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Vizibilita a dostupnosť

Snažíte sa vyriešiť reálny problém alebo zlepšiť existujúcu situáciu tak,
aby bola prínosom pre konkrétnu skupinu ľudí?

Vplyv výskumu – prečo je dôležitý
 Prestíž profilu výskumníka na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni:
akademický, ekonomický a spoločenský vplyv → žiadosti o grant, výmena znalostí, aktivity zapájania verejnosti.
 Komunikačná stratégia: a/ porozumenie významu práce
- neakademické subjekty, verejné záujmy, sociálne médiá a siete, prípadové štúdie,
jasná komunikácia, hodnotový a kvalitatívny prínos

b/ zviditeľnenie práce
- definovanie: cieľ výskumu, účastníci podporovatelia a spolupracovníci výskumu,
- poznanie cieľovej skupiny adresátov → prístup k výstupom výskumu.
 Vizibilita výskumu: a/ vedecký dosah
- výsledky výskumu, citácie, hodnotenie
b/ sociálny dosah
- projekty EU, trvalo udržateľný rozvoj

Výskumné dáta – základný zdroj informácií, WOS – Data Citation Index
 Data Citation Index
súbory výskumných dát z webových
archívov, v bibliografickom zázname: prvky:
autor, zdroj, abstrakt, adresa a indexovanie
predmetu.
 Typy dát: repozitáre
dátové štúdie
dátové množiny
 Edície:
Science (DCI-S) - biochémia a molekulárna
biológia a genetika.
Social Sciences & Humanities (DCI-SSH)

 Pokrytie databázy: 1900 do súčasnosti
 Aktualizované: týždenne
 Plán: obrázky, videá a zvukové údaje

Zdieľanie výskumných poznatkov
Research Data Management výskumné údaje sú základom vedeckého poznania – transparentnosť, reprodukovateľnosť a
efektivita výskumu.
Plán riadenia výskumu –informácia o ukladaní, zdieľaní a uchovávaní dát počas výskumného projektu a po ňom.

„Údaje z výskumu sú definované ako faktické záznamy (číselné skóre, textové záznamy, obrázky a zvuky), ktoré sa používajú ako
primárne zdroje pre vedecký výskum a ktoré sú vo vedeckej komunite bežne akceptované ako potrebné na overenie výsledkov
výskumu.“ (zdroj: Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD)
Výskumné údaje sú základom pre hľadanie riešení výskumných otázok a podkladu pre testovanie stanovenej hypotézy.
Research Data Management (RDM) - všetky činnosti spojené so zberom, popisom, uchovávaním, spracovaním, analýzou, archivovaním a
prístupom k údajom.
DMP je potrebné vytvoriť pred začatím zberu údajov a priebežne aktualizovať počas realizácie výskumného projektu.

Súčasti DMP: zber a dokumentácia4zálohovanie a ukladanie4právne a bezpečnostné otázky4
strednodobé a dlhodobé uchovávanie 4zodpovednosti a zdroje

Zdieľanie výskumných poznatkov
Hlavné typy výskumných údajov:
Observational data/údaje z pozorovania: zachytené v reálnom čase
Experimental data/ experimentálne údaje: z laboratórií
Simulation data/simulačné údaje: z modelov
Derived or compiled data/odvodené alebo skompilované údaje: štatistické analýzy, data minig
(text, čísla, obrázky, 3D modely, softvér, zvukové súbory, video súbory, správy, prieskumy atď.)
Princípy FAIR slúžia ako návod na zlepšenie vyhľadateľnosti, dostupnosti, interoperability a opätovného použitia údajov.
https://www.go-fair.org/fair-principles
https://www.force11.org/fairprinciples

Právne a etické aspekty
DOSTUPNOSŤ – INTEGRITA – DÔVERYHODNOSŤ
rozpočet pre náklady na správu výskumných údajov
Doplňujúce info: https://otvorenaveda.cvtisr.sk/category/webinare/

[Zdroj: https://library.maastrichtuniversity.nl/guide/]

Trvalý prístup k výsledkom výskumu v podobe dát
A/repozitár, dátový repozitár
(Smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ
2019/1024 z 20. 6. 2019 o OA dátach)
dlhodobé uchovávanie4 certifikáty a
štandardy 4obsahuje trvalé
identifikátory - DataCite4právne,
bezpečnostné a etické otázky4
štatistiky4definované podmienky
prístupu k dátam4poplatky

