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Datový repozitář

• Sdílení a dlouhodobá ochrana vědeckých dat

• Interní průzkum – potřeba datového repozitáře

• Inspirace  - dobrá praxe (DataShare, Zenodo, 
Lindat/Clarin)

• Knihovna Akademie věd (KNAV) zajišťuje 
administraci databáze ASEP uloženou v systému 
ARL (Advanced Rapid Library) 

• Datový repozitář AV ČR je nadstavbou ASEP



ASEP
bibliografická databáze, repozitář

ASEP - evidence výsledků vědecké práce ústavů 
Akademie věd České republiky (od roku 1993)

Repozitář pro plné texty (od roku 2012 ukládání plných textů)

Datový repozitář (od roku 2017 ukládání datových souborů)

Počet bibliografických záznamů 268 152 
Počet druhů výsledků 30
Roční přírůstek záznamů           cca 12 000
Počet plných textů 12 952

Akademie věd České republiky  (53 ústavů, 3 vědní oblasti)



Datový repozitář ASEP
institucionální multioborový repozitář

• Různé datové soubory (multioborový repozitář)

• Datové soubory (datasety) opatřené metadaty (popisem)

• Uložení datasetu
1. Dataset je uložen v ASEP

2. V ASEP datový záznam s odkazem do úložiště, kde je dataset 
uložen 

• Přístup k datasetu (v otevřeném režimu, s embargem nebo na 

vyžádání)

• Provázání bibliografických a datových záznamů

• Příprava souborů



Datový repozitář
postup při ukládání datasetů



Datový repozitář
uživatelský účet myASEP - autor

Bibliografické záznamy Datové záznamy



Datový repozitář
uživatelský účet MyASEP - zpracovatel

Bibliografické 
záznamy výsledků
s propojením na 
datasety



Datový repozitář
Metadata

Výběr polí - snaha o maximální možnou úplnost dat, ale s ohledem na 
vědce/autory, kteří budou metadata vytvářet

• Datová struktura založená na mezinárodních standardech (UNIMARC, 

Unicode (UTF-8), ISO kódování jazyků a zemí)

• Autority autorů - umožňuje jednoznačnou identifikaci autora, jeho 
výstupů a afiliace (ID autorů z WOS, Scopus), 

• Vlastní autority (projektů, sborníků, konferencí)

• Metadata se zapisují do webových formulářů

• Ve formuláři jsou označena pole, která jsou povinná (např. autor, název 

datasetu a překlad do eng, popis uložených souborů, typ datových souborů, jazyk 

dokumentace, klíčová slova, nastavení uživatelské licence a přístupu k souborům) a 
podmíněně povinná  (projekt, odkaz na publikace v ASEP…)



Datový repozitář - formulář

Hvězdička označuje povinná pole

Název pole  - link do manuálu

Ikona

spustí kontrolu 
správného vyplnění 
záznamu 



Datový repozitář 
Předání metadat a datasetu ke kontrole, 

souhlas s dohodou o zveřejnění datasetu v repozitáři 

Dohoda o uložení dat
1. autor musí mít k uložení dat potřebná práva (svolení od spoluautorů) 
2. nesmí zveřejňovat citlivé údaje (rodná čísla, jména, telefonní čísla apod.)
3. musí zadat licenci pro nakládání s datasety 



Datový repozitář
datový soubor (dataset)

Datový soubor v ASEP - sada souborů, která může obsahovat 

data výzkumu, dokumentaci, ve které jsou důležité informace 
pro uživatele, případně i licenci, pokud licence Creative 
Commons není dostatečná

• Maximální velikost jednoho ukládaného souboru jsou 2 GB, 
celková maximální velikost uložených souborů u jednoho 
datasetu je 20 GB. Po domluvě s administrátorem repozitáře 
bude možné uložit i soubory větší velikosti

• Při výběru formátů souborů doporučujeme používat 
standardní formáty, které zaručují dlouhodobou ochranu 



Datový repozitář
Příklad datového záznamu s datasety uloženými v ASEP



Datový repozitář
Příklad datového záznamu s datasety uloženými 

v jiném úložišti



Datový repozitář
Příklad propojení datového a bibliografického záznamu 



Datový repozitář 
Shrnutí 

KNAV nabízí ústavům AV ČR:
• základní metodiku popisu a prostor pro uložení dat
• dlouhodobou ochranu a archivaci datových souborů
• uživatelskou podporu
Systém je otevřený a bude se rozšiřovat a upravovat na základě požadavků 
uživatelů. 

V budoucnosti bychom se chtěli věnovat:
• ukládání a dlouhodobé ochraně velkých datových souborů,
• zařazení do Rejstříku repozitářů vědeckých dat Re3d,
• splnění podmínek pro export datových záznamů do Data Citation Index a 

databáze OpenAIRE,
• získání certifikátu důvěryhodného repozitáře - certifikace repozitáře je 

nejen formálním dokladem, že repozitář splňuje potřebná kritéria, ale také 
nástroj pro vlastní ověření správné funkčnosti repozitáře



Děkuji za pozornost

Kontakt: arl@lib.cas.cz


