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Hlavné faktory: I. Digitalizácia
II. Nárast cien odbornej literatúry v západnom svete
III. Sociálna nerovnosť

0PEN ACCES = model publikovania pre vedeckú komunikáciu sprístupňujúci záujemcom odborné 
výstupy a výskumné dáta v (1.) online elektronickej forme, (2.) bez poplatkov a na (3.) ďalšie 
spracovanie s ohľadom na autorské práva (CC licencie)

Hnutie za otvorenú vedu

• Budapeštianska iniciatíva (2002)
• Vyhlásenia z Bethesdy (2003)
• Berlínska deklarácia (2003)
• Plán S (2018)

Kontaktná kancelária pre Open Acces
v CVTI SR je národný referenčný bod 
pre Otvorenú vedu

Čo je a prečo treba OTVORENÝ PRÍSTUP vo vede?

https://openaccesseks.mitpress.mit.edu/
https://otvorenaveda.cvtisr.sk/informacne-materialy/
https://otvorenaveda.cvtisr.sk/narodna-strategia-otvorenej-vedy/


Zlatý OA = časopisy/knihy voľne prístupné online (často 
nutnosť úhrady APC poplatkov za voľné zverejnenie)

Zelený OA = publikácie/rukopisy/dáta uložené v 
(otvorených) repozitároch

Diamantový OA = voľný prístup bez publikačných 
poplatkov a iných obmedzení

Voľne prístupné ≠ voľne zneužiteľné
Autorské práva chránia (verejné) Licencie Creative
Commons

Zdroj: Farquharson, Jamie Ian; Wadsworth, Fabian B. (31 July 2018). "Introducing
Volcanica: The first diamond open-access journal for volcanology". Volcanica. 1
(1): i–ix. doi:10.30909/vol.01.01.i-ix

Variabilita možností a modelov OA

https://otvorenaveda.cvtisr.sk/sprievodca-licenciami-creative-commons-nielen-pre-autorov-monografii-z-oblasti-spolocenskych-vied/
https://www.jvolcanica.org/ojs/index.php/volcanica/article/view/16
https://en.wikipedia.org/wiki/Doi_(identifier)
https://doi.org/10.30909/vol.01.01.i-ix
https://otvorenaveda.cvtisr.sk/publikovanie-formou-otvoreneho-pristupu/




Lekárske a farmaceutické vedy Prírodné a technické vedy (STEM) Spoločenské a humanitné vedy

C. P. Snow (1959): „DVE KULTÚRY VEDY“ J. Kagane (2009): „TRI KULTÚRY VEDY“

Methodnestreit (spor o metódu) v 
akademickom prostredí už po r. 1871

Empirickejšie/experimentálne/exaktné 
metódy

Štrukturalistické, hermeneutické, textovo-
analytické metodológie 

(tendencie k subjektivizmu)

Pozitivistický vs./a interpretatívny prístup 

Otvorený prístup



Zastúpenie soc. a human. vied v slovenskom vedecko-výskumnom 
prostredí

SK organizácie spôsobilé vykonávať V a V

Celkovo soc. a human. vedy
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VŠ realizujúce vzdelávanie aj výskum 
(celkovo 25) 

Bez soc. a human. odborov Soc. a human. odbory

Dáta z http:/skcris.sk  

Piwowar et al 2018
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Neuniverzitné štátne inštitúcie (celkovo 110): 
zastúpenie odborov z "dvoch kultúr vedy"

STEM a i. soc. a human. vedy

https://www.skcris.sk/portal/


• Odlišné publikačné tempo

• Dôraz na jazykovú stránku a estetický 

aspekt 

• Text mining, resp. textová analýza

• Citačné špecifiká 

• Časový aspekt = postupné etablovanie 

zistení a dlhšia „trvácnosť“ výskumu

• Význam regionálneho/lokálneho výskumu

Zdroj: Martina Michalíková http:/writingscientist.com 

Trochim 2006: „The quantitative types argue that their
data is ‘hard’, ‘rigorous’, ‘credible’, and ‘scientific’. The
qualitative proponents counter that their data is
‘sensitive’, ‘nuanced’, ‘detailed’, and ‘contextual’.“

„All quantitative data is based upon qualitative 
judgments; and all qualitative data can be described 
and manipulated numerically“

Publikačné špecifiká spol. a human. 
odborov:



