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Otevřený přístup k datům

Jindřich Krejčí (Sociologický ústav AV ČR)

Zveřejňování výsledků a vzájemná návaznost výzkumů vytvářejí důležité 
podmínky rozvoje současné vědy a tento fakt platí i pro sdílení dat. Možnost 
využívat a kombinovat různé veřejně dostupné databáze přispívá k řešení mno-
ha výzkumných úloh, které by jinak bylo obtížné realizovat. Specifický význam 
má sdílení dat pro mezinárodní komparace a studium vývoje v čase, otevřený 
přístup k datovým zdrojům umožňuje využívat reálná výzkumná data ve výu-
ce na univerzitách, znalost datových výstupů předchozích projektů je oporou 
pro metodologický výzkum, pro ověřování výzkumných nástrojů i koncipování 
nových výzkumných projektů a snižuje potřebu opakovat podobná empirická 
šetření. Dostupnost dat přispívá k ověřitelnosti výsledků a transparentnosti 
vědeckého výzkumu.

Vzájemnou výměnu dat mezi výzkumnými týmy lze realizovat na komerč-
ním základě nebo na základě reciprocity. Prostředí akademického výzkumu 
ovšem vyžaduje široké a efektivní sdílení výzkumných dat založené na vytvá-
ření „otevřeného přístupu“. Data často vznikají za velkých nákladů z veřejných 
zdrojů. Hodnotu zpět ovšem nezískáváme pouhým vznikem databáze, ale tepr-
ve s jejím využitím. Využitelná informační hodnota přitom obvykle přesahuje 
výzkumný záměr projektu, v jehož rámci data vznikla, a proto je logické poža-
dovat, aby recipient veřejné podpory umožnil důsledné využití databáze i nad 
tento rámec. Pokud tomu nebrání povaha dat nebo jiné specifické okolnosti, 
databáze by tedy po skončení využití v rámci původního projektu měla být vol-
ně přístupná pro další, sekundární výzkum. 

Politika otevřeného přístupu
Zveřejňování vědeckých informací na bázi otevřeného přístupu (Open Access, 
OA), tj. prostřednictvím nezpoplatněného on-line přístupu, získává v aka-
demickém výzkumu stále větší význam. Pro vědce to přináší značné výhody  
v akceleraci šíření výsledků výzkumu včetně dopadů na jejich impakt. V po-
slední době se pak principy otevřeného přístupu nebývale silně a navzdory 
dříve zavedeným způsobům prosazují jako součást vědních politik na všech 
jejích úrovních1. Tento trend zasáhl i Českou republiku. Hlavní pozornost je 
u nás ale téměř výhradně obrácena k problematice zpřístupňování publikací, 
zatímco další část agendy, která se týká výzkumných dat, dosud zůstává spíše 
stranou zájmu. To se ovšem může brzy změnit, protože tlak na nastavování 
režimu otevřeného přístupu k datům významně posiluje ve vědních politikách 

1 Viz např. implementace pravidel otevřeného přístupu v 7. rámcovém programu EU 
nebo současný návrh britské legislativy, podle něhož výsledky veřejně podporovaného 
výzkumu ve Spojeném království mají být dostupné v režimu otevřeného přístupu od roku 
2013.
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OECD a Evropské unie a řada dalších členských zemí těchto uskupení v jeho 
prosazování postoupila už hodně daleko.

V lednu 2004 byla na ministerském setkání OECD za účasti 34 zemí včetně 
České republiky podepsána Deklarace o přístupu k výzkumným datům z ve-
řejných zdrojů. Signatářské země se zavázaly k nastavení režimů, které budou 
podporovat otevřený přístup k datům a vytváření podmínek jejich snadného 
sdílení včetně požadavků např. na dokumentaci dat, profesionalitu jejich sprá-
vy, interoperabilitu, kvalitu apod. Obecné principy stanovené deklarací byly 
následně dále rozpracovány v oficiálním dokumentu Principy a doporuče-
ní OECD pro přístup k výzkumným datům z veřejného financování [OECD 
2007], který má sloužit jako opora pro formulaci datových politik zemí i or-
ganizací. Tyto principy vzápětí převzala jako součást své vědní politiky také 
Evropské unie2.

2 Akční plán Evropské komise je v komuniké EC Communication on Scientific Infor-
mation in the Digital Age: Access, Dissemination and Preservation [Evropská komise 
2007]. Úkoly pro členské země a Evropskou komisi sumarizuje dokument Conclusions on 
Scientific Information in the Digital Age: Access, Dissemination and Preservation [Rada 
Evropské unie 2007]. Součástí je i požadavek na zavádění národních strategií a struktur 
pro přístup, uchovávání a distribuci vědeckých informací v členských zemích. EU se dále 
zaměřuje na sdílení dat v rámci své širší koncepce otevřeného přístupu k výsledkům veřej-
ně podporovaného výzkumu.

