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Abstrakt	

Disertační práce se zabývá spoluprací uvnitř vědeckých skupin a s jejich okolím 

s využíváním nástrojů a služeb informačních a komunikačních technologií. Byla 

provedena kvalitativní sonda s cílem zjistit,  jak  probíhá spolupráce, na jakých úrovních, 

jaký typ informací a dat je sdílen s využitím jakých softwarových nástrojů a služeb. 

V rámci práce byl vypracován popis hlavních typů dostupných softwarových prostředků 

na podporu vědecké spolupráce. Ve vybraných vědeckých  skupinách byl veden 

polostrukturovaný rozhovor, na jehož základě bylo  zjištěno, jak probíhá spolupráce a jaké 

nástroje jsou k ní reálně používány. Zpracování nasbíraných dat z rozhovorů a analýz bylo 

provedeno metodou zakotvené teorie. Výsledkem práce je popis vědeckého cyklu 

s vyznačenými činnostmi, při kterých probíhá spolupráce ve zkoumaných skupinách. 

Názorně  je tak zdokumentován stav využívání ICT technologií při spolupráci ve výzkumu. 

Lze konstatovat, že informační a komunikační technologie mají vliv na výzkumnou práci 

v průběhu celého vědeckého cyklu v rámci zkoumaných vědeckých skupin. 

Klíčová slova: vědecké skupiny, e-věda, ICT technologie, spolupráce	

Abstract	

The dissertation deals with collaboration within research groups and with their 

environment using information and communication technology. A qualitative probe 

research was conducted to see how the collaboration works, at what levels, what kind of 

information and data is shared with the use of what software tools and services. 

An overview of available types of collaboration software was made. Semi-structured 

interviews were conducted in selected research groups on the basis of which the patterns 

and tools for collaboration were established. The grounded theory method was chosen to 

process the data collected from interviews and analyses. The result of the thesis is the 

research cycle with marked activities in which cooperation is taking place in the studied 

groups. This documents the state of usage of information and communication technology 

in research collaboration. It was found that information and communication technology 

does have an impact on research work in the whole scientific cycle in the studied research 

groups. 

Keywords: research groups, e-science, e-research, ICT technology, collaboration 	
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Předmluva	

K	tématu	informační	podpory	vědy	a	výzkumu	mě	dovedl	můj	profesní	život.	Při	práci	

v	Ústřední	knihovně	ČVUT	jsem	vybírala,	nabízela	a	v	některých	případech	jsem	se	

podílela	na	vývoji	nových	a	 inovativních	 služeb,	nástrojů	pro	vědeckou	komunitu.	

Praxe	 mi	 ukázala,	 že	 na	 jedné	 straně	 existuje	 velké	 množství	 informačních	

a	komunikačních	 technologií	 a	na	 druhé	 straně	 potřeby	 vědců,	 vědeckých	 skupin	

a	univerzitního	prostředí.	Pro	hlubší	pochopení	problematiky	 jsem	začala	studovat	

doktorský	 program,	 který	mi	 umožnil	 se	 tématu	 věnovat	 více	 v	 teoretické	 rovině	

a	získané	znalosti	a	poznatky	aplikovat	v	praxi	v	univerzitním	prostředí.		

V	rámci	 svého	 doktorského	 studia	 jsem	 se	 vždy	 určitou	 dobu	 hlouběji	 zabývala	

jednotlivými	 oblastmi,	 jako	 jsou	 sociální	 sítě,	 citační	 manažery	 a	 služby	 velkých	

výzkumných	 infrastruktur.	 Vždy	 jsem	 o	 těchto	 tématech	 publikovala	 články	

a	zároveň	vedla	různé	semináře,	zapojovala	se	do	výuky	zejména	na	Českém	vysokém	

učení	 technickém	 v	Praze	 (ČVUT),	 ale	 také	 i	 na	 Masarykově	 univerzitě	 (MU).	

Semináře	na	téma	sociální	sítě	ve	vědě	a	výzkumu	jsem	vedla	na	ČVUT	v	letech	2011	

‐	2016	a	pravidelně	od	roku	2014	se	zúčastňuji	 jako	 lektorka	Týdne	 informačního	

vzdělávání	 na	 Masarykově	 univerzitě.	 V	roce	 2013	 jsem	 vedla	 celodenní	 seminář	

s	názvem	 Vědecká	 komunikace	 a	 sdílení	 informací	 v	 rámci	 odborně	 zaměřených	

sociálních	sítí	pro	vědecké	pracovníky	Vysokého	učení	technického	v	Brně.	Podobný	

seminář	 jsem	měla	 pro	 studenty	 knihovnictví	 a	 informačních	 studií	 v	rámci	 letní	

školy	 Kabinetu	 informačních	 studií	 a	 knihovnictví	 Filozofické	 fakulty	Masarykovy	

Univerzity	 (KISK)	 a	 Ústavu	 informačních	 studií	 a	 knihovnictví	 Filozofické	 fakulty	

Univerzity	 Karlovy	 (ÚISK)	 také	 v	roce	 2014.	 V	letním	 semestru	 2012/2013	 jsem	

vedla	 výběrový	 seminář	 pro	 studenty	 kombinovaného	 studia	 ÚISK	 s	názvem	

Kolaborativní	služby	a	nástroje	pro	vědu	a	výzkum.		

Problematika	 práce	 s	citacemi	 a	 jejich	 sdílení	 pomocí	 referenčních	 manažerů	 se	

v	České	republice	ukázala,	tak	jako	sociální	sítě	pro	vědu	a	výzkum,	málo	zpracovaná.	

Proto	jsem	se	touto	oblastí	intenzivně	zabývala.	Mimo	publikování	odborných	článků	

jsem	 vedla	 výuku,	 semináře	 a	 konzultace	 na	 téma	 používání	 referenčních	 nebo‐li	

citačních	manažerů.	V	letech	2014	‐	2015	jsem	úzce	spolupracovala	se	špičkovými	
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vědeckými	skupinami	na	ČVUT.	V	rámci	konzultací	jsem	pomáhala	zefektivnit	sdílení	

a	práci	s	odbornými	informacemi	těchto	skupin.	Podle	jejich	specifických	potřeb	jsem	

vybrala	 citační	 manažer,	 udělala	 školení	 na	 používání	 vybrané	 služby	 a	 pomohla	

nastavit	 funkce	 podle	 jejich	 požadavků.	 V	rámci	 diskuze	 jsme	 se	 vždy	 dostali	

i	k	dalším	problémům,	které	řešili	spolupráci.	Jednalo	se	například	o	sdílení	plných	

textů,	možnosti	videokonferencí	a	řadu	dalších	témat.	Získané	informace	mi	pomohli	

při	stanovení	výzkumného	záměru	a	konkretizaci	této	práce.		

V	průběhu	studia	jsem	řešila	několik	grantů,	jejichž	cílem	bylo	zpřístupnit	nové	ICT	

služby	 pro	 vědce.	 Jednalo	 se	 například	 o	 grant	 FRVŠ	 č.	 2372E/2011	 Nástroje	

a	referenční	služby	na	podporu	sdílení	a	šíření	 informací	v	rámci	interdisciplinárního	

univerzitního	 prostředí	 nebo	 grant	 FRVŠ	 č.	 2114/2012	 Zavedení	 nových	 služeb	 na	

podporu	efektivního	využívání	elektronických	informačních	zdrojů	na	Českém	vysokém	

učení	technickém	v	Praze.		

K	pochopení,	jak	se	přistupuje	k	podpoře	vědy	v	zahraničí,	mi	pomohlo	mé	zapojení	

do	 asociace	 IATUL	 (International	 Association	 of	 University	 Libraries),	 které	 je	

Ústřední	knihovna	ČVUT	členem.	Výsledkem	spolupráce	byla	organizace	semináře	

IATUL	Workshop	on	Information	Literacy	23.	–	25.	listopadu	2015	v	Praze	s	názvem	

Information	 literacy	and	beyond	 for	E‐Research	Support.	 Byla	 jsem	 v	organizačním	

týmu	a	zároveň	jsem	vedla	jeden	z	workshopů	na	téma	e‐research.	V	roce	2010	jsem	

byla	v	rámci	svého	studia	na	krátkodobé	stáži	v	prestižní	knihovně	Delft	University	

of	 Technology	 v	Holandsku.	 Cílem	 mé	 stáže	 bylo	 studium	 implementací	

nadstavbových	 nástrojů	 a	 služeb	 a	 zkušeností	 s	 jejich	 využíváním,	 management	

elektronických	 informačních	 zdrojů,	 sdílení	 informací	 a	 komunikace	 mezi	 vědci	

v	rámci	univerzitního	prostředí.	Navázala	jsem	řadu	kontaktů	a	získala	zkušenosti	ze	

zahraniční	univerzitní	knihovny.	

Celkem	 zásadní	 pro	 shromažďování	 informací	 a	 pochopení	 fungování	 vědy	 se	

ukázala	změna	pracoviště.	V	roce	2016	jsem	začala	pracovat	pro	sdružení	CESNET1,	

které	podporuje	vědu	a	výzkum	v	České	republice	provozováním	a	vyvíjením	národní	

                                                 

1			https://www.cesnet.cz	
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e‐infrastruktury.	Díky	tomu	jsem	navázala	řadu	kontaktů	se	špičkovými	vědeckými	

týmy	 v	České	 republice	 a	 zároveň	 se	 zorientovala	 v	oblasti	 podpory	 vědy	 v	rámci	

evropského	 výzkumného	 prostoru.	 Vedla	 jsem	 tým,	 který	 se	 zabýval	 návrhem,	

a	v	současnosti	 spravuje,	 webové	 stránky	 Velkých	 výzkumných	 infrastruktur2.	 Ty	

vznikly	ve	spolupráci	CESNET	a	MŠMT	ČR	a	shromažďují	se	zde	informace	a	novinky	

o	 dění	 velkých	 výzkumných	 infrastruktur.	 Cílovou	 skupinou	 jsou	 vědci,	 studenti	

doktorského	studia,	odborná	veřejnost.	Velké	výzkumné	infrastruktury	zabezpečují	

přístup	k	unikátnímu	souboru	služeb,	technologií	a	zařízení,	které	jsou	provozovány	

na	vědeckých	pracovištích	a	slouží	podpoře	české	vědy	a	výzkumu.	Díky	tomu	jsem	

se	 seznámila	 s	vědeckým	 prostředím,	 které	 v	České	 republice	 zajišťuje	 špičkovou	

vědu,	 a	 aktivně	 jsem	 se	 zapojila	 do	 aktivit	 těchto	 výzkumných	 skupin.	 I	 zde	 jsem	

získala	respondenty	do	mého	výzkumu.		

Informační	podporu	vědy	a	výzkumu	lze	považovat	za	velmi	široké	téma.	Zahrnuje	

vývoj	 nových	 služeb,	 ICT	 nástrojů,	 až	 po	management	 dat,	 informační	 vzdělávání,	

zpřístupňování	 informačních	 zdrojů,	 dále	 jsou	 to	 služby	 velkých	 výzkumných	

infrastruktur	 podporované	 z	prostředků	 národních	 i	 z	 mezinárodních	 finančních	

zdrojů.	Velký	vliv	na	současnou	podobu	vědy	má	hnutí	open	access	a	open	science,	

které	budu	zmiňovat	v	textu	práce.	Na	základě	získaných	poznatků	a	informací	jsem	

se	 zaměřila	 na	 téma	 spolupráce	 uvnitř	 vědeckých	 skupin	 a	 jakým	 způsobem	 sdílí	

informace	mezi	sebou	i	v	rámci	vědecké	komunity.	Zkoumané	téma	není	v	literatuře	

příliš	 zpracované	 z	pohledu	 informační	 vědy.	 Většinou	 se	 výzkumy	 zabývají	

spoluprací	 z	pohledu	 psychologie	 nebo	 jen	 určitou	 částí	 jako	 je	 např.	 využívání	

některých	ICT	prostředků.	Je	to	velmi	rychle	se	rozvíjející	tématika	a	díky	tomu	není	

ustálená	terminologie.	V	současnosti,	díky	podpoře	Evropské	unie,	se	objevuje	termín	

otevřená	 věda.	 Zdrojem	 informací	mi	proto	 byly	mimo	odborné	 literatury	 i	 různé	

webové	stránky,	přehledy,	příspěvky	z	konferencí,	seminářů,	odborné	diskuze.		

	

	 	

                                                 

2 https://www.vyzkumne‐infrastruktury.cz/	
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1 Úvod	

Dramatický	vývoj	informačních	a	komunikačních	technologií	(ICT)	koncem	20.	století	

lze	považovat	za	nový	věk	vědy.	Zásadní	změna,	nastala	s	příchodem	a	rozšířením	

internetu	 koncem	 90.	 let	 20.	 století,	 který	 způsobil	 změnu	 ve	 způsobu	 práce	

s	informacemi.	(Souček,	2009)	

V	literatuře	je	nový	způsob	práce	vědců	založeným	na	využití	ICT	popisován	různě,	

např.	 jako	 e‐věda	 nebo	 „čtvrté	 paradigma“.	 (Hey	 et	 al.,	 2009)	 O	 těchto	 dalších	

označeních	(věda	2.0,	otevřená	věda,	otevřený	výzkum)	se	hovoří	jako	o	rysech	druhé	

vědecké	revoluce,	díky	které	za	pomoci	služeb	internetu	a	nástrojů	web2.03	došlo	k	

akceleraci	 vědy,	 ve	 smyslu	 zrychlení	 výměny	 a	 šíření	 znalostí,	 využívání	 dalších	

možností	 komunikace.	 (Bartling	 a	 Frieske,	 2014)	 Nová	 éra	 výzkumu	 umožňuje	

vědcům	 využívat	 technologie	 pro	 výpočty,	 správu	 údajů,	 analýzu,	 vizualizaci	

a	spolupráci.	(Soehner	et	al.,		2010)	

Současná	věda	se	vyznačuje	zpracováváním	a	dynamickým	nárůstem	dat,	odborných	

informací	 a	 vysoce	 specializovanými	 oblastmi	 odborných	 znalostí.	 Vědec	 jako	

jednotlivec	nemůže	obsáhnout	veškeré	odborné	znalosti	a	zdroje	potřebné	pro	řešení	

rozsáhlého	komplexního	výzkumu.	 (Hara	et	al.,	2003)	 Je	proto	možné	konstatovat	

nárůst	potřeby	spolupráce	ve	vědeckém	výzkumu,	často	se	tato	skutečnost	dokazuje	

analýzou	spoluautorství.	(Coccia	a	Wang,	2016)	Především	je	to	patrné	u	disciplín	tzv.	

big	 science,	které	 se	vyznačují	potřebou	přístupu	k	unikátním,	 finančně	náročným	

zařízením	nebo	zpracováním	velkého	objemu	dat.	Počet	autorů	článků	pak	značně	

převyšuje	obvyklé	číslo	u	disciplín,	které	nejsou	tak	náročné	na	vybavení.	(Abramo	et	

al.,	2013)	Spolupráce	se	tak	stává	kritickým	bodem	vědeckého	výzkumu.	

Dalším	revolučním	rysem	soudobé	vědy	je	důraz	na	sdílení	dat	a	jejich	znovupoužití,	

na	 šíření	 vědeckých	poznatků	ve	 smyslu	otevřené	vědy	 (angl.	 open	 science).	 Je	 to	

umocněno	 přístupem	 Evropské	 unie,	 která	 v	rámci	 svých	 grantových	 programů	

                                                 

3	Technologie,	prvky	a	služby,	které	kladou	důraz	na	komunitu	a	její	vzájemnou	interakci.	Umožňují	

uživatelům	vytvářet	obsah	webu	(informace,	hudbu,	obrázky,	videa	apod.)	a	sdílet	jej	s	jinými	

uživateli	a	komunikovat	navzájem	(Havlová	et	al.,	2003)	
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podporuje	 výzkum,	 který	 otevřeně	 zveřejňuje	 své	 výstupy	 transparentním	

a	přístupným	 způsobem.	 (Working	 Group	 on	 Education	 and	 Skills	 under	 Open	

Science,	2017)		

S	ohledem	na	výše	uvedené,	spolupráce	nabývá	na	významu	a	je	důležitou	součástí	

vědecké	 práce.	 Vědci	 spolupracují	 v	rámci	 své	 vědecké	 skupiny,	 s	partnery	

ve	výzkumu,	 sdílí	 své	 poznatky	 ve	 vědecké	 komunitě	 a	 prezentují	 svůj	 výzkum	

poskytovatelům	finančních	prostředků	a	veřejnosti.	

1.1 Vymezení	problému	

Spolupráce	 ve	 vědeckých	 skupinách	 se	 v	literatuře	 zkoumá	 z	různých	 hledisek	

sociologických,	psychologických	metod	a	způsobů	komunikace.	Je	zde	řešena	tvorba	

a	 fungování	vědecké	skupiny,	motivace	ke	sdílení	 informací,	bariéry.	(Chung	et	al.,	

2016;	Hara	et	al.,	2003;	Pepe,	2010)	Dále	existují	studie	na	zkoumání	vlivu	spolupráce	

jako	 pozitivního	 faktoru	 na	 efektivitu	 vědeckého	 bádání.	 (Lee	 a	 Bozeman,	 2005;	

Abramo	et	al.,	2009)	

Dalším	hlediskem	je	sdílení	informací	ve	smyslu	týmové	spolupráce,	kdy	je	vytvářeno	

prostředí	 pro	 šíření,	 analýzu	 a	 zpracování	 dat,	 odborných	 informací,	 prezentaci	

výsledků	výzkumu	a	komunikaci	mezi	jednotlivými	členy	týmu.	Na	podporu	tohoto	

druhu	 spolupráce	 jsou	 vyvíjeny	 softwarové	 nástroje	 a	 služby,	 které	 napomáhají	

a	zefektivňují	sdílení	dat	a	informací,	rozšiřují	komunikační	možnosti.	(Vrana,	2010;	

Bawden	et	al..,	2017)	Při	mapování	a	analyzování	dostupných	služeb	a	nástrojů	na	

podporu	vědecké	práce	je	nutné	si	uvědomit,	jak	vědec	pracuje	s	informacemi	a	jakým	

způsobem	sdílí	informace	členové	týmu	mezi	sebou.	

Rozmach	a	dostupnost	prostředků	informačních	a	komunikačních	technologií	má	za	

následek	i	změnu	vědecké	práce.	Mají	potenciál	zefektivnit	komunikaci	a	spolupráci	

v	průběhu	vědeckého	procesu.	(Liao,	2010;	Rigby	a	Edler,	2005)	Všechny	tyto	změny	

a	příležitosti	vyvolávají	otázky,	 jaká	je	situace	v	České	republice?	Jakým	způsobem	

probíhá	 spolupráce	 uvnitř	 vědeckých	 skupin?	 Jsou	 využívány	 nové	 a	 inovativní	

prostředky	 pro	 sdílení	 a	 šíření	 výsledků	 výzkumu	 vědeckými	 a	 výzkumnými	

pracovníky?		
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Jedním	 aspektem	 ICT	 technologií	 je	 technické	 vybavení	 jako	 počítače	 a	 další	

hardwarové	prostředky,	dále	to	je	přístup	k	internetu.	V	rámci	České	republiky	mají	

vědci	 od	 roku	 1991	 přístup	 k	vysokorychlostnímu	 internetu,	 který	 pro	 vědeckou	

komunitu	zajišťuje	sdružení	CESNET4.	V	roce	2016	bylo	připojeno	všech	54	ústavů	

Akademie	 věd	 České	 republiky,	 všech	 28	 veřejných	 a	státních	 vysokých	 škol,	

8	soukromých	 vysokých	 škol	 a	dalších	 téměř	 300	výzkumných	 a	 vzdělávacích	

organizací.	(Satrapa,	2016)	V	současné	době	je	možné	považovat	toto	zabezpečení	za	

standard,	proto	v	rámci	této	disertační	práce	nebude	řešeno	hardwarové	vybavení	

a	připojení	k	internetu	jednotlivých	vědeckých	týmů.	Co	ovšem	není	tak	samozřejmé,	

je	využívání	služeb	e‐infrastruktury,	které	jsou	na	internetu	postaveny.	Tyto	služby	

jako	prostředky	pro	videokonference,	úložiště	dat	mají	potenciál	významně	zrychlit	

a	zefektivnit	spolupráci,	komunikaci	v	rámci	výzkumných	týmů,	proto	budou	v	textu	

dále	zmiňovány.		

K	tématu	se	váže	řada	dalších	otázek	a	možných	oblastí	výzkumu	jako	použitelnost	

služeb,	formáty	dat	a	tvorba	metadat,	archivování	dat	a	dokumentů	z	výzkumu.	Dále	

jsou	to	psychologické	a	sociologické	aspekty	tvorby	a	 fungování	vědeckých	skupin	

a	řada	 dalších.	 Bylo	 by	 jistě	 zajímavé	 věnovat	 těmto	 oblastem	 další	 odborné,	

výzkumné	práce.		