Názov

Poplatky

FAIR data

re3data

globálny zdroj informácií o medzinárodných úložiskách
výskumných dát

√

Dryad

√ platforma pre širokú škálu rôznych typov dát

view FAIRsharing entry

FAIRsharing.org

webový portál troch prepojených registrov, spravované
popisy štandardov, databáz a dátových politík

√

OpenDOAR

globálny adresár otvorených repozitárov

√

OAD's /Open Access Directory
Data repositories

adresár zoznamov s OA prístupom, prehľad repozitárov
pre dáta

Figshare

√ sprístupnenie výskumu s možnosťou zdieľať, citovať

view FAIRsharing entry

objavovať

Informácie o repozitároch pre dáta
Data Repository Guidance
https://www.nature.com/sdata/policies/repositories#genera
l

Open Science Framework

X platforma pre projekty, dáta a spoluprácu

view FAIRsharing entry

Harvard Dataverse

Contact repository for datasets over 1 TB

view re3data entry

Science Data Bank

X platforma pre projekty, dáta a spoluprácu (súbory dát,

view FAIRsharing entry

obrázky, tabuľky, publikácie, prezentácie a i.)

Zenodo

Donations towards sustainability encouraged

[Zdroj: https://www.nature.com/sdata/policies/repositories#general]

view re3data entry

Trvalý prístup k výsledkom výskumu – licencie a časopisy
Trvalý prístup k výsledkom výskumu

Data Journal

Vydavateľ - zdroj

BMC Research Notes

B/ OA časopis, dátový časopis

Springer Nature

The CODATA Data Science Journal

Ubiquity Press

Data in Brief

Pomôcka: Creative Commons License Chooser

Elsevier

F1000Research

Taylor & Francis Group

Genomics Data

Elsevier

Geoscience Data Journal

Wiley

GigaScience

Oxford University Press

International Journal of Robotics Research

Dáta a licencie Open Data Commons (ODC) License
typ

popis

Public
Domain

Umiestnenie dát bez obmedzenia
opätovného použitia.

Attribution

Údaje možno opätovne použiť s
uvedením autorov.

Attribution
Share-Alike

Údaje možno opätovne použiť s
uvedením autorov a zdieľať upravené
údaje za rovnakých podmienok na
nekomerčné účely.

CC licencia
CC0
CC BY
CC BY-SA

ODC licencia

Sage

Journal of Chemical & Engineering Data

ACS Publications

Journal of Open Archeology Data

Ubiquity Press

Journal of Open Psychology Data

Ubiquity Press

Journal of Open Health Data

Ubiquity Press

Public Domain Dedication
and License (PDDL)

Research Data Journal for the Humanities and Social
Sciences

Attribution License
(ODC-By)

A Growing List of Data Journals

Data@MLibrary

Open Data Journals

the FOSTER project

Sources of Dataset Peer Review

the Edinburgh DataShare Wiki

Open Database License
(ODC-ODbL)

Scientific Data

Brill
Springer Nature

Internet Archaeology
Journal of Open Archaeology Data
Biodiversity Data Journal
GigaScience
Earth System Science Data

[Zdroj: https://libguides.lb.polyu.edu.hk/rdm/sharing/license]

Geoscience Data Journal

[Zdroj: https://libguides.lb.polyu.edu.hk/rdm/sharing/where]

Ako a kde zverejniť svoju prácu

Je možná veda bez publikovania?

Výber časopisu

Štruktúra príspevku
Názov, abstrakt, kľúčové slová
Závery
Metódy

Typ príspevku: článok,
prehľadový článok,
príspevok na konferencii...



