopisy. Február 2017. Dostupné na internete
https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/predatori/
MIKUŠOVIČ Dušan: Fingovanie vedy v čudných časopisoch nás stojí státisíce ročne, obľúbená je Ukrajina, Rumunsko aj Bosna Denník N, 23.8.2018
VANČO, Martin: Ako predátori z falošných časopisov ulovili slovenskú vedu SME Plus, 18.10.2016
GRANČAY, Martin: Vedecké publikácie, predátori a stav ekonomickej vedy na Slovensku Denník N,12.04.2016 blog
PROKOPČÁK, Tomáš: Slovensko je druhé najhoršie, ukázal výskum podvodov vo vede SME Plus, 18.11.2016
Predátorské vydavateľstvá. Filozofická fakulta. Univerzita Komenského v Bratislave. 1.10.2018

MODELY OTVORENÉHO PRÍSTUPU
 OA časopisy a OA repozitáre - výstupy vedeckej činnosti, dostupné pod licenciou CC, t.j.

zabezpečené slobodné zdieľanie, použitie a redistribúcia

 Open Educational Resources/OER - Vzdelávacie zdroje s OA prístupom:
Definícia a poslanie – r. 2002 UNESCO's 2002 Forum on Open Courseware
pravidlá intelektuálneho majetku – Intellectual property rights, medzinárodné konvencie a
autorské práva.

MODELY OTVORENÉHO PRÍSTUPU
 Massive Open Online Courses/MOOCs – tzv. hromadné online kurzy pre vzdelávanie, študijné

materiály, forma open education, poskytujú aj fórum pre používateľov, komunita učiteľov a
používateľov, globálna dostupnosť kurzov

MODELY OTVORENÉHO PRÍSTUPU
Európa


Learning Resource Exchange for Schools (LRE) je služba od roku 2004 poskytovaná European
Schoolnet – inovatívne formy vzdelávania v prostredí digitalizovaného vzdelávania 21. storočia

MODELY OTVORENÉHO PRÍSTUPU
 Monografie s OA prístupom – Directory of OA Books
 Konferencie s OA prístupom – Open Conference Systems,

https://conference.pkp.sfu.ca/index.php/index/index/help/view/intro/topic/000000

Diplomové a dizertačné práce s OA prístupom - repozitáre
 medzinárodná organizácia na podporu, uchovávanie a využívanie e-prác:
The Networked Digital Library of Theses and Dissertations/NDLTD, Global ETD
Open AccessTheses and Dissertations

 Slovensko: Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác: http://cms.crzp.sk/
Novela VŠ zákona z roku 2011 umožnila zverejňovanie prác zaregistrovaných v CRZP po 31.8.2011.
on-line katalóg CRZP, systémy prevádzkuje CVTI SR, spravuje MŠVVaŠ SR

https://www.doabooks.org/
Dve infraštruktúry umožňujúce Open Access Books
 Venované Open Access Books
 Zamerané na recenzované monografie a vydané kolekcie
 Poskytovanie zaručenej kvality a transparentného recenzného procesu
 Neziskové nadácie – podporovatelia
 Založené na komunitnom princípe
 vyvinuté na zdrojovej platforme Dspace
 DOAB a OAPEN dodržiavajú „ Principles for Open Access Scholary Infrastructure“
 All DOAB metadata is freely available under a CC0 1.0.

 spoľahlivý zdroj pre metadáta kníh
 zber a poskytovanie informácií o
postupoch vzájomného hodnotenia
vydavateľov
 možno integrovať DOAB do katalógu
knižníc pomocou voľne dostupných
informačných kanálov metadát alebo
prostredníctvom preferovaného
knižničného systému
 spolupráca s hlavnými dodávateľmi
knižníc, ako sú ExLibris (Primo Central,
ALMA) a EBSCO Discovery Service.
Publikácie sú integrované do programov
WorldCat (OCLC) a BASE.

https://www.oapen.org/

Repozitár voľne dostupných
akademických kníh. Snaha budovať
kolekciu so zárukou recenzovanej
kvality obsahu OA kníh, vydavateľov,
nadácií pre výskum a pre knižnice.
Poskytované služby: depozit,
metadáta, sprístupňovanie a
digitálne uchovávanie informácií.

https://www.oabooks-toolkit.org/

Business models for open access book publishing

MODELY OTVORENÉHO PRÍSTUPU
 Diplomové a dizertačné práce s OA prístupom - medzinárodná organizácia na podporu, uchovávanie a
využívanie e-prác: The Networked Digital Library of Theses and Dissertations/NDLTD, Global ETD

MODELY OTVORENÉHO PRÍSTUPU
DART- Europe, E-Theses Portal



založené v roku 2005 ako partnerstvo národných a univerzitných knižníc a konzorcií s cieľom
zlepšiť globálny prístup k európskym výskumným prácam.

MODELY DLHODOBÉHO UCHOVÁVANIA
 Publikovanie OA: dôraz na globálne šírenie vedeckých informácií - portály
 online prostredie: E-Science, infraštruktúra: e-zdroje, sociálne siete, sociálne médiá
 dočasný charakter e-prostredia:
a/zánik portálov, webových stránok, dôležitých informácií
b/transformácia do nových subjektov
 Web 2.0 –podmienky na efektívne dlhodobé uchovávanie digitálneho obsahu, intelektuálne dedičstvo
Programy pre dlhodobé uchovávanie: LOCKSS a CLOCKSS

MODELY DLHODOBÉHO UCHOVÁVANIA
 LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) – r.1999 knižnica Stanford University, open source systém
pre uchovávanie digitálnych objektov, podmienka: vydavateľ dá povolenie na uchovávanie
dokumentov, registrácia v LOCKSS Network Alliance , zoznam vydavateľov ,
Global LOCKSS Network: 530 vydavateľov
Princípy: a/decentralizované distribuované uchovávanie
b/ knižnica spravuje a kontroluje svoj majetok
c/ zachovanie pôvodnej verzie vydavateľa
d/ garantovaný stály, neprerušovaný prístup
e/ finančná dostupnosť a trvalá udržateľnosť

Knižnice uchovávajú svoje zbierky OA titulov a predplatených e-časopisov a e-kníh, kolaboratívne
zbierky sú súčasťou Globálnej siete LOCKSS
Prezentácia a informácie o projekte: https://slideplayer.com/slide/9301902/

https://www.slideshare.net/nullhandle/lots-of-lockss-keeping-stuff-safe

MODELY DLHODOBÉHO UCHOVÁVANIA
 LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) – ciele do budúcnosti
• cieľ – zviditeľniť a sprístupniť uchovávané dokumenty
• poskytované výhody a služby – web archív, digitálna knižnica, knižničné technológie,
• kolaboratívna komunita odborníkov pre technologické zázemie
• nové technologické riešenia: API rozhranie, včlenenie externých sw, zlepšenie vzájomnej komunikácie,
zjednodušenie sw pre prispievateľov
• budovanie databázy metadát
• full-textové vyhľadávanie
• lepšia ochrana webových archívov

MODELY DLHODOBÉHO UCHOVÁVANIA
 CLOCKSS (Controlled LOCKSS) – r. 2005, partnerstvo knižníc a vydavateľských subjektov,
privátny uzavretý systém – ekvivalent knižnice so špeciálnymi zbierkami.

Porovnanie LOCKSS a CLOCKSS

ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ

Otázky?

