
Otevřený přístup k vědeckým informacím 

je model vědecké komunikace, který 

zajišťuje okamžité, svobodné a bezplatné 

online zpřístupnění plných textů 

publikovaných vědeckých výsledků. 

OpenAccess neboli 

Otevřený přístup

znamená, že autor publikuje v otevřeném 

časopise, který poskytuje okamžitý 

otevřený přístup ke všem článkům 

na webu vydavatele. Za toto publikování 

však může vydavatel požadovat úhradu

znamená, že autor publikuje v časopise 

založeném na předplatném a následně 

zpřístupní finální autorskou verzi článku 

(postprint) v otevřeném institucionálním 

nebo oborovém repozitáři.

Zlatá cesta otevřeného přístupu 

Zelená cesta otevřeného přístupu 

Pomocí OA vím, kde publikuji, můžu 

se ujistit, že je zvolený časopis správný 

pro publikování výsledků mého výzkumu, 

výsledky jsou snadno dostupné mým 

kolegům i veřejnosti, můžu navázat 

spolupráci a získat rychlou zpětnou 

vazbu. Otevřený přístup se realizuje 

pomocí zelené či zlaté cesty.

Otevřený přístup je jednoznačný trend 

a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

nemůže zůstat pozadu. Musíme být 

připraveni na to, že publikování v rámci 

otevřeného přístupu bude povinné. 

A proč je to potřeba?

Vědec  jako autor může 

otevřený přístup podpořit:

ź publikováním svého vědeckého 

článku v některém z otevřených 

časopisů zlatou cestou otevřeného 

přístupu

Přínos pro univerzitu a vědce:

ź snazší dostupnost publikovaných 

prací

ź neomezený online přístup k článkům

ź poskytnutím postprintu knihovně, 

která ho zveřejní v institucionálním 

repozitáři

ź zvýšení citačního ohlasu

ź zviditelnění univerzity, jejích vědců 

a výzkumu

se zapojila do projektu „Institucionální 

kvalita a rozvoj strategie vědy na UTB 

ve Zlíně“ a od roku 2020 do roku 2022 

chceme vytvořit univerzitní strategii 

otevřené vědy, evidovat APC poplatky 

na univerzitě a do budoucna vytvořit 

univerzitní politiku otevřeného přístupu.

Knihovna Univerzity Tomáše 

Bati ve Zlíně 

poplatků APC (Article Processing charges), 

které jsou spojeny s publikováním článku.



KNIHOVNA UNIVERZITY 

TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ
OpenAccess Week

V rámci otevřeného přístupu 

je každoročně pořádána mezinárodní 

propagační akce „OpenAccess Week“. 

Letos se bude konat 19. - 25. října. 

Cílem akce je podpora a propagace 

otevřeného přístupu k výsledkům vědy 

a výzkumu a zvýšit celkovou úroveň 

publikovaného výzkumu.

Od 1. 7. 2020 by mělo být povinné 

publikovat otevřeným přístupem, 

proto

A i my na UTB si pro vás připravíme 

bohatý program.

OA Week je neocenitelná šance navázat 

mezinárodní spolupráci a ukázat, 

jak si v této oblasti jednotlivé instituce 

vedou.

www.open.k.utb.cz 

open@k.utb.cz

Spolupracujme společně!

www.open.k.utb.cz

open@k.utb.cz

Nebo nás kontaktujte na:

Pro více informací navštivte náš web: 