Správny časopis: zameranie,
vydavateľská politika
obsahová skladba, témy
Open Access
autorské práva
akceptovaný typ príspevkov
čitateľská obec
aktuálnosť príspevkov
recenzný proces
rozsah a počet čísel/rok
vydavateľská stratégia
trvalé identifikátory
indexovanie v JCR, Scopus, DOAJ

Úvod
Výsledky

Diskusia

Údaje/tabuľky, vlastné dáta
[Zdroj: https://researcheracademy.elsevier.com/interactive-course/display/825/393]

 originalita a prínos
 integrita výskumu
 etické pravidlá



 jasné posolstvo
 logický výklad
 pochopenie zmyslu výskumu

Vedecký časopis
Kvalita: Think Check Submit
Pokyny pre publikujúcich autorov, napríklad „Guide for Authors “
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).
názov časopisu 4zameranie časopisu4 redakčná politika4

webová stránka 4recenzný proces 4vydavateľské údaje 4
copyright a licencie4poplatky4publikačná etika4archív4
publikačná politika4zdroje financovania4reklama4 model OA4

verzie článku4 Ingelfingerovo pravidlo4pokyny pre autorov4
prestíž časopisu

Autorské právo, creative commons
 Autorský zákon (AZ) – zákon č. 185/2015 Z. z – v súlade s právom EU
Autorské právo chráni výsledky tvorivej duševnej činnosti autorov (fyzických osôb) - diela, ktoré sú z umeleckej alebo vedeckej oblasti, ako napr.
slovesné diela, diela výtvarného umenia, audiovizuálne diela, počítačové programy, tvorivé databázy, atď.
 Licenčná zmluva - spôsob použitia diela, rozsah licencie, čas, na ktorý autor licenciu udeľuje ...
 Creative Commons (CC) – 2002, medzinárodná nezisková organizácia, cieľ: zlepšiť povedomie o tom, ako možno nakladať s publikovaným obsahom,
vedci: knihy, články, aj všetci tvorcovia obsahu – napríklad fotografi, hudobníci, umelci, prispievatelia do Wikipédie, či ľudia zhromažďujúci údaje.
Verejné licencie sú súčasťou aj slovenského právneho poriadku: zákon č. 185/2015 Z. z § 76.
 Cieľ: sprístupniť vedecké publikácie komukoľvek na čítanie a opätovné použitie.
 Výskumné dáta (kvalifikované ako dielo): CC BY 4.0 International (Uvedenie Autora)
 CC BY - je najliberálnejšia licencia Creative Commons: zdieľanie, opätovné komerčné použitie a úpravy, pod podmienkou,
že pôvodný autor je riadne uvedený, a skutočnosť, že v pôvodnom diele boli urobené zmeny, je jasne deklarovaná
 Open Access: CC BY SA ShareAlike 4.0 International - ďalej šíriť a adaptovať autorské dátové súbory, s uvedením autora
a ďalšiu prácu/dáta, postavenú na autorských dátach šíriť pod rovnakou licenciou.
 CC0: vzdanie sa svojich práv v najväčšom možnom rozsahu, v súlade s platnými príslušnými zákonmi krajiny.
Viac informácií:
https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/documents/10181/0/Autorsky-+zakon_ucinny+od+1_1_2019.pdf/efa80dd6-7982-4059-bdbf-7d60fbddc94c
CC BY Attribution 4.0 International (Uvedenie Autora)

Autorské právo, creative commons
Licencia

Čítať,
stiahnuť,
tlačiť

√

zdieľať,
distribuovať

√

znovu použiť
nekomerčne

√

remixovať, preložiť

√ Upravené verzie: zdieľané

znovu
použiť
komerčne

Použitie

√

Autor nepotrebuje
hodnotenie a odozvu.

CC BY-SA alebo kompatibilná
licencia. (Všeobecná licencia
Wikipédie)

CC BY

√

√

√

√

√

Autor chce zabrániť
exploatácii diela
privatizáciou, možno
šíriť za stanovených
podmienok

√

√

√

X

√

Autor chce zabrániť
komerčnému využitiu
práce.

CC BY-SA

CC BY-ND

√

√

√

√

X

Autor plánuje spoluprácu s
inými, chce zabrániť
komerčnému využitiu
práce.

√

√

√

√ Upravené verzie: zdieľané CC

X

Autor chce zabrániť
komerčnému využitiu
práce, za stanovených
podmienok

√

√

√

X

X

Najobmedzujúcejšia
licencia, prácu
nemožno meniť ani
komerčne využiť.

