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Seminář „Open Access – Open in order to…“ 

 

raise your research visibility  

increase access to knowledge 

Seminář nabízí zevrubný náhled do problematiky vědeckého publikování v režimu Open 

Access. Od základních informací až po specializované přednášky zaměřené na predátorské 

časopisy a problematiku publikačních poplatků (APC).  

 

Jednotlivé body programu: 

Open Acces – otevřený přístup k vědeckým publikacím 

Stručné shrnutí informací o mezinárodní iniciativě Open Acces, podporující otevřený přístup 

k plným textům výsledků veřejně financované vědy a výzkumu na internetu. Seznámení se 

základními směry zpřístupnění textů vědeckých článků: jejich zveřejněním v otevřených 

repozitářích nebo zpřístupněním přímo v časopise, po zaplacení poplatku nakladateli. 

Publikování výsledků v Open Access režimu je stále častěji vyžadováno poskytovateli grantů. 

Vyžaduje ho např. i Evropská komise v programu Horizon 2020.  

Otevřené repozitáře (nejen v ČR)  

Nejčastějším jazykem vědeckých prací je v současnosti angličtina. Proto i národní repozitáře 

nabízí využitelný zdroj informací. Příspěvek seznámí posluchače s nejvýznamnějšími 

repozitáři. 

Digitální knihovna ZČU 

Stručné seznámení s obsahem institucionálního repozitáře Západočeské univerzity a jaké 

možnosti nabízí autorům, uživatelům i jeho správci.  

Predátoři ve Scopusu + Pod pokličkou Beallových seznamů 

Predátorské časopisy podlamují věrohodnost vědeckého publikování. Nejhorší z nich za 

úplatu bez řádného peer review otisknou cokoliv. Jeffrey Beall, knihovník z University of 

Colorado, na svém blogu sestavoval seznamy „potenciálně“ predátorských časopisů 

a vydavatelství. Seznamy začaly být v praxi hojně využívány, protože se jednalo v podstatě 

o jediný souhrnný zdroj, pomocí kterého bylo možné případné predátorství časopisu prověřit. 

Jeffrey Beall však nedávno svůj blog překvapivě zrušil. Problém s predátorským 

publikováním tímto samozřejmě nemizí, ba naopak stává se ještě palčivějším. O to důležitější 

je přinášet nové poznatky, které mohou v boji s predátory pomoci. 

Analýza APC  

Příspěvek analyzuje náklady univerzit na publikační poplatky (APC) a zamýšlí se nad zlatou 

cestu Open Access a budoucností vědeckého publikování. 

Exkurze do Univerzitní knihovny 


