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WEBINÁŘE NA TÉMA OPEN SCIENCE:  

 
1. Co je Open Science  
2. Jak na Open Science 
3. Právní stránka výzkumných dat 

 

 

Datum:   Co je Open Science     6. dubna 2021, 10:00 – 12:00  

  Jak na Open Science   13. dubna 2021, 10:00 - 12:00 

  Právní stránka výzkumných dat 28. dubna 2021, 10:00 – 12:00 

 
Přednášející:  Jan Skůpa, Ústřední knihovna VUT 

Mgr. Ing. Jiří Marek, Open Content, Ústav výpočetní techniky MU  

JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D., Ústav práva a technologií  MU  

 

Odbor projektové podpory ve spolupráci s Ústřední knihovnou VUT pořádají na jaře 2021 sérii 

tří webinářů k problematice Open Science, která se uplatňuje jak v mezinárodních projektech, 

tak i v prostředí české vědy. 

První webinář bude úvodem do problematiky. Vysvětlí, co je Open Science, Open Access, 

Open Data (FAIR Data). Shrne základní informace a principy i důvody, proč se zabývat 

tématikou Open Science (Horizon Europe, Open Research Europe, EOSC). Tento seminář je 

určen současným i budoucím řešitelům mezinárodních projektů a pracovníkům grantových 

oddělení, stejně jako zájemcům o principy moderní komunikace vědeckých výsledků.  

Druhý webinář přinese praktický pohled: přehled metod a nástrojů Open Science. Budou 

uvedeny i praktické příklady použití těchto nástrojů. Významná pozornost bude věnována 

zejména vytváření Data management plánů. Tento seminář a je vhodný pro pracovníky, kteří již 

řeší některé projekty vyžadující splnění podmínek Open Sciecne, případně pro všechny další 

zájemce o tuto tématiku.  

Třetí webinář se bude zabývat právní podstatou výzkumných dat. Tématy bude 

autorskoprávní ochrana, databázová ochrana a přesah otevřeného sdílení dat a jeho právních 

implikací. Seminář je určen všem, kteří potřebují získat základní přehled o dopadech právní 

oblasti na správu výzkumných dat. 

Je možno zúčastnit se jednotlivých webinářů nebo celé série. Akce proběhnou 

online. 

https://www.opencontent.cz/
http://www.muni.cz/o-univerzite/fakulty-a-pracoviste/ustav-vypocetni-techniky
https://www.muni.cz/o-univerzite/fakulty-a-pracoviste/pravnicka-fakulta/222200-ustav-prava-a-technologii


  

Seminář je organizován v rámci projektu IN-IN NET VUT (identifikační kód LTI20002), 
který spolufinancuje MŠMT z programu INTER-INFORM. 

  
  
 

 
 

 

Registrace: Registrovat se můžete do 5. 4. 2021 nebo do vyčerpání kapacity zde. 

Registrace bude potvrzena e-mailem.  

 
Další informace: Ing. Jana Vránová, tel.: 541 145 236, e-mail: vranova@vutbr.cz 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Kec8xhfKUk6qLZa3lImlQs7Ft-e3UGtApuIsOyW_9ldUOFdLQ0E2VEQwNzZXVUhSSVhUNEpSQ01ISS4u
mailto:vranova@vutbr.cz