CC BY-NC

CC BY-NC-SA

CC BY-NC-ND
[Zdroj: https://libguides.lb.polyu.edu.hk/open_access/copyright]

BY-SA alebo kompatibilná
licencia. (Všeobecná licencia
Wikipédie)

CC BY Attribution 4.0 International
Dátové súbory:
Táto licencia umožňuje iným odvodzovať a
redistribuovať nové súbory dát a iné zdroje z
autorových údajov (a ich odvodeniny),
otvorene aj komerčne, s povinnosťou uviesť
autorov. Licencia je odporúčaná pre súbory

dát, ale nie je vhodná pre softvér.

Master Journal List informácie o časopise

https://www.scimagojr.com/

https://doaj.org/

Master Journal List
časopisy z kolekcie Web of Science Core Collection, Biological Abstracts, BIOSIS
Previews, Zoological Record a Current Contents Connect a v produktoch
Chemical Information.

Repozitáre - autoarchivácia
Zdroj

Funkcie

Názov

Vedné oblasti

Directory of OA
Repositories

Prehľad repozitárov podľa: vednej disciplíny, krajiny, softvéru a i.

arXiv.org

Fyzika, matematika, počítačové vedy, kvantitatívna biológia,
financie a štatistika

Registry of OA
Repositories

Prehľad repozitárov podľa: vednej disciplíny a krajiny.

BioRxiv.org

Biologické vedy, farmakológia, zoológia

Directory of OA
Scholary Resources

Bibliografické záznamy ISSN, časopisy, monografické série, zborníky z
konferencií, akademické archívy a vedecké blogy, doplnok the Global Open
Access Portal (GOAP) by UNESCO

CogPrints.org

Psychológia, neurológia, lingvistika, počítačové vedy, biológia,
medicína, antropológia atď.

PubMed Central

Biomedicína, prírodné vedy

Global Open Access
Portal (GOAP)

Prehľad stavu otvoreného prístupu (OA) k vedeckým informáciám v 158
krajinách sveta

Figshare

Multiodborové zameranie

Open Science Framework

Multiodborové zameranie

OAIster.worldcat.org

Prehľad OA repozitárov, podľa vedných disciplín a krajín

CiteSeerX

SHERPA/RoMEO

Politiky otvoreného prístupu sponzorov výskumu

verejný vyhľadávací nástroj a digitálna knižnica pre vedecké a
akademické práce, predovšetkým z oblasti počítačovej a
informačnej vedy

SHERPA/JULIET

Autorské politiky vydavateľov, informácie o autoarchivácií v OA časopisoch

Dryad

Hlavne evolučná, genetická a ekologická biológia

Dataverse

Výskumné dáta, prostredníctvom softvéru viacero virtuálnych
archívov nazývaných kolekcie Dataverse.

Zenodo

Výstup európskeho programu OpenAIRE , možno ukladať rôzne
typy e-objektov súvisiacich s výskumom (súbory údajov,
výskumný softvér a i.)

Digitálne prostredie a jedinečné „digitálne meno“ autorov

Zviditeľnenie autora – vizibilita práce

Identifikácia autorov

Príklad, Daniela Velichová - Google Scholar

jednoznačný identifikátor/ ORCID , Web of Science ResearcherID,
vlastný profesionálny profil: Publons (WOS) publikačná aj recenzná
činnosť, Google Scholar, Semantic Scholar, hodnotenie pomocou
scientometrických indikátorov, autorská webová stránka.

ORCiD (Open Researcher and Contributor iD) – digitálny identifikátor,
odlíšenie od ostatných výskumníkov, pomáha zviditeľniť výskum. Autor
môže prepojiť všetky svoje výstupy z výskumu so svojím ORCiD.

Publons je verejný profil výskumníka, vytvára overený záznam o
osobnej recenzii a redakčnej činnosti pre časopisy, ktorý je možné
stiahnuť a zahrnúť do životopisov, žiadostí o financovanie a zamestnania,
dostupný aj vo Web of Sience, je to sumarizácia vedeckého vplyvu
výskumníka ako autora, redaktora a recenzenta.

