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Anotace
Národní lékařská knihovna v roce 2013 vyvinula webovou aplikaci umožňující
ukládání plných textů odborných prací samotnými autory (tzv. autoarchivaci)
prostřednictvím portálu Medvik v Digitální knihovně NLK.
Autoarchivace byla ověřována na konkrétním autorovi – českém lékaři,
biochemikovi. V první fázi byla provedena analýza jeho publikační činnosti,
kde bylo ověřováno, kolik prací má autor uvedeno v databázích BMČ, PubMed,
Embase, Scopus, WoS, GoogleScholar a na osobních stránkách autora.
Bylo provedeno vzájemné porovnání mezi databázemi a stránkami autora.
Bylo zjišťováno, zdali práce, které nejsou součástí databáze BMČ, mohou být
doplněny. Práce byly dále rozděleny na ty, kde je autor uveden jako první autor,
na práce vydané v ČR a v zahraničí, podle typu dokumentu na články, články
ve sbornících, abstrakta, monografie, závěrečné zprávy, kapitoly v monografiích atd.
Pro jednotlivé kategorie byly ověřovány možnosti autoarchivace
a zpřístupnění. U prací publikovaných v ČR jsme vycházeli z Autorského zákona
a nového Občanského zákoníku. U zahraničních prací byla možnost archivace
ověřována prostřednictvím služby SHERPA/Romeo.
Při samotné autoarchivaci si autor vybírá autorskou licenci (Creative
Commons), která určuje, jakým způsobem může být s dokumentem dalšími
uživateli nakládáno. Během studie se ukázalo jako důležité přidat i možnost,
že dokument bude archivován, ale bude neveřejný, neboť to není povoleno
ze strany nakladatele, nebo není tato informace k dispozici, případně autor
si není jist, zda to povolují spoluautoři. Archivovat je aktuálně možné pouze
dokumenty, které mají bibliografický záznam v BMČ - výhledově bude přidána
možnost archivace i prací nezařazených do BMČ.
Pilotní provoz služby autoarchivace prokázal použitelnost pro základní
typy publikovaných prací, především časopiseckých článků a příspěvků do
sborníků, pro širší využití odbornou veřejností je potřeba zapracovat další typy
dokumentů.
Autoarchivace v rámci institucionálních či oborových repozitářů je rozvíjející
se světový trend v oblasti publikování vědecké literatury. V procesu otevřeného
přístupu – open access je považována za tzv. Zelenou cestu otevřeného
přístupu, kterou NLK podporuje.

Klíčová slova:
autoarchivace, bibliografické databáze, knihovny, open access, knihovnické služby,
přístup k infomacím
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Úvod
Národní lékařská knihovna (dále jen NLK) na konci roku 2013 zprovoznila
v testovacím režimu novou webovou aplikaci, která umožňuje ukládat
plné texty odborných prací samotnými autory (tzv. autoarchivaci). Služba
autoarchivace je dostupná přes portál Medvik na adrese http://www.medvik.
cz/bmcdev/ , zatím pouze pro uživatele, kteří se účastní testování.
Po uvedení do reálného provozu budou moci službu autoarchivace využívat
registrovaní uživatelé NLK, poskytování služby bude zdarma.
Registrace je nutná z důvodů autentizace a identifikace autora. NLK
předpokládá, že registrací zajistí provoz služby autoarchivace v souladu
s platnou legislativou ČR. Především nesmí docházet k tomu, aby někdo
archivoval práce, ke kterým nemá oprávnění. Jako výchozí zdroj pro autentizaci
byla využita báze uživatelů registrovaných v systému Medvik, pro identifikaci
(ztotožnění autora s konkrétními pracemi) pak soubor personálních národních
autorit z oboru lékařství a zdravotnictví vytvářený v NLK. Pokud autor nemá
schválenou doposud personální národní autoritu, bude mu tato autorita na
základě požadavku pracovníky NLK vytvořena. Registrací je autorovi přidělen
čtenářský účet, do kterého je vložen identifikátor národní autority. Propojením
čtenářského průkazu a identifikátoru národní autority, může autor archivovat
pouze práce, jejichž je autorem nebo spoluautorem.
Ztotožnění autora s jeho pracemi, může být v některých případech velice
komplikované, zejména u často používaných příjmení typu Novák, Novotný,
Beneš, Kučera, Svoboda atd.