Graf pro ilustraci. Otevřený přístup k datům?

Zdroj: Šetření otevřeného přístupu 2011 [Evropská komise 2012].
Poznámka: Dotazovací šetření řešitelů projektů 7. rámcového programu EU, které byly  
v běhu v květnu 2011 v podprogramech zařazených do Open Access Pilot (energie, ži-
votní prostředí, zdraví, ICT, e-infrastruktury, věda ve společnosti, socioekonomické a 
humanitní vědy). Šetření provedla Evropská komise v červenci a srpnu 2011. N = 194.
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Principy
Podle definice OECD otevřenost v případě výzkumných dat „znamená 
přístup za rovných podmínek pro mezinárodní vědeckou komuni-
tu za nejnižší možnou cenu, nejlépe nepřesahující mezní náklady 
distribuce. Otevřený přístup k výzkumným datům z veřejného 
financování by měl být snadný, časově nenáročný, uživatelsky 
přívětivý a nejlépe založený na Internetu” [OECD 2007: 15]. Další 
principy jsou:
l Flexibilita přístupových kanálů a politik s ohledem na časté změny infor-

mačních technologií, charakteristiky výzkumných oblastí, rozdíly systémů 
vědy a výzkumu, právních prostředí a kultur v členských zemích OECD.

l Transparentnost, tzn. mezinárodní dostupnost (nejlépe on-line) infor-
mací o datech, organizaci, která je vyprodukovala, a podmínek souvisejících 
s používáním dat.

l Právní konformita, tzn. uspořádání přístupu má respektovat práva 
a legitimní zájmy všech zúčastněných stran podílejících se na veřejném 
výzkumu, tj. včetně např. právní ochrany národních zájmů důvěrnosti 
osobních údajů, obchodních tajemství atd.

l Ochrana duševního vlastnictví, přičemž ovšem případné partnerství 
organizací veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu samo o sobě není 
důvodem omezení přístupu k datům.

l Formální odpovědnost, která znamená, že přístup k datům má být 
založen na zavedení formalizovaných pravidel a uspořádání vztahů a od-
povědností zahrnujících např. práva a povinnosti autorů, producentů a 
vlastníků, postupy rozšiřování dat, omezení využití dat, finanční otázky, 
etická pravidla, právní odpovědnost a dlouhodobou udržitelnost archivace 
a zpřístupnění.

l Profesionalita, tj. správa dat založená na odpovídajících standardech a 
hodnotách vědeckého výzkumu v daných oblastech.

l Interoperabilita zahrnující technologickou a významovou kompatibilitu 
podporující mezinárodní a multioborové využití dat.

l Kvalita dat, tzn. nastavení a vyhovění kvalitativním standardům dat dané 
oblasti výzkumu.

l Bezpečnost, tzn. zajištění integrity a zabezpečení dat a dokumentace.
l Efektivita včetně zamezení duplikace úsilí při pořizování dat.
l Vykazatelnost, tzn. vyhodnocování výkonů v oblasti zpřístupnění dat.
l Udržitelnost jako klíčová charakteristika datové infrastruktury.

Principy OECD jsou formulovány a dále specifikovány jako opora pro ná-
rodní datové politiky a datové politiky organizací. V některých případech se 
ovšem nejedná jen o zavedení regulace a budování infrastruktury na národní 
úrovni, ale de facto o požadavky na mezinárodní vědecké komunity řady oborů 
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a oblastí výzkumu směřované k ustavení chybějících mezinárodních odbor-
ných standardů a vzorových praxí.

Limity
Pokud je uveden požadavek na otevřený přístup k výzkumným datům sám o 
sobě a bez dalšího kontextu, obvykle to vede k oprávněným obavám a kritice 
jeho nereálnosti. Je snadné najít příklady, kdy by data kvůli své povaze sdílena 
být neměla. Principy otevřeného přístupu však nesměřují k bezpodmínečnému 
zveřejnění jakýchkoliv dat za jakýchkoliv podmínek. V první řadě se vztahují 
pouze na výzkumná data, která vznikla s podporou z veřejných fondů, a to za 
účelem veřejně přístupného vědeckého výzkumu a znalostí. Netýkají se tedy 
např. dat ze zakázek nebo z výzkumu pro účely komercionalizace. Také řadu 
databází pořízených s veřejnou podporou ovšem z různých objektivních příčin 
není vhodné zveřejnit. V tomto případě není vyžadován otevřený přístup, ale 
transparentní informace o důvodech a ověření jejich souladu s principy.

Omezení přístupu k sociálněvědním datům jsou typicky důsledkem ochra-
ny soukromí osob a důvěrnosti osobních údajů. K dalším důvodům omezení 
přístupu může patřit např. ochrana obchodních tajemství a duševního vlast-
nictví, zajištění národní bezpečnosti nebo riziko narušení právních jednání 
apod. 