Open Science Framework (OSF) - bezplatná webová aplikácia s otvoreným
zdrojovým kódom, archivácia zdieľanie a registrácia výskumných projektov
(t. j. predbežná registrácia), materiálov a údajov.
Platformu vytvorilo the Centre for Open Science, prepojenie na ORCiD,
Crossref, DataCite, Mendelely, Google Scholar, Zotero...
Informácie o licenciách: https://help.osf.io/article/148-licensing
(verejná doména, Creative Commons, projekty, pre-printy).
Prehľad licencií: https://library.bath.ac.uk/c.php?g=665432&p=4832004
Problematika licencovania dát:
https://www.dcc.ac.uk/guidance/how-guides/license-research-data

Google Scholar je webový vyhľadávací nástroj, indexuje plné texty
vedeckej literatúry: o.i vedecké časopisy a pre-printy článkov a ďalšiu
vedeckú literatúru.
Metriky: h-index, the h-core of a publication: najcitovanejšie články,
h-medián: stredný počet citácií pre články, h5-index, h5-core, and h5-median:
hodnoty za obdobie 5 rokov.

Open Access

"APC sú založené na tom, čo trh znesie."
"APC odrážajú trhovú hodnotu pre výskumníkov na základe prestíže časopisu."

Publikačná stratégia: zviditeľnenie výskumu, výber časopisu, licencie, poplatky
Vizibilita: dostupnosť, možnosti publikovania v OA režime, DOAJ, Web of Science, Scopus
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, komerčné časopisy: BioMed Central (Citizen Science)

ZELENÁ CESTA: repozitáre: predmetové a inštitucionálne (univerzity, organizácie, aj sivá literatúra), arXiv.org , PubMed Central, SSRN - repozitár pre
sociálne vedy, ROAR – inštitucionálny repozitár, Open DOAR

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 (Beilstein Journal of Nanotechnology,
vydavateľstvo Open Library of Humanities, nemecký Beilstein Journal of Organic Chemistry ;

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 ;
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

Vhodný časopis
OA DIAMOND JOURNALS: časopisy, ktoré publikujú bez poplatkov od autorov a čitateľov, na rozdiel od APC Gold OA
alebo predplatných časopisov.

Infraštruktúru tvoria organizácie, ktoré poskytujú podporné služby pre diamantové časopisy OA pri
vykonávaní určitých technických úloh, ako je napríklad kopírovanie, šírenie, hostingové platformy,
(EZB) indexácia, ochrana, alebo registrácia. Sú indexované vo WoS, Scopus. Okrem časopisov aj
zborníky z konferencií a recenzie kníh - dôležité najmä pre humanitných vedcov.
Slúžia širokej škále vedeckých komunít. Vo veľkej miere závisia od dobrovoľníckej práce, univerzít
a vládneho financovania.
Acta Polytechnica, ČVUT, Forum Historiae , SAV, Beilstein Journal of Organic Chemistry
Podporujú: OASPA, SPARC Europe, DOAJ, LIBER, Science Europe a iné.
Prehľad diamantových časopisov: https://zenodo.org/record/4553103#.YjhsmDU1WUk

Akčný plán: https://www.scienceeurope.org/media/t3jgyo3u/202203-diamond-oa-action-plan.pdf
Realizácia:
pod záštitou projektu Horizon Europe „Vývoj inštitucionálnych modelov publikovania s otvoreným prístupom na pokrok v vedeckej komunikácii“

ESAC Efficiency and Standards for Article Changes 2014 (r. 2015, DACT, INTACT)
ESAC ciele - poskytnúť kontext a zdieľať informácií so širšou komunitou o pokroku v prechodných modeloch licencií,
ako napríklad „ 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.
Publikovanie: Gold a hybrid OA

Modely OA, APC poplatky
‘Article Processing Charge’ (APC) - „Poplatok za spracovanie článku“,
rok 2018 - návrh the Sustaining Publishing Factor, SPF - „APC“ vydelené odhadovanými skutočnými nákladmi
na publikovanie. http://fossilsandshit.com/the-term-article-processing-charge-is-misleading/

r. 2014 - Bielefeld University Library
od r. 2021 - súčasť projektu OpenAIRE
zverejňuje súbory údajov o poplatkoch
zaplatených za články v časopisoch s
otvoreným prístupom univerzitami a
výskumnými inštitúciami na základe
licencie na otvorenú databázu
OpenAPC - Open APC (intact-project.org)
treemap visualisations
Príklad transformačnej dojhody:
https://www.springernature.com/gp/open
-research/institutional-agreements

Journal Guide

MODELY OTVORENÉHO PRÍSTUPU
Transpose – TRANsparency in Scholarly Publishing for Open Scholarship Evolution)
iniciatíva OpenAIRE, júl 2019, politiky časopisov

 SciRev

Ako nájsť vydavateľa OA kníh
https://oabooks-toolkit.org/lifecycle/3044370-write-submit-manuscript/article/846429-how-to-choose-a-publisher-for-your-open-access-book

typ

popis

príklad

Komerční vydavatelia

ziskový obchodný model

Springer Nature, Taylor and Francis,
Bloomsbury Publishing, Brill Publishing,
Cappelen Damm/NOASP, De Gruyter.