Metody
Registrovaný uživatel, který má v uživatelském účtu uložený identifikátor
národní autority se prostřednictvím portálu Medvik přihlásí do svého účtu, kde
si snadno zobrazí záznamy publikací, kde je uveden jako autor nebo spoluautor.
V účtu je možné jednoduchým způsobem zobrazit autoritní záznam, seznam
dokumentů, které jsou na autoritní záznam navázány, seznam dokumentů, kde
již byl nahrán fulltext včetně dokumentů, které nahráli spoluautoři.

Obrázek 1 — Uživatelský účet v portálu Medvik
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Obrázek 2 — Zobrazení personální autority v portálu Medvik

Pokud chce autor archivovat dokument, vybere si ze seznamu dostupných
dokumentů záznam, ke kterému chce archivovat plný text a zvolí tlačítko
archivovat.

Obrázek 3 — Archivace článku

Dokumenty je možné nahrát ve formátu PDF, pokud si autor není jistý, zda
může dokument archivovat a zpřístupnit, má k dispozici pomůcku (průvodce),
jak postupovat.

Obrázek 4 — Nahrání dokumentu do Digitální knihovny NLK
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Službu autoarchivace hodlá NLK provozovat v souladu s platnou legislativou
ČR. Podle nového občanského zákoníku Zákon č. 89/2012, občanský zákoník,
oddíl 5 Licence, pododdíl 3 Zvláštní ustanovení pro licenční smlouvu
nakladatelskou:
„(1) Licenční smlouvou nakladatelskou poskytuje autor nabyvateli
licenci k rozmnožování a rozšiřování autorského díla slovesného, hudebně
dramatického nebo hudebního, výtvarného, fotografického nebo vyjádřeného
způsobem podobným fotografii, nejde-li o užití autorského díla v provedení
výkonnými umělci.
(2) Nebyla-li ve smlouvě uzavřené v písemné formě výslovně ujednána
nevýhradní licence, hledí se na licenci jako na výhradní; to neplatí, jde-li
o rozmnožování a rozšiřování autorského díla v periodické publikaci.“[cit. 1]
Z uvedeného se dá usuzovat, že pokud neexistuje smlouva v písemné
podobě, u článků nemusí mít autor obavu je archivovat a zpřístupnit přes
portál Medvik, avšak u kapitol z monografií a u monografií na to právo nemá,
pokud to není ošetřeno jinak ve smlouvě. V případech, kdy nakladatel/
vydavatel zanikl, přechází veškerá práva na autora. Archivování a zpřístupnění
vydavatelského PDF (podoba článku v jaké vyšel v časopise) přesto nemusí být
jednoznačné, zejména u zahraničních titulů je nutné si tyto informace ověřit,
např. přes službu SHERPA/RoMEO.
„SHERPA/RoMEO poskytuje informace o přístupu vydavatelů k otázce
(auto)archivace elektronických preprintů a postprintů v digitálním repozitáři,
databáze nyní zahrnuje přes 1000 vydavatelů (a téměř 20 000 časopisů)