Tato	práce	se	zaměřuje	na	spolupráci	vybraných	vědeckých	skupin	se	sídlem	v	České	

republice	 z	pohledu	 informačních	 a	 komunikačních	 technologií.	 Není	 řešena	

psychologická	 a	 ani	 sociologická	 problematika	 spjatá	 s	tvorbou	 a	 fungováním	

pracovních	týmů.	Jsou	kladeny	otázky,	při	jakých	činnostech	v	rámci	vědeckého	cyklu	

výzkumní	pracovníci	spolupracují	uvnitř	vědecké	skupiny,	co	sdílí	a	jakým	způsobem	

šíří	 informace	 o	 výstupech	 ze	 svého	 výzkumu	 směrem	 k	partnerům,	 mateřské	

instituci	 a	 vědecké	 komunitě.	 Cílem	 je	 provést	 kvalitativní	 sondu	 do	 fungování	

vědecké	skupiny	a	zjistit,	zda	a	jaké	nástroje	a	služby,	ICT	aplikace	ovlivňují	vědecký	

cyklus	z	hlediska	spolupráce,	sdílení	odborných	informací	a	dat.	

                                                 

4 https://www.cesnet.cz 
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1.2 Výzkumné	otázky		

Zda	 sdílí	 vědci	 odborné	 informace	 a	 data	 v	rámci	 vědecké	 komunity,	 lze	 zjistit	

různými	technikami	kvantitativního	výzkumu.	Například	zjištěním	údajů	o	využívání	

různých	služeb	typu	datová	úložiště.	Dále	mohou	být	celkem	snadno	sledovány	údaje	

o	množství	uložených	článků	do	repozitářů,	objemu	sdílených	dat.	Další	sledovanou	

oblastí	 bývá	 analýza	 spoluautorství	 a	 množství	 zapojených	 subjektů	 v	rámci	

grantových	 projektů.	 Já	 jsem	 zvolila	 cestu	 kvalitativního	 výzkumu,	 jelikož	 chci	

hlouběji	 zdokumentovat	 situaci	 v	konkrétních	 vědeckých	 skupinách.	 Podrobněji	

o	zvoleném	výzkumném	postupu	a	motivaci	výběru	budu	psát	v	dalších	kapitolách.	

Pro	analýzu	dat	nebyla	vzhledem	ke	zvolené	výzkumné	metodice	zakotvené	teorie	

(více	 bude	 popsána	 v	kapitole	 Metodologie	 výzkumu)	 použita	 tvorba	 hypotéz.	

Výzkumný	postup	je	totiž	zaměřen	na	sběr	dat	a	jejich	následnou	analýzu	v	kontextu	

centrální	 otázky,	 která	 vymezuje	 zkoumanou	 tématiku.	 S	ohledem	 na	 zpracování	

výsledků	je	hlavní	otázka	rozdělena	do	dílčích	oblastí:	

Otázka	1:	Jaké	nástroje	a	služby	má	současná	věda	na	podporu	spolupráce?	

Tato	otázka	má	za	cíl	zjistit,	jaké	ICT	prostředky	jsou	dostupné	pro	vědeckou	práci	se	

zaměřením	 na	 aspekt	 spolupráce	 uvnitř	 vědeckých	 skupin.	 Na	 základě	 poznatků	

z	odborné	literatury,	webových	stránek	a	dalších	zdrojů	byla	provedena	integrativní	

přehledová	 studie,	 která	 sumarizuje	přehled	dostupných	 typů	 služeb.	 Cílem	práce	

není	vytvořit	soupis	veškerých	softwarových	a	webových	prostředků,	které	je	možné	

pro	 spolupráci	 využít,	 ale	 zpřehlednit	 řešenou	problematiku	 a	 vytvořit	 komplexní	

pohled	na	nabízená	technická	řešení.		

Otázka	2:	Spolupracují	zkoumané	vědecké	skupiny?	S	kým	a	na	jaké	úrovni?	Jaký	typ	

informací	a	dat	je	sdílen?	

Cílem	této	otázky	je	zjistit,	zda	skutečně	vědecké	skupiny	působící	primárně	v	České	

republice	 spolupracují	 v	rámci	 svého	 týmu	 a	 zároveň	 s	jakými	 dalšími	 subjekty	

spolupracují	nebo	sdílí	informace.		

Otázka	3:	Zda	a	který	software,	služby	a	nástroje	jsou	využívány	k	vědecké	spolupráci	v	

rámci	zkoumaných	skupin?		
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Pokud	bude	potvrzeno,	že	vědecké	skupiny	spolupracují.	Bude	poté	zkoumáno,	jaké	

informační	a	komunikační	technologie	používají	ke	spolupráci.	Z	hlediska	vznikající	

teorie	je	zajímavé,	i	jaký	typ	odborných	informací	a	dat	je	sdílen.	

V	průběhu	 sběru	dat	 v	 rámci	 zkoumaných	 skupin	 se	objevilo	další	 téma,	 které	 lze	

označit	za	doplňkové.		

Otázka	4:	Má	zapojení	do	mezinárodního	prostoru	vliv	na	větší	a	efektivnější	využití	

nástrojů	na	spolupráci?		

Otázka	má	za	cíl	zodpovědět,	jestli	ve	zkoumaných	vědeckých	skupinách	má	vliv	na	

spolupráci		komunikace	s	mezinárodními	členy	týmu	a	zahraničními	partnery.		

Souhrn	 těchto	 otázek	 představuje	 centrální	 otázku	 pro	 zvolenou	 metodu	 práce	

zakotvené	teorie.	

1.3 	Struktura	práce		

Struktura	této	disertační	práce	respektuje	zvyklosti	obvyklé	ve	vědeckém	textu,	který	

prezentuje	výsledky	výzkumu.	Po	předmluvě,	kde	byly	shrnuty	příčiny	vzniku	obsahu	

práce,	 následuje	 úvod	 do	 problematiky	 a	 vymezení	 výzkumného	 problému.	 Byla	

stanovena	 jedna	 centrální	 otázka,	 která	 je	 rozdělena	 do	 čtyř	 dílčích	 výzkumných	

otázek.	Kapitola	2	 je	věnována	 teoretickým	východiskům,	kde	 je	definován	 termín	

vědecká	 skupina	a	 tým,	pojem	spolupráce	a	potřeby	vědců.	 Jsou	 také	diskutovány	

termíny	e‐věda,	otevřená	věda.	

Následuje	výzkumná	část	práce.	V	kapitole	3	je	popsána	metodologie	práce,	zvolená	

vědecká	metoda,	vyjmenovány	jsou	způsoby	sběru	dat.	Zmiňována	je	i	problematika	

etického	nakládání	s	výzkumnými	daty.	Kapitola	4	formou	přehledu	seznamuje	s	typy	

dostupných	 skupin	 ICT	 nástrojů	 a	 služeb	 vyvíjených	 přímo	 pro	 potřeby	 vědy	

a	výzkumu	 nebo	 používaných	 vědci.	 Další	 část	 práce	 je	 věnována	 analýze	

zkoumaných	 vědeckých	 skupin.	 Byl	 proveden	 kvalitativní	 výzkum	 formou	

polostrukturovaného	rozhovoru	v	pěti	výzkumných	skupinách.	Nasbíraná	data	jsou	

popsána	v	kapitole	5.		
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Následující	 část	 práce	 se	 zabývá	 diskuzí	 k	získaným	 výsledkům	 výzkumu	 podle	

stanovených	výzkumných	otázek	a	zároveň	nastiňuje	další	možné	směry	výzkumu.	

Kapitola	7	je	věnována	závěrečnému	shrnutí	této	disertační	práce.		
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2 Teoretická	východiska	

Během	posledních	několika	desetiletí	se	výzkumné	výzvy	staly	složitějšími,	vědecké	

znalosti	 a	metody	 pokročily.	Možná	 z	tohoto	 důvodu	 se	 vědci	 stále	 častěji	 spojují	

s	kolegy	ke	společnému	výzkumu.	V	současnosti	 je	napsáno	90	%	všech	vědeckých	

publikací	dvěma	nebo	více	vědci.	Většina	článků	 je	nyní	napsána	6	až	10	osobami	

z více	než	jedné	instituce.	Velikost	autorských	týmů	se	rozšířila,	proto	je	věnována	

pozornost	i	problémům	a	fungování	vědeckých	skupin.	(Cooke	a	Hilton,	2015)	

2.1 Vědecká	skupina,	výzkumný	tým	

Sociologové	 definují	 pracovní	 skupinu	 jako	 druh	 sociální	 skupiny,	 která	 vzniká	

na	pracovišti.	Jedná	se	o	funkčně	propojený	celek	minimálně	dvou	spolupracovníků.	

(Cooke	a	Hilton,	2015)	Pracovní	skupina	obvykle	má	své	specifické	vnitřní	hodnoty	

a	normy.		Základní	charakteristické	znaky	skupiny	(Bedrnová	a	Nový,	2007):	

•	 Společný	důvod	a	cíl	

•	 Společné	místo	existence	

•	 Společná	činnost	

•	 Častá	vzájemná	interakce	jejích	členů	

•	 Relativně	stabilní	vztahy	členů	skupiny	

•	 Struktura	sociálních	pozic	a	rolí	

•	 Společné	skupinové	vědomí	představující	systém	postojů,	norem	a	hodnot	

Tuto	charakteristiku	lze	aplikovat	i	na	vědecké	skupiny,	které	jsou	v	podstatě	totožné	

jako	pracovní	skupiny.	Rozdíl	spatřuji	ve	specifičtěji	zaměřeném	cíli	a	to	je	výzkum	

v	dané	vědecké	oblasti.	S	ohledem	na	dnešní	možnosti	ICT	technologií	je	diskutabilní	

bod	společné	místo	existence.	To	nemusí	pro	současné	vědecké	skupiny	platit.	

Od	pracovní	skupiny	se	obvykle	odlišuje	pracovní	 tým.	Větší	skupiny	vědců	(např.	

členové	 výzkumného	 centra)	 se	 převážně	 skládají	 z	 několika	 týmů,	 které	 obvykle	

zahrnují	 10	 nebo	 méně	 jedinců.	 (Cooke	 a	 Hilton,	 2015)	 Týmy	 jsou	 zaměřené	

na	společný	 úkol.	 Jsou	 složeny	 z	 lidí	 s	 různými,	 ale	 doplňujícími	 se	 znalostmi	

a	dovednostmi.	Hlavním	 rysem	 týmu	 je	 tedy	 zaměření	 na	 společný	pracovní	 úkol.	
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(Hayes,	2005)	Výzkumný	tým	lze	tedy	chápat	jako	skupinu	výzkumných	pracovníků,	

která	spolupracuje	na	vytváření	vědeckých	výsledků.	(Milojević,	2014)	

Vědecké	 týmy	 se	 mohou	 lišit	 délkou	 existence.	 Některé	 jsou	 sestaveny	 jen	 pro	

konkrétní	úkol,	 jiné	mohou	být	 sestaveny	s	očekáváním	dlouhodobější	 spolupráce	

zkoumající	více	aspektů	souboru	problémů.	(Bennett	et	al.,	2010)	

Velikost	 vědeckého	 týmu	 se	 klasicky	dokazuje	 analýzou	 spoluautorství	 vědeckých	

publikací.	 Staša	 Milojević	 (2014)	 navrhl	 model,	 který	 vysvětluje	 vývoj	 velikosti	

vědeckých	týmů,	jak	se	projevuje	v	seznamech	autorů	článků	výzkumu.	Ukazuje,	že	

vytváření	 týmu	 je	 multimodální	 proces.	 Primární	 režim	 vede	 k	 poměrně	 malým	

týmům,	 jejichž	 velikost	může	představovat	 typický	počet	 výzkumných	pracovníků	

potřebných	 k	 vypracování	 výzkumného	 plánu.	 Sekundární	 režim	má	 za	 následek	

týmy,	které	se	rozšiřují	a	jsou	pravděpodobně	používány	k	provádění	výzkumu,	který	

vyžaduje	odborné	znalosti	nebo	zdroje	mimo	jádro	týmu.		

V	literatuře	často	dochází	k	záměně	mezi	termíny	skupina	a	tým.	Terminologie	není	

ustálená,	proto	autoři	odborných	článku	často	píší	o	týmu,	i	když	z	kontextu	je	patrné,	

že	se	spíše	jedná	o	skupinu.	V	rámci	této	práce	budu	dodržovat	vymezení	podle	výše	

vyjmenovaných	charakteristik.		

2.2 Potřeby	vědeckých	skupin	

Možný	 způsob	 demonstrování	 potřeb	 vědeckých	 a	 výzkumných	 pracovníků	 je	

pomocí	 vědeckého	 cyklu.	 Na	 obrázku	 1	 je	 znázorněn	 cyklický	 proces	 šíření	

a	zpracování	vědeckých	poznatků.		
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Obrázek	1:	Schématická	ilustrace	cyklu	tvůrčí	práce	

Na	začátku	je	výchozí	myšlenka,	nápad,	problém,	který	vědec	potřebuje	řešit.	Další	

krok	 je	 seznámení	 s	dosavadními	 poznatky	 a	jejich	 sumarizace.	 Poté	 je	 nutné	 tyto	

poznatky	kriticky	vyhodnotit	a	rozhodnout	o	způsobu	řešení	a	postupu	prací.	Teprve	

poté	 následuje	 samotná	 tvůrčí	 práce,	 která	 je	 zakončena	 zpracováním	 vědeckého	

výsledku	do	odborné	publikace,	dokumentů,	případně	jiné	relevantní	dokumentace.	

Po	zveřejnění	následuje	zveřejnění	a	sdílení	nových	vědeckých	poznatků.	

Vědecká	 komunikace	 je	 považována	 za	 základ	 každodenní	 činnosti	 výzkumných	

pracovníků.	Procter	a	kol.	(2010)	definuje	na	základě	literatury	vědeckou	komunikaci	

jako	(Thorin,	2006):		

 provádění	výzkumu,	rozvíjení	myšlenek	a	neformální	komunikace,	

 příprava,	formování	a	komunikace	výsledných	výsledků	výzkumu,	

 šíření	výsledných	formalizovaných	produktů	výzkumu,	

 řízení	osobních	kariér	a	výzkumných	týmů	a	výzkumných	programů,	

 sdělování	vědeckých	myšlenek	širším	komunitám.	

S ohledem na výše popsaný vědecký cyklus a vědeckou komunikaci, je možné definovat 

potřeby vědců, které jsou aplikovatelné na celou skupinu: 

•	 vyhledávat	informace,	

•	 pracovat	s	vyhledanými	informacemi,	
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•	 efektivně	pracovat	s	výzkumnými	výstupy,	poznatky,	

•	 připravovat	odborné	publikace,		

•	 šířit	výsledky	výzkumu,	

•	 zajistit	udržitelnost	–	znalosti	týmu	týkající	se	vědeckých	dat,	softwaru,	metod,	

postupů,	

•	 zajistit	udržitelnost	a	rozvoj	skupiny	–	financování,	přehled	o	příležitostech,	

propagace	výzkumné	činnosti.		

K	uspokojení	výše	popsaných	potřeb	potřebují	vědci	nastavit	efektivní	systém	práce,	

který	jim	pomůže	při	činnostech	v	rámci	celého	vědeckého	cyklu	a	komunikace.	

2.3 Vědecká	spolupráce		 	

Klíčovým	slovem	současné	vědy	je	spolupráce	(angl.	collaboration).	V	definicích	lze	

najít	dva	prvky	spolupráce	(Hara	et	al.,	2003):		

•	 společná	práce	pro	stanovený	cíl,	

•	 sdílení	znalostí.		

Spolupráci	vědeckých	skupin	lze	popsat	v	kontinuu	od	spolupráce	s	minimální	úrovní	

interakce	až	po	významnou	úroveň	interakce	a	integrace	(obr.	2)5.	(Bennett	a	Gadlin,	

2012)	

	

                                                 

5 Autoři	článku	zaměňují	termíny	tým	a	skupina.		
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Obrázek	2:	Úroveň	integrace	a	interakce	vědeckých	skupin6	

Na	 jedné	 straně	 spektra	 nízké	 interakce	 může	 vědecká	 laboratoř	 mít	 omezenou	

interakci	s	jinými	laboratořemi,	ale	uvnitř	mohou	členové	skupiny	spolupracovat,	aby	

dosáhli	 konkrétního	 souboru	 cílů.	 Střední	 úroveň	 interakce	 by	 mohla	 být	

charakterizována	 situací,	 kde	 dva	 nebo	 více	 výzkumníků	 z	 různých	 laboratoří	

společně	 pracují	 na	 projektu,	 nejsou	 však	 vysoce	 integrováni.	 Každý	 člen	 týmu	

přináší	 své	 konkrétní	 odborné	 znalosti	 a	 dovednosti	 k	 projektu	 tím,	 že	 provádí	

experimenty	 a	 analyzuje	 data	 se	 společným	 nebo	 souvisejícím	 souborem	 vzorků	

a	pak	své	výsledky	spojí.	Vysoce	integrovanou	a	interaktivní	skupinu	vede	jeden	nebo	

více	vědců	a	skládá	se	z	výzkumných	pracovníků	s	různorodým	zázemím	a	různými	

odbornými	 znalostmi.	 Spolupracovníci	 mají	 společné	 cíle,	 koordinují	 své	 zdroje	

a	sestavují	 společný	 program	 aktivit	 zaměřených	 na	 dosažení	 těchto	 cílů.	 Tato	

spolupráce	může	být	identifikovatelná	řadou	charakteristik	(Bennett	a	Gadlin,	2012):	

 pravidelné	setkávání,	

 definování	vize	a	stanovení	cílů	vytvořených	vědeckou	myšlenkou,	

 efektivní	komunikace.	

Mimo	 faktorů,	 které	 ovlivňují	 spolupráci	 uvnitř	 vědeckých	 skupin,	 např.	

psychologických,	existuje	i	řada	vnějších.	Vliv	na	práci	a	styl	fungování	výzkumných	

                                                 

6	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3652225/	
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skupin	má	mateřská	organizace,	grantové	agentury	a	odborné	organizace.	Všechny	

tyto	instituce	vydávají	nařízení	a	metodiky,	kterými	stanovují	pravidla	financování,	

zaměstnaneckých	 poměrů,	 ale	 i	 samotných	 výzkumů.	 Evropská	 unie	 podporou	

myšlenky	 otevřené	 vědy	 ovlivňuje,	 jakým	 způsobem	 je	 nakládáno	 s	výsledky	

výzkumu	a	tím	i	mechanismy	sdílení	informací	a	spolupráce	ve	vědecké	komunitě.	

Jela	 Steinerová	 (2017)	 na	 základě	 svého	 výzkumu	 zahrnuje	 do	 vlivu	 hodnoty,	

hodnocení	 a	metriky,	otevřenou	vědu,	 open	access,	 financování,	 vědeckou	politiku	

a	informační	etiku.		

Vědecká	 spolupráce	 je	 závislá	 na	 vybavení.	 Technologie,	 široce	 definované	 jako	

soubor	 nástrojů	 a	 postupů,	 které	 vědci	 používají	 při	 získávání	 a	 manipulaci	

s	informacemi,	ztělesňují	vzájemnou	provázanost	a	samostatnost	v	rámci	spolupráce.	

(Shrum	et	al.,	2007)	

2.4 Otevřené	prostředí	e‐vědy		

Směr	 současné	 vědy	 lze	 do	 českého	 jazyka	 přeložit	 jako	 e‐věda.	 V	anglicky	

psané	odborné	literatuře	se	objevují	termíny	e‐science,	e‐research.	Ve	starší	literatuře	

je	 možné	 se	 setkat	 i	 s	 termíny	 Grid	 v	Evropě	 (Foster	 a	 Kesselman,	 2004),	 nebo	

Cyberinfrastructure	(Atkinson	et	al.,	2004)	či	Collaboratories	v	USA	(Finholt,	2003).	

To	vše	umožňuje	vědcům	využívat	náročné	výpočetní	prostředky,	zpracovávat	velká	

data,	 výzkum	 provádět	 na	 finančně	 náročných	 zařízeních,	 vyvíjet	 nové	 formy	

vědeckých	 postupů.	 To	 vše	 je	 možné	 díky	 podpoře	 nových	 informačních	

a	komunikačních	technologií.		

Termín	 e‐science	 poprvé	 použil	 John	 Taylor,	 generální	 ředitel	 Úřadu	 Spojeného	

království	pro	vědu	a	technologii	v	roce	1999.	E‐science	lze	definovat	jako	„výpočetně	

náročnou	vědu,	která	se	provádí	ve	vysoce	distribuovaném	síťovém	prostředí.	E‐science	

používá	 obrovské	 datové	 soubory,	 které	 vyžadují	 grid	 computing7.“	 (Dobbs,	 2017)	

Výhodou	sdílených	dat	v	prostředí	e‐science	je	možnost	ověření	výsledků	výzkumu,	

                                                 

7	Gridové	výpočty,	je	termín	používaný	pro	popis	počítačů	propojených	pomocí	internetu	nebo	

vysokorychlostních	linek	pracující	společně.	(Bawden	et	al.,	2017,	s.	190)		
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příležitost	 pro	 jinou	 interpretaci	 dat	 v	 rámci	 interdisciplinárního	 prostředí,	 jejich	

dlouhodobé	 uchovávání	 (Tenopir	 et	 al.,	 2011).	 Všechny	 tyto	 termíny	 zohledňují	

změny,	 které	 se	 udály	 v	posledních	 několika	 desetiletích,	 kdy	 došlo	 k	posunu	

dynamiky	vědy.	E‐vědě	jsem	se	věnovala	i	v	časopise	ITlib	(Trtíková	2014).		