Univerzitné vydavateľstvá

sú pripojené k univerzite a často od nich
dostávajú finančnú podporu. Môžu získať
akademickú podporu, napr. recenzenti alebo
redakčné rady môžu pochádzať
z akademických zamestnancov univerzity.

Cambridge University Press, Oxford University
Press, Manchester University Press, Harvard
University Press, Michigan University Press.

New university presses (NUPs)

univerzitné vydavateľstvá založené od 90.
rokov 20. storočia, často vydávajú knihy s OA
prístupom. Sú riadené ako univerzitná tlač v
spolupráci s akademickou knižnicou a s
akademicky vedenou riadiacou skupinou alebo
redakčnou radou.

UCL Press, White Rose University Press,
Huddersfield University Press, University of
Westminster Press, Lever Press, Amherst
College Press, Stockholm University Press, ANU
Press, UTS ePRESS.

Academic-led presses (ALPs)

nie sú pridružené k inštitúcii, ale riadia ich
akademici. Takmer všetky sú neziskové,
rovnako ako NUP, mnohé boli založené
špeciálne na vydávanie OA kníh.

Open Book Publishers, Open Humanities Press
a i.

Knižnice ako vydavateľstvo

niektoré akademické knižnice poskytujú
vydavateľské služby v spolupráci s univerzitou
pre OA časopisy a knihy.

Library Publishing Directory

[Zdroj: https://oabooks-toolkit.org/lifecycle/3044370-write-submit-manuscript/article/7520994-types-of-publishers-and-publishing-services]

 Služby vydavateľstva:
recenzný proces,
edičná úprava, korektúry,
tvorba vydaní v rôznych formátoch
(napr. brožovaná väzba, tvrdá väzba, ePub,
PDF, XML, HTML)
produkcia metadát, marketing,
distribúcia do predajní a knižníc,
archivácia
 Poplatky za služby:
poplatok za spracovanie knihy (BPC) pre
OA knihy,
redakčné služby,
indexovanie,
manažment: poplatok za pomoc s
vysporiadaním práv a za dodatočnú sadzbu

OAPEN Foundation v roku 2012, komunitná služba, 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“
 Všetky DOAB metadata sú voľne dostupné pod licenciou CC0 1.0.

Prečo publikovať knihy s OA prístupom:
 Vizibilia
 Zvýšená čitateľnosť, používanie a citovanosť
 Širšie a rôznorodejšie publikum
 Vedecký impakt a oslovenie verejnosti
 Rýchlejší a trvalejší vplyv
 Otvorený a lepší výskum (učebnice)
 Vyššia kontrola autorstva
Ako si vybrať správneho vydavateľa:
Informácie o ponuke služieb 4model OA prístupu 4typ recenzného
procesu 4 kontaktné údaje4autorské práva a práva na opätovné
použitie 4BPC poplatky4 kritériá OASPA 4formát 4licencie
4embargo 4vizibilita a šírenie4 archivácia/repozitár, databáza
4štatistika

https://www.oapen.org/
Platforma 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.
Návod: https://oabooks-toolkit.org/
Directory of Open Access Books






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)

Business models for open access book publishing
Book Processing Charge /Open Access fee: Poplatok platí donor alebo inštitúcia autora;
 Freemium verzia e-knihy je OA dostupná bezplatne pre autora; dotuje sa z iných zdrojov a výnosov:
predaj iných elektronických formátov, predaj tlače a / alebo členské poplatky za knižnice;

 Institutional subsidy: inštitúcia dotuje publikácie s ňou spojené, poplatky odpustené lebo zľavnené;

