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Otvorená veda a otvorený prístup

Otvorená veda označuje prechod k novému, 

otvorenému a transparentnému spôsobu ako 

realizovať, publikovať a hodnotiť vedu a výskum. 

Cieľom je zvyšovať spoluprácu a transparentnosť 
vo všetkých etapách, tzn. v celom výskumnom 
procese.

Otvorená veda zvyšuje efektívnosť a rýchlejšie 
sprístupňuje výsledky výskumu každému a 
všetkým.

Čo sa následne premietne vo väčšom spoločenskom 
a ekonomickom dosahu VaV.



Otvorená veda a otvorený prístup
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Zlatá cesta
 časopisy/monografie
 okamžitý otvorený prístup
 licencie CC-BY
 autorské poplatky (Article Processing Charge, BPC)
 nevýhoda: dodatočné náklady pre autora, 

trend zvyšovania cien

Zelená cesta
 autoarchivácia (ukladanie publikácií) v repozitároch
 pre autora bez poplatku
 kompatibilita s publikovaním v „tradičných“ časopisoch
 nevýhoda: závislosť na politike časopisu (umožňuje 

archivovať pre-print, post-print?; uplatňuje embargo?)
 výhoda: priestor pre dáta a informácie, 

ktoré sa v časopisoch neuplatnia

APC

APC

APC

Hybridný otvorený prístup:
 publikovanie v „tradičnom“ časopise 

(viazanom na predplatné)
 autor platí dodatočný poplatok, aby 

jeho článok vyšiel v režime OA

Diamantová cesta:
 časopis má vlastný zdroj financií
 libre OA bez autorských poplatkov

Otvorený prístup – Open Access
 vždy online
 vždy bezplatný pre čitateľa (gratis OA)
 snaží sa odstraňovať právne bariéry 

(licencie CC-BY → libre OA)

Bronzový otvorený prístup:
 publikovanie bezplatne pre čitateľa, 

ale bez použitia verejnej licencie

Otvorený prístup –
riešenie krízy dostupnosti 
vedeckých informácií



Otvorený prístup

Zlatá cesta

• Autori alebo ich inštitúcie platia 
tzv. APC/BPC (article/book
processing charges)

• Finálna publikovaná verzia je 
dostupná hneď a zadarmo

• Časopis môže byť plne otvorený 
alebo hybridný

• Minus: dodatočné náklady pre 
autora, politika vydavateľa

Zelená cesta

• Články sú dostupné zadarmo 
po uplynutí embarga

• Autori môžu uložiť verziu ich 
akceptovaného rukopisu  v 
repozitári po uplynutí tejto 
doby

• Autor neplatí žiadne poplatky

• Plus: priestor pre dáta, ktorý 
štandardná cesta publikovania 
neposkytne



Otvorený prístup

Diamantová cesta

• poskytuje prístup k vedeckým 
výstupom bez poplatkov pre 
autora/čitateľa

• často nekomerčný vydavateľ (učené 
spoločnosti, vysoké školy, SAV)

• založený na dobrovoľníckej práci, 
vládnom financovaní a komunitnom 
prostredí

• v rámci SK 325 celkovo, z toho 297
bez APC

Bronzová cesta

• otvorene prístupný časopis bez 
verejných licencií 

• bez jasne zadefinovaných OA 
politík

• niekedy sa chápe aj ako 
dočasný/oneskorený prístup 



Otvorený prístup – Plán S

cOAlitionS - 4. septembra 2018, organizácia Science Europe s podporou EK



Otvorený prístup – Plán S

https://www.coalition-s.org/why-plan-s/

https://www.coalition-s.org/why-plan-s/


Otvorený prístup – Plán S

cOAlitionS - 4. septembra 2018, organizácia Science Europe s podporou EK



Verejné licencie – licencie Creative Commons (CC licencie)

https://creativecommons.org/choose/?lang=sk

https://creativecommons.org/choose/?lang=sk


Verejné licencie – licencie Creative Commons (CC licencie)



Verejné licencie – licencie Creative Commons (CC licencie)



Verejné licencie – licencie Creative Commons (CC licencie)

Autorský zákon (AZ) – zákon č. 185/2015 Z. z. 

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest/novy-autorsky-zakon


Otvorené recenzovanie – open peer review

Zvyšovanie kvality a transparentnosti

Príklady:

• Atmosferic chemistry and physics Nature Communications

EGUsphere: preprintová platforma

COVID-19: zvýšený dopyt po rýchlom zverejnení vedeckých článkov,

platforma PREREVIEW

Plusy a mínusy:

- Konštruktívne - Súkromie?

- Anti-plagiátorské

https://www.atmospheric-chemistry-and-physics.net/peer_review/interactive_review_process.html
https://www.nature.com/nature-portfolio/editorial-policies/peer-review#peer-review-publication-policies
https://www.egusphere.net/
https://outbreaksci.prereview.org/


Otvorené dáta



Otvorené dáta



Otvorené dáta



Otvorené dáta



Otvorené dáta

Prečo vytvoriť DMP?

• Pomáha predvídať potencionálne problémy

• Zníženie rizika duplicitnej práce, straty dát

• Zaistenie kontinuity a konzistencie projektov

• Podpora otvorenej vedy a FAIR princípov

• Splnenie podmienok poskytovateľov financií



Otvorené vzdelávacie zdroje



Otvorené vzdelávacie zdroje

https://open.umn.edu/opentextbooks

https://open.umn.edu/opentextbooks


https://open.umn.edu/opentextbooks

https://open.umn.edu/opentextbooks


https://www.mooc.org/

https://www.mooc.org/


Software s otvoreným zdrojovým kódom (OSS)



Software s otvoreným zdrojovým kódom (OSS)

proprietárny

• uzavretý

• platená licencia

• časovo ohraničený

open source

• otvorený a prístupný zdrojový kód

• technická dostupnosť aj legálna 
dostupnosť

• neznamená automaticky 
bezplatne

“Software s otvoreným zdrojovým kódom je software, kde  
zdrojový kód môžeme mať k dispozícii, môžeme ho meniť, 

zdokonalovať a distribuovať“

― opensource.com



Software s otvoreným zdrojovým kódom (OSS)

Výhody:
• transparentnosť a efektívnosť, 
• kontinuita a bezpečnosť,
• nezávislá overiteľnosť a reprodukovateľnosť
• komunita



Software s otvoreným zdrojovým kódom (OSS)

Už asi používate niektorý OSS...



Software s otvoreným zdrojovým kódom (OSS)

Licencovanie OSS

• licencie sa líšia v šírke povolení alebo obmedzení, 
ktoré sa udeľuje používateľovi 

• paralely s Creative Commons licenciami

• väčšina požaduje uvádzanie “attribution”

• populárne: GPL, MIT, GNU, BSD.....



Občianska veda



Občianska veda



Občianska veda



• rozvoj myšlienok Open Access → Open Science

Transparentnosť prospieva vede v každom aspekte
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