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Zveřejňování informací v digitálním věku
• Demokratizace přístupu k informacím
• Zlom přináší masové rozšíření internetu - vzrostl tlak na:
•
•
•
•

digitalizaci
otevřenost
spolupráci
propojování

• Archeologie by měla odrážet současné společenské i vědecké trendy
• zabezpečením vlastních dat (udržitelnost)
• zpřístupněním dat vědecké obci (efektivita)
• komunikací s veřejností (znalosti a vzdělávání)

Historie volného přístupu k informacím
• 1955 – systém World Data Center

• vybudování několika Světových datových center za účelem snížení rizika ztráty dat a
ke zvýšení jejich dostupnosti
• doporučeno uložení dat ve strojově čitelné podobě

• 1990 – vznik internetu a exponenciální růst dostupnosti datových zdrojů
• 2002 - Budapest Open Access Initiative – definice pojmu a vymezení
přístupů (http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read)
• 2003 – první pokusy o definici povinně zveřejňovaných dat (open access
mandates and policies)
• 2004 – Společná deklarace členů OECD - všechna data vytvořená z
veřejných zdrojů by měla být veřejně přístupná (jde zejména o data veřejné
správy)

Historie volného přístupu k informacím
• 2007 – OECD Principles and
Guidelines for Access to Research
Data from Public Funding
• 2008 – ICSU World Data System
Data Sharing Principles
• 2010 – Panton Principles for Open
Data Science
• 2012 – Společné stanovisko G8 k
budování světových výzkumných
infrastruktur, zveřejňování
vědeckých dat a zpřístupňování
výsledků výzkumu

Příklady politik
• 2013 – USA - plán jak dosáhnout volného přístupu k publikovaným
výsledkům (včetně dat) nejpozději do 12 měsíců po publikaci/vytvoření
• 2013 – Velká Británie – všechny články ihned po odeslání uloženy v
autorově institucionálním repozitáři a veřejně zpřístupněny nejpozději 12
měsíců po publikaci
• 2014 – EU – Horizon 2020 – vyžaduje zveřejnění všech výstupů v open
access režimu a pilotně také tvorbu plánů pro nakládání s výzkumnými
daty
• 2016 – EU – The Amsterdam Call for Action on Open Science
• veřejné sdílení a správa dat je základní povinností při veřejně financovaném
výzkumu
• okamžité zpřístupnění všech vědeckých publikačním výstupů po roce 2020

Současný stav
• Evropská komise obecně doporučuje členským zemím
např.:
• vymezit jasné politiky pro volné šíření vědeckých publikací a
výzkumných dat
• změnit systém financování a odměňování
• posílit uchovávání vědeckých informací
• dále rozvíjet elektronické infrastruktury

• Doba povinného zveřejnění v existujících směrnicích
nikde nepřekračuje 12 měsíců (někdy již 6 měsíců nebo
okamžitě)
• Měla by existovat možnost vyžádání dat i během
embarga („open access button“)

Web 2.0 -> Science 2.0 (Open Science)

Praktické dopady
• Budování datových repozitářů
• Standardizace slovníků a deskriptivních systémů
• Rozšířené možnosti licencování (Creative Commons, GNU-GPL atd.)
• Propojování otevřených datových zdrojů pomocí hypertextových
odkazů (Linked Open Data)
• Zapojení crowdsourcingu a amatérských badatelů
• Významná periodika nepřijímají k publikaci výsledky bez předchozího
zveřejnění dat a algoritmů do veřejného repozitáře (např. Nature,
Science, periodika Oxford Press)

Argumenty proti konceptům Open Science
• Existuje riziko potenciálního zneužití
• Násobné zvýšení objemu dat ztíží verifikaci vědeckých objevů
• Data mohou být laickou veřejností interpretována chybně
• Pokud bude mít k datům každý přístup, nikdo nebude motivován
investovat prostředky do jejich dalšího zpracování pro smysluplné
užití
• Open Science může být náročná při malých projektech, je proto nutné
rozsáhlé infrastrukturní zázemí
• Náklady služeb open access jsou přenášeny z příjemce dat na autora

Argumenty pro přechod k Open Science
• Výsledky veřejně financovaného výzkumu by měly být veřejné
• Některá data přirozeně patří lidské společnosti - např. genetická data, data
o organismech, lékařský výzkum, environmentální data
• Informace (sensu stricto) nemohou být chráněny autorským právem
• Vyšší přímé i nepřímé dopady v mnoha směrech (vědecký, společenský,
ekonomický)
• Restrikce vedou k odmítání inovací nebo k jiným formám „podužívání“
zdrojů
• Zprůhlednění vědy a zvýšení reprodukovatelnosti vědeckých výstupů
• Zveřejnění dat pomáhá při jejich ochraně a dlouhodobé archivaci
• Veřejná data mají zásadní potenciál při vytváření nových služeb a produktů
• Posílení participace občanské společnosti v obecním, politickém i sociálním
životě

Shrnutí
• Trend přechodu k tzv. Open Science je celosvětově přijímaný
• Nejen nové objevy, ale i data samotná jsou zásadním produktem výzkumu
(data papers, data citation)
• I ve vědě dojde k částečné automatizaci a odstranění repetitivních činností
(díky efektivnějšímu využití existujících zdrojů)
• Otevření dat veřejnosti vede k rozšíření jejich praktické aplikace
• Přechod k Open Science vyžaduje změnu struktury financování výzkumu a
budování nových, často nákladných služeb na centrální úrovni
• Zapojení veřejnosti do produkce, zpracování i šíření dat bude
nevyhnutelnou součástí výzkumu

Příklady existujících služeb pro Open Science
• Veřejná správa - Data.gov, Data.gov.uk, opendata.gov.cz,
data.europa.eu
• Publikační služby - arXiv.org, OpenAIRE.eu,
openarchaeologydata.metajnl.com, plos.org
• Persistentní identifikace – ORCID, DataCite
• Geografická data - inspire-geoportal.ec.europa.eu, inspire.gov.cz
• Projektový management - osf.io
• Podpůrné služby - Re3data.org, roarmap.eprints.org, socientize.eu
• Knihovní a archivní fondy atd.

