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Návody, příručky
Open access
  Otevřený přístup k vědeckým informacím: Horizont 2020
Návod pro pracovníky Univerzity Karlovy, jak splnit povinnost otevřeného přístupu k vědeckým informacím v rámci
programu Evropské komise   Horizont 2020 .

  Predátorské časopisy a open access: predátoři ve světě vědeckého publikování
Návod pro pracovníky Univerzity Karlovy, jak zhodnotit důvěryhodnost vědeckých časopisů a vyvarovat se případnému
publikování v tzv.   predátorských časopisech .

Výzkumná data
  Data Management Expert Guide
Průvodce správou výzkumných dat zaměřený na sociálněvědní obory.

  Jak FAIR jsou vaše výzkumná data?  (checklist)
Tento checklist vám pomůže zhodnotit, jak FAIR (vyhledatelná, dostupná, interoperabilní, opětovně využitelná) jsou vaše
výzkumná data.

  OpenAIRE guides
Na stránkách OpenAIRE naleznete sérii průvodců, které vám pomohou zorientovat se v problematice otevřených
výzkumných dat.

  Otevřený přístup k vědeckým informacím Horizont 2020: Open Research Data Pilot
Návod pro pracovníky Univerzity Karlovy, jak splnit povinnost otevřeného přístupu k výzkumným datům v rámci programu
Evropské komise   Horizont 2020 .

Videozáznamy, webináře
  Open science: od dat k publikaci (2021)  - záznamy přednášek ze   série školení  pro akademické a výzkumné pracovníky
Univerzity Karlovy k tématům správy výzkumných dat, open access aj.

  OAWebináře (2020)  - záznamy online přednášek věnujícíh se tématům open access a správě výzkumných dat
•   Open Access in a Nutshell  (Bc. Šárka Grofová, M.A.)
•   Proč věnovat čas a energii správě výzkumných dat  (Mgr. Dagmar Hanzlíková a Ing. Milan Janíček)

  OAWebináře (2019)  - záznamy online přednášek věnujících se tématům open access a open data.
•   Kontrola dodržování principů transparentnosti a dobré praxe ve vědeckých časopisech  (Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

a Mgr. Lukáš Plch)
•   Open access a open data povinnost v projektech z Horizontu 2020 a výhled do Horizon Europe  (Mgr. Jiří Kotouček)
•   Open access mezi americkými univerzitními nakladateli  (Mgr. Petr Valo)
•   Otevřený přístup k vědeckým informacím – právo a příklady   (Bc. Ing. Jiří Marek)
•   Výzkumná data a jak s nimi pracovat  (PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.)
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