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HORIZONT 2020
Řešíte projekt v programu Horizont 2020? Plánujete publikační výstupy
v recenzovaných časopisech? Víte, že program nařizuje povinnost zajistit otevřený
přístup k výstupům publikovaným v odborných časopisech prostřednictvím
uložení metadat a plného textu článků v repozitáři? Víte, že tyto podmínky lze splnit
uložením textu do Institucionálního repozitáře ČVUT?
Nařízení vyplývá z dokumentů EU:
• Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření
výsledků programu „Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020)“ - Článek 43
• Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí „Horizont 2020 – rámcový
program pro výzkum a inovace (2014–2020)“ - Článek 18
Důvodem tohoto nařízení je zajištění viditelnosti a nalezitelnosti výsledků projektů financovaných z EU a umožnění transparentního
hodnocení významu programu Horizont 2020 pro vývoj vědy, techniky a společnosti.
CO JE VYŽADOVÁNO?
Nejpozději v den publikování článku musí autoři uložit metadata a plný text článku do repozitáře. Ukládá se buď vydavatelská verze
nebo postprint. Jakou verzi textu můžete do repozitáře uložit, zjistíte ve své licenční smlouvě s vydavatelem, popř. na serveru SHERPA/
RoMEO. Pokud vydavatel uvalil na zveřejnění textu časové embargo, je možné plný text zveřejnit nejpozději 6 měsíců od data
publikování. Časové embargo lze nastavit při vkládání článku do repozitáře. Pokud byl článek publikován v režimu Open Access, platí
na uložení do repozitáře stejné podmínky. Případné poplatky za Open Access publikování jsou uznatelnými náklady projektu, ovšem
jen po dobu jeho řešení.
Návod jak na to: Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020
Více k OA v H2020: knihovna.cvut.cz/veda/horizont-2020/
Mgr. Lenka Němečková
lenka.nemeckova@cvut.cz

INSTITUCIONÁLNÍ REPOZITÁŘ
Ústřední knihovna ČVUT Vám nejen pro naplnění povinnosti otevřeného přístupu k publikacím nabízí technické řešení – platformu
Institucionálního repozitáře ČVUT, informační podporu a pomoc s problematikou otevřeného přístupu a autoarchivace.
Repozitář umožňuje ukládání, archivaci záznamů a plných textů do struktury (komunity, podkomunity, kolekce), která odpovídá
organizační struktuře univerzity (fakulty, katedry, ústavy). Režim zveřejnění textu lze nastavit individuálně pro každý jednotlivý článek.
Dále lze nastavit časové embargo, popř. zpřístupnění textu jen po přihlášení pro uživatele z ČVUT. Pro ukládání publikačních výsledků
vzniklých v rámci řešení projektů 7. RP a Horizont 2020 byla vytvořena speciální kolekce OpenAIRE.
Vkládání záznamů a plných textů do repozitáře se provádí přes komponentu VVVS, která byla pro tyto účely rozšířena o možnost
vložení plného textu a dalších nezbytných informací o dokumentu.
JAKÉ JSOU VERZE TEXTU?
• Preprint - verze článku před recenzním řízením
• Postprint - verze článku se zapracovanými úpravami, které vznikly na základě recenzního řízení
• Vydavatelská verze - PDF soubor s finálním formátováním článku od vydavatele
Pozn. Vydavatelé mohou tyto verze nazývat jinými názvy, popřípadě mohou rozlišovat další dílčí verze textu.

JAKOU VERZI TEXTU MOHU ULOŽIT?
Vložení a zpřístupnění plného textu článku v repozitáři leží výhradně na rozhodnutí autora a řídí se licenční smlouvou uzavřenou
s vydavatelem, popř. podmínkami řešených projektů. Je na straně autora, aby si vyjednal s vydavatelem taková práva/licenční smlouvu,
která mu umožní publikovat otevřeným způsobem.
Vodítko pro autory, jaký postoj zaujímají vydavatelé k uložení článku v repozitáři, poskytuje registr Sherpa/RoMEO (informativní, nikoli
oficiální server)
Více o repozitáři a vkládání textů přes komponentu VVVS
Přečtěte si také o vkládání přes komponentu VVVS v Pražské technice 2/2015 (vyjde 16. 4. 2015)
Více o OA: knihovna.cvut.cz/veda/
Kontakt: helena.kovarikova@cvut.cz; lenka.nemeckova@cvut.cz
Pokud máte zájem o konzultaci, neváhejte, prosím, se na nás obrátit. Vaše důvěra nás těší a motivuje.
PhDr. Helena Kováříková
helena.kovarikova@cvut.cz

PREDÁTORSKÉ ČASOPISY
POZOR NA PREDÁTORY VE SVĚTĚ ODBORNÉHO PUBLIKOVÁNÍ
Predátoři parazitují na Open Access publikování. Jsou to vydavatelé časopisů a nově
i konference, které se snaží působit důvěryhodně (často si vymýšlí hodnoty Impact
Factoru (IF) či jiných ukazatelů, v jejichž názvu slovní spojení „impact factor“ používají
zavádějícím způsobem). Jejich cílem je získat finance z publikačních poplatků autorů.
Mají jen formální recenzní řízení, nemají oborovou prestiž ani širokou odbornou
čtenářskou komunitu.
Pro odhalení predátorského časopisu je dobré pozorně prověřit např. následující:
• pokud uvádí hodnotu IF, zda je uveden v databázi WoS / Journal Citation Reports,
• údaje o vydavateli a redakci časopisu, porovnat je např. s údaji v registru ROAD,
• v případě konference instituce, které ji zaštiťují, časopisy, ve kterých organizátoři slibují zveřejnit příspěvky.
Je dobré si uvědomit, že pokud autor neprověří důkladně potenciálního predátora, zaplatí nemalý poplatek a výsledky jeho práce,
které jsou předmětem publikace, je pak obtížnější znovu publikovat v kvalitním časopisu.
Více o predátorech, seznam predátorských časopisů a vydavatelů a jak je poznat najdete na: http://scholarlyoa.com/ .
Příklad predátorského časopisu
Ing. Iva Adlerová
iva.adlerova@cvut.cz

AKTUALIZACE OJS

NOVÉ DATABÁZE

OPEN JOURNAL SYSTEMS

BENTHAM SCIENCE JOURNALS

OJS pro ČVUT byl na konci března aktualizován na novou verzi
(2.4.6.0), která např. umožňuje autorům zadávat si jako součást
své registrace i ORCID identifikátor, který jednoznačně propojuje
autora a jeho publikace.

Do 31. 5. vyzkoušejte časopisy z kolekce
vydavatele Bentham Science. Jádro kolekce
tvoří časopisy z oboru STM.

Dotazy: iva.adlerova@cvut.cz

Bližší informace a přístup

OJS na ČVUT: https://ojs.cvut.cz/ojs/

MEDLINE DOSTUPNÝ PRO ČVUT

Co je ORCID: http://orcid.org/

Od dubna 2015 je pro ČVUT v prostředí Web of Science
zpřístupněna datbáze MEDLINE.

SEMINÁŘ
28. 4. 2015 Prezentace vědce v sociálních sítích
Přijďte si poslechnout o možnostech sociálních sítí v prezentaci vaší vědecké práce a jejich výsledků.
Více informací na: knihovna.cvut.cz/seminare/
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