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Lze uložit zaměstnanci povinnost plnit 
repozitář?

• Uložit povinnost publikovat pouze v open access režimu

• Uložit povinnost nahrávat kopii do repozitáře (co potom?)

Nepochybně Ano

• Ne všichni autoři jsou zaměstnanci zaměstnavatele

• Zaměstnavatel se vzdal práv k autorskému dílu

• Zaměstnavatel povolil zaměstnanci publikovat mimo režim open access

Limity



Kdo rozhodne o zveřejnění open access?

Zaměstnanec

• Víc flexibilní než instituce

• Na první pohled snadněji 
prosaditelné

• Lepší kontakty v oboru, snazší 
komunikace s vydavateli

• Sleduje svůj zájem

• Nižší právní povědomí

Instituce

• Sleduje zájem instituce 

• Právní povědomí

• Má rozpočet

• Nemá podrobné informace o 
omateriálu

• Vytváří byrokratickou strukturu



Nejčastější problémy



1. Spoluautorství





1. Spoluautorství

1. Ne všichni autoři jsou zaměstnanci instituce

2. Instituce spoléhá, že „domácí tvůrci“ nějakým způsobem získají 
souhlas od ostatních spoluautorů

3. ALE !!!!

4. Domácí tvůrce souhlas získá, ale nerozlišuje, zda ho spoluautor byl 
vůbec oprávněn dát



2. Odlišné chápání autorství 
v citační etice a zákonu





Autorský zákon

• Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila.

• Předmětem práva autorského je dílo literární a dílo vědecké, které je 
jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli 
objektivně vnímatelné podobě 



Jádro problému

Všichni dedikovaní 
mají akademický podíl 
na dosažení výsledku

Ne všichni jsou autory 
článku ve smlyslu 

autorského zákona



Problematika Ph.D. studentů

Studenti nejsou zaměstnanci

Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých 
podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla

Nikde se neříká že zadarmo

Nikde se neříká, že zveřejnění pod CC je obvyklé užití



Autorská práva související se sazbou a grafikou

Sazba a grafická úprava je autorským dílem také

Bez dalšího lze zveřejňovat jenom rukopisy

• Pozor – pokud se k rukopisu dala někomu výhradní licence 
tak už ne



V repozitáři existují dva rizikové faktory

Zaměstnanec Instituce



Alternativní řešení
K čemu potřebujeme repozitář?



Jaký má význam institucionální repozitář?

Autor neznámý, www.mgo.opava.cz

http://www.mgo.opava.cz/rubrika/oznameni/page/2/


Co skutečně potřebujeme k dosažení OA ve 
vědě?



Jak by měla probíhat komunikace?

AUTOR

Časopis
Publikační platforma Open 

access

Instituce

Pošle článek
Dá licenci

Nestará se!

Instituce

Instituce

Instituce



Děkuji za pozornost