 Library Membership: knižnice a iné inštitúcie platia ročný členský poplatok vydavateľovi, ktorý hradí
niektoré náklady na sprístupnenie kníh;
 Library consortium (‘’Institutional crowdfunding’’): poplatok za sprístupnenie zbierky kníh, ktorý
pokrýva niektoré alebo všetky náklady;

 Crowdfunding: Jednotlivci poskytnú poplatky za sprístupnenie knihy.
Dočasné sprístupnenie obsahu nie je Open Access model.
Dočasné modely sprístupnenia: a/podľa obsahu: za účelom vzdelávania (učebnice), rôzne odbory
b/časové obmedzenie
c/stupeň sprístupnenia: registrácia, „free-to-read“, „free-to-download“.
[Zdroj: Roncevic,M. 22.3.2022. Usage of Open Access scholarly books during the
Covid-19 pandemic. [online]. PPT prezentácia z webináru.]

Toward an Open Monograph Ecosystem (TOME) – hľadanie nových modelov
 Open Research Library – 2020, agregátor recenzovaných OA
monografií (14 000), audio, video obsahu, podcastov na
platforme BiblioBoard pre potreby vedeckej komunity od
rôznych vydavateľov a poskytovateľov, v súčasnosti zahŕňajú
všetky knihy Knowledge Unlatched, úplná kolekcia Open
Research Library (viac ako 130 vydavateľov) a i.

 The Association of Research Libraries (ARL) - fórum na
výmenu nápadov a vytváranie, zdieľanie a udržiavanie globálnych
vedomostí, zastupuje výskumné knižnice, spolupráca s učenými
spoločnosťami a tvorcami politík.
 TOME (Toward an Open Monograph Ecosystem) podporuje
široké šírenie štipendií medzi členmi fakulty humanitných a
spoločenských vied prostredníctvom otvorených edícií recenzovaných
a profesionálne upravovaných monografií.
 https://www.openmonographs.org/ - vytvoriť udržateľný ekosystém
otvorených monografií.
 Projekt MUSE - plnotextové verzie odborných časopisov a kníh
popredných svetových univerzitných vydavateľstiev a vedeckých
spoločností.

Modely OA Books, BPC poplatky
 The BPC (Book Processing Charges), https://treemaps.openapc.net/

Dizertačné práce
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

Vedecké konferencie
https://thinkcheckattend.org/

 Medzinárodná iniciatíva:
pomoc výskumníkom pri
výbere dôveryhodných
konferencií;
 možnosť prezentovať
výskum;

Iniciatíva bola realizovaná v
spolupráci s Knowledge E
Ponuka na spoluprácu vedeckej
komunity s cieľom zlepšiť
etickú komunikáciu výsledkov
akademického výskumu a
budovať viac informovaný svet.

Predátorské/diskutabilné konferencie – ako ich poznať
 overovanie predátorských konferencií

• Kontrola WOS/SCOPUS
indexy conference proceedings:

• stránka na overovanie konferencií:
https://thinkcheckattend.org/,

• 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/

Zviditeľnenie v sociálnom on-line prostredí

 Akademické sociálne médiá: komunikačné nástroje, využívajúce
prostredie na technologickom základe Web 2.0 (blogy, wiki stránky,
chatovanie, sociálne záložkovanie/bookmarking)
 Sociálne siete: podmnožina sociálnych médií, priestor pre vzájomnú
komunikáciu, umožňujú vzájomnú interakciu, nadväzovanie vzťahov,
spájanie sa do skupín, t.j. vzniká sieť sociálnych vzťahov na základe
registrácie, vytvárajú sa profily autorov, možnosť prezentovať svoje
výstupy, zdieľať informácie

 YouTube – krátke video na propagáciu práce, vysvetlenie
metodického postupu...
 Facebook – zdieľanie videa s odkazom na prečítanie práce
 Twitter - mikroblogovanie s možnosťou aktualizácie textu do 140
znakov. hashtag (#) - komentáre od ostatných používateľov na
jednom mieste
 Research Blogging - platená stránka na zdieľanie svojho výskumu,
abstrakty a novinky výskumu z iných zdrojov, vzdelávanie verejnosti,
budovanie sietí v danej vednej oblasti, spolupráca, spätná väzba.