Dále	se	v	literatuře	objevuje	termín	Collaboratory,	který	spojuje	slova	spolupracovat	

a	 laboratoř.	 Snahou	 je	 vytvořit	 virtuální	 centrum	 „beze	 zdí“,	 zahrnuje	 využívání	

informačních	 a	 komunikačních	 systémů	 pro	 odstranění	 překážek	 geografické	

vzdálenosti	a	času	výzkumné	spolupráce	na	 formální	 i	neformální	úrovni,	k	řešení	

problémů,	sdílení	dat,	zdrojů	a	nápadů.	(Bair,	1999;	Pepe,	2010)	

Přístup	 k	službám,	 které	 umožňují	 komplexní	 výzkum,	 je	 většinou	 poskytován	

pomocí	 velkých	 výzkumných	 infrastruktur,	 protože	 se	 jedná	 o	 velmi	 finančně	

náročná	zařízení	a	služby.	Ministerstvo	školství,	mládeže	a	tělovýchovy	definuje,	že	

velká	 výzkumná	 infrastruktura	 „je	 výzkumným	 zařízením	 nezbytným	 pro	 ucelenou	

výzkumnou	a	vývojovou	činnost	s	vysokou	finanční	a	technologickou	náročností,	která	

je	schvalována	vládou	a	zřizována	pro	využití	též	dalšími	výzkumnými	organizacemi“	

(Velké	výzkumné	infrastruktury,	2017).	Seznam	všech	výzkumných	infrastruktur	pro	

Českou	 republiku	 je	 uveden	 v	 dokumentu	 vydaným	 MŠMT	 pod	 názvem	 Cestovní	

mapa	ČR	velkých	infrastruktur	pro	výzkum,	experimentální	vývoj	a	inovace8.	Rostoucí	

význam	výzkumných	infrastruktur	je	reflektován	řadou	významných	opatření,	a	to	

jak	 v	 rovině	 politické	 koordinace,	 tak	 v	 rovině	 přijímání	 finančních	 závazků	 na	

národní,	 makro‐regionální	 a	 panevropské	 úrovni	 (Mezinárodní	 výzkumné	

organizace,	nedatováno;	Besten	et	al.,	2010).	Carol	Tenopir	et	al.	(2011)	zmiňuje,	že	

infrastruktury	budou	hrát	hlavní	roli	v	budoucnosti	sdílení	dat.		

S	pojmem	e‐science	je	často	v	odborné	literatuře	spojován	termín	e‐research,	často	

jsou	oba	termíny	mezi	sebou	zaměňovány.	Pojem	e‐research	lze	považovat	za	širší	

koncept	 e‐science.	 Pronikl	 totiž	 i	 do	 dalších	 oborů,	 např.	 humanitních,	 sociálních,	

psychologických.	(Jirotka	et	al.,	2006;	Schroeder	a	Fry,	2007)	Stejně	jako	e‐science	se	

vztahuje	 na	 zpracování	 velkého	 množství	 údajů	 z	 vědeckých	 výzkumů,	 může	

                                                 

8	http://www.msmt.cz/vyzkum‐a‐vyvoj‐2/cestovni‐mapa‐cr‐velkych‐infrastruktur‐pro‐vyzkum	
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e‐research	 zahrnovat	 studie	 velkých	 jazykových	 korpusů	 v	 humanitních	 oborech	

nebo	 integrované	 analýzy	 sociální	 politiky	 v	sociálních	 vědách.	 (Dobbs,	 2017)	

Do	konceptu	e‐research	se	řadí	webové	nástroje	a	služby	web	2.0	a	sociálních	sítí,	

které	jsou	určeny	na	podporu	spolupráce	a	na	správu	a	znovupoužití	dat	a	odborných	

informací.	 (Fox	 et	 al.,	 2007)	 Těmto	 službám	 se	 budu	 detailněji	 věnovat	 v	dalších	

kapitolách.	

2.4.1 	Otevřená	věda		

Stěžejní	roli	v	současné	vědě	a	výzkumu	hraje	myšlenka	otevřené	vědy,	neboli	open	

science	 v	anglickém	 jazyce,	 která	 umožňuje	 sdílet	 výpočetní	 prostředky,	 zařízení	

a	jiné	 zdroje	 jednotlivcům	 a	 vědeckým	 týmům	 a	 zároveň	 podporuje	 volné	 šíření	

výsledků	 vědeckých	 aktivit.	 (Tenopir	 et	 al.,	 2011;	 Hara	 et	 al.,	 2003)	 Je	 to	 přístup	

k	vědeckému	procesu	založenému	na	spolupráci	a	nových	způsobech	šíření	znalostí	

za	pomoci	digitálních	 technologií	a	nástrojů	pro	spolupráci.	 (European	Comission,	

2016)	 Vychází	 z	myšlenek	 zmiňovaných	 u	 předchozích	 termínů.	 Evropská	 unie	

upřednostňuje	termín	otevřená	věda	(Foster	a	Kesselman,	2004),	i	když	se	vlastně	

zaměřuje	primárně	jen	na	význam	otevřenosti	a	volného	šíření	výsledků	výzkumů.	

Podporuje	 tento	 koncept	 tím,	 že	 požaduje	 volné	 šíření	 výstupů	 z	výzkumných	

projektů	 podpořených	 finančními	 zdroji	 z	grantů	 a	 zároveň	 vyhlašuje	 grantové	

programy	 na	 vývoj	 technologií,	 které	 tento	 směr	 podpoří.	 Otevřená	 věda	 usiluje	

o		 otevřenost	 celého	 výzkumného	 cyklu	 (viz	 obrázek	 3),	 podporuje	 sdílení	 a	

spolupráci.	 To	 ovšem	 znamená	 systematickou	 proměnu	 ve	 způsobu	 vědecké	 a	

výzkumné	 práce.	 Pro	 vědecké	 skupiny	 to	 znamená	 změnu,	 ale	 i	 příležitost	 šířit	

informace	o	svém	výzkumu	i	jinými	prostředky	a	informačními	kanály	jako	sociální	

sítě,	využívání	služeb	repozitářů,	lepší	identifikaci	své	práce	atd.		
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Obrázek	3:	Podpora	otevřenosti	v	různých	fázích	výzkumného	procesu9	

Tato	změna	zasahuje	do	celého	vědeckého	cyklu,	jak	je	vyznačeno	na	obrázku	3.	Má	

vliv	již	na	tvorbu	hypotéz	(Hypothesis),	kdy	vědec	má	větší	přehled	o	požadavcích	

poskytovatelů	finančních	prostředků.	Ve	fázi	sběru	dat	(Data	collection)	se	ujasňují	

autorská	 práva	 a	 případné	 správné	 ocitování	 použitých	 dat.	 Při	 zpracovávání	 dat	

(Processing)	 má	 vědec	 k	dispozici	 software	 s	otevřeným	 zdrojovým	 kódem	

a	rozhraní,	která	jsou	založená	na	otevřených	standardech	a	přístupná	v	otevřeném	

režimu.	Při	ukládání	dat	a	výsledků	(Storing	data	and	results)	je	třeba	je	označit	kvůli	

lepší	vyhledatelnosti	a	případnému	znovupoužití	trvalými	identifikátory	a	popisnými	

metadaty.	 K	 dlouhodobému	 ukládání	 dat	 (Long‐term	 preservation)	 lze	 využít	

bezpečných	 služeb,	 které	 zajišťují	 dlouhodobé	 zálohování	 a	 integritu	 materiálu,	

umožňují	 také	 označení	 standardními	metadaty	 pro	 dlouhodobé	 ukládání.	 Ve	 fázi	

publikování	a	distribuci	výsledků	výzkumu	(Publication	and	distribution)	je	možné	

využít	prostředků	otevřeného	recenzního	řízení.	Uložit	výstupy	v	institucionálních	

                                                 

9 
https://avointiede.fi/documents/14273/0/Open+Science+and+Research+Handbook+v.1.0/50316d
5d‐440b‐4496‐b039‐2997663afff8	
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repozitářích,	 kde	 jsou	publikace	opatřené	metadaty.	Znovupoužití	 (Reuse)	 se	 týká	

problematiky	citování	a	zajištění	kreditu	vědecké	práce.	(Open	Science	and	Research	

Initiative,	2014)	

Cílem	je	odstranit	jakékoliv	překážky	zabraňující	sdílení	všech	typů	výstupů,	zdrojů,	

metod	 nebo	 nástrojů	 v	 jakékoliv	 fázi	 výzkumného	 procesu.	 Otevřená	 věda	 je	

definována	jako	zastřešující	termín	nejen	pro	Open	Research	Data	a	Open	Access	pro	

vědecké	publikace,	se	kterými	je	nejčastěji	spojována,	ale	i	dalším	jako	Open	Source	

Software,	Open	Collaboration,	Open	Peer	Review	a	další.	(Foster	a	Kesselman,	2004)	

2.5 Dosavadní	výzkumy	

Jedním	z	komplexnějších	mezinárodních	výzkumů,	který	se	zabývá	využíváním	ICT	

technologií	 ve	 vědě,	 je	 dotazníkový	 průzkum	 z	let	 2015	 ‐	 2016,	 který	 provedla	

knihovna	 Utrecht	 University	 v	Nizozemí.	 Na	 vzorku	 20	 663	 vědců,	 knihovníků,	

editorů,	vydavatelů	a	dalších	skupin	bylo	zkoumáno	využívání	nových	online	nástrojů	

a	 webových	 služeb	 v	rámci	 vědecké	 komunikace.	 K	tomuto	 účelu	 byla	 vytvořena	

databáze	s	více	než	600	nástroji	(Bosman	a	Kramer,	2015)	a	nadále	je	aktualizována.	

V	průzkumu	 autoři	 vycházeli	 z	vědeckého	 cyklu	 (obrázek	 4)	 (Bosman	 a	 Kramer,	

2015),	který	zahrnuje	17	vědeckých	aktivit	v	oblastech	vyhledávání,	analýzy,	psaní,	

publikování,	 šíření	 a	 hodnocení	 výsledků	 výzkumu.	 Pro	 každou	 aktivitu	 vybrali	

7	zástupců	 služeb	 a	 nástrojů,	 vždy	 4‐5	 více	 známé	 a	 2‐3	 méně	 známé.	 Pro	 lepší	
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pochopení	 autoři	 výzkumu	 graficky	 znázornili	 vybrané	 typy	 služeb	 podle	 použití	

a	doby	jejich	vzniku.	

	

Obrázek	4:	Příklady	ICT	nástrojů	v	rámci	vědeckého	cyklu		

	

V	rámci	 vyhodnocení	 dotazníkového	 průzkumu	 měli	 jednotliví	 respondenti	

příležitost	nechat	si	zobrazit	graf,	který	ukázal,	zda	používají	pokročilejší	služby	nebo	

jen	 ty	 starší	 s	menším	 důrazem	 na	 sdílení,	 otevřenost	 a	 případné	 propojení	 se	

sociálními	sítěmi.	
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Tento	výzkum	ukazuje	množství	služeb,	které	je	k	dispozici	pro	vědecké	pracovníky.	

Jsou	to	velmi	různorodé	ICT	nástroje,	některé	jsou	jen	menší	aplikace,	jiné	zase	velké	

robustní	systémy	určené	k	analýze	dat.	Rozdílný	je	i	přístup	k	těmto	nástrojům,	jsou	

volně	dostupné	nebo	licencované.		

Kvantitativní	výzkum	na	přijetí	a	využívání	služeb	webu	2.0	provedl	Procter	a	et	al.	

(2010).	Návratnost	dotazníku	byla	okolo	1	500	odpovědí,	což	je	asi	1	%	akademiků	

a	studentů	 doktorského	 studia	 ve	 Velké	 Británii.	 Došli	 ke	 zjištění,	 že	 přijetí	

technologií	web	2.0	je	silně	ovlivněno	mírou	spolupráce	výzkumných	pracovníků.	Ti,	

kteří	pracují	s	různými	institucemi,	jsou	mnohem	více	častými	nebo	příležitostnými	

uživateli	 web	 2.0.	 Vědci,	 kteří	 nejsou	 zapojeni	 do	 výzkumných	 aktivit	 vyžadující	

spolupráci,	 mají	 mnohem	 nižší	 motivaci.	 Statistická	 analýza	 odhaluje	 významnou	

pozitivní	 souvislost	 mezi	 mírou	 osvojení	 a	 zapojením	 do	 společného	 výzkumu.	

(Procter	et	al.,	2010)	

Dalším	větším	výzkumem	je	kvantitativní	šetření	přijetí	ICT	nástrojů	ke	komunikaci	

a	šíření	vědeckých	informací	určených	pro	analýzu	dat.	(Calderón	et	al.,	2015)	Práce	

navazuje	na	předchozí	výzkumy	používání	nástrojů	web	2.0	ve	vědecké	komunikaci.	

(Procter	et	al.,	2010;	Calderón	et	al.,	2013)	

Původní	výzkum	v	roce	2011	provedl	Arcila	Calderón	(2013)	mezi	vědci	v	Latinské	

Americe	na	vzorku	316	vědců.	Výsledky	průzkumu	ukazují	trendy	v	postojích	vědců	

v	 této	 oblasti	 směrem	 k	 e‐research.	 E‐nástroje,	 které	 používají,	 a	jejich	 praktiky	

a	metody	 ve	 vztahu	 k	 e‐výzkumu.	 Respondenti	 vyslovili	 velmi	 pozitivní	 postoj	

k	e‐research,	 přičemž	 69,14	 %	 klasifikovalo	 využití	 digitálních	 technologií	

ve	výzkumu	jako	velmi	přínosné.		
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Tabulka	1:	Výsledky	výzkumu	postoje	k	ICT	službám	

Tabulka	1	 (Calderón	 et	 al.,	 2013)	ukazuje	 výsledky	výzkumu.	Nejvíce	 využívaným	

nástrojem	 je	 e‐mail,	 který	 tak	 označilo	 přes	 80	%	 respondentů	 jako	 komunikační	

nástroj.	Respondenti	využívají	sociální	sítě,	zejména	mikroblogovací	nástroj	Twitter	

přes	60	%.	Podobné	je	i	využívání	služeb	na	sdílení	a	archivaci	souborů.	(Calderón	et	

al.,	2013)	

V	roce	 2013	 Calderón	 zopakoval	 výzkum	 na	 vzorku	 295	 validních	 odpovědí	

z	dotazníku	 rozeslaného	 členům	 mezinárodní	 asociace	 ICA	 (International	

Communication	Association).	Dotazník	založený	na	předchozím	výzkumu	obsahoval	

otázky	na	typy	e‐nástrojů	používaných	ke	sdílení	znalostí,	analýze	dat,	výhody	ICT	

technologií	k	plnění	výzkumných	úloh	a	zvyklostí	při	 spolupráci.	Cílem	této	studie	

bylo	popsat	skutečné	využívání	informačních	a	komunikačních	technologií.		
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Graf	1:	Míra	přijetí	ICT	k	vědeckému	šíření	a	k	analýze	vědeckých	dat	

Graf	 1	 (Calderón	 et	 al.,	 2015)	 znázorňuje	 využívání	 některých	 služeb,	 zeleně	 jsou	

označeny	 nástroje	 k	šíření	 informací,	 modře	 jsou	 označeny	 systémy	 sloužící	

k	analýze	 dat.	 Zjistili,	 že	 kromě	 služby	 Twitter,	 která	 v	tomto	 vzorku	 není	 tak	

využívána,	 má	míru	 přijetí	 chatu,	 Facebooku	 a	 blogů	 téměř	 50	%.	 Vysokou	míru	

přijetí	 mají	 softwary	 využívané	 k	online	 průzkumům	 a	 využívání	 databází.	 To	

znamená,	že	web	2.0	nástroje	pro	vědecké	šíření	a	ICT	služby	k	analýze	dat	jsou	běžně	

používány.	 Vědecká	 spolupráce	 byla	 predikcí	 vytvořeného	 modelu.	 Je	 zřejmé,	 že	

aktivní	spolupráce	a	její	dynamika	vyžadují	přiměřené	nástroje	a	někdy	i	pokročilé	

digitální	platformy.	

Občas	 se	 v	literatuře	 mluví	 o	 zkoumání	 vědeckých	 týmů	 jako	 o	 vědě	 vědeckých	

skupin10.	 Tato	 teprve	 formující	 se	 vědecký	 obor	 zahrnuje	 řadu	 oblastí	 bádání	

k	pochopení	fungování	vědeckých	skupin,	jejich	možných	podpor	z	různých	hledisek	

technologických	 i	 institucionálních,	 evaluace.	 (Stokols	 et	 al.,	 2008)	 Zajímá	 se	

o	pochopení	okolností,	které	usnadňují	nebo	znemožňují	společný	výzkum.	(National	

                                                 

10 V angličtině  Science of Team Science 
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Research	Council,	2015)	Odborné	studie	se	zaměřují	na	celkové	vymezení	této	vědy.	

Jedním	 z	takových	 článků	 je	 systematický	 přehled	 literatury	 o	tématu	 věda	

o	vědeckých	skupinách	(Little	et	al.,	2017),	případně	objasnění	teorie	z	perspektivy	

víceúrovňového	systému.	(Börner	et	al.,	2010)	
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3 Metodologie	výzkumu	

Pro	zkoumání	spolupráce	ve	vědě,	jaké	nástroje	a	služby	vědci	používají,	se	většinou	

používají	 metody	 kvantitativního	 výzkumu,	 které	 přináší	 velké	 množství	 dat.	

(Calderón	 et	 al.,	 2015;	 Procter	 et	 al.,	 2010)	 Kvantitativní	 výzkum	 probíhá	

strukturovaně,	soustředí	se	na	popis	variability	předem	definovaných	proměnných.	

Testuje	předem	definované	hypotézy	a	teorie.	(Hendl,	2017)	

V	letech	2013	až	2015	jsem	studentům	doktorského	studia,	kteří	se	zúčastnili	mých	

kurzů	na	ČVUT	a	Masarykově	univerzitě,	dávala	k	vyplnění	krátký	dotazník	na	téma	

Využívání	služeb	určených	ke	sdílení	 informací.	 Jedná	se	o	nepublikovaný	průzkum,	

dotazník	 a	 odpovědi	 respondentů	 jsou	 přílohami	 této	 práce.	 Bylo	 nasbíráno	 76	

odpovědí,	 protože	 dotazník	 nebyl	 povinný.	 Z	 jeho	 výsledků	 je	 patrné,	 že	 63,5	 %	

respondentů	sdílí	dokumenty	v	rámci	svého	vědeckého	týmu.	Na	otázku	jaké	služby	

a	 nástroje	 k	tomu	 využívají	 studenti	 napsali	 34	 různých	 odpovědí.	 Nejčastěji	 se	

opakoval	Dropbox,	Google	Docs,	e‐mail	a	k	tomu	kombinace	různých	služeb.	Z	toho	

jsem	 usoudila,	 že	 pro	 stanovený	 cíl	 této	 práce,	 která	 má	 zjistit	 jakým	 způsobem	

vědecké	 skupiny	 spolupracují,	 jak	 a	 zda	 sdílí	 informace	 a	 odborná	 data,	 se	 jeví	

kvantitativní	 forma	 výzkumu	 jako	 nedostačující.	 Chybí	 totiž	 pohled	 do	 praxe	

zkoumaných	skupin,	který	by	hlouběji	objasnil	situaci.	Proč	používají	dvě	služby	na	

ukládání	dat,	jaké	informace	tam	schraňují,	je	to	povinné	pro	všechny	nebo	to	využívá	

jen	část	skupiny.	

Kvalitativní	 výzkum	 používá	 induktivní	 formy	 vědeckých	 metod	 pro	 hloubkové	

studium	jednotlivých	případů.	Cílem	je	získat	popis	zvláštností	a	generovat	hypotézy.	

Plán	výzkumu	má	pružný	charakter,	 rozvíjí	 se	a	přizpůsobuje	okolnostem.	(Hendl,	

2017)		

Při	 stanovování	 metodologie	 výzkumu	 byl	 v	roce	 2015	 uskutečněn	 předvýzkum,	

který	byl	 realizován	 formou	polostrukturovaného	rozhovoru	s	 jednou	výzkumnou	

skupinou	z	ČVUT.	To	se	ukázalo	jako	správný	směr	výzkumu.	Bylo	jenom	nutné	najít	

správné	nástroje	pro	zpracování	získaných	dat.	Tím	se	ukázala	metoda	kvalitativního	

výzkumu	zakotvená	teorie.	
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3.1 Zakotvená	teorie	

Zakotvená	teorie	představuje	sadu	systematických	induktivních	postupů	pro	vedení	

kvalitativního	výzkumu.	 Je	 to	metoda	převážně	využívaná	ve	 společensko‐vědních	

oborech,	ale	neomezuje	se	jen	na	ně.	Byla	vyvinuta	Anselem	Straussem	a	Barneym	

Glaserem,	kteří	společně	vydali	knihu	The	Discovery	of	Grounded	Theory	v	roce	1967.	

Pojednává	o	strategii,	jak	vyvinout	teorii	přímo	z	existujících	dat,	bez	pomoci	předem	

připravených	hypotéz,	 teorie	se	 tvoří	ryze	 induktivním	procesem.	(Disman,	2002).	

