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Bielefeldská univerzita



Výzkum na Bielefeldské 

univerzitě

Interaktivní inteligentní 

systémy

Molekulární a nanovědy

Teoretické vědy

Výzkumné oblasti a mezioborové propojení výzkumu na Bielefeldské univerzitě

Teorie a metodologie 

humanitních a 

společenských věd

Lidský vývoj, konflikty 

a násilí



Politika, infrastruktura, podpora

Výzkumná

data

Technická

infra-

struktura

Podpora

Politika

&

Součinnost politiky, infrastruktury a 

podpory

Požadavky na výzkumná data od 

poskytovatelů finanční podpory a 

vydavatelů

Implementace do institucionální

politiky výzkumných dat

● Mapa místních podmínek

● Harmonizace s institucionálními 

RDM službami, rolemi, 

odpovědnostmi

● Zvýšení informovanosti a 

vytvoření pokynů pro výzkumníky 

ohledně zveřejňování a sdílení 

výzkumných dat

její

prosazování



Milníky RDM 

na Bielefeldské univerzitě

2009
• Spuštěn pilotní projekt INFORMIUM (Prosinec 2009)

2011

• Zásady manipulace s výzkumnými daty a zřízení koordinačního centra

• http://data.uni-bielefeld.de

2012

• DOI Publication Agent

• Účast v pilotních projektech (CRC882, CITEC, OA-Task Force)

2013

• Rezoluce pro management výzkumných dat

• Nástroj pro plánování data managementu (inhouse)

• Integrovaný repozitář pro výzkumná data

• Pokyny pro dodržování požadavků na OA a Open Data v Horizontu 
2020

2015



Institucionální repozitář PUB



Představení PUB

 Přístup k institucionálním výstupům            

z výzkumu
 Vědecká literatura a výzkumná data

 Vytvořeno s pomocí LibreCat
 Spolupráce knihoven ve městech Lund, Gent, 

Bielefeld

 Poskytuje
 seznam publikací autora

 DOI / URN pro trvalé, spolehlivé citace

 rozhraní (OAI, SRU, CQL)

 formáty (DC, MODS, DataCite, XMetaDissPlus)

 propojení výzkumných dat s publikacemi

 partner v SAFE Private LOCKSS Network



Problémy s šedou literaturou a 

výzkumnými daty, které bylo 

nutné řešit

Využití citačních norem pro výzkumná data

Registrace výzkumných dat

Autorské nástroje podporující citování dat

 Institucionální politika pro šedou literaturu    

a výzkumná data

Multidisciplinární obecné řešení 

managementu výzkumných dat

Šíření povědomí o zveřejňování a sdílení 

výzkumných dat – role knihovny



Propojování šedé literatury a 

výzkumných dat jako 

nespojitých zdrojů

Working Paper

references

DATA
http://doi.pangaea.de/10.1594/xx

Metadata
describes

3

2

2
Supplementary Material

Reference to URL

Reference to unavailable data

4

Institutional

Data

Repository

External

Data

Repository

No reference to data

1

Externí

datový

repozitář

Institucionální

datový

Repozitář

odkazuje

popisuje

Doplňkový materiál

Odkaz na URL

Odkaz na nedostupná data

Žádný odkaz na data



Příklady ilustrující různorodost 

publikací s přidruženými 

výsledky výzkumu

 Dizertace jako přidružená publikace (2011):

 dizertace v repozitáři Technické univerzity v Delftu 

se souborem dat uloženým v 3TU.Datacentrum

(http://t1p.de/ep-dissertation-tudelft )

 Working Papers in Economics and 

Management (2015):

 metadata týkající se zdrojového kódu 

a publikování dat 

 další publikace citující publikovaná data

(http://pub.uni-bielefeld.de/publication/2723277 )

http://t1p.de/ep-dissertation-tudelft
http://pub.uni-bielefeld.de/publication/2723277


Služby podporující agregaci, 

vyhledávání a zkoumání

propojených výsledků výzkumu

 Data Literature Interlinking service:

 spolupráce datových center, nakladatelství, 

výzkumných organizací

 poskytují "autoritativní" odkazy mezi soubory údajů 

a odborné literatury

(http://dliservice.research-infrastructures.eu )