SCOPUS: altmetrika na úrovni článku
Príklad: https://www.scopus.com/record/pubmetrics.uri?eid=2-s2.0-84963719015&origin=recordpage

Použitie - kto číta články alebo iným spôsobom využíva výskum
Zachytenie - niekto sa chce vrátiť do práce, zachytenie môže byť skorým
ukazovateľom citácie
Zmienka - meradlom aktivít, napríklad blogové príspevky o výskume, naznačujú, že
ľudia sa aktívne zapájajú do výskumu
Sociálne médiá – vážené množstvo pozornosti: tweet, Facebook, atď.
Citácie - tradičné citačné indexy, ako je Scopus, a zachytenie nových citácií, ktoré
naznačujú sociálny vplyv (CrossRef, Chinese Science Citation Database, PubMed
Central, PubMed Central Europe, RePEc , SciELO, SSRN …. ).

Webová stránka

Funkcie

Google Scholar Citation

Online referenčný manažér, vytvorenie autorských profilov, zobrazovanie metrík

LinkedIn.com

Profesionálna sociálna sieť, profily so životopisom, vytvorenie siete kontaktov, publikácie, výskumné projekty

Mendeley.com

Online referenčný manažér a kombinácia akademickej sociálnej siete, zdieľanie publikácií v skupinách

ORCID.org

Zoznam autorov s jedinečným identifikátorom, profil, publikácie

PUBLONS

Pôvodne ResearcherID, profil autorov, zdieľanie prác, citácií, hodnotiace aktivity, manažovanie WoS záznamov

ResearchGate.net

Sociálna sieť: profil, práce, výskumné projekty, autoarchivácia publikovaných a pripravovaných prác, informácie o vedeckých podujatiach

SlideShare.net

Hostiteľská služba: prezentácia vizuálnych dokumentov a publikácií

Zotero.org

Online referenčný manažér, zdieľanie prác v skupinách

SSRN.com

autoarchivácia publikovaných a pripravovaných prác, zdieľanie v skupinách aj pre spoločenské vedy

Reddit

Kombinácia sociálnych sietí a vedecké fórum: astronómia, fyzika, medicína, biológia, spoločenské vedy

Naked Science Forum

Vedecké spravodajstvo, podkasty, v spolupráci s BBC, ABC (Austrália), Primedia (Južná Afrika), Talk Radio Europe a Radio New Zealand sú vytvorené audiovizuálne
médiá celosvetovo distribuované.

Physics Forum

Spája profesionálnych vedcov a nadšencov, diskusie o vede tak, ako je v súčasnosti všeobecne chápaná a praktizovaná odbornou vedeckou komunitou. Zameranie:
prírodovedné vzdelávanie, fyzika, astronómia, inžinierstvo, matematika, biológia, chémia, vedy o zemi, počítačové vedy a i.

Chemistry Forum

https://blog.feedspot.com/chemistry_forums/

CiteUlike.org

Online referenčný manažér, zdieľanie prác v skupinách

Academia.edu

Akademické siete: profil autorov - publikácie, výskumné projekty, autoarchivácia publikovaných a pripravovaných prác

Princípy FAIR

https://www.go-fair.org/fair-principles
https://www.force11.org/fairprinciples
Licencie Creative Commons

https://creativecommons.org/about/cclicenses/#by
Creative Commons License Chooser https://creativecommons.org/choose/
Duševné vlastníctvo
https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/documents/10181/0/Autorsky-+zakon_ucinny+od+1_1_2019.pdf/efa80dd6-7982-4059-bdbf-7d60fbddc94c
Read&Publish https://chembib.files.wordpress.com/2018/02/rsc-read-and-publish-flyer-2.pdf

Think Check Submit https://thinkchecksubmit.org/
Think Check Attend https://thinkcheckattend.org/
OA knihy https://www.doabooks.org/

Návod pre autorov https://oabooks-toolkit.org/
Vyhľadávanie informácií o časopisoch https://www.journalguide.com/ , https://transpose-publishing.github.io/#/, https://doaj.org/

Data Repository Guidance https://www.nature.com/sdata/policies/repositories#general

Licencovanie dát https://www.dcc.ac.uk/guidance/how-guides/license-research-data
Nahrávky webinárov https://otvorenaveda.cvtisr.sk/category/webinare/

Ďakujem za pozornosť.

https://www.youtube.com/watch?v=I3Wkvx_ZaFo