Corbinová	 a	 Strauss	 (1990)	 uvádějí,	 že	 „…je	 to	 teorie	 induktivně	 odvozená	 ze	

zkoumání	 jevu,	 který	 reprezentuje.	 To	 znamená,	 že	 je	 odhalena,	 vytvořena	

a	prozatímně	 ověřena	 systematickým	 shromažďováním	 údajů	 o	zkoumaném	 jevu	

a	analýzou	 těchto	 údajů.	 Proto	 se	 shromažďování	 údajů	 o	zkoumaném	 jevu,	 jejich	

analýza	 a	 teorie	 vzájemně	 doplňují.	 Nezačínáme	 teorií,	 kterou	 bychom	 následně	

ověřovali.	 Spíše	 začínáme	 zkoumanou	 oblastí	 a	 necháváme,	 ať	 se	 vynoří	 to,	 co	 je	

v	této	oblasti	významné."	

V	zakotvené	 teorii	 se	 analýza	 zpracovává	 ihned	 po	 získání	 prvních	 dat.	 (Corbin	

a	Strauss,	 1990)	 Začíná	 se	 kódováním,	 což	 jsou	 operace,	 pomocí	 nichž	 jsou	 údaje	

rozebrány	a	konceptualizovány	podle	jejich	vlastností	a	dimenzí.	Kódem	se	označuje	

pojmenovaný	 koncept.	 V	získaných	 datech	 se	 hledají	 ukazatelé	 zkoumaného	

fenoménu,	které	se	přímo	vztahují	ke	zpracovávaným	datům.	(Böhm,	2004)	Existují	

dva	 směry,	 kterými	 se	 lze	 nechat	 vést.	 Původní	 autoři	 se	 právě	 v	této	 oblasti	

zpracování	nasbíraných	dat	neshodli.	Glaser	rozlišoval	dva	typy	kódování	procesů:	

věcné	(otevřené)	a	teoretické.		

Na	 rozdíl	 od	 něj	 popisují	 Corbin	 a	 Strauss	 (1990)	 tři	 procesy:	 otevřený,	 axiální	

a	selektivní.	V	rámci	otevřeného	kódování	jsou	přiřazovány	kódy	nasbíraným	datům,	

dochází	 k	první	 analýze.	 Jsou	 porovnávány	 společné	 a	 rozdílné	 vlastnosti	 kódů.	

(Corbin	 a	 Strauss,	 1990)	 Poté	 pomocí	 axiálního	 kódování	 jsou	 již	 vytvořené	 kódy	

uspořádány	 novým	 způsobem,	 jsou	 vytvářena	 spojení	 mezi	 kategoriemi.	 Axiální	

kódování	je	prováděno	za	pomoci	paradigmatického	modelu,	který	identifikuje	jev,	

jeho	 příčinné	 podmínky,	 kontext	 a	 intervenující	 proměnné,	 strategie	 jednání,	

interakcí	 a	 následky.	 Závěrečné	 kódování,	 tzv.	 selektivní,	 analyzuje	 již	 vytvořené	

seznamy	pojmů	do	abstraktnější	formy,	do	stanovení	centrální	kategorie,	která	vyústí	
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v	teorii.	Tento	způsob	kódovaní	je	ve	výzkumech	častější,	protože	bývá	považován	za	

návodnější	díky	paradigmatickému	modelu.		

Glaser	(1978)	považoval	jejich	postup	jako	svazující	a	omezující	vůči	vznikající	teorii.	

Vnímá	otevřené	kódování	jako	způsob	vytváření	souboru	kategorií	a	jejich	vlastností,	

které	 jsou	 relevantní	 pro	 integraci	 do	 teorie.	 Glaser	 axiální	 kódování	 za	 pomoci	

paradigmatického	 modelu	 kritizoval	 a	 vytvořil	 jiný,	 podle	 jeho	 názoru	 volnější	

systém	kódování	pomocí	rodin	kódů.	Vytvořené	kódy	se	přiřazují	k	různým	typům	

vědeckých	 konceptů.	 Přístupy	 k	otevřenému	 kódování	 v	obou	 metodikách	 jsou	

podobné,	 i	 když	 Glaser	 považuje	 za	 důležitější	 vytváření	 kódů	 pro	 teoretické	

porozumění.	 Údaje	 by	 neměly	 být	 viděny	 prostřednictvím	 předem	 stanoveného	

rámce,	 ale	 jako	 interpretace	 dat	 a	 vyvíjených	 kategorií	 podle	 vznikajícího	

konceptuálního	 rámce.	 (Kendall,	 1999)	Glaser	vytvořil	 systém	18	kódových	 rodin,	

které	považuje	za	zásadní	pro	analýzu	sociálních	situací.	(Glaser,	2002)	

S	kódováním	souvisí	termín	teoretická	citlivost.	To	je	schopnost	dát	údajům	význam,	

porozumět	a	oddělit	související	od	nesouvisejícího.	Umožňuje	vytvoření	teorie,	která	

je	zakotvená	a	dobře	integrovaná.	Zdroje	citlivosti	jsou	literatura,	profesní	a	osobní	

zkušenosti.	Je	také	získávána	samotným	výzkumem	při	provádění	samotné	analýzy.	

(Strauss	a	Corbinová,	1999)	

Úkolem	výzkumné	otázky	v	zakotvené	 teorii	 je	především	 identifikovat	 zkoumaný	

jev.	Otázkou	si	stanovujeme	výzkumný	problém,	definujeme,	čím	se	chceme	zabývat	

a	co	budeme	na	daném	jevu	zkoumat	(Strauss	a	Corbinová,	1999).	Vymezujeme	si	

hranice	výzkumu.		

Metoda	 zakotvené	 teorie	 používá	 jakákoliv	 data,	 tedy	 nejen	 kvalitativní	 formu	

v	podobě	 pozorování	 a	 rozhovorů,	 ale	 také	 průzkumy,	 statistické	 analýzy	 a	 další.	

To	vše	 může	 být	 použito	 ke	 srovnávací	 analýze	 stejně	 tak	 dobře,	 jako	 odborná	

literatura	či	beletrie.	(Holton,	2008)		
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3.2 Metody	sběru	dat	

3.2.1 Analýza	 dostupných	 ICT	 nástrojů	 a	 služeb	 pro	 vědu	

a	výzkum	

V	odborné	literatuře	je	uváděno,	že	existují	 informační	a	komunikační	technologie,	

které	 jsou	 přímo	 vyvíjeny	 na	 podporu	 vědecké	 práce	 nebo	 jsou	 používány	

výzkumnými	 a	 vědeckými	 pracovníky.	 Proto	 jsem	 na	 výzkumnou	 otázku	 1:	

Má	současná	věda	nástroje	a	služby	na	podporu	spolupráce?	zpracovala	analýzu,	která	

shrnula	 současný	 stav	dostupných	 typů	služeb	a	nástrojů	pro	vědecké	pracovníky	

v	České	 republice.	 Zdrojem	 pro	 vypracování	 analýzy	 mi	 byla	 odborná	 literatura	

a	webové	stránky	projektů,	služeb	a	jiných	aktivit.	Nejedná	se	o	vyčerpávající	výčet	

všech	dostupných	služeb,	protože	to	přesahuje	možnosti	této	disertační	práce.	Spíše	

se	jedná	o	přehled,	který	demonstruje,	co	je	vědcům	momentálně	k	dispozici.	Získané	

údaje	lze	poté	zahrnout	do	závěrů	vypracovaných	podle	metodiky	zakotvené	teorie.	

3.2.2 Polostrukturovaný	rozhovor	

Pro	 sběr	 dat	 o	 výzkumných	 skupinách	 jsem	 použila	 polostrukturovaný	 rozhovor,	

který	 se	 stal	 primárním	 zdrojem	 pro	 analýzu	 podle	 metodiky	 zakotvené	 teorie.	

Připraven	byl	okruh	otázek	(viz	příloha3	),	který	tvořil	osnovu	rozhovoru.	Struktura	

byla	upravena	podle	předvýzkumu,	který	jsem	provedla	na	podzim	v	roce	2016	na	

ČVUT.	 Osnova	 je	 rozdělena	 do	 3	 částí,	 které	 sledují	 spolupráci	 v	oblastech,	 jak	 je	

prováděna	členy	vědecké	skupiny	(Markauskaite	et	al.	2012):	

 Spolupráce	‐	uvnitř	skupiny		

Hovor	je	veden	otázkami,	které	mají	zjistit,	zda	funguje	spolupráce	uvnitř	výzkumné	

skupiny,	s	kým	dalším	spolupracují	a	na	 jaké	úrovni.	Pro	 tyto	účely	 jsem	vytvořila	

obrázek	 5,	 který	 znázorňuje	možné	 typy	 spolupráce.	 Vycházím	 z	předpokladu,	 že	

každá	 skupina	 spolupracuje	 uvnitř	 na	 úrovni	 týmů.	 Dále	 spolupracují	 s	dalšími	

skupinami	 v	oblasti	 stejného	 vědeckého	 tématu.	 Nelze	 se	 zaměřit	 pouze	 na	 jeden	

obor,	 protože	 řada	 současných	 vědeckých	 skupin	 provádí	 mezioborový	 výzkum.	

Otevřená	věda	předpokládá	sdílení	a	využití	dat	i	v	rámci	jiných	oborů,	proto	je	ve	

schématu	naznačena	možná	spolupráce	mimo	vlastní	obor.	Šipka	směrem	k	vědecké	
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komunitě	 znamená	 šíření	 výstupů	 z	prováděného	 výzkumu	 pomocí	 nových	

informačních	 kanálů.	 S	každým	 z	respondentů	 jsem	 náčrtek	 upravila	 podle	 jejich	

skutečné	reality.		

	

	

Obrázek	5:		Znázornění	předpokládané	spolupráce	uvnitř	zkoumaných	skupin		

	

Dále	bylo	při	 rozhovoru	 zjišťováno	 jaké	 typy	dokumentů,	 dat	 a	 informací	 členové	

vědecké	skupiny	sdílí	a	jakým	způsobem	spolu	komunikují.	S	jakými	dalšími	subjekty	

sdílí	data,	dokumenty,	jakou	formou	spolu	komunikují.	

 Spolupráce	s	vědeckou	komunitou	

Pro	 vědu	 je	 důležité	 komunikovat	 výzkumné	 závěry	 směrem	 k	ostatním	 vědcům,	

mimo	klasické	publikační	kanály	jako	jsou	odborné	časopisy,	konferenční	příspěvky,	

knihy	se	z	rozvojem	e‐vědy	a	poté	i	otevřené	vědy	objevily	další	informační	kanály	

jako	 sociální	 sítě	 nebo	 nové	 formy	 komunikace	 pomocí	 videokonferencí.	 Klasické	

publikační	 výstupy	 jako	 jsou	 odborné	 články,	 příspěvky	 na	 konferencích,	 knihy	

nejsou	zahrnuty	do	výzkumu,	protože	na	toto	téma	byla	zpracována	řada	výzkumů.	
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 Vědecká	data	

Zpracování	vědeckých	dat	 je	 jádrem	vědy,	 je	žádoucí,	aby	vědci	publikovali	závěry	

z	již	zpracovaných	výzkumů.	Ovšem	s	hnutím	otevřené	vědy	dochází	k	posunu,	který	

vědce	 motivuje	 ke	 sdílení	 svých	 získaných	 vědeckých	 dat.	 Tato	 tématika	 je	

v	současnosti	 velmi	 diskutované	 téma.	 V	České	 republice	 proběhl	 v	roce	 2017	

mezinárodní	výzkum,	který	zkoumal	postoj	výzkumných	pracovníků	ke	sdílení	dat.	

Zjištěním	z	průzkumu	 je,	 až	akademičtí	pracovníci	UK	 jsou	ochotni	 svá	data	 sdílet	

a	většina	jich	tak	v	současnosti	už	činí,	ovšem	nejedná	se	o	otevřený	přístup.	Jednou	

z	bariér	 je	 neexistence	 otevřeného	 univerzitního	 repozitáře.	 (Jarolímková	 et	 al.,	

2017)	Z	hlediska	výzkumu	této	disertační	práce	 je	proto	zajímavé	zjistit,	 jaká	data	

mají	zkoumané	vědecké	skupiny	k	dispozici	a	zda	a	jakým	způsobem	je	sdílí.		

3.2.2.1 Respondenti		

Do	průzkumu	bylo	zahrnuto	5	špičkových	vědeckých	skupin	bez	oborového	omezení,	

které	 působí	 v	České	 republice.	 Skupiny	 byly	 vybírány	 na	 základě	 teoretického	

vzorkování	podle	metodiky	zakotvené	teorie.	To	spočívá	v	tom,	že	další	respondenty	

pro	 průzkum	 se	 vybírají	 až	 na	základě	 konceptů	 a	jejich	 dimenzí	 vynořujících	 se	

v	průběhu	samotné	analýzy.	Na	rozdíl	od	ostatních	kvalitativních	metod	není	cílem	

popsat	 určitou	 předem	 danou	 skupinu	 lidí	 nebo	 ji	 porovnat	 s	jinou	 předem	

definovanou	 skupinou	 lidí.	 Proto	 je	 nutné	 neustálé	 a	důsledné	 podřizování	

výzkumného	procesu	formou	rozšiřování	vzorku	a	zaměřením	analýzy	k	vynořující	

se	teorii.	(Hood,	2007)	

Vybrané	 vědecké	 skupiny	 byly	 primárně	 vybírány	 podle	 jejich	 příslušnosti	

k	nadřazené	 instituci	 a	 zároveň	 podle	 výsledků	 průběžných	 analýz	

z	polostrukturovaných	rozhovorů.	Zkoumané	skupiny	zahrnují:	

 Dvě	 výzkumné	 skupiny,	 které	 jsou	 zařazeny	 do	 Cestovní	 mapy	 velkých	

výzkumných	infrastruktur	ČR	

 Dvě	skupiny	působící	primárně	v	rámci	univerzit	

 Jedna	skupina	z	Akademie	věd	ČR	
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V	každé	 skupině	 byl	 proveden	 rozhovor	 s	jedním	 ze	 zástupců	 členů	 výzkumné	

skupiny.	Vždy	se	jednalo	o	studenta	doktorského	studia	nebo	vědce,	kteří	vedli	svůj	

výzkumný	tým.	Respondenti	odpovídali	na	otázky	za	svůj	výzkumný	tým	i	skupinu.		

3.2.2.2 Průběh	rozhovorů	

Rozhovory	 probíhaly	 v	 průběhu	 roku	 2017,	 vždy	 na	 různých	 místech	 a	 podle	

časových	 možností	 respondenta.	 Každý	 trval	 přibližně	 jednu	 hodinu.	 Na	 začátku	

setkání	byl	dotazovaný	seznámen	s	cíli	výzkumu,	metodami	a	postupy,	které	budou	

v	rámci	 výzkumu	 využívány.	 Všichni	 respondenti	 bez	 připomínek	 podepsali	

Informovaný	 souhlas	 s	účastí	 (viz	 příloha	 4).	 Průběh	 rozhovoru	 byl	 se	 souhlasem	

respondenta	 nahráván.	 Z	mého	 hlediska	 je	 důležitý	 i	 etický	 aspekt	 průzkumu,	

kterému	se	budu	věnovat	v	další	kapitole.	

Po	souhlasu	s	účastí	ve	výzkumu	byl	respondent	požádán	o	krátkou	charakteristiku	

své	vědecké	skupiny,	jakých	oblastí	se	dotýká	jejich	výzkum,	kolik	členů	skupina	má.	

Fungování	 spolupráce	 samotné	 vědecké	 skupiny	bylo	 vždy	ujasněno	nad	úpravou	

obrázku	 1.	 Poté	 již	 rozhovor	 pokračoval	 podle	 navrhnuté	 osnovy	 viz	 příloha	 3.	

Každému	respondentu	bylo	dáno	dostatek	prostoru	pro	zodpovězení	všech	otázek	

a	diskuzi	nad	tématy,	která	se	vynořila	v	průběhu.	

3.2.3 Analýza	využívání	sociálních	sítí	

Jak	 bude	 ukázáno	 v	kapitole	 Softwarové	 prostředky	 na	 podporu	 spolupráce,	 má	

využívání	sociálních	sítí	pro	vědu	a	výzkum	stoupající	tendenci.	Pro	zjištění,	zda	i	ve	

zkoumaných	 vědeckých	 skupinách	 jsou	 sociální	 sítě	 využívány,	 byla	 provedena	

analýza.	 Do	 polostrukturovaného	 rozhovoru	 byla	 zahrnuta	 otázka	 zaměřená	 na	

sociální	sítě.	Respondent	ovšem	nemohl	odpovědět	za	všechny	členy	skupiny.	Pouze	

konstatoval,	 zda	 je	 nebo	 není	 nějaké	 nařízení,	 které	 využívání	 sociálních	 sítí	

doporučuje.	Proto	byla	v	rámci	rozhovoru	položena	žádost	o	seznam	členů	skupiny.	

Na	základě	tohoto	seznamu,	byla	provedena	analýza	využívání	odborných	sociálních	

sítí	 ResearchGate,	 Academia.edu,	 LinkedIn	 členy	 zkoumaných	 vědeckých	 skupin.	

Bylo	 zkoumáno,	 zda	 má	 člen	 založený	 profil	 a	 v	rámci	 něho	 jaké	 informace	 sdílí	

a	jakým	způsobem.		
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Na	tuto	analýzu	se	váže	i	otázka,	zda	využívají	vědecké	skupiny	i	další	online	kanály	

k	šíření	informací	o	své	výzkumné	činnosti.	Byl	proveden	průzkum,	který	zjišťoval,	

zda	zkoumané	vědecké	skupiny	mají	webové	stránky	a	jaké	typy	informací	na	nich	

uveřejňují.	

3.3 Etický	aspekt	práce	a	uložení	dat	

Provedený	průzkum	uvnitř	vědeckých	skupin	obsahuje	řadu	citlivých	údajů,	proto	se	

řídí	 zásadami	 American	 Anthropological	 Association	 (AAA)	 a	 samozřejmě	 zákony	

České	 republiky.	 Kodex	 Americké	 antropologické	 asociace	 Statement	 on	 Ethics:	

Principles	 of	 Professional	 Responsibilities11	 	 zahrnuje	 sadu	 zásad,	 kterými	 se	 má	

výzkum	řídit.	Jedná	se	zejména	o	respekt	k	anonymitě	a	soukromí	subjektů	výzkumu.	

Respondent	má	možnost	vyjádřit	se	k	tomu,	jak	bude	s	daty	nakládáno	a	zda	je	možné	

je	předat	třetím	osobám.	S	osobními	údaji	bude	nakládáno	dle	zákona	č.	101/2000	

Sb.,	o	ochraně	osobních	údajů.12	Data	z	výzkumu	jsou	anonymizována.		

S	tím	 souvisí	 i	 ochrana	 uložených	 dat	 a	 archivace.	Nahraná	 data	 z	rozhovorů	 byla	

nejdříve	uložena	na	mém	mobilním	telefonu	a	poté	ve	složce	v	osobním	počítači.	Po	

zpracování	 výzkumu	 jsem	 veškerá	 data	 přenesla	 do	 prostředí	 Owncloud,	 které	

umožňuje	 v	případě	 zájmu	 sdílení	 pro	 předem	 určený	 okruh	 uživatelů.	 Druhé	

exempláře	Informovaných	souhlasů	s	podpisy	jsou	uloženy	v	uzamykatelné	skříni.	

Přílohy	práce	jsou	zpřístupněny	v	repozitáři	ZENODO	DOI	10.5281/zenodo.1205040	

	 	

                                                 

11 http://ethics.americananthro.org/category/statement/ 
12 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-101 
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4 Softwarové	prostředky	na	podporu	spolupráce	

V	odborné	 literatuře	 se	 autoři	 často	 odkazují	 na	 velké	 množství	 informačních	

a	komunikačních	technologií,	které	mají	vědci	k	dispozici.	(Bosman	a	Kramer	2015;	

Borgman	2010)	Řeší	 se,	 jaký	vliv	může	mít	využití	 informačních	a	komunikačních	

technologií	 (ICT).	Bylo	potvrzeno,	 že	 je	možné	zefektivnit	 celou	vědeckou	činnost.	

(Hey	 et	 al.	 2009;	 Liao	 2010)	 Technologie	 mají	 nebývalý	 potenciál	 k	 podpoře	

spolupráce,	 která	 může	 mít	 vliv	 na	kvalitu	 vědeckého	 procesu.	 (Rigby	 &	 Edler,	

2005).To,	 že	 využívání	 ICT	 má	 pozitivní	 vliv	 na	 vědeckou	 práci	 a	 zejména	 na	

spolupráci,	 bylo	 potvrzeno	 výzkumem	 v	 Jižní	 Americe	 na	 vzorku	 400	 vědců,	

členů	mezinárodní	asociace	International	Communication	Association.	(Calderón	et	

al.,	2015)	

Nikde	ovšem	není	ucelený	souhrn,	který	by	ukázal	šíři	dostupných	služeb.	Z	tohoto	

důvodu	 vznikl	 následující	 přehled,	 který	 má	 za	 cíl	 demonstrovat,	 které	 typy	

dostupných	 služeb	 a	nástrojů	 na	 podporu	 vědy,	 a	 zejména	 vědecké	 spolupráce	 se	

zaměřením	na	Českou	republiku,	jsou	pro	vědce	k	dispozici.		