Obrázek 5 — Průvodce autoarchivací
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především anglo-americké provenience. Jednotlivé přístupy vydavatelů
(k otázce autoarchivace) barevně rozlišuje, a to na:
• zelená – možnost archivace preprintu a postprintu nebo vydavatelského
PDF
• modrá – možnost archivace postprintu nebo vydavatelského PDF
• žlutá – možnost archivace preprintu
• bílá – autoarchivace není podporována“ [cit. 3]
Z České republiky se dají informace dohledat pouze k 8 vydavatelům, z oboru
lékařství pouze 1 – Aprofema s titulem Aktuální gynekologie a porodnictví.
Pro usnadnění rozhodování, zda autor může, nebo nemůže dokument
archivovat, byl vytvořen průvodce možnostmi archivace a zpřístupnění
článku s využitím informací z registru SHERPA/RoMEO a zobrazením odkazů
na stránky příslušného časopisu (pokud jsou odkazy k dispozici v záznamu
časopisu v Katalogu Medvik).
V procesu autoarchivace autor vybere, o jakou verzi dokumentu se jedná:
preprint, postprint, vydavatelská verze, poster a zvolí typ veřejné licence, pod
kterou si přeje, aby byl dokument v portálu Medvik zveřejněn.

Obrázek 6 — Import dokumentu
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K jednomu bibliografickému záznamu je možné nahrát více typů dokumentů,
např. abstrakt, fulltext přednášky, prezentace.
V účtu autor vidí seznam jím nahraných dokumentů včetně seznamu
dokumentů, které byly archivovány spoluautory.

Obrázek 7 — Seznam archivovaných dokumentů

Dokumenty se archivují do Digitální knihovny NLK (dále jen DK). DK je
provozována v open source systému Kramerius verze 4 a je plně integrována
do portálu Medvik.

Obrázek 8 — Kramerius verze 4

Informace o uloženém plném textu v DK se zobrazí přímo u bibliografického
záznamu v portálu Medvik.
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Obrázek 9 — bibliografického záznamu s archivovaným plným textem

V detailním zobrazení záznamu je přímo vidět náhled archivovaného
dokumentu.

Obrázek 10 — Detailní zobrazení bibliografického záznamu s archivovaným plným
textem

Případová studie
V testovacím provozu byla autoarchivace ověřena na konkrétním autorovi
– českém lékaři, biochemikovi, vysokoškolském pedagogovi, výzkumném
pracovníkovi. V první fázi byla provedena analýza jeho publikační činnosti,
kde bylo ověřováno, kolik prací má autor uvedeno v databázích Bibliographia
medica Čechoslovaca (dále jen BMČ), PubMed, Embase, Scopus, Web of
Science (dále jen WoS), GoogleScholar a na osobních stránkách autora.
Nejvíce prací je zaznamenáno na stránkách autora, celkem 459. Více než
60% prací z uvedeného seznamu představují konferenční materiály, vědecké
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práce, výukové materiály, kapitoly v knize, které většinou nebývají zahrnuty
v bibliografických databázích. Vzhledem k tomu, že autor publikuje i v jiných
než lékařských oborech (technika, chemie), nebyly ani tyto práce v lékařských
databázích nalezeny. Bylo provedeno vzájemné porovnání mezi databázemi
a BMČ (viz graf ), kde je vidět, že většina publikovaných prací je v BMČ
přítomna, chybí pouze starší zahraniční bohemika a sborníky (13 záznamů)
a nepublikované práce (5 záznamů). Časové pokrytí bylo ve všech databázích
téměř totožné – léta 1978-2013.

Obrázek 11 — Porovnání mezi databázemi

U většiny prací, které nebyly nalezeny v BMČ, je možné podle ostatních
databází doplnit záznam do BMČ, celkem 13 záznamů, u 5 nepublikovaných
(GoogleScholar) je nutné zajistit pořízení základních metadat.
V další fázi bylo ověřováno, které z prací mohou být archivovány a zpřístupněny prostřednictvím portálu Medvik. Z celkového počtu 182 záznamů v BMČ
je u sledovaného autora u 117 prací uveden jako první autor. Archivovat je
možné práce, kde s touto aktivitou souhlasí všichni spoluautoři, archivovat
mohou všichni spoluautoři. Ze 182 prací byl vytvořen seznam zdrojových
dokumentů a ke každému dokumentu byly dohledávány informace, zdali je
možné provést jejich archivaci a zpřístupnit přes portál Medvik.

Práce, které jsou ve
zdrojích, k nimž má
smlouvu NLK

Počet
prací

Je možné
archivovat?