• Na Slovensku prevládajú diamantové časopisy; v zahraničí sú podstatne bežnejšie Gold
a Hybrid Journals

• Gold OA v súčasnej podobe považovaný za neudržateľný model

• Riešenia: Diamantové OA časopisy (nekomerčné časopisy)

Presmerovanie finančných tokov/racionalizácia nákladov (APC)

Vznik konzorcií na širšie rozloženie nákladov medzi viacero učených spoločností

61 SK časopisov 
(32 z SSH odborov)

• Potreba akademickej prestíže a zároveň zvyšovanie dosahu (reach) a dopadu (impact) 
vedeckých poznatkov z hľadiska hodnotenia vedy = Riešenie: Otvorený prístup

Zdroj: Bosman et al 2021 
https://zenodo.org/record/4558704#.
YXUm63k6_x5

OA Časopisy

https://otvorenaveda.cvtisr.sk/slovenske-casopisy-s-otvorenym-pristupom/
https://zenodo.org/record/4558704#.YXUm63k6_x5


Diamantový 
OA časopis

Zdroj: https://canterbury.libguides.com/c.php?g=894027&p=6640992



Repozitáre, výskumné dáta a licencovanie

• Inštitucionálne repozitáre už bývajú súčasťou štátnych politík vo svete, u nás len odporúčania (napr. na 
úrovni Európskej únie, CVTI: Národná stratégia pre otvorenú vedu)

• Archivácia akceptovaných rukopisov (na rozdiel od konečnej verzie) nie je vždy dostatočným zdrojovým 
dokumentom (chýbajúca paginácia, dôležitosť zapracovania zmien/jazykových korektúr; pre-print v soc. 
vedách podstatne menej často využívaný)

• Pri niektorých publikácia odporúčaná vyššia dĺžka embarga, 18-24 mesiacov

• Zároveň pozorujeme čoraz častejšie sprístupňovanie výskumných dát (Research Data Journal for the
Humanities and Social Sciences, Journal of Open Humanities Data)

• Licencie CC BY (do istej miery/pre niektorých autorov) problematické z hľadiska adaptácie a 
znovupoužiteľnosti textových výstupov (nie kvantitatívnych analýz alebo dát)

Príklad štandardného otvoreného repozitára u nás: 
https://repozitar.kmkd.uniza.sk/xmlui/handle/kmkd_hdl/1

Ako aj: Inštitucionálny repozitár SAV (cez filter „typ prístupu“/„verejne prístupné“)

https://www.library.sk/arl-sav/sk/rozsirene-vyhladavanie/

https://otvorenaveda.cvtisr.sk/repozitare/
https://www.openaire.eu/model-policy-on-open-science-for-research-performing-organisations
https://otvorenaveda.cvtisr.sk/narodna-strategia-otvorenej-vedy/
https://brill.com/view/journals/rdj/rdj-overview.xml
https://openhumanitiesdata.metajnl.com/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13555502.2013.865981
https://repozitar.kmkd.uniza.sk/xmlui/handle/kmkd_hdl/1
https://www.library.sk/arl-sav/sk/rozsirene-vyhladavanie/


Monografie a knihy

• „The most broken part of the humanities publishing infrastructure is the monograph – sold in 
paltry numbers, locked up in a few libraries – yet it represents often our best and most 
illuminating work.“ 

(P. Mandler 2013)

• Savage – Olejniczak 2022: V rozmedzí rokov 2011-2019 produkcia knižných publikácii v USA 
naprieč 12 spoločenskovednými disciplínami poklesla o 34-54%, zatiaľ čo pri odborných 
článkoch v časopisoch narástol podiel publikovania o zhruba 64%

= zistenia majú potvrdzovať, že sociálni vedci – keďže prijímajú analytické a štatistické 
nástroje „tvrdých vied“– môžu strácať hodnotné väzby s teoretickými základmi humanistiky (t. j. 
knižnými komunikačnými postupmi)... Zatiaľ sú takéto závery otázne 

BPC (Book processing charges, publication fees) = obzvlášť prestížne vydavateľstvá; problém pre 
verejne nefinancovaný výskum

BPC poplatky za spracovanie a zverejnenie knihy na pokrytie nákladov vydavateľa na vydanie 
knihy a zabezpečenie otvoreného prístupu, môže hradiť autor alebo financovateľ výskumu: 
inštitúcia (univerzita) alebo iná agentúra financujúca výskum