V řadě případů lze bariéry přístupu eliminovat zajištěním určitých pod-
mínek vzniku databáze nebo její vhodnou úpravou. V jiných případech lze 
aplikovat specifické procedury přístupu, které umožní využití dat a zároveň 
odstraní rizika spojená s jejich zveřejněním. Pokud se týká např. ochrany osob-
ních údajů, může se jednat o získání odpovídajícího informovaného souhlasu 
respondentů při sběru dat nebo anonymizaci dat, která zejména u těch kvan-
titativních často výzkumný materiál nijak neznehodnotí (data slouží k získání 
informací o celku, nikoliv o jednotlivcích). Některé databáze jsou zpřístupněny 
prostřednictvím tzv. vzdáleného přístupu přes internet, operace jsou kontrolo-
vány a výzkumník nevidí individuální záznamy v databázi, jiné jsou dostupné 
pouze ve specializovaných „bezpečných centrech“. Taková opatření pochopi-
telně nesou určité náklady a v souladu s principy OECD by měla být aplikována 
tehdy, pokud jsou efektivní.

Legální bariéry se mohou objevit i kvůli nevhodným úpravám práv k dušev-
nímu vlastnictví na pracovišti. Výzkumné instituce by toto měly brát v potaz 
při formulaci svých vnitřních předpisů tak, aby byly schopny naplňovat princi-
py otevřeného přístupu k výzkumným datům a dostát případným požadavkům 
těch poskytovatelů podpory, kteří se jimi řídí a zpřístupnění dat požadují mezi 
povinnými výstupy grantu. 

Infrastruktura
Identifikaci a důsledné ošetření rizik spojených se zpřístupněním dat může být 
obtížné zvládnout s omezenými prostředky jednotlivého projektu. Také právní 
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prostředí je komplikované a v otázce výzkumných dat není příliš specifické a 
někdy ani jednoznačné. Proto je důležité, aby státní správa, odborné asociace i 
výzkumné organizace v této oblasti ustavily formalizované ověřené procedury 
a standardy, které je možné při realizaci výzkumných projektů a následné práci 
s daty a i při posuzování sporných případů aplikovat.

Další podmínkou naplňování principů otevřeného přístupu je existence od-
povídající výzkumné infrastruktury. K bariérám zveřejnění dat často patří také 
technické nároky včetně posouzení efektivity investic do vybudování a obsluhy 
přístupu, zejména pak, pokud by se tak mělo dít v rámci jednotlivého projektu. 
Odpovídající přístup k datům zpravidla efektivně zajistí specializovaná vý-
zkumná infrastruktura. Důvodem je i to, že přístup je obvykle dlouhodobý a 
přesahuje časový rozsah většiny projektů. Úroveň infrastruktury se ale v jed-
notlivých zemích a v různých oborech radikálně liší a její současný stav někdy 
smysluplné naplnění principů otevřeného přístupu nedovoluje. Integrální 
součástí politiky otevřeného přístupu k datům je proto i systematická podpora 
budování a udržování výzkumné infrastruktury. 

Implementace ve světě
Principy otevřeného přístupu definované OECD [2007] představují uznaný 
mezinárodní standard a základní rámec pro datové politiky zemí i organizací. 
Národní vědní politiky je integrují do svých strategií. Vedle toho, že principy 
jsou zohledňovány v politikách podpory vědy, bývají důležitým východiskem 
také pro strategie budování výzkumných infrastruktur. Na celoevropské úrovni 
tak patří ke klíčovým hráčům prosazujícím zásady otevřeného přístupu např. 
Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury ESFRI, které je zod-
povědné za evropskou strategii budování velkých výzkumných infrastruktur, 
tzv. ESFRI Roadmap. Konkrétní opatření motivující výzkumníky k integraci 
principů otevřeného přístupu k datům do výzkumné praxe jsou pak zaváděna 
zejména na úrovni poskytovatelů podpory.

Řada zahraničních grantových agentur má velmi striktní pravidla pro zve-
řejňování dat vzniklých z jimi podpořených projektů. Např. americká National 
Science Foundation (NSF) v obecných grantových podmínkách postuluje poža-
davek na zpřístupnění dat. V návaznosti na to pak definuje specifická podrobná 
pravidla pro různé vědní disciplíny a výzkumné situace, kde je již poměrně 
přesně definován i způsob zveřejnění dat včetně infrastruktury, která ji má 
zveřejnit [viz např. NSF nedatováno]. Britské výzkumné rady, které obsluhují 
jednotlivé vědní oblasti, sdílí obecná základní východiska a v návaznosti na 
ně formulují specifické požadavky pro recipienty podpory v oblastech své pů-
sobnosti (viz sumarizace na stránkách Data Curration Centre [DCC 2012]). 
Pravidla se v těchto oblastech velmi liší s ohledem na rozdílné podmínky 
výzkumu a stav infrastruktury, nicméně vždy jsou dost přísná a na splnění po-
žadavků je např. vázán i převod prostředků grantu3. 