19

ANO

Poznámka
NLK má s řadou českých
vydavatelů uzavřenou
smlouvu a poskytování
a zveřejňování
elektronických zdrojů,
kde je u konkrétních
zdrojů povoleno
zveřejnění plných textů
prostřednictvím portálu
Medvik
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Počet
prací

Je možné
archivovat?

Poznámka

Práce, u nichž je možné
archivovat vše

1

ANO

Práce, u nichž informace
není známa – periodika,
sborníky

93

ANO

Práce, u nichž informace
není známa – kapitoly
v knize, články ve
sborníku, monografie

13

NE

Práce, u nichž je zaniklý
vydavatel/nakladatel

32

ANO

Nakladatel není uveden

8

ANO

Práce uvedené na
vlastních stránkách

2

ANO

Práce, u nichž je možné
archivovat pouze
preprint

1

ANO

Zakázáno vydavatelské
PDF

Práce, u nichž je možné
archivovat pouze
preprint a postprint

10

ANO

Zakázáno vydavatelské
PDF

Zaměstnanecká díla

4

NE

Grantové zprávy IGA,
online publikace na 1.
LF UK, nutný souhlas
zaměstnavatele

Tabulka 1 — Výsledek - možnost archivace a zpřístupnění přes portál Medvik

U 166 prací může autor práce archivovat a zveřejnit, u 17 ne. U 11 prací je
přímo zakázáno archivovat a zveřejňovat nakladatelské PDF.
Při testování se ukázalo důležité přidat další typy u archivovaných dokumentů,
zejména prezentace a možnost zpřístupnění s určitým omezením, např. na IP
adresu NLK nebo pouze pro registrované uživatele NLK. Jako problémové se
jeví práce, které byly publikovány ve zdrojích, kde je autoarchivace zakázána
nebo je povolen pouze preprint a postprint. I v těchto případech chtějí autoři
své práce archivovat. Jako možnost se nabízí, že u těchto prací by byl přístup
pouze pro autora a pověřené pracovníky NLK.
Vzhledem k tomu, že v BMČ jsou ve většině případů podchyceny pouze
publikované práce a řada autorů má i práce, které publikovány nebyly: postery,
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prezentace, výukové materiály, konferenční materiály bylo rozhodnuto, že
bude do webové aplikace autoarchivace přidána možnost vložení práce, která
není podchycena v BMČ. Připravuje se jednoduchý formulář, kam autor vloží
základní metadata (autor, název, zdrojový dokument, rok vydání), na jejichž
základě by byl vygenerován bibliografický záznam BMČ, který by prošel v NLK
supervizí, aby splňoval požadované údaje bibliografického záznamu v BMČ.

Závěr
Z provedené případové studie vyplývá, že vytváření národní databáze BMČ je
pro naše autory velmi významné, neboť práce uvedené v domácích zdrojích
jsou v mezinárodních databázích nepokryté.
Služba autoarchivace v portálu Medvik se během testování ukázala jako
užitečný nástroj. Pro jeho plné využití a rozšíření je potřeba zapracovat další
funkcionality, zejména zjednodušit/změnit způsob registrace uživatelů NLK,
aby registrace nebyla překážkou ve využívání této služby. Vhodná je zejména
pro publikující lékaře, jejichž instituce nemá vlastní repozitář, výhodou je
určitě i možnost zařazení nepublikovaných odborných prací nebo prací, které
se nepodařilo při zpracování BMČ podchytit (kapitoly v knize, zahraniční
bohemika, práce v nelékařských časopisech, konferenční materiály).
Autoarchivace v rámci institucionálních či oborových repozitářů je rozvíjející
se světový trend v oblasti publikování vědecké literatury. V rámci otevřeného
přístupu je považována za tzv. Zelenou cestu otevřeného přístupu, kterou
NLK podporuje. Autoarchivace v otevřených repozitářích umožní okamžité
a globální šíření znalostí, zvýší viditelnost odborných prací, zvýší citovanost.
Článek byl podpořen projektem IGA MZ ČR NT12345.
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