 OpenAIRE:

 infrastruktura pro vědeckou komunikaci podporující 

kontextualizaci výsledků výzkumu 

 agregace a extrakce znalostí z literatury a datových 

repozitářů (https://www.openaire.eu )

http://dliservice.research-infrastructures.eu
https://www.openaire.eu


Příklad – pracovní studie 

(working paper) v repozitáři PUB



Příklad – pracovní studie 

(working paper) v repozitáři PUB



Příklad – pracovní studie 

(working paper) v repozitáři PUB

 Recenzovaná vědecká práce

 Dvě fáze schvalování příspěvků: 

interní a externí

 Pro prezentaci prací technického 

charakteru, např. dokumentace dat, 

zprávy z terénu, dotazníky, 

dokumentace zpracování dat



Příklad – pracovní studie 

(working paper) v repozitáři PUB



Příklad – pracovní studie 

(working paper) v repozitáři PUB

Schéma



Příklad – pracovní studie 

(working paper) v repozitáři PUB

Popisná data s identifikátorem DOI, který slouží 

pro propojení



Příklad – pracovní studie 

(working paper) v repozitáři PUB

Metadata na cílové stránce odkazu DOI



Koncept pro propojování 

výstupů z výzkumu

Princip:

 model pro propojení šedé literatury se 

soubory dat, nezávislý na oboru

Zvažované případy užití:

A. Doplňkový materiál připojen k hlavnímu 

rukopisu

B. Samostatné datové publikace v PUB

C. Propojování s externími daty



Implementace v repozitáři PUB

 Podpora publikování dizertací
 Zvýšit povědomí doktorandů o publikování dat a 

jejich citování v dizertacích

 Začlenit workflow publikování dat do procesu 

odevzdávání dizertací

 Proces vkládání a propojování v PUB
 zadání základních bibliografických údajů

 propojení s 

 registrovanými publikovanými daty

 externími zdroji nebo

 odkazy do softwarových repozitářů, např. 

GitHub



Propojení dat s šedou literaturou

(dizertace jako příklad)

Krok 1: vstupní formulář



Krok 2:

Propojení s dalšími materiály



Cílová stránka připojených zdrojů



Cílová stránka připojených zdrojů



Cílová stránka připojených zdrojů



Cílová stránka připojených zdrojů

DOI

GitHub Reporitory



Vazby dizertací k dalším 

materiálům

Zdroj Vztah Identifikátor Typ zdroje Vzorový příklad

Související 

materiál

Doplňkový materiál PUB-ID, 

File-ID

jakýkoliv Jakýkoliv nahraný 

soubor

Publikace v PUB Je částí, dřívější verze, 

citace, je citováno 

kým...

PUB-ID (data) publikace PUB cílová 

stránka

Externí data Je částí, dřívější verze, 

citace, je citováno 

kým, použito...

DOI, URL software, datasety link na gitHub, 

předmětové 

repozitáře



Závěry a další kroky

 Zavedení, prosazování a propagování 

institucionální politiky pro výzkumná data, 

technickou infrastrukturu a podporu 

organizace

 Co dál: CONQAIRE projekt financovaný 

DFG:
 zkoumání a implementace nových metodologií 

zpracování výzkumu 

 katalog kritérií k potvrzení formální kvality dat

 umožnění analytické reprodukovatelnosti



Děkujeme za pozornost

Více informací o:

 Managementu výzkumných dat na Bielefeldské 

univerzitě

https://data.uni-bielefeld.de/en

 Open Access na Bielefeldské univerzitě 

http://oa.uni-bielefeld.de/en/index.html

 PUB - Publikace na Bielefeldské univerzitě

http://pub.uni-bielefeld.de/

Kontact: data@uni-bielefeld.de

https://data.uni-bielefeld.de/en
http://oa.uni-bielefeld.de/en/index.html
http://pub.uni-bielefeld.de/


Management výzkumných dat 

Podpora na Bielefeldské 

univerzitě

➢ Využít poradenské služby univerzity pro management 

výzkumných dat 

➢ Zveřejňovat výzkumná data prostřednictvím 

registrovaných repozitářů výzkumných dat nebo v 

univerzitním repozitáři pro výzkumná data;

Zveřejňování dat musí být řízeno závaznými licenčními 

podmínkami a mělo by brát ohled na zájmy fyzických 

osob a firem.

Rezoluce - Management výzkumných dat 
(přijatá rektorátem univerzity 12. listopadu 2013)