3 Např. realizátor relevantního výzkumu s poporou od Rady pro ekonomický a sociální 
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V řadě případů existují legitimní důvody, proč přístup k datům omezit. Vý-
zkumné metody a druhy dat jsou přitom velmi rozmanité a je nemožné stanovit 
jednoduchá, společná a přitom jednoznačná pravidla postihující do detailu 
všechny situace. NSF, britské výzkumné rady a řada dalších poskytovatelů 
podpory prosazují principy sdílení dat, opírajíce se o následující mechanismus:

1) jsou definovány obecné principy zveřejňování dat, případně doplněné o 
specifikace pro různé výzkumné oblasti, 

2) jako součást grantové aplikace je požadován „plán managementu dat“, 
který představuje formální dokument odpovídající na otázky, jaká data v pro-
jektu vzniknou a co se s nimi následně bude dít,

3) proces vyhodnocení grantových aplikací zahrnuje posouzení, zda je plán 
managementu dat v souladu s definovanými principy,

4) spolu s výsledky projektu je kontrolováno splnění závazků stanovených 
v plánu managementu dat.

Česká republika
Pokud se týká sociálních věd, sdílení dat a využívání sekundárního výzkumu 
je u nás dnes běžnou praxí. Zveřejňování dat je však z větší části založeno na 
vůli výzkumníků, přestože do vzniku databází jsou investovány veřejné peníze. 
Mezi jednotlivými obory a oblastmi výzkumu jsou pak velké rozdíly ve zvyklos-
tech a ochotě sdílet data. V sociologickém kvantitativním výzkumu a některých 
dalších oborech panuje, vzhledem k benevolenci pravidel, až překvapivě velká 
otevřenost. To však zdaleka neplatí bezvýhradně. Kvůli soutěživosti mezi vý-
zkumnými týmy podpořené též aplikací stávající metodiky hodnocení a kvůli 
snahám některých jednotlivců budovat si kariéru na výhradním přístupu k ur-
čité databázi se objevují v přístupu k datům zbytečné bariéry. Existují i příklady 
nedodržování mezinárodních závazků a zamezení mezinárodní spolupráce 
kvůli neochotě sdílet data. To vše má pak dopad na zhoršování výzkumného 
klimatu a na konkurenceschopnost českého výzkumu. 

Jak je výše uvedeno, Česká republika v roce 2004 podepsala deklaraci o pří-
stupu k výzkumným datům. Prvky politiky podpory sdílení dat lze identifikovat 
např. v koncepčních dokumentech k rozvoji velkých výzkumných infrastruktur 
nebo v důrazu na datové zdroje v dřívější Národní politice výzkumu, vývoje 
a inovací na léta 2009–2015. K realizaci konkrétních opatření na zavedení 
principů otevřeného přístupu k datům přímo do výzkumné praxe ovšem zatím 
nedošlo. Nebyla zahájena ani žádná širší diskuse a česká odborná veřejnost  
o současném vývoji této problematiky příliš neví.

Jednorázové komplexní zavedení principů otevřeného přístupu ve všech 
oblastech výzkumu je s ohledem na dosavadní praxi a stav infrastruktury  
u nás nereálné. Počáteční opatření efektivně podporující sdílení dat by však 

výzkum (ESRC) nedostane závěrěčnou platbu dotace, dokud neprokáže zveřejnění dat 
[ESRC 2010:4]. 
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nemusela být až tak náročná. V první řadě by se jednalo o deklarativní zahrnutí 
principů otevřeného přístupu k výzkumným datům do české vědní politiky. 
Principy je třeba přeložit z angličtiny, uvést do českého prostředí a přihlásit se 
k úsilí o jejich naplňování. O dané problematice je třeba informovat relevant-
ní odborné komunity. Prosazení principů do praxe lze iniciovat opatřeními 
poskytovatelů veřejné podpory výzkumu. Zadání grantové aplikace by bylo 
rozšířeno o požadavek poskytnutí základních informací o vytvářených data-
bázích a jejich využití po skončení projektu. Soulad záměru projektu a jeho 
výsledky by pak byly posuzovány s ohledem na principy otevřeného přístupu a 
stávající podmínky v příslušné oblasti výzkumu.

Poznámka: Článek vznikl v rámci projektu Projekt CESSDA: vytvoření českého uzlu  
CESSDA-ERIC a jeho zapojení do pan-evropské velké výzkumné infrastruktury dato-
vých služeb pro socio-ekonomický výzkum podpořeného Ministerstvem školství, mlá-
deže a tělovýchovy pod  registračním číslem LM2010006.
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