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Doporučení k polím R94, R95, R86 podle k pokynu: 

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací 2.0, RIV – Rejstřík informací o výsledcích 2020, ze dne 
20. 1. 2020 
Zpracovala: Mgr. Pavla Rygelová (ÚK) a Ing. Radomíra Vajsová (CIT) dne 12. 2. 2020 

 

Pole R94 P u výsledku J 
Způsob publikování  

A – open access; B – open access s časovým embargem; C – omezený přístup; D – pouze metadata 

 

Pole R95 PP, pokud je v poli R94 vyplněn příznak B 
Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku 

 

Pole R86 PP/P 
Odkaz na webovou stránku s plným textem výsledku (open access) nebo na domovskou stránku 
výsledku 

 

1. Komentář ke sběru údajů výše uvedených polí 
Nově zavedená pole, týkající se informací o dostupnosti výsledků typu J formou open access, 
neumožňují jednoznačnou interpretaci požadavků na to, jaké informace se mají do těchto polí 
uvádět. 

Nově zavedená pole nesprávně slučují způsob dostupnosti nějakou formou open access s formou 
publikování, kdy například autor vydá článek v předpláceném časopise (tedy výsledku by šlo přiřadit 
příznak C – omezený přístup - pouze pro předplatitele), ovšem v institucionálním repozitáři je 
dostupný rukopis článku (preprint, postprint) bez omezení (tedy výsledku by šlo přiřadit příznak A – 
otevřený přístup, open access).  

Jinak řečeno nově sbírané údaje (R94, R95, R86) nerozlišují nativní gold open access, čili vydání 
článku v otevřeném časopise, od způsobu dostupnosti výsledku, který může být zajištěn různými 
způsoby, např. tzv. auto-archivací – uložením určité verze článku v oborovém nebo institucionálním 
repozitáři (v případě VŠB-TUO uložením plného textu článku do systému OBD). 

2. Doporučení pro zpracovatele záznamů v OBD VŠB-TUO 
2.1. Pole R94 P u výsledku J Způsob publikování  

A – open access 
Vyplňovat pouze v záznamech výsledků, které jsou publikovány v open access režimu na straně 
vydavatele: 
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a) v otevřeném časopise  - např. PlosOne, Archives of Metallurgy and Materials aj. 
b) v předpláceném časopise, kde autor úhradou publikačního poplatku (APC) zajistil open access 

publikování svého článku (hybridní časopisy) – např. časopisy vydavatele Wiley 
(https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/article-
publication-charges.html)  

B – open access s časovým embargem 
Tuto volbu nevyužívat. 
C – omezený přístup 
Vyplňovat: 

a) v záznamech výsledků vydaných v tradičních předplácených časopisech a přístup k plnému 
textu je pro uživatele na základě předplatného 

b) v záznamem, které obsahují přiložený soubor s plným textem výsledku. Přístup k těmto 
souborům je omezený pouze pro interní uživatele VŠB-TUO – bez ohledu na to, jaká hodnota 
je vyplněna v poli Dostupnost (jen já a správce; moje pracoviště; moje fakulta; všichni 
uživatelé OBD; veřejný (public)) 

D – pouze metadata 
Tuto volbu nevyužívat. Nedává smysl, jelikož výsledky typu J jsou vždy publikovány jako text, 
neexistují pouze metadata výsledku. 
 

2.2. Pole R95 PP, pokud je v poli R94 vyplněn příznak B Předpokládaný termín zveřejnění 
plného textu výsledku 

Nevyplňovat. 
 
2.3. Pole R86 PP/P Odkaz na webovou stránku s plným textem výsledku (open access) nebo na 

domovskou stránku výsledku 
Do pole Webová stránka výsledků: 

a) Hodnotu pole R86 doporučujeme přebírat z odkazu vedle pole DOI článku, pokud je 
v záznamu výsledku DOI vyplněno  

b) Pokud výsledek nemá DOI, nebo není v záznamu DOI uvedeno, musí zpracovatel záznamu 
doplnit odkaz na výsledek 

3. Poznámka na okraj k praxi na VŠB-TUO 
Podle interní směrnice Politika otevřeného přístupu k vědeckým informacím (TUO_LEG_15_004), 
platné od 12/2015 a s ní souvisejícího pokynu Navádění výsledků výzkumu a vývoje do RIV 
prostřednictvím OBD (TUO_PKP_11_001 verze: F) jsou autoři výsledků z projektů H2020 povinni 
uložit do OBD plné texty a zajistit k nim open access dle podmínek vydavatele. Toto ustanovení je 
v obou směrnicích od roku 2015, vyhovuje podmínkám politiky open access Evropské komise 
v programu H2020, nemá přímou souvislost s aktualizací pokynů sběru dat do RIV vydanou 20. 1. 
2020. 

V obou interních řízených dokumentech se hovoří o přenosu plných textů z OBD do repozitáře 
DSpace VŠB-TUO. Propojení systémů OBD a DSpace nebylo dosud dořešeno. Ústřední knihovna VŠB-
TUO má nachystaný testovací provoz, ovšem z důvodu jiných priorit VŠB-TUO nemohla být ze strany 
CIT poskytnuta taková podpora, aby bylo propojení OBD-DSpace plně funkční. Bude řešeno v roce 
2020. 

https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/article-publication-charges.html
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