V rámci slovenských knižn. publikácií BPC model zrejme nie je príliš rozšírený; online zverejnenie 
závisí najmä na autorských právach a súhlase ich držiteľa/ov

https://otvorenaveda.cvtisr.sk/ako-sa-stat-open-access-pre-vydavatelov-monografii/


Ďalšie možnosti znižovania nákladov pre OA 
knihy a monografie

Modely pre knižnice – využívajú akvizičný proces v knižniciach, obzvlášť dôležitý v oblasti humanitných 
a spoločenských vied, v ktorých nebývajú výskumné granty vysoké:

• Konzorcium – knižnice sa podieľajú na poplatku na vydanie knihy, na oplátku majú zabezpečený prístup ku 
knihe prostredníctvom OA repozitára. Príklad: spoločnosť Knowledge Unlatched alebo TU.

• Licencia otvoreného prístupu pre knižnice – freemium model, ktorý vyvinula publikačná platforma 
OpenEdition pre knižnice. Obsah je prístupný v režime otvoreného prístupu online, platforma účtuje 
knižniciam poplatok za prémiový obsah a služby.

• Knižničné dotácie (Library Partnership Subsidy) – model navrhnutý neziskovou organizáciou „Open Library
of Humanities“ – knižnice platia relatívne nízke ročné predplatné na zabezpečenie otvoreného prístupu 
k dielam, viac informácii TU.

• Členské poplatky – knižnice/iné inštitúcie platia ročne členský poplatok vydavateľovi, ktorý z toho uhradí 
časť nákladov na sprístupnenie kníh v režime otvoreného prístupu, členovia môžu mať aj iné výhody. 
Príklad: OpenBooks Publisher, University California Press.

• Kolektíve predplatné – nový model financovania OA kníh vhodný pre malé univerzitné vydavateľstvá. 
Príklad: : Opening the Future.

https://knowledgeunlatched.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_Unlatched
https://www.openedition.org/14043
https://www.openedition.org/
https://www.openlibhums.org/site/about/
https://www.openlibhums.org/site/about/the-olh-model/
https://www.openbookpublishers.com/section/44/1
https://www.ucpress.edu/supportus/membership
https://www.openingthefuture.net/model/


Nástroje a platformy pre otvorené spol. a human. vedy

• Open Journal System (software a hosting pre OA časopisy) 

• PubPub (Otvorená publikačná platforma pre časopisy aj knihy)

• OA Books and Monographs libraries (OLH, OAPEN Library, OA Books Toolkit)

• E-knižnice a databázy (napr. Forum Historiae, THANADOS)

• Linked-data a Semantic Web; „vedomostné mapy“ štruktúrovaných dát (napr. 
Research Space)

• Digital Humanities a Digital Social Sciences = nové možnosti výskumu a výstupov

• Open GLAM (platforma združujúca galérie, knižnice, archívy a múzea snažiace sa o 
OA riešenia

• DARIAH, OPERAS, SSHOC, CLARIN (konzorciá, organizácie a (zo)sieťovacie platformy 
pre OA spol. a human. vedy)

https://pkp.sfu.ca/ojs/
https://www.pubpub.org/
https://www.openlibhums.org/
https://www.oapen.org/
https://oabooks-toolkit.org/
https://forumhistoriae.sk/sk/e-knihy
https://thanados.net/
https://researchspace.org/
https://eadh.org/
https://link.springer.com/book/10.1057/9781137453662
https://medium.com/open-glam
https://medium.com/open-glam
https://www.dariah.eu/
https://www.operas-eu.org/
https://sshopencloud.eu/
https://www.clarin.eu/


Systém Research Space vyvinutý v Britskom národnom 
múzeu



Osobitné riešenia a prispôsobovanie OA 
vlastným disciplínam

• Otvorená veda tvorí súhrn procesov, ktoré sa stále vyvíjajú 

Grant Horizon Europe požaduje otvorený prístup; publikácie a 
dáta je možné zverejniť na platforme: https://open-research-
europe.ec.europa.eu/

Neváhajte nás kontaktovať: otvorenaveda@cvtisr.sk
matej.harvat@cvtisr.sk
https://otvorenaveda.cvtisr.sk

https://open-research-europe.ec.europa.eu/
mailto:otvorenaveda@cvtisr.sk
mailto:matej.harvat@cvtisr.sk
https://otvorenaveda.cvtisr.sk/
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