4.1 Národní	e‐infrastruktury	České	republiky	

	To,	 že	 vysoce	 kvalitní	 a	 dostatečně	 dimenzované	 informační	 a	 komunikační	

technologie	 jsou	 pro	 moderní	 výzkum	 a	 vývoj	 naprosto	 nezbytné,	 si	 uvědomují	

i	zástupci	České	republiky	(MŠMT	ČR)	tím,	že	podporují	vývoj	a	provoz	služeb	e‐vědy.	

Do	oblasti	e‐infrastruktur	v	Cestovní	mapě	ČR	je	zařazeno	sdružení	právnických	osob	

CESNET,	 které	 provozuje	 stejnojmennou	národní	 e‐infrastrukturu.	Dále	 do	 oblasti	

e‐infrastruktur	 patří	 národní	 superpočítačové	 centrum	 IT4Innovations	

a	e‐infrastruktura	 CERIT	 Scientific	 Cloud.	 Tyto	 infrastruktury	 společně	 zajišťují	

technické	zázemí	špičkové	vědě	a	zároveň	umožňují	vědcům	a	jejich	týmům	přístup	

do	mezinárodního	výzkumného	prostoru.		

Hlavním	 úkolem	 e‐infrastruktur	 je	 poskytnout	 ucelené	 portfolio	 ICT	 služeb.	 Pro	

transparentní	 poskytování	 těchto	 služeb	 je	 výzkumné	 komunitě	 k	 dispozici	

unifikovaná	 ICT	 platforma.	 E‐infrastruktura	 ČR	 je	 založená	 na	 technologiích	 pro	

výměnu	 a	 ukládání	 informací	 z	 výzkumu,	 propojení	 geograficky	 distribuovaných	
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výzkumných	týmů.	Kromě	poskytování	služeb	pro	výzkum	a	vývoj	e‐infrastruktury	

ČR	 poskytují	 rovněž	 jedinečné	 prostředí	 pro	 experimenty	 a	ověřování	 nových	

technologií	 souvisejících	 s	 vlastním	 provozem	 e‐infrastruktur.	 (E‐infrastruktury,	

2017)	

4.2 Národní	e‐infrastruktura	CESNET	

Většina	 vyspělých	 zemí	 z	celého	 světa	 buduje	 na	 podporu	 vědy	 a	 výzkumu	 své	

národní	 vědecké	 infrastruktury,	 které	 zajišťují	 přístup	 vědcům	

k	vysokorychlostnímu	 internetu	 a	 dalším	 službám	 podle	 specifických	 potřeb	

výzkumu	a	vzdělávání.	Tyto	organizace,	nazývané	národní	výzkumné	infrastruktury,	

v	angličtině	 označované	 zkratkou	 NREN	 (National	 Research	 and	 Educational	

Infrastructure)	 jsou	 různě	 veliké	 a	 mohou	 mít	 různý	 status,	 nabízejí	 komplex	

unikátních	 služeb,	 který	není	běžně	na	 trhu	dostupný.	 (GÉANT,	2016)	V	Evropské	

unii	 se	 NREN	 sdružují	 pod	 hlavičkou	 GÉANT13	 panevropské	 infrastruktuře,	 která	

sdružuje	národní	NREN.	Zde	se	v	rámci	pracovních	skupin	koordinuje	výzkum	a	vývoj	

internetových	služeb.	Zároveň	díky	tomu	mají	uživatelé	přístup	i	k	některým	službám	

zahraničních	 partnerů.	 Pro	 vědecké	 skupiny	 jsou	 zásadní	 služby	 národních	

výzkumných	 infrastruktur,	 protože	 umožňují	 spolupráci	 a	 sdílení	 informací	

v	mezinárodním	prostředí	internetu.		

Sdružení	 CESNET14,	 které	 buduje	 a	 rozvíjí	 stejnojmennou	 e‐infrastrukturu.	

Ta	představuje	 unikátní	 transparentní	 prostředí	 a	 služby	 pro	 přenos,	 ukládání	

a	zpracování	 dat.	 Hlavní	 složky	 infrastruktury	 tvoří	 vysoce	 propustná	 národní	

komunikační	infrastruktura,	národní	gridová	infrastruktura,	infrastruktura	datových	

úložišť	 a	 prostředí	 pro	 spolupráci	 distribuovaných	 týmů.	 (E‐infrastruktura,	 2017)	

Ty	jsou	pak	doplněné	o	nástroje	a	služby	řízení	přístupu	ke	zdrojům	e‐infrastruktury,	

nástroje	pro	zajištění	bezpečnosti	komunikace	a	ochrany	dat	a	nástroje	pro	efektivní	

spolupráci.	 Služby	 jsou	 určeny	 především	 pro	 subjekty	 zabývající	 se	 výzkumem,	

                                                 

13	https://www.geant.org/	

14	Sdružení	CESNET	založili	Veřejné	vysoké	školy	a	Akademie	věd.	Seznam	členů	je	dostupný	na:	

https://www.cesnet.cz/sdruzeni/clenske‐organizace/	
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vývojem	 a	 inovacemi	 bez	 ohledu	 na	 vědní	 obor.	 CESNET	 rozděluje	 své	 služby	 do	

4	oblastí,	které	jsou	podrobněji	popsány	v	následujícím	textu:	

	

A. Komunikační	infrastruktura		

Komunikační	infrastruktura	nabízí	výkonnou	bezpečnou	počítačovou	síť	CESNET2.	

Špičkové	 parametry	 síťové	 infrastruktury	 jsou	 zajišťovány	 vysokou	 přenosovou	

rychlosti	–	typicky	10	–	100	Gb/s,	vysokou	mírou	redundance,	propojením	ve	více	

vrstvách.	Komplexní	optické	řešení	páteřní	sítě	umožňuje	využívat	i	velmi	náročné	

aplikace	 vyžadující	 vysokou	 přenosovou	 rychlost	 a	 nízké	 zpoždění,	 jako	 jsou	

multimediální	 přenosy,	 sdílení	 datových	 zdrojů,	 výpočetních	 prostředků	 nebo	

experimentálních	 zařízení.	 Dokáží	 zabezpečit	 specifická	 propojení	 na	 žádost	

uživatelů	(tzv.	end‐to‐end	služby)	i	s	výrazně	nadstandardními	požadavky	na	objem	

či	kvalitativní	parametry	přenosů.	CESNET2	má	dále	zajištěno	propojení	do	zahraničí.	

(Síť	CESNET2,	2015)	

Počátky	sítě	sahají	až	do	roku	1991,	kdy	byl	díky	akademické	iniciativě	firmy	IBM	ve	

výpočetním	 centru	ČVUT	 instalován	 sálový	počítač	 a	 připojen	do	 akademické	 sítě	

EARN	 (European	 Academic	 Research	 Network).	 Spojení	 s	přenosovou	 rychlostí	

9,6	kb/s	bylo	dostupné	jen	lokálně,	jednalo	se	o	první	možnost	přístupu	k	celosvětové	

síťové	 infrastruktuře	 v	tehdejším	 Československu.	 V	roce	 1992	 byl	 podán	 projekt	

FESNET	 (Federal	 Education	 and	 Scientific	 NETwork),	 jehož	 cílem	 bylo	 propojit	

i	 	ostatní	vysoké	školy	v	ČR.	V	tu	dobu	došlo	k	rozdělení	Československé	republiky,	

proto	byla	osamostatněna	slovenská	část	sítě	a	vznikl	CESNET	(Czech	Scientific	and	

Education	NETwork).	 Počátkem	 roku	 1993	 byla	 síť	 CESNET	 uvedena	 do	 provozu	

(obrázek	6).	
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Obrázek	6:	Rok	1993:	CESNET	–	první	akademická	síť	ČR15	

	

Původní	síť	CESNET	nebyla	sítí	čistě	akademickou,	připojovala	i	komerční	subjekty.	

V	současnosti	 však	 poskytuje	 připojení	 pouze	 organizacím	 nebo	 jejich	 součástem,	

které	se	zabývají	vědou,	výzkumem,	vývojem	nebo	vzděláváním.	(Historie	národní	

sítě	pro	vědu,	výzkum	a	vzdělávání,	2016)	

	

Obrázek	7:	Rok	2016	–	topologie	sítě	CESNET16		

	

                                                 

15	https://www.cesnet.cz/wp‐content/uploads/2012/10/1993‐cesnet.png	

16	https://www.cesnet.cz/wp‐content/uploads/2012/10/cesnet2‐topo1.gif	
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Dnešní	 síť	 CESNET	 je	 postavena	 pomocí	 bohaté	 optické	 DWDM17	 infrastruktury	

s	desítkami	 přenosových	 kanálů	 o	 rychlostech	 100,	 10	 a	 1	 Gb/s.	 Průběžně	 podle	

potřeby	je	možné	rozšířit	počet	připojených	uzlů	a	kapacitu	kanálů.	V	roce	2013	bylo	

povýšeno	 jádro	 sítě	 na	 přenosovou	 rychlost	 100	 Gb/s.	 Na	 mapě	 (obrázek	 7)	 je	

vyznačeno	 i	 spojení	 do	 zahraničních	 sítí	 –	 evropské	 GÉANT,	 SANET	 (Slovenská	

republika),	ACONET	(Rakousko),	PIONIER	(Polsko),	AMS‐IX	(Nizozemí).	Samostatný	

spoj	 je	 i	 do	 sítě	Google	 a	případně	do	USA	pomocí	Telecom	 Italia.	 (Topologie	 sítě	

CESNET2,	2017)		

	

B. Národní	gridová	infrastruktura		

Národní	gridová	infrastruktura	nese	název	MetaCentrum	a	existuje	již	od	roku	1996.	

MetaCentrum	 má	 statut	 národní	 gridové	 infrastruktury	 (NGI)	 České	 republiky	

v	rámci	projektu	European	Grid	 Infrastructure	 (EGI)18.	 Zahrnuje	 řadu	výpočetních	

clusterů	 umístěných	 v	 několika	 lokalitách	 a	 patřících	 různým	 subjektům,	

ve	vlastnictví	 CESNET	 je	 asi	 polovina	 strojů	 MetaCentra.	 Zapojeny19	 jsou	 i	 další	

instituce	 mezi	 nimi	 i	 CERIT‐SC	 a	 IT4Innovations,	 které	 budou	 více	 zmiňovány	

v	dalším	textu.	(MetaCentrum	NGI,	2016)	Pro	vědu	je	tato	infrastruktura	významná	

při	 zpracování	 objemných	 experimentálních	 výsledků,	 simulace	 či	 modelování	

složitých	 systémů,	 které	 vyžadují	 velký	 výpočetní	 výkon.	 Ten	 bývá	 obvykle	

poskytován	v	podobě	clusterů	a	gridů20.		

MetaCentrum	dále	poskytuje	přístup	k	programovému	vybavení	jako	je	Hadoop21	pro	

postupné	sbírání	a	paralelní	zpracování	velkých	objemů	dat,	ukládání	dat	nebo	portál	

Galaxy22,	webové	rozhraní	pro	zpracování	biologických	dat	v	gridovém	prostředí.	

                                                 

17	DWDM	je	metoda	optického	vlnění,	která	umožňuje	dosáhnout	vysokých	přenosových	rychlostí	v	

souladu	s	neustále	rostoucími	požadavky.	

18	https://www.egi.eu/	

19	Seznam	připojených	strojů	do	Metacentra	https://metavo.metacentrum.cz/pbsmon2/hardware	

20	Grid	–	systémy	propojených	a	spolupracujících	počítačů,	mezi	něž	je	rozložena	úloha.	

21	http://	hadoop.apache.org/	

22	https://galaxyproject.org/	
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C. Datová	úložiště		

Rostoucí	 technické	 možnosti	 experimentálních	 zařízení	 i	 výpočetních	 prostředků	

vedou	 ke	 zvyšování	 objemu	 zpracovávaných	 dat.	 Například	 pro	 zpracování	 dat	

získaných	 z	urychlovače	 ve	 švýcarském	 CERNu	 je	 vybudována	 celoevropská	 síť	

úložných	a	výpočetních	kapacit,	aby	bylo	možné	zpracovat	výsledky	měření.	Nicméně	

i	 dostupnější	 prostředky	 generují	 stále	 více	 a	 více	 dat	 z	měřících	 přístrojů,	

mikroskopů,	 kamer	 atd.	 Z	těchto	 důvodů	 jsou	 budována	 datová	 úložiště,	 která	

zajišťují	prostor	pro	ukládání	vědeckých	dat	a	zároveň	umožňují	 jejich	sdílení	pro	

distribuované	 výzkumné	 týmy.	 Úložiště	 jsou	 dostupná	 různými	 způsoby	 od	

specifických	 komunikačních	 protokolů	 až	 po	 jednoduché	 aplikace	 pro	 běžné	

uživatele,	jako	je	FileSender	nebo	ownCloud,	které	umožňují	sdílet	dokumenty	mezi	

vědci	(popis	služeb	FileSender	a	ownCloud	podrobněji	v	příloze	č.	5).		

Úložiště	jsou	navázána	na	autentizační	mechanismy	e‐infrastruktury	CESNET.	Datová	

úložiště	 tak	 lze	 snadno	 využít	 pro	 sdílení	 dat	 v	 distribuovaných	 týmech,	 jejichž	

členové	 pocházejí	 z	 různých	 organizací,	 stejně	 jako	 je	 lze	 přímo	 používat	

z	výpočetního	prostředí	národního	gridu.	(Datová	úložiště,	2015)	

D. Prostředí	pro	spolupráci		

Služeb	na	podporu	spolupráce	existuje	velká	řada.	CESNET	se	zabývá	jen	vybraným	

okruhem	 služeb	 a	 nabízí	 svým	 uživatelům	 některé	 z	technologií	 usnadňující	

spolupráci	vědeckých	skupin.	Jedná	se	například	o	webkonference,	které	lze	využít	

ke	 schůzkám,	 při	 pořádání	 webinářů.	 Nabízejí	 sice	 nižší	 kvalitu	 přenášeného	

videosignálu,	 ale	 k	použití	 stačí	 běžný	 webový	 prohlížeč.	 Obvykle	 zahrnují	 i	další	

možnosti	 spolupráce,	 jako	 je	 výměna	 dokumentů,	 společné	 „tabule“	 a	další.	 Celé	

prostředí	 je	doplněno	rezervačním	systémem	usnadňujícím	vzájemnou	koordinaci	

uživatelů.	(Webkonference,	2016)	

Videokonference	 nabízejí	 vyšší	 kvalitu	 obrazových	 a	 zvukových	 kanálů,	 ale	 jsou	

náročnější	 na	 hardwarové	 vybavení.	 Na	 některých	 vysokých	 školách	 a	 jiných	

institucích	v	České	republice	jsou	vybudovány	videokonferenční	místnosti.	Pak	vědci	

mohou	také	využívat	virtuálních	jednacích	místností	na	centrálních	prvcích,	sdílení	

podkladů	a	nahrávání.	(Videokonference,	2016)		
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Ještě	vyšší	nároky	lze	splnit	prostřednictvím	speciálních	obrazových	přenosů,	kdy	je	

obraz	přenášen	ve	vysoké	kvalitě	(HD,	2K,	4K),	případně	stereoskopicky	(3D).	To	se	

využívá	například	při	přenosech	operací	či	experimentů	na	odborných	konferencích,	

multimediálních	 představeních.	 Pro	 tyto	 účely	 CESNET	 vyvíjí	 vlastní	 softwarové	

řešení	 (UltraGrid	 umožňující	 kompresi	 videa	na	grafických	 kartách)	 a	hardwarový	

systém	 MVTP	 (Modular	 Video	 Transmission	 Platform)	 dosahující	 mimořádně	

nízkého	zpoždění.		

Česká	 akademická	 federace	 eduID.cz23	 sdružuje	 členy,	 kteří	 vzájemně	 využívají	

informace	o	identitě	svých	uživatelů	a	usnadňují	jim	tak	přístup	k	různým	síťovým	

službám.	 Prostřednictvím	 eduID.cz	 mohou	 mít	 vědci	 z	českých	 institucí	 přístup	

k	mezinárodním	službám	prostřednictvím	interfederace	eduGAIN,	vyvíjené	v	rámci	

GÉANT.	 (Federace	 identit	 eduID.cz,	 2018)	 Služba	 eduGAIN24	 propojuje	 různé	

federace	identit	a	umožňuje	snadný	přístup	ke	zdrojům	a	službám	v	rámci	globální	

výzkumné	a	vzdělávací	 komunity.	Pro	 technické	 správce	 jsou	definována	pravidla,	

která	usnadňují	interakci	mezi	organizacemi	napříč	různými	federacemi.	(Připojení	

do	 eduGAIN	pro	 entity	 z	 eduID.cz,	 2017)	Pro	uživatele	 to	 znamená,	 že	mají	 jedny	

přístupové	 údaje	 a	mohou	 využívat	 různé	 služby	 nejen	 ve	 své	 domovské	 síti,	 ale	

i	v	přidružených	sítích.	

Asi	 jedno	z	nejznámějších	využití	 identity	eduID	 je	v	projektu	eduroam25.	 Jedná	se	

o	síťovou	 infrastrukturu,	 která	 transparentně	 používá	 počítačové	 sítě	 univerzit,	

výzkumných	ústavů	a	dalších	institucí	jako	knihovny,	nemocnice,	školy,	ale	i	nádraží,	

úřady.	(eduroam.cz,	2017)	Uživatel	jedné	sítě	se	může	jednoduše	pod	svým	účtem,	

udržovaným	 v	 domovské	 síti,	 připojit	 do	 jiné	 wi‐fi	 sítě.	 Pro	 vědce	 je	 to	 přínosné	

zejména	 při	 cestování,	 kdy	 se	 v	 hostitelské	 organizaci	 nebo	 na	 konferenci	 může	

připojit	k	internetu	bez	omezení.	Novou	službou	CESNET	 je	 tzv.	 instatní	 eduroam.	

Malé	 zařízení	 může	 vědec,	 student	 použít	 na	 schůzce,	 semináři	 a	 připojit	 ostatní	

k	internetu	 pomocí	 ověření	 přes	 eduroam.	 Zajímavé	 to	 může	 být	 pro	 vědecké	

                                                 

23	https://www.eduid.cz/	

24	https://www.geant.org/Services/Trust_identity_and_security/eduGAIN	

25	https://www.eduroam.cz/	
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skupiny,	pokud	budou	mít	jednání	na	místě,	kde	není	pokrytí	eduroam.	Stačí,	když	se	

jeden	ze	 členů	 týmu	připojí	 jakýmkoliv	 způsobem	k	internetu,	 a	 tím	dá	 i	 ostatním	

možnost	se	připojit.		

To	 jak	 funguje	 podpora	 informačními	 a	 komunikačními	 technologiemi,	

poskytovanými	 e‐infrastrukturou	 CESNET,	 je	 možné	 ukázat	 na	 mezinárodním	

projektu	 ELIXIR26.	 Jeho	 cílem	 je	 vybudovat	 efektivní	 a	hospodárný	 systém	 pro	

ukládání,	 vyhledávání	 a	zpracování	 dat	 z	molekulárně‐biologických	 výzkumů.	

V	rámci	 projektu	 vzniká	 Evropská	 infrastruktura	 pro	 biologická	 data,	 která	 má	

nabídnout	 výpočetní	 prostředí,	 datové	 prostředky	 a	 unikátní	 nástroje	

bioinformatické	vědecké	komunitě.	Data	tedy	nepocházejí	z	jednoho	zdroje,	ale	jedná	

se	 o	výsledky	 řady	 různých	 laboratoří.	 Jedním	 z	důležitých	 úkolů	 je	 proto	 vyřešit	

integraci	 a	interoperabilitu	 dat	 z	jednotlivých	 zdrojů.	 Technické	 prostředky	 jsou	

zaměřeny	na	úložné	kapacity,	 výpočetní	 výkon	a	komunikační	 infrastrukturu.	Nad	

nimi	 vzniká	unikátní	 softwarové	 vybavení,	 které	bioinformatické	 komunitě	

poskytuje	potřebné	nástroje	pro	spolupráci	a	sdílení	dat.	(Satrapa,	2016)	CESNET	je	

zapojen	do	aktivity	Technical	services	zaměřené	na	vytvoření	společného	rámce	pro	

poskytování	výpočetních	služeb	a	služeb	spojených	s	ukládáním	dat.	Dále	pro	potřeby	

účastníků	 projekt	 vyřešil	 autorizační	 a	 autentizační	 infrastrukturu	 k	přístupu	 ke	

službám.		

4.2.1 Další	e‐infrastruktury	ČR	

V	oblasti	e‐infrastruktur	Cestovní	mapy	ČR	jsou	zařazeny	další	dva	projekty,	které	

zajišťují	podporu	výzkumu	v	České	republice.	Jedná	se	o:		

CERIT‐SC	

E‐infrastruktura	 CERIT‐SC27	 vznikla	 transformací	 Superpočítačového	 centra	 Brno	

a	je	součástí	kapacit	Ústavu	výpočetní	techniky	Masarykovy	univerzity.	CERIT‐SC	je	

uzlem	Národní	 gridové	 infrastruktury	 ČR	 –	MetaCentrum,	 které	 bylo	 již	 zmíněno	

v	předchozím	 textu.	Nabízí	 flexibilní	 výpočetní	 a	 úložné	 kapacity	 s	 odpovídajícími	

                                                 

26	https://www.elixir‐europe.org/	

27	https://www.cerit‐sc.cz/	
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službami	a	 expertízou.	 Je	 jedinečná	 svým	experimentálním	přístupem	a	 tím,	 že	 se	

dokáže	 přizpůsobit	 požadavkům	 na	 neobvyklé	 konfigurace	 a	 způsob	 využití	 ICT	

zdrojů	bez	negativního	dopadu	na	uživatele.	Efektivním	využíváním	dostupných	ICT	

zdrojů	 přispívá	 CERIT‐SC	 k	 významnému	 urychlení	 výzkumu	 a	 vývoje.	 (CERIT	

Scientific	Cloud,	2018)	

IT4Innovations	národní	superpočítačové	centrum	

IT4Innovations28	provozuje	nejvýkonnější	a	nejmodernější	superpočítačové	systémy	

v	 ČR	 a	 poskytuje	 otevřený	 přístup	 k	 těmto	 zdrojům	 pro	 výzkumné	 účely.	 Využití	

těchto	zdrojů	je	na	základě	výzkumné	excelence,	kdy	je	3x	ročně	vypisována	Veřejná	

grantová	 soutěž.	 Portfolio	 služeb	 IT4Innovations	 se	 skládá	 z	 poskytování	

optimalizovaného	 superpočítačového	 prostředí,	 tj.	 jádrohodiny	 superpočítače,	

softwarových	 licencí	 a	 datových	 úložišť	 potřebných	 k	 realizaci	 výpočtů.	

Superpočítání	 a	 vysokovýkonné	 výpočty	 nabývají	 na	 významu,	 protože	 mnohdy	

bývají	 jedinou	 možností	 řešení.	 Počítačové	 simulace	 jsou	 často	 levnější,	 rychlejší	

a	bezpečnější	 než	 experiment.	 Je	 členem	 panevropské	 e‐infrastruktury	 PRACE	

(Partnership	 for	 Advanced	 Computing	 in	 Europe)29.	 IT4Innovations	 zajišťuje	

výzkumným	 pracovníkům	 z	ČR	 přístup	 ke	 všem	 službám	 této	 e‐infrastruktury	

a	otevírá	 jim	 příležitosti	 k	mezinárodní	 spolupráci.	 (IT4Innovations	 národní	

superpočítačové	centrum,	2018)	

4.3 Cloudové	služby	

Velkým	tématem	v	současnosti	jsou	cloudové	služby,	které	jsou	schopny	sdružovat	

zdroje	a	služby	a	tím	ušetřit	náklady,	navýšit	kapacitu,	výkon,	využití.	(GÉANT	Clouds	

Services,	2017)	

Cloud	je	definován	jako	distribuovaný	systém	síťových	počítačů.	Software	a	soubory	

s	informacemi	 se	 neukládají	 na	 jednotlivých	 počítačích,	 ale	 v	takzvaném	 cloudu	

(možno	přeložit	jako	oblak)	řady	serverů.	Pomocí	virtualizace	je	umožněno	vytvářet	

                                                 

28	http://www.it4i.cz/	

29	http://www.prace‐ri.eu/	
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v	 reálném	 čase	 vzhled	 jediného	 výpočetního	 prostředku	 pro	 konkrétní	 použití.	

Kapacita	výpočetního	výkonu	nebo	úložného	prostoru	 je	definována	úrovní	služby	

dohodou	mezi	poskytovatelem	služeb	a	jednotlivým	uživatelem.	(Buyya	et	al.,	2008;	

Bawden	et	al.,	2017)		

European	Open	Science	Cloud	je	nová	aktivita	vycházející	z	Evropské	komise,	jejím	

cílem	je	začít	řešit	otázky	dlouhodobé	péče	o	výsledky	vědeckých	projektů,	přispět	ke	

konsolidaci	 prostředí	 infrastruktur	 a	 lépe	 propojit	 e‐infrastruktury	 na	 evropské	

úrovni.	(European	Open	Science	Cloud	(EOSC),	2017;	Matyska,	2017)	

Na	 podporu	 toho	 to	 záměru	 byl	 v	letošním	 roce	 zahájen	 projekt	 EOSC‐hub30	

financovaný	 Evropskou	 unií.	 Spojuje	 skupinu	 národních	 a	 mezinárodních	

poskytovatelů	služeb	prostřednictvím	jednoho	centra.	Hub	je	centrálním	kontaktním	

místem	pro	evropské	vědce,	kde	mohou	objevovat	širokou	škálu	zdrojů	pro	vyspělý	

výzkum	založený	na	datech	a	získávat	k	nim	přístup.	Pro	vědecký	výzkum	to	bude	

znamenat	 rozšířený	 přístup	 ke	 službám	 podporujícím	 vědeckou	 spolupráci	 bez	

ohledu	na	zemi	původu	nebo	vědeckou	disciplínu.	Konsorcium,	100	partnerů	z	více	

než	50	zemí	mimo	jiné	i	z	České	republiky,	bude	rozvíjet	hub	jako	integrační	a	řídicí	

systém	pro	budoucí	evropský	cloud	Open	Science.		

Projekt	 EOSC‐hub	 sdružuje	 poskytovatele	 z	 EGI,	 EUDAT	 CDI,	 INDIGO‐DataCloud	

a	dalších	 hlavních	 evropských	 výzkumných	 infrastruktur	 k	 vytvoření	 společného	

katalogu	 výzkumných	 dat,	 služeb	 a	 softwaru	 pro	 výzkum.	 EOSC‐hub	 je	 v	 úzkém	

spojení	 s	 OpenAIRE	 Advance31,	 který	 je	 projektem	 zaměřeným	 na	 podporu	

otevřeného	 přístupu	 ke	 zdrojům	 v	Evropě	 a	 chce	 se	 stát	 důvěryhodnou	

infrastrukturou	v	rámci	Open	Science	Cloud.	(EOSC‐hub:	integrated	services	for	the	

European	Open	Science	Cloud,	nedatováno)		

Nově	 jsou	 pro	 vědecko‐výzkumné	 účely	 podporovány	 i	 služby	 komerčních	

cloudových	poskytovatelů.	Sdružení	GÉANT	uzavřelo	rámcové	smlouvy	s	předními	

                                                 

30	http://eosc‐hub.eu/	

31	https://www.openaire.eu/advance	
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světovými	poskytovateli	cloudových	IaaS	služeb	(Infrastructure	as	a	Service)32.	Vědci	

tak	mají	levnější	přístup	i	ke	službám	Microsoft,	Amazon	a	jiné.	(Infrastructure	as	a	

Service	(IaaS),	nedatováno)	

4.4 Služby	a	nástroje	ICT	na	podporu	vědecké	spolupráce	

Vědecká	práce	zahrnuje	mimo	zpracování	dat,	provádění	experimentů,	měření	atd.,	

i	komunikaci,	psaní	různých	poznámek,	zpráv,	článků	atd.,	sdílení	a	šíření	informací,	

vyhledávání.	Vědci	využívají	nejen	webové	nástroje	a	 služby	vyvíjené	pro	potřebu	

vědy	 a	výzkumu.	 Začlenění	 digitálních	 technologií,	 používání	 osobních	 počítačů	

a	kancelářských	 balíků	 je	 nyní	 běžné	 ve	 všech	 vědeckých	 oborech,	 vlastně	 není	

možné	představit	si	akademickou	nebo	vědeckou	práci	bez	nástrojů	jako	email	nebo	

textové	 procesory	 (Calderón	 et	 al.,	 2013).	 Řada	 služeb	 a	 programů	 podporuje	

spolupráci,	 práci	 nad	 společným	 dokumentem,	 např.	 začleněním	 funkce	 revize.	

Konkrétně	 se	 například	 jedná	 o	 textové	 procesory	 MS	 Word	 a	 LaTeX.	 Případně	

možnost	vkládání	komentářů	v	dokumentech	ve	formátu	PDF	v	Adobe	Reader.	Pro	

vědeckou	práci	je	jistě	významná	funkce,	která	umožňuje	práci	s	citacemi	v	textových	

procesorech.	

Mimo	to	existují	webové	nástroje	a	služby	označované	v	literatuře	 jako	e‐nástroje.	

Mají	rozsáhlý	počet	specifického	použití,	ale	vědecké	prostředí	se	zejména	zaměřuje	

na	(Calderón	et	al.,	2015):	

 Vědecké	 šíření	–	komunikace,	usnadnění,	podpoření	 a	vyjádření	vědeckého	

procesu.	

 Analýzu	 vědeckých	 dat	 –	 zahrnuje	 procedury	 používané	 k	shromažďování,	

zpracování	(včetně	výpočtů)	a	ukládání	vědeckých	informací.	

Nabízených	služeb	a	nástrojů	je	celá	řada	a	většinou	záleží	na	oboru	a	typu	výzkumu,	

které	informační	a	komunikační	technologie	vědec	nebo	tým	potřebuje.	Značně	se	od	

sebe	odlišují	potřeby	fyziků	od	vědců	v	sociálních	vědách.	

                                                 

32	https://clouds.geant.org/geant‐cloud‐catalogue/geant‐cloud‐catalogue‐iaas/	
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Zejména	 pro	 vývoj	 software	 jsou	 určené	 nástroje,	 které	 podporují	 spolupráci	 při	

tvorbě	 kódu	 a	 poznámek	 mezi	 programátory,	 ale	 i	 dalšími	 členy	 týmu.	 Jedněmi	

z	nejrozšířenějších	 jsou	 nástroje	 založené	 na	 distribuovaném	 prostředí	 GIT	 jako	

GIThub,	BitBucket,	Gerrit	(více	o	nástrojích	viz	příloha	5).	

Pro	předávání	velkých	souborů	existuje	řada	volně	dostupných	služeb.	Ty	umožňují	

zdarma	předat	kolegům	nebo	partnerům	velký	soubor,	který	nelze	poslat	e‐mailem	

jako	 přílohu.	 Dokument	 nebo	 data	 importuje	 odesílatel	 na	 server	 služby,	 vyplní	

příjemce	 a	 ten	 si	 může	 soubor	 stáhnout.	 Známou	 službou	 je	 Úschovna.cz.	 Pro	

vědeckou	a	akademickou	komunitu	poskytuje	sdružení	CESNET	službu	Filesender,	

která	umožňuje	zasílat	až	500	GB.		

Pro	vzdálenou	komunikaci	existují	služby,	které	podporují	možnost	práce	na	dálku,	

tj.	bez	omezení	prostoru	a	času.	Mimo	funkcí	ke	komunikaci	nabízí	služby	i	případné	

sdílení	dokumentů	a	další.	Příklady	těchto	služeb	jsou	SKYPE,	Adobe	Connect	nebo	

prostředí	pro	týmovou	spolupráci	Slack.		

Sdílení	 souborů	 z	různých	 důvodů	 v	rámci	 týmu,	 s	mateřskou	 institucí	 je	 možné	

v	rámci	 různých	 technických	 řešení.	 Jedním	 z	nich	 je	 technologie	wiki,	 pro	 tvorbu	

interního	i	externího	webu	nebo	software	na	správu	informací	Alfresco.	

Existují	integrovaná	prostředí,	která	podporují	vědeckou	práci.	Jedním	ze	zástupců	je	

Open	 Science	 Framework	 (OSF),	 zahrnuje	 životní	 cyklus	 výzkumu,	 tj.	 plánování,	

analýzu,	 reportování,	 archivaci	 a	 vyhledávání.	 Poskytuje	 správu	 projektů	 členům	

týmu	a	umožňuje	sdílení	projektů	s	veřejností.	Dalším	online	nástrojem	ke	spolupráci	

je	Authorea,	který	podporuje	publikační	činnost.	Obsahuje	funkce	k	psaní	odborného	

textu,	citování,	publikování	atd.	

Další	výčet	je	možné	demonstrovat	na	výsledcích	dotazníkového	průzkumu	knihovny	

Utrecht	 University	 v	Nizozemí,	 který	 je	 zmiňovaný	 v	teoretické	 části	 této	 práce.	

V	současnosti	evidují	v	otevřeném	přehledu	služeb	přes	600	položek33.		

                                                 

33	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KUMSeq_Pzp4KveZ7pb5rddcssk1XBTiLHniD0d3nDqo	
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4.4.1 Groupware	

Přímo	na	podporu	spolupráce	 je	zaměřen	software	nazývaný	groupware.	 Jedná	se	

o	systémy,	 které	 umožňují	 spolupráci	 na	 dokumentech	 a	 zároveň	 jsou	 podpořeny	

komunikačními	nástroji,	virtuálními	prostory	pro	konference	a	setkávání.	(Bawden	

et	al.,	2017).	Tyto	softwarové	aplikace	obvykle	poskytují	centralizované	místo	pro	

ukládání	a	přístup	k	dokumentům	nebo	souborům	(spolu	se	správou	verzí	a	změn	

dokumentů),	 sdílené	 kalendáře	 a	 správu	 úloh,	 komunikační	 nástroje,	

videokonference.		

Groupware	 bývá	 zaměňován	 s	termínem	 pro	 počítačem	 podporovanou	 týmovou	

spolupráci	 CSCW	 (Computer	 Supported	 Cooperative	 Work).	 CSCW	 je	 zastřešující	

pojem	pro	širší	vnímání	jakým	způsobem	pracují	skupiny	s	podporou	hardwarových,	

softwarových	 technologií	 a	 technik	 z	pohledu	 různých	 oborů	 jako	 na	 příklad	

ekonomie	či	sociální	psychologie.	Zahrnuje	to	i	stanovisko	z	pozice	vývojářů	systémů,	

kteří	 sdílí	 své	 zkušenosti	 s	omezeními	 a	 možnostmi	 technických	 řešení.	 (Grudin,	

1994)	

Teoreticky	 může	 CSCW	 pokrývat	 veškeré	 aspekty	 spolupráce	 ve	 smyslu	 týmu.	

Původně	 se	 výzkum	 soustředil	 na	 komunikaci,	 tj.	 použití	 e‐mailových	

a	videokonferenčních	 služeb,	 a	 také	 na	interakci	 menších	 skupin	 v	oblasti	 editace	

textů.	Později	se	záběr	rozšířil	o	další	témata	jako	sociální	média.		

The	Interaction	Design	Foundation	na	své	webové	stránce	zveřejnila	tabulku,	která	

ukazuje,	 jak	konceptualizovat	 technologie	spolupráce	a	 jejich	podobnosti	 i	 rozdíly.	

Lidské	 chování,	 které	 přispívá	 ke	 spolupráci,	 dělí	 do	 tří	 kategorií	 ‐	 komunikace,	

sdílení	informací	a	koordinace.	Členové	skupin	mohou	spolupracovat	v	reálném	čase	

nebo	v	různých	časech	–	asynchronně.	Technologie	jsou	vyvíjeny	pro	každou	z	oblastí	

z	 šesti	 složek	 společného	 chování.	 Dvourozměrný	 rámec	 spolupráce	 s	 příklady	

technologických	 funkcí	 nebo	 služeb	 jsou	 ukázány	 uvnitř	 každé	 buňky.	 (Grudin	

a	Poltrock,	nedatováno)	
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Tabulka	2:	Dvourozměrný	rámec	spolupráce	s	příklady	technologických	funkcí		

V	rámci	 komunikace	mohou	 lidé	 v	reálném	 čase	 telefonovat,	mít	 videokonference,	

psát	zprávy.	V	různém	čase	lze	komunikovat	pomocí	e‐mailu,	blogů	a	sociálních	sítí.		

Sdílení	informací	může	probíhat	pomocí	různých	aplikací	typu	nástěnek,	služeb	ke	

sdílení,	virtuálních	světů.	Pro	asynchronní	použití	to	dále	jsou	repozitáře,	služby	typu	

wiki,	webové	stránky,	pracovní	prostory	pro	týmy.		

Koordinace	v	reálném	čase	je	zaměřena	na	kontrolu	sledování	polohy,	management	

zasedání	atd.	Mimo	to	existují	nástroje	na	management	pracovních	postupů,	nástroje	

typu	CASE34,	management	projektů,	kalendáře.	

4.4.2 Sociální	software		

Aplikace	 webových	 technologií	 web	 2.0	 a	 sociálních	 sítí	 v	 konceptu	 termínu	

e‐research	 nabízí	 řadu	možností	 pro	 snadnou	 komunikaci	 a	 otevřené	 sdílení	 dat.	

V	podstatě	revoluční	myšlenka,	která	otevřela	možnost	tvorby	obsahu	na	internetu	

i	běžným	 uživatelům.	 Web	 2.0	 technologie	 představují	 inovativní	 způsob	 správy,	

využití	 a	 znovuvyužití	 stávajících	 informací	 a	poznatků.	 (Boulos	 a	Wheeler,	 2007)	

Nicméně	 termín	 web	 2.0	 je	 spojován	 s	termínem	 social	 software	 a	 uživateli	

                                                 

34	Pod	pojmem	CASE	nástroje	rozumíme	množinu	integrovaných	softwarových	nástrojů	pro	

automatizaci	některých	fází	životního	cyklu	informačního	systému.	Jde	o	integrované	nástroje	pro	

analýzu	a	návrh	IS,	implementaci	IS,	řízení	projektu	vývoje	IS.	(Míša,	2006)		
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generovaným	 obsahem	 (Anderson,	 2007;	 Snee,	 2008).	 Tyto	 nástroje	 a	 služby	 lze	

využít	pro	usnadnění	vědecké	práce	jednotlivých	vědeckých	pracovníků,	také	jimi	lze	

podpořit	 týmovou	spolupráci.	 Jsou	založeny	na	principu	sdílení	a	v	 jejich	 rámci	 je	

vytvářeno	prostředí	pro	šíření	a	sdílení	ověřených	informací,	otevřené	prostředí	pro	

navázání	 nových	 kontaktů	 a	 v	 neposlední	 řadě	 možnost	 prezentace	 výsledků	

výzkumu,	a	tím	i	zvýšení	povědomí	o	publikační	činnosti	i	citovanosti	autorů.	

Sociální	 software	 (social	 software)	 označuje	 třídu	 internetových	 nástrojů,	 které	

umožňují	výměnu	informací,	masovou	interakci	a	spolupráci.	Jedná	se	o	různé	služby,	

které	můžeme	považovat	v	současnosti	za	běžné.	Řadíme	mezi	ně	blogy,	různé	wiki	

stránky,	folksonomie,	instant	messaging.	Jak	uvádí	Angelika	Bullinger	a	spoluautoři	

(2010),	 tyto	 nástroje	 lze	 charakterizovat	 podle	 autorů	 Kocha	 a	 Richtera	 třemi	

základními	 funkcemi	 –	 správa	 identity	 a	sítě	 (identity	 and	network	management),	

správa	 informací	 (information	management)	a	komunikace	(communication).	Tyto	

funkce	 s	příklady	 služeb	 jsou	 znázorněny	na	obrázku	 č.	 8.	 (Bullinger	 et	 al.,	 2010).	

Například	sociální	sítě	v	sobě	zahrnují	všechny	3	funkce.	

	

Obrázek	8:	Funkce	sociálních	softwarů		

4.4.3 Sociální	sítě	pro	vědu	

V	rámci	šíření	informací	o	výsledcích	výzkumu	se	sociální	sítě	ukazují	jako	důležitý	

a	nepřehlédnutelný	 informační	 kanál.	 Lze	 to	 považovat	 za	 výsledek	 nového	 pojetí	
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vědy,	 které	 mění	 paradigma	 systému	 šíření	 informací.	 Umožňují,	 aby	 sami	 vědci	

vytvářeli	a	sdíleli	obsah	v	prostředí	internetu.	

Pro	sociální	sítě	 je	typické,	že	 jsou	postaveny	na	osobním	profilu,	který	si	uživatel	

spravuje	sám.	Uživatelé	mohou	vytvořit	veřejný	nebo	částečně	veřejný	profil	v	rámci	

ohraničeného	systému.	Mohou	si	nastavit	seznam	dalších	uživatelů	sítě,	se	kterými	

sdílejí	 propojení,	 a	 mají	 možnost	 zobrazit	 a	 procházet	 jejich	 seznam	 k	 profilu	

připojených	 uživatelů	 sítě.	 (Boyd,	 2007)	 Z	toho	 lze	 vyvodit	 tři	 základní	 prvky	

sociálních	sítí:	

1. profil	uživatele,	

2. vztah	mezi	uživateli,	

3. viditelnost	 uživatele,	 který	 vytvořil	 obsah,	 což	 zahrnuje	 profil,	 připojení	

k	dalším	 uživatelům,	 tweety,	 blogy,	 fotky	 atd.,	 podle	 pravidel	 ochrany	

osobních	údajů	systému	a	nastavení	ochrany	soukromí	uživatelů.	

Na	podporu	vědecké	práce	jsou	vyvíjeny	sociální	sítě	přímo	pro	vědce	s	ohledem	na	

jejich	 potřeby,	 v	 literatuře	 označované	 jako	 Scientific	 Social	 Networks,	 Social	

Research	Network	Sites	(SRNS).	(Rebiun,	2011)	Vědci	je	mohou	využívat	pro	šíření	

a	sdílení	 svých	 poznatků,	 nalézání	 partnerů	 pro	 výzkum.	 Autoři	 v	rámci	 blogu	

101innovations	zanalyzovali	funkce	sociálních	sítí	v	rámci	celého	vědeckého	cyklu.	

Zmapovali	 31	 hlavních	 vědeckých	 aktivit	 a	 porovnali	 je	 s	funkcemi	 vybraných	

odborných	sociálních	sítí.	Pro	každou	fázi,	mimo	analýzu,	byly	zaznamenány	některé	

z	funkcí	SRNS.	(Innovations,	2016)	

Na	 rozdíl	 od	 všeobecně	 zaměřených	 sociálních	 sítí	 (např.	 Facebook)	 není	 kladen	

důraz	 na	 rychlost	 uveřejnění	 informace.	 SRNS	 umožňují	 vědeckým	 a	 výzkumným	

pracovníkům	podobně	jako	ve	veřejné	sociální	síti	založit	profil,	navázat	kontakty,	

sdílet	informace	a	dokumenty	v	rámci	sítě,	případně	jsou	nabízeny	funkce	na	podporu	

spolupráce	v	rámci	sítě	(Bullinger	et	al.,	2010).	Na	rozdíl	od	všeobecně	zaměřených	

sítí	jsou	primárně	prezentovány	údaje	o	zaměstnání,	vzdělání,	odborném	zaměření	

vědce	a	další	údaje.	Na	 tyto	profily	vědců	 jsou	navázány	další	 služby,	převážně	 se	

jedná	 o	 přehled	 publikační	 činnosti	 autora,	 představení	 autorského	 kolektivu,	
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vědeckého	týmu	a	v	neposlední	řadě	nabídka	platformy	pro	hodnocení	dosažených	

výsledků.	(Rebiun,	2011)	

Vytvořením	a	udržováním	profilu	vědec	získá	zpětnou	vazbu	o	své	práci.	Možnost	

udržet	 a	navázat	 kontakty	 s	 kolegy	může	pro	 vědce	 být	přínosné	 jako	 informační	

kanál	 k	 získávání	 informací	 o	 novinkách,	 trendech	 a	 výsledcích,	 které	 na	 svých	

profilech	zveřejňují	ostatní	vědci.	Z	dalších	výhod	lze	vyzdvihnout	možnost	získání	

primárního	dokumentu	přímo	od	autora,	získání	dat	z	jiných	výzkumů.	Zveřejňování	

plných	 textů,	 obrázků	 dat	 v	 rámci	 profilu	 se	 řídí	 licenčními	 podmínkami	 sítě,	

autorským	 zákonem,	 licenčními	 podmínkami	producentů,	 vydavatelskou	politikou	

pro	články	v	režimu	open	access.	

SRNS	nabízejí	velkou	flexibilitu	a	rozmanitost	přístupu	k	obsahu.	Získávání	informací	

a	navazování	kontaktů	se	děje	netradičním	způsobem,	kdy	 lze	využívat	výzkumná	

data	i	z	jiných	oborů.	Za	nedílnou	součást	vědecké	práce	je	možné	označit	i	propagaci	

s	ohledem	na	hodnocení	vědy	a	získávání	finančních	prostředků	na	výzkum.	

	

4.4.3.1 Využívání	sociálních	sítí	

Zda	 využívají	 vědečtí	 pracovníci	 v	České	 republice	 sociální	 sítě,	 jsem	 zkoumala	

v	rámci	analýzy	v	letech	2012,	2013	a	2014.	Výsledky	těchto	zjištění	byly	zveřejněny	

v	článcích	 v	 časopise	 ProInflow	 v	 roce	 2012	 (Trtíková,	 2012)	 a	 ITlib	 v	roce	 2014	

(Trtíková	2014).	Pro	účely	této	práce	je	jistě	zajímavé,	zda	je	patrný	pokračující	trend	

využívání	sociálních	sítí,	které	jsem	shledala	v	poslední	analýze.	Proto	jsem	provedla	

v	prosinci	2017	nový	výzkum	na	stejném	principu	jako	v	letech	2012,	2013,	2014.	

Kritériem	pro	výběr	zkoumaných	sociálních	sítí	byl	počet	zaregistrovaných	uživatelů	

a	 množství	 vytvořených	 profilů	 vědeckých	 pracovníků	 vysokých	 škol	 z	 České	

republiky.	 Dalším	 hlediskem	 byla	 multioborovost	 sítě,	 tedy	 nevymezení	 se	 vůči	

konkrétnímu	 vědeckému	 oboru.	 Při	 výběru	 se	 ukázala	 velmi	 důležitá	 funkce	

vyhledávání	 v	 jednotlivých	 sítích,	 protože	 ne	 všechny	 služby	 umožňují	 omezit	

vyhledávání	pouze	na	uživatele	z	konkrétní	instituce.	Na	základě	toho	byly	vybrány	

následující	sítě,	které	poskytují	podporu	vědecké	práci.	Jedná	se	o	sítě	Academia.edu,	

ResearchGate	 a	 LinkedIn.	 Oproti	 zveřejněnému	 článku	 v	časopise	 ITlib	 byla	
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vyloučena	komerční	sociální	síť	COS	Scholar	Universe	a	služba	ResearcherID,	která	

splňuje	 pouze	 některé	 znaky	 sociální	 sítě.	 Původně	 byla	 služba	 ResearcherID	

zařazena	do	výzkumu,	protože	v	čase	sběru	dat	byl	předpoklad,	že	některou	z	funkcí	

časem	doplní.	

V	lednu	2012,	září	2013	a	v	lednu	2014	byl	proveden	průzkum	zastoupení	českých	

uživatelů	ve	zkoumaných	sítích	podle	příslušnosti	ke	konkrétní	vysoké	škole.	Bylo	

analyzováno	6	českých	vysokých	škol	s	vědeckým	zaměřením.	Cílem	průzkumu	bylo	

zjistit	zájem	vědeckých	pracovníků	o	služby	SRNS,	který	projeví	tím,	že	si	vytvoří	svůj	

profil.	 Podle	 tohoto	 kritéria	 byl	 zúžen	 vyhledávácí	 dotaz.	 U	 služby	 LinkedIn	 byli	

vyhledávaní	uživatelé	sítě,	kteří	ve	svém	profilu	mají	uvedenou	konkrétní	školu	jako	

současného	 zaměstnavatele,	 tím	 se	 vyloučili	 studenti	 a	 absolventi	 školy.	 Bohužel	

v	roce	 2017	 změnil	 LinkedIn	 své	 vyhledávací	 možnosti	 a	 již	 nelze	 vyhledat	 jen	

zaměstnance.	U	ostatních	zkoumaných	sítí	byl	zadán	jednoduchý	dotaz	na	pracoviště.		

Z	provedeného	průzkumu	je	patrné,	že	se	zachovává	stoupající	tendence.	Stále	platí,	

že	 síť	 ResearchGate	 má	 nejvíce	 uživatelů,	 za	 skokový	 nárůst	 lze	 označit	 počet	

uživatelů	 v	Academia.edu.	 Získaný	 počet	 profilů	 v	 konkrétní	 síti	 lze	 porovnat	

s	počtem	vědeckých	pracovníků	a	studentů	doktorského	studia,	které	byly	získány	

z	výročních	zpráv	jednotlivých	škol35.	

Škola

Rok 2012 2016 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2017 2012 2013 2014 2017

KU 15970 11305 1204 1973 2250 401 1703 2226 6748 256 893 1102 5523

MU 5029 5442 695 1452 1567 223 1064 1452 5077 201 587 696 3683

VŠCHT 940 606 17 132 143 59 272 411 1249 18 22 32 50

ČVUT 3364 2963 499 1189 1644 52 607 854 3489 35 94 151 850

UPOL 3042 ? 93 484 744 39 554 732 1255 87 166 205 1255

VUT 3257 2963 344 720 807 5 368 599 2850 24 51 67 556

FTE LinkedIn ResearchGate Academia.edu

	

Tabulka	3:	Počet	profilů	akademických	pracovníků	v	sociálních	sítích	

                                                 

35 Ve výroční zprávě Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2016 není údaj o FTE uveden. 
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4.4.4 Citační	manažery	

Z	hlediska	zpracování	a	vyhledávání	uložených	 informací	 jsou	zajímavou	skupinou	

služeb	 citační	 manažery.	 Zejména	 pro	 vědeckou	 práci	 se	 ukazují	 jako	 jeden	

z	klíčových	prostředků	ICT	podpory.	Základními	funkcemi	těchto	nástrojů	je	správa	

a	 import	 záznamů	 odkazů	 na	 literaturu	 z	 různých	 zdrojů	 a	 tvorba	 citací	 podle	

požadovaného	 citačního	 stylu.	 Citační	 manažery,	 jak	 jsou	 také	 nazývány36,	 jsou	

nabízeny	 ve	 formě	 webových	 služeb	 nebo	 jako	 software	 k	instalaci	 na	 vlastním	

počítači.	Mnohé	ze	služeb	nabízejí	možnost	ukládání	plného	textu.	Uložené	záznamy	

lze	třídit,	opatřit	poznámkou	a	dále	exportovat,	je	možné	vytvářet	seznamy	použité	

literatury	 podle	 požadovaného	 citačního	 stylu	 či	 pomáhají	 citovat	 přímo	 v	textu.	

K	dispozici	 bývá	možnost	 sdílet	 záznamy	 s	ostatními	 členy	 vědecké	 skupiny	 nebo	

například	 studenty.	 Producenti	 databází	 si	 již	 uvědomují	 důležitost	 práce	

s	vyhledanými	 informacemi,	a	proto	 jsou	exporty	záznamů	do	vybraných	citačních	

manažerů	 dnes	 nabízeny	 prakticky	 v	rámci	 všech	 dostupných	 platforem,	 které	

zpřístupňují	 odborné	 databáze	 (např.	 EBSCO,	Web	 of	 Knowledge,	 IEEE/IET).	 Pro	

práci	vědeckých	týmů	může	být	důležitou	funkcí	sdílení	záznamů,	případně	i	plných	

textů	mezi	členy.	Použitím,	funkcemi	a	vybranými	službami	se	více	zabývám	v	článku	

Citační	manažery	v	časopise	IKAROS	(Trtíková,	2015).	Jsou	zde	vyjmenovány	vybrané	

příklady	citačních	manažerů,	které	jsem	ze	své	praxe	vyhodnotila	jako	nejrozšířenější	

na	vysokých	školách	v	České	republice.	Potvrdil	mi	 to	 i	průzkum	stavu	 informační	

gramotnosti	vysokoškolských	studentů,	který	proběhl	v	roce	2015,	a	kde	jsem	byla	

v	realizačním	týmu.	(Landová	et	al.,	2016)	Jedná	se	o	Zotero,	Mendeley,	CitacePRO	

(více	o	službách	v	příloze	5).	

4.5 Informační	systémy	o	aktuálním	výzkumu	

Tradiční	hodnocení	vědecké	práce	je	založeno	zejména	na	měření	publikační	činnosti	

a	dále	na	dalších	výsledcích	výzkumu	jako	jsou	patenty,	užitné	vzory,	software	a	jiné.	

                                                 

36	Z	angl.	reference	manager,	lze	se	setkat	i	s	pojmem	reference	management	software,	bibliographic	

management	system,	v	češtině	se	mimo	citačního	manažeru	používá	i	referenční	manažer	nebo	

software	na	správu	citací	
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Na	základě	stanovené	metodiky	jsou	všechna	data	z	vědeckých	institucí	pravidelně	

importována	 do	 národního	 systému.	 Proto	 je	 pro	 instituce	 důležité	 mít	 o	 všech	

vědeckých	výsledcích	aktuální	přehled.	

Informační	 systémy	o	aktuálním	výzkumu	 ‐	Current	Research	 Information	System	

(CRIS),	evidují	výsledky	výzkumu.	Národním	systémem	České	republiky	je	IS	VaVaI37	

‐	 Informační	 systém	 výzkumu,	 experimentálního	 vývoje	 a	 inovací.	 Vysoké	 školy	

a	další	výzkumné	 instituce	mají	vlastní	systémy,	které	mají	za	cíl	evidovat	veškeré	

vědeckovýzkumné	výsledky	jejich	zaměstnanců.	

V	rámci	České	republiky	vysoké	školy	používají	různá	softwarová	řešení	ať	komerční	

nebo	vyvíjená	přímo	pro	účely	organizace.	Jedním	z	rozšířených	systémů	je	komerční	

řešení	OBD	firmy	DERS38	.	Namátkově	lze	poukázat	na	Akademii	věd	ČR,	která	vyvíjí	

od	80.	let	20.	stol.,	systém	ASEP39	‐	Automatizovaný	systém	evidence	publikací	v	AV	

ČR.	 (Vítek,	 1998)	 Na	 ČVUT	 je	 vyvíjena	 aplikace	 V3S40.	 Na	 VUT	 v	 Brně	 probíhá	

centrální	vykazování	a	předávání	výsledků	pomocí	systému	Apollo41.	

Každý	 z	 těchto	 systémů	 umožňuje	 jednotlivým	 uživatelům	 vkládat	 data	 o	 jejich	

publikačních	 a	 grantových	 aktivitách,	 nabízí	 kontrolu	 vložených	 záznamů	

administrátorům	systémů.	Dále	aplikace	slouží	k	odesílání	výsledků,	exportům	pro	

statistické	 analýzy	 a	 k	 interním	 hodnocením	 vědecko‐výzkumné	 činnosti.	 Jsou	 to	

platformy	pro	sdílení	informací	mezi	vědci	a	mateřskou	institucí.	

	 	

                                                 

37	https://www.rvvi.cz/	

38	https://www.ders.cz/	

39	https://www.lib.cas.cz/asep/	

40	https://v3s.cvut.cz/	

41	https://www.vutbr.cz/uk/podpora‐publikovani/hodnoceni‐vav	
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5 Analýza	zkoumaných	vědeckých	skupin	

K	analýze	 vybraných	 pěti	 vědeckých	 skupin	 jsem	 použila	 polostrukturovaný	

rozhovor,	 jehož	 metodiku	 a	 postup	 jsem	 popsala	 v	kapitole	 Metody	 sběru	 dat.	

Následující	kapitoly	budou	věnovány	interpretaci	dat,	která	jsem	získala	z	rozhovorů,	

podle	 metody	 zakotvené	 teorie	 a	 z	 analýzy	 využívání	 sociálních	 sítí	 členy	

zkoumaných	vědeckých	skupin.	

5.1 Kódování	rozhovorů		

Účelem	metodologie	je	generovat	teorii	prostřednictvím	procesu	stálého	srovnávání.	

Data	jsou	analyzována,	shromažďována	a	poté	je	zahájen	proces	kódování.	(Kendall,	

1999)	Každý	provedený	rozhovor	 jsem	přepsala	podle	pořízené	nahrávky	a	začala	

přiřazovat	 otevřené	kódy.	Řídila	 jsem	 se	 doporučením,	 které	 uvádí,	 že	 toto	 vše	 je	

potřebné	 vykonat	 bezprostředně	 po	 rozhovoru,	 zamezí	 se	 tím	 ztráty	 kontextu.	

(Bryman,	 2012)	 Otevřené	 kódy	 pomáhají	 vyznat	 se	 v	získaných	 datech	 a	 jsou	

základem	 pro	 další	 zpracování.	 V	textu	 jsem	 označovala	 procesy,	 ve	kterých	 je	

zahrnuta	spolupráce,	dále	typy	sdílených	dokumentů,	služby	a	nástroje,	které	vědci	

ve	 zkoumaných	 skupinách	 využívají.	 Všechny	 volně	 vytvořené	 termíny	 jsem	

seskupila	do	kategorií,	které	k	sobě	mohly	patřit	až	do	konceptuálního	nasycení.	Toho	

se	 dosáhne	 tak,	 že	 nebudou	 z	 otevřených	 kódů	 generovány	 žádné	 nové	 kategorie	

a	zbývající	mezery	v	rozvíjejícím	se	koncepčním	schématu	budou	vyplněny.	(Kendall,	

1999)	V	následujícím	textu	jsou	vypsány	použité	kódy	zařazené	do	kategorií,	tak	jak	

byly	použity	při	zpracování	dat	z	provedených	rozhovorů.	

ICT	technologie:	

Academia.edu	

Adobe	Reader	

Alfresco	

BIBTeX	

BitBucket	

CitacePRO	

Confluence	

Dokuwiki	

Dropbox	

e‐mail	

Facebook	

flash	disk	

FTP	

GIThub	
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Google	Docs	

LaTEX	

LifeSize	ClearSea	

LinkedIn	

Matlab	

MAXQDA	

MS	Excel	

MS	Sharepoint	

MS	Word	

Overleaf	

Owncloud	

RefWorks	

ResearchGate	

sdílený	disk	

Skype	

Slack	

Stahuj.cz	

Uschovna.cz	

Zoom	

Zotero	

Stručný	popis	jednotlivých	ICT	služeb	a	nástrojů	je	v	příloze	5.	

Forma:	

citační	záznamy	

data	

data	z	měření	

dokumenty	

doporučení	

e‐mail	

grantové	zprávy	

interní	materiály	

intranet	

konfigurace	služby	

laboratorní	deník	

nový	materiál	

odborné	texty	

osobní	domluva	

osobní	schůzka	

plné	texty	

poznámky	

programátorské	kódy	

prototyp	

schémata	zapojení	

technická	dokumentace	

technické	zprávy	

úložiště	

videokonference	

vylepšení	procesu	

webinář	

závěrečná	zpráva	

	

Proces:	

komunikace	

předávání	

psaní	

publikování	

revize	

sdílení	
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spolupráce	

vkládání	komentářů	

výstup	z	výzkumu	

zpracování	dat

	

Dále	 jsem	nacházela	spojení	mezi	kategoriemi	a	subkategoriemi,	pokračovala	 jsem	

v	hledání	souvislostí	a	vzájemných	vztahů.	Zavedla	jsem	proto	nový	pohled	a	to	kde	

se	 spolupráce	 děje:	 uvnitř	 skupiny,	 s	jinou	 skupinou,	 s	firmami,	 s	vědeckou	

komunitou.	Na	 základě	 toho	 jsem	vypracovala	 schémata,	 kde	 shrnuji	 získaná	data	

v	rámci	 polostrukturovaného	 rozhovoru.	 V	analýzách	 rozhovorů	 jednotlivých	

vědeckých	skupin	jsou	tato	schémata	uvedena.		

S	kódy	 uvedenými	 u	 schémat	 zkoumaných	 vědeckých	 skupin	 jsem	 dále	 pracovala	

a	shrnula	další	zdroje	dat	jako	analýzu	ICT	služeb	a	nástrojů	do	výsledné	teorie.	

5.2 Analýza	rozhovorů	

V	následujících	 podkapitolách	 jsou	 shrnuta	 data,	 která	 jsem	 získala	

z	polostrukturovaného	 rozhovoru	 a	 analýzy	 využívání	 sociálních	 sítí	 zkoumaných	

vědeckých	skupin.	

Při	zpracovávání	dat	z	rozhovorů	se	ukázalo,	že	je	potřeba	doplnit	některá	zjištění.	

Zejména	oblast	práce	s	grantovými	zprávami	nebyla	rozhovory	dostatečně	pokrytá.	

Z	toho	důvodu	jsem	znovu	oslovila	 jednotlivé	respondenty	v	únoru	2018	e‐mailem	

s	prosbou	o	doplnění.	Všichni	respondenti	obratem	odpověděli.	

U	 každé	 zkoumané	 skupiny	 je	 úvodní	 odstavec	 věnován	 stručné	 charakteristice	

a	popisu	postavení	v	rámci	organizace.	Případně	proč	byla	tato	skupina	vybrána.		

	

5.2.1 Analýza	skupiny	1	

Skupina	 1	 působí	 na	 prestižní	 univerzitě	 České	 republiky.	 Jejím	 oborem	 zájmu	 je	

v	širším	 smyslu	 elektrotechnika.	 Působí	 na	 úrovni	 katedry,	 tj.	 je	 zařazena	

v	organizačním	schématu	univerzity	pod	fakultu	a	zde	má	vlastní	pracoviště	se	svými	

studenty.	Katedru	řídí	jedna	osoba,	která	je	i	vedoucí	vědecké	skupiny.		
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S	touto	 skupinou	 jsem	 dlouhodobě	 spolupracovala,	 proto	 jsem	 ji	 využila	 i	 pro	

předvýzkum.	V	mezidobí,	než	jsem	udělala	řádný	výzkum,	došlo	ke	změně,	která	měla	

částečný	dopad	na	spolupráci	ve	skupině.	Začala	totiž	úzce	spolupracovat	s	firmami.	

Rozhovor	 v	této	 skupině	 proběhl	 v	březnu	 2017	 a	 vedla	 jsem	 ho	 se	 studentem	

doktorského	studia,	který	zde	vede	svůj	tým.	

Skupina	1	má	pět	členů	a	zároveň	zde	působí	i	čtyři	studenti	bakalářského	studia.	Dělí	

se	na	týmy	podle	výzkumných	úkolů.	Každý	tým	řídí	jeden	člověk	a	ostatní	přebíhají	

podle	potřeby.	Všichni	se	nacházejí	na	jednom	pracovišti.	Jak	probíhá	spolupráce	je	

vyznačeno	na	obrázku	9.	Náčrtek	vznikl	v	rámci	rozhovoru,	který	jsem	vypracovala	

společně	 s	 respondentem.	 Později	 jsem	 skicu	 převedla	 do	 současné	 graficky	

přehlednější	podoby.		

	

Obrázek	9:	Znázornění	spolupracujících	subjektů	se	skupinou	1	

Skupina	1	úzce	spolupracuje	s	vědeckou	skupinou	v	rámci	univerzity	na	jiné	fakultě.	

Mají	 společný	 grantový	 projekt.	 Potřebují	 mezi	 sebou	 komunikovat	 kvůli	

programátorským	pracím.	Sdílí	spolu	kódy	a	poznámky	v	prostředí	GIThub.		
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S	další	 skupinou	 v	rámci	 univerzity	 úzce	 nespolupracují.	 Pouze	 jí	 automaticky	

poskytují	data	z	měření,	která	si	mohou	přes	FTP	protokol	stáhnout	ze	serveru	nebo	

nezašifrovaně	 přes	 webový	 server.	 To	 samé	 se	 děje	 i	 s	další	 skupinou	 v	rámci	

společného	vědeckého	tématu.		

Naměřená	data	analyzují	v	softwaru	Matlab,	výsledkem	jsou	většinou	grafy	s	2D,	3D	

funkcí.	 Podle	 nich	 pak	 vyhodnocují	 správnou	 funkčnost	 zařízení,	 algoritmů,	

srovnávají	se	simulací.		

Intenzivnější	 spolupráci	 mají	 s	firmami,	 se	kterými	 mají	 společné	 projekty.	

Komunikace	probíhá	pomocí	e‐mailu.	Pravidelně	se	osobně	setkávají	na	schůzkách	

1x	 za	 dva	měsíce.	 Dokumenty	 si	 vyměňují	 pomocí	 služeb	Úschovna.cz	 a	Stahuj.cz.	

Ocenili	 by	 nějaké	 společné	 úložiště.	 Ovšem	 bezpečnostní	 požadavky	 nadnárodní	

společnosti,	se	kterou	spolupracují,	považují	za	bariéru.		

V	rámci	univerzity	využívají	webovou	službu	Google	Docs,	která	umožňuje	sdílenou	

práci	 na	 jednom	dokumentu	 v	reálném	 čase.	 Využívá	 se	 pro	 zpracovávání	 grantů.	

Respondent	 při	 rozhovoru	 konstatoval,	 že	 mateřská	 instituce	 má	 dohodu	 se	

společností	Google	o	nevytěžování	dat.	Na	webových	stránkách	instituce	jsem	našla	

informaci	o	tom,	že	zaměstnanci	a	studenti	mohou	využívat	službu	Google	Suite	for	

Education42.	 Všechny	 osoby	 příslušející	 k	 fakultě	 mají	 automaticky	 vytvořený	

uživatelský	účet,	ke	kterému	přistupují	pomocí	federace	EduID.	Služba	je	společností	

Google	 poskytována	 zdarma,	 bez	 reklam,	 data	 uživatelů	 nejsou	 prohledávána	 pro	

účely	 zobrazování	 kontextové	 reklamy.	 Mají	 dostupné	 všechny	 aplikace	 z	 balíku	

G‐Suite	kromě	Gmailu,	tj.	Google	Drive43,	Google	Docs,	Google	Calendar.	

V	rámci	 vědecké	 skupiny	 sdílí	 prostředí	 v	ownCloud	 a	 pro	 starší	 věci	 a	 články	

využívají	 Dropbox.	 Vedoucí	 skupiny	 využívá	 funkce	 Windows	 vzdálená	 plocha.	

K	uchovávání	 zdrojových	 kódů	 a	 dokumentace	 využívají	 Alfresco.	 Nejvíce	 ale	

společně	pracují	ve	službě	GIThub.		

                                                 

42	https://edu.google.com/	

43	Cloudové	řešení	pro	zálohování	dat	
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Společně	píší	odborné	články,	které	mají	většinou	uložené	v	Dropboxu.	Část	skupiny	

používá	 MS	 Word	 a	 přes	 funkci	 revize	 si	 navzájem	 připomínkují	 text.	 Někteří	

používají	LaTeX,	v	tom	případě	exportují	text	do	formátu	PDF	a	pomocí	komentářů	

v	programu	 Adobe	 Reader	 připomínkují.	 Režim	 volného	 přístupu	 u	 svých	 článků	

neřeší.	

Vedoucí	skupiny	měl	snahu,	aby	všichni	členové	skupiny	sdíleli	záznamy	v	citačním	

manažeru	a	označovali	 články,	které	 jsou	 stěžejní	k	jejich	výzkumu.	Nepodařilo	 se	

prosadit	 jednu	službu.	Zatím	všichni	používají	různé	citační	manažery	podle	svých	

individuálních	potřeb	a	odkazy	mezi	sebou	nesdílí.		

Výstupem	z	 jejich	výzkumu	 jsou	články,	doporučení	pro	 firmy,	 schémata	zapojení,	

data	z	měření.	Data	nijak	nepropagují,	mají	je	uložená	na	serveru,	odkud	si	je	mohou	

uživatelé	stahovat.	Data	nejsou	citlivá,	mohou	je	využívat	i	firmy	k	dalšímu	využití.		

Konferencí	 se	 zúčastňují	 osobně,	 o	 virtuálních	 konferencích	 respondent	 nikdy	

neslyšel.	Účastní	se	webinářů,	které	pořádají	prodejci	technických	zařízení.	

Sociální	 sítě	 aktivně	 nevyužívají.	 Respondent	 využívá	 Facebook	 jako	 chatovací	

nástroj	 s	kolegy	 v	zahraničí.	 Všichni	 zkoumaní	 členové	 skupiny	 mají	 profily	

v	LinkedIn,	 ale	 spíš	 ze	 zvědavosti.	 ResearchGate	 aktivně	 využívá	 vedoucí	 katedry,	

respondent	má	jen	vytvořený	profil.	

Na	obrázku	10	jsou	znázorněny	výsledky	z	rozhovoru.	Otazníky	znamenají,	že	o	tom	

skupina	uvažuje.	
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Obrázek	10:	Výsledky	z	rozhovoru	skupiny	1	
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5.2.2 Analýza	skupiny	2	

Skupina	2	působí	v	rámci	organizace,	která	 je	 začleněná	do	Cestovní	mapy	velkých	

výzkumných	 infrastruktur	 a	 patří	 do	 oblasti	 informatiky.	 V	rámci	 organizace	 je	

zařazena	na	úroveň	 samostatného	oddělení	 ve	 výzkumné	 sekci.	 Skupinu	 řídí	 opět	

jedna	osoba.		

Rozhovor	jsem	zde	vedla	s	respondentem	(zároveň	je	studentem	doktorského	studia	

na	ČVUT),	který	vede	svůj	vlastní	tým	zapojený	do	většího	mezinárodního	projektu,	

na	 který	 se	 soustředí.	 Sezení	 proběhlo	 v	březnu	 roku	 2017.	 V	průběhu	 šetření	 se	

ukázalo,	že	poznatky	z	týmu	s	mezinárodní	účastí	jsou	značně	odlišné	oproti	praxi	ve	

skupině	 2	 působící	 v	České	 republice.	 Proto	 budou	 poznatky	 z	tohoto	 týmu	

označovány	jako	EU	tým.		

Skupina	 2	 je	 velmi	 dislokovaný	 tým,	má	 18	 členů,	 kteří	 sídlí	 na	 různých	místech	

v	Praze,	Brně,	Českých	Budějovicích.	V	rámci	skupiny	působí	několik	týmů,	které	jsou	

vázány	na	projekty.	Někteří	členové	pracují	ve	více	týmech.	Přidružený	EU	tým	ke	

skupině	2	má	10	členů	pocházejících	z	různých	zemí	Evropské	unie.		

Jak	probíhá	spolupráce	ve	skupině	2	i	v	EU	týmu	je	vyznačeno	na	obrázku	11.		

Náčrtek	vznikl	v	rámci	rozhovoru,	který	jsem	vypracovala	společně	s	respondentem.	

Později	jsem	skicu	převedla	do	současné	graficky	přehlednější	podoby.	

	

Obrázek	11:	Znázornění	spolupracujících	subjektů	se	skupinou	2	
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EU	tým	ve	vědecké	skupině	spolupracuje	v	rámci	evropského	projektu.	Pravidelně	se	

schází	1x	týdně	a	pak	1x	týdně	je	schůze	vedoucích,	další	schůzky	jsou	podle	potřeby	

vždy	 ke	 konkrétnímu	 tématu.	 Schůzky	 se	 konají	 videokonferenčně.	 Používají	

komerční	 službu	 Zoom,	 která	 podporuje	 všechny	 platformy,	 tj.	 web,	 pro	 mobilní	

zařízení,	 Linux	 atd.	 Osobně	 se	 schází	 1x	 za	 čtvrt	 roku	 na	 tématicky	 zaměřeném	

setkání,	které	bývá	přidružené	k	nějakému	workshopu	nebo	odborné	konferenci.	

Jako	 výsledek	 výzkumné	 aktivity	 EU	 týmu	 jsou	 programátorské	 kódy,	 postupy,	

technická	dokumentace	a	zprávy.	Respondent	jako	problém	vnímá,	že	není	nastavena	

standardizace	dokumentace.		

V	rámci	EU	týmu	používají	službu	BitBucket,	kam	ukládají	dokumenty,	a	wiki	stránku	

Confluence.	Občas	využívají	možností	sdílené	plochy,	když	si	něco	v	užším	týmu	chtějí	

ukázat.	 Pro	 práci	 používají	 komerční	 prostředí	 pro	 týmovou	 spolupráci	 Slack.	

Je	založené	na	chatu,	přes	chatovací	vlákno	je	možno	posílat	dokumenty.	Respondent	

oceňuje,	že	 je	možné	zobrazit	historii	 i	ve	verzi	zdarma,	kterou	využívají.	Vývojáři	

z	týmu	využívají	GIThub.	Respondent	oceňuje	funkce	GIThub,	které	podle	něho	řeší	

skoro	všechny	potřeby.	Pro	správu	úkolů	a	požadavků	využívají	software	JIRA.	

	EU	 tým	nepublikuje	 odborné	 články.	Udržují	 jen	 roadmap	aktivity,	 který	 aktuální	

udržuje	vedoucí	skupiny	a	ostatním	rozesílá	mailem	jako	wordovský	dokument.		

Skupina	2	pracuje	na	podobě	zaměřených	projektech,	výstupy	z	jejich	výzkumu	jsou	

dokumentace,	 zdrojové	 kódy,	 prototypy	 atd.	 K	návrhu	 hardwaru	 používají	

specializovaný	software.	

	Upřednostňují	 osobní	 schůzky	 1x	měsíčně,	 pokud	 někdo	 nemůže,	 tak	 se	 přihlásí	

videokonferenčně.	 Na	 pracovištích	 jsou	 k	tomu	 uzpůsobené	 podmínky.	 V	hlavním	

sídle	 jsou	 k	dispozici	 3	 místa	 s	videokonferenční	 technikou	 s	nainstalovaným	

softwarem	LifeSize	ClearSea,	které	si	kdokoliv	z	organizace	může	zarezervovat	pro	

svoji	schůzku.		

Ostatní	týmy	ve	skupině	2	společně	pracují	na	článcích,	většinou	používají	MS	Word	

a	 posílají	 si	 verze	 e‐mailem.	 Citační	 záznamy	 nijak	 neřeší.	 Pokud	 někoho	 zaujme	

nějaký	 článek,	 pošle	 ho	 ostatním	 e‐mailem.	 V	rámci	 mateřské	 organizace	 mají	

k	dispozici	interní	wiki,	kam	ukládají	důležitější	dokumenty	administrativní	povahy.	
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Někteří	 ze	 členů	 skupiny	 zkoušejí	 online	 platformu	 Overleaf,	 která	 umožňuje	

společné	psaní	odborného	textu.		

Profily	v	rámci	odborných	sociálních	sítí	mají	členové	EU	týmu	zejména	v	LinkedIn	–	

8	 členů.	 Bylo	 zkoumáno	 11	 vědců.	 V	ResearchGate	 mají	 profil	 4	 vědci	 a	 z	nich	 2	

i	v	LinkedIn.	Academia.edu	nevyužívají.		

V	rámci	 celé	 skupiny,	 která	 působí	 na	 v	České	 republice,	 tj.	 bez	 EU	 skupiny,	 bylo	

zkoumáno	9	členů.	Také	nevyužívají	Academia.	edu,	všichni	mají	profil	v	síti	LinkedIn,	

z	toho	5	má	profil	zároveň	i	v	ResearchGate.		

Respondent	uvedl,	že	má	profil	v	LinkedIn,	který	ale	příliš	často	neaktualizuje.	Také	

si	založil	profil	v	rámci	ResearchGate,	protože	byl	v	oddělení	vydán	metodický	pokyn	

k	sociálním	sítím,	který	doporučuje	využívání	této	vědecké	sítě.		

Na	obrázku	12	jsou	znázorněny	výsledky	z	rozhovoru.		
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Obrázek	12:	Výsledky	z	rozhovoru	skupiny	2	
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5.2.3 Analýza	skupiny	3	

Skupina	3	je	součástí	ústavu	Akademie	věd	ČR,	kde	působí	jako	samostatné	oddělení.	

Jejich	vědeckým	oborem	 je	 chemie.	Rozhovor	 jsem	vedla	 s	mladým	vědcem,	který	

vede	svůj	vlastní	tým.	V	rámci	ústavu	je	na	pozici	zástupce	vedoucího.	V	rozhovoru	se	

zaměřoval	primárně	na	praxi	ve	vlastním	týmu.	Šetření	se	uskutečnilo	v	březnu	2017.	

Počet	členů	ve	skupině	3	je	19	a	jsou	rozdělení	do	různých	pracovních	týmů.	Skupina	

nepracuje	dislokovaně,	všichni	jsou	na	jednom	pracovišti.	Tým	respondenta	má	4	až	

5	 lidí.	 Součástí	 týmu	 bývají	 doktorandi	 nebo	 diplomanti,	 kteří	 po	 dokončení	

absoloventské	kvalifikační	práce	tým	opouštějí.		

Jak	 probíhá	 spolupráce	 ve	 skupině	 3	 je	 vyznačeno	 na	 obrázku	 13.	 Náčrtek	 vznikl	

v	rámci	rozhovoru,	který	jsem	vypracovala	společně	s	respondentem.	Později	 jsem	

skicu	převedla	do	současné	graficky	přehlednější	podoby.	

	

Obrázek	13:	Znázornění	spolupracujících	subjektů	se	skupinou	3	

Vědecká	 skupina	 3	 spolupracuje	 s	dalšími	 výzkumnými	 týmy	 z	 jiných	 oborů,	 se	

kterými	 mají	 společné	 granty.	 Zkoumaný	 tým	 provozuje	 laboratoř,	 kde	 mimo	

vlastního	bádaní	provozují	i	smluvní	výzkum,	proto	komunikují	i	s	firmami.		

Výstupem	z	výzkumu	skupiny	3	jsou	funkční	vzorky,	prototypy.	Údaje	z	přístrojů	mají	

uložené	lokálně	a	nikam	je	nesdílí.	Každý	člen	skupiny	si	musí	vést	laboratorní	deník,	
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používají	 k	tomu	MS	Excel.	 Získaná	data	 si	každý	zpracovává	 sám	v	MS	Excel	 a	ve	

speciálních	 programech,	 které	 jsou	 k	 jednotlivým	metodikám.	 Výsledky	 výzkumu	

jsou	 předávány	 formou	 zprávy	 pro	 firmu	 nebo	 publikace	 v	případě	 grantového	

projektu.	O	primární,	surová	data	nemá	nikdo	zájem.	Stačí	zpráva	nebo	připravený	

materiál.	

S	ohledem	na	typ	výzkumu	není	pro	ně	prioritou	vyvíjet	aktivní	spolupráci.	Preferují	

osobní	 schůzky.	 Se	 spolupracující	 skupinou	 v	Německu	 ze	 začátku	 komunikovali	

pomocí	SKYPE	a	poté	již	v	rámci	rozběhnuté	spolupráce	pouze	osobně.		

Píší	společně	odborné	články	v	MS	Word	a	pomocí	revizí	doplňují.	Jeden	člen	skupiny	

prosazuje	užívání	Google	Docs	pro	psaní	textů,	ale	ostatní	preferují	původní	postup.		

Citační	 manažery	 nevyužívají.	 Uvažují	 o	 Mendeley.	 Citační	 záznamy	 a	 ani	 články	

vztahující	se	k	jejich	výzkumu	mezi	sebou	nesdílí.		

Důležité	jsou	pro	ně	grantové	zprávy,	které	má	vedoucí	projektu	uložené	v	počítači.	

Přihlášku	si	píši	řešitelé	sami,	popř.	v	řešitelském	kolektivu	v	MS	Wordu	a	verze	si	

přeposílají	 e‐mailem.	 Zároveň	 komunikují	 s	grantovým	 oddělením,	 které	 vyřizuje	

formální	stránku	projektu.	Přihláška	se	většinou	zasílá	datovou	schránkou.	Zápisy	ze	

schůzí	vedoucích	 jsou	vyvěšeny	na	 intrawebu,	kde	 jsou	všechny	vnitřní	 informace	

a	formuláře	pro	měření,	analýzy,	služební	cesty,	archiv	publikačních	výstupů	atd.		

Byla	provedena	analýza	využívání	sociálních	sítí	pouze	u	členů	vědeckého	týmu.	Bylo	

zkoumáno	5	členů	týmu,	z	toho	2	vědci	mají	profil	v	ResearchGate	a	zároveň	i	v	síti	

LinkedIn.	V	této	síti	má	profil	ještě	jeden	vědec.	Ostatní	2	vědci	žádný	profil	nemají	

ani	v	jedné	síti.	Je	zřejmé,	že	více	využívají	síť	ResearchGate.	Mají	podrobně	vyplněné	

profily	a	zároveň	na	požádání	sdílí	plné	texty	svých	článků.		

Na	obrázku	14	jsou	znázorněny	výsledky	z	rozhovoru.		
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Obrázek	14:	Výsledky	z	rozhovoru	skupiny	3	
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5.2.4 Analýza	skupiny	4	

Skupina	4	působí	také	na	prestižní	univerzitě,	ovšem	oborově	odlišné	od	zkoumané	

skupiny	1.	 Je	 to	ústav	na	 jedné	z	fakult	univerzity.	Zvláštností	 je,	že	nemají	vlastní	

studenty.	 V	posledních	 třech	 letech	 se	 posílily	 její	 výzkumné	 činnosti	 v	oblasti	

pedagogiky.	Tato	skupina	byla	vybrána	na	základě	informace,	že	pracují	na	možnosti	

sdílení	záznamů	v	citačním	manažeru	Citace	PRO.	Rozhovor	proběhl	v	červenci	2017.	

Respondentem	byl	mladý	vědec,	který	vede	svůj	tým.		

Veškerá	 činnost	 se	 soustředí	 u	 vedoucího	 ústavu,	 který	 je	 jak	 tvrdil	 respondent	

„takovým	 středobodem	 všeho“.	 Vědci	 pracují	 v	rámci	 mikrotýmů.	 Většina	 členů	

skupiny	má	snížený	pracovní	poměr.	Tým	se	definuje	na	základě	projektu	přijatého	

Grantovu	 agenturou	 ČR.	 Několik	 vědců	 tvoří	 tzv.	 jádro,	 kde	 jich	 působí	 5	 s	různě	

velkými	 úvazky.	 Na	 projektech	 dál	 s	nimi	 pracují	 další	 kolegové	 ze	 skupiny,	 kteří	

pracují	i	na	jiných	úkolech	nebo	jen	na	určité	činnosti	najatí	externí	odborníci.	Pracují	

geograficky	 dislokovaně.	 Jedna	 členka	 týmu	 se	 přestěhovala	 do	 USA,	 do	 České	

republiky	se	vrací	pouze	na	krátkodobé	návštěvy.	

Jak	 probíhá	 spolupráce	 ve	 skupině	 4	 je	 vyznačeno	 na	 obrázku	 15.	 Náčrtek	 vznikl	

v	rámci	rozhovoru,	který	jsem	vypracovala	společně	s	respondentem.	Později	 jsem	

skicu	převedla	do	současné	graficky	přehlednější	podoby.	
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Obrázek	15:	Znázornění	spolupracujících	subjektů	se	skupinou	4	

	

Skupina	se	schází	1x	týdně,	větší	schůze,	kde	se	sejdou	všichni,	se	konají	1‐2x	za	rok.	

S	kolegyní,	která	bydlí	v	USA,	se	domlouvá	respondent	e‐mailem,	osobní	schůzka	je	

1x	za	rok	v	Praze.	Pro	případy	sdílení	dokumentů	využívají	Google	Docs.	Nově	jsou	

zápisy	z	porad	umisťovány	na	intranet	fakulty	s	možností	vzdáleného	přístupu.	

Výstupem	 z	výzkumu	 skupiny	4	 jsou	 odborné	 články.	 Jádrem	 jejich	 výzkumu	 jsou	

kvalitativní	 i	 kvantitativní	 výzkumy.	 Přepisy	 z	výzkumů	 uchovává	 vedoucí.	

Výzkumníci	 pracují	 na	 analýzách,	 které	mají	 u	 sebe	 na	 PC.	 Centrální	 úložiště	 ani	

sdílený	prostor	nemají.	Škola	to	sice	nabízí,	ale	přijde	 jim	to	složité,	zejména	kvůli	

externistům.	Považují	to	za	bariéru.	Raději	vše	sdílí	posláním	přílohy	e‐mailem.		

Pro	zpracování	dat	používají