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OPEN ACCESS
Open Access neboli otevřený přístup je model vědecké komunikace, který zajišťuje 
přístup k publikacím bez jakýchkoli poplatků a omezení. Tím, že jsou články volně 
dostupné na internetu, získávají široký okruh čtenářů a větší citovanost. Pro zajištění 
otevřeného přístupu můžete zvolit zlatou nebo zelenou cestu.



Zlatá cesta
Pokud chcete, aby váš výzkum měl rychlý a co nejširší dopad, je nejlepší cestou 
publikovat v otevřeném časopise - tak budou výsledky vašeho výzkumu dostupné 
ihned, komukoliv a bez omezení. 

Jak najít otevřený časopis, v němž byste mohli publikovat? Máte několik možností:



• Directory of Open Access Journals
Zkráceně DOAJ je veřejně dostupná databáze otevřených časopisů. Časopisy zařazené 
do databáze jsou průběžně kontrolovány, co se kvality týče. Databáze neindexuje 
pouze časopisy, ale jde v ní vyhledávat i samotné články. Najít vhodný časopis můžete 
např. procházením tematických kategorií.

http://www.doaj.org
http://www.doaj.org/subjects


Druhou možností je vyhledat články na dané téma a podívat se, ve kterém časopise 
byly publikovány. Na profilu každého časopisu najdete základní informace  
např. nakladatele, předmětové kategorie, výši autorských poplatků za publikování 
(Article Processing Charges - APCs), typ recenzního řízení, licenci. 
Dále zde naleznete odkazy, které souvisí s informacemi o ediční radě či instrukcemi 
pro autory.



Tip: V DOAJ lze vyfiltrovat časopisy, které nevyžadují hrazení autorských poplatků, 
vyhledávání omezte na časopisy a v levé postranní liště můžete zvolit filtr APCs - No. 



• Web Of Science
Najít vhodný otevřený časopis k publikování můžete také v databázi Web of Science, 
resp. v Journal Citation Reports.

Tip: Do databáze WOS se v rámci sítě UTB dostanete přes adresu 
www.webofscience.com nebo z domova přes www.proxy.k.utb.cz 

S pomocí levého menu si můžete vyfiltrovat časopisy nejen 
podle oborů či kvartilů, ale vyhledání můžete také omezit 
pouze na otevřené časopisy.

http://www.webofscience.com
http://www.webofscience.com


• Scopus
Podobné filtry pro výběr časopisu nabízí i databáze Scopus. Lze ji využít také k výběru 
časopisu pro publikování. Scopus používá metriku Scimago Journal ranking (SJR), 
která ve výpočtu zohledňuje prestiž citujících časopisů. V databázi si lze snadno 
vyfiltrovat otevřené časopisy.

Tip: Do databáze Scopus se v rámci sítě UTB dostanete přes adresu 
www.scopus.com nebo z domova přes www.proxy.k.utb.cz

http://www.scopus.com
http://www.scopus.com
http://www.proxy.k.utb.cz


Article Processing Charges
V případě otevřených časopisů přicházejí nakladatelé o příjmy z předplatného, 
proto se snaží náklady spojené s vydáváním časopisu přenést na samotné autory,  
resp. jejich instituce. Mnoho otevřených časopisů proto vybírá poplatky za vydání 
článku - Article Processing Charges (APCs). Ty se mohou pohybovat v řádech 
stovek až tisíců dolarů či eur. 
Najdou se i otevřené časopisy, které poplatky nevybírají. Jedná se zejména o časopisy 
vydávané vědeckými institucemi a univerzitami. Takové časopisy lze vyfiltrovat  
v DOAJ.
Autorské poplatky jsou uznatelné náklady v žádostech o výzkumné granty, 
proto je vhodné na ně při tvorbě žádostí myslet.
V Knihovně UTB tyto poplatky monitorujeme a informace předáváme dál  
do CzechElib, který se pak na základě těchto dat snaží s jednotlivými vydavateli 
vyjednat slevy.



Predátorské časopisy
Velkým problémem posledních let jsou predátorští nakladatelé, kteří parazitují  
na myšlence otevřeného přístupu. Primárním cílem je se obohatit na autorských 
poplatcích. Rozhodně se nesnaží o kvalitní vědu. 
Většinou zcela chybí recenzní řízení a tyto časopisy vydají jakýkoli text, za který bylo 
zaplaceno. Pokud v takových časopisech budete publikovat, klesá vaše akademická 
prestiž.

Jak se můžete publikování v predátorských časopisech vyhnout?

V databázi Cabell‘s v sekci Predatory Reports najdete seznam problémových 
časopisů. Nebo využijte knihovnu UTB a naši službu kontrola časopisů.

http://www.cabells.com/predatory
http://www.knihovna.utb.cz/veda-a-vyzkum/podpora-vedy-a-vyzkumu/overovani-kvality-casopisu


Zpozornět byste měli u časopisů, které nesou tyto znaky: 

• žádná/fiktivní redakční rada
• neexistující vědci
• vědci, kteří o svém zapojení do redakční rady netuší
• chybí afiliace a kontaktní údaje
• málo členů
• není mezinárodní

• žádné/nekvalitní recenzní řízení
• brzké přijetí článku
• nedostatečné informace o poplatcích za publikování
• academic spam - výzvy k publikování či prezentaci na konferenci, členství  

 v redakční radě
• nepravdivé informace o impakt faktoru, pochybné metriky
• ukradená identita jiného časopisu - drobné změny v URL, adresa bankovního   

 spojení nesedí



Zelená cesta
Pro mnoho autorů je stále nejlepším řešením publikovat v tradičních předplacených 
časopisech. I v tomto případě lze zajistit otevřený přístup k článkům pomocí 
autoarchivace a zpřístupnění článků v otevřených repozitářích, například  
v Repozitáři publikační činnosti UTB. K článku se tak dostanou i vědci z univerzit, 
které nemají předplacené databáze, v nichž je článek indexován. Článek tak může 
být mnohem více citován.



- Author’s Manuscript - text, který ještě neprošel recenzním řízením.

- Accepted Manuscript - článek po recenzním řízení, má opraveny chyby a zapracovány 
  připomínky recenzentů. Obsahově totožný s finální verzí. Nemá typografii časopisu.

- Final version nebo také Version of Record - článek, který 
  vyšel v daném časopise.

Jednotliví nakladatelé mají různé podmínky týkající se autoarchivace článku. 
Preprint můžete sdílet téměř vždy, u některých vydavatelů lze sdílet finální verzi 
článku (např. De Gruyter, AIP Publishing), většina nakladatelů umožňuje autoarchivaci 
postprintů. V mnoha případech je možné článek zveřejnit až po uplynutí časového 
embarga (12-36 měsíců), pár nakladatelů jej umožňuje sdílet ihned (např. IEEE, 
Emerald).

Na UTB řeší ukládání a zpřístupňování článků Knihovna. Od autorů potřebujeme 
pouze získat postprint. Ten nám můžete zaslat na open@k.utb.cz či jej přiložit k 
záznamu do OBD. Zkontrolujeme politiku nakladatele a v souladu s ní jej případně 
zveřejníme. Váš výzkum se tak dostane do světa a vy se dostanete do širšího 
podvědomí vědecké společnosti. 





Open Access ve Web of Science
Web of Science je databáze, která se používá k vyhledávání dokumentů k danému 
tématu. Na základě citačních vazeb se dá dostat ke zdrojům, které by vás mohly 
zajímat. Web of Science je databáze bibliografická, nenajdete v ní tedy plné texty 
dokumentů, ty musíte hledat jinde. 
Databáze nabízí snadný způsob, jak své vyhledávání omezit pouze na dokumenty,  
k jejichž plnému textu se určitě dostanete. Stačí výsledky vašeho vyhledávání omezit 
na Open Access zdroje. 

Tip: Vyhledávání lze omezit také na výsledky,  
u kterých jsou dostupné datové sady.

http://www.webofscience.com


Přes odkaz Free Full Text from Publisher se dostanete k plnému textu dokumentu.

Databáze Web of Science i její součást Journal Citation Reports je hojně využívána  
pro výběr časopisu vhodného k publikování. V tabulkách na profilu každého 
časopisu můžete vidět, které z citovaných článků časopisu jsou Open Access.

https://jcr.clarivate.com/


Také zde naleznete souhrnou informaci o podílech otevřených a uzavřených článků 
na citovanosti časopisu.



Open Access ve Scopus
Scopus je velká citační databáze. Sleduje citační vazby mezi dokumenty a autory.  
Na základě těchto vazeb se můžete snadno dostat k dalším dokumentům k tématu.

Scopus obsahuje pouze bibliografické informace a abstrakty. K textům dokumentů 
se dostanete přes odkaz View at Publisher. 
Pokud má UTB přeplacenou databázi, do níž je článek zařazen, tak se otevře záznam 
s plným textem v dané databázi. U otevřených zdrojů se k plnému textu dostanete 
vždy. Zdroje s otevřeným přístupem lze snadno vyfiltrovat v levém menu.

http://scopus.com


www.open.k.utb.cz
open@k.utb.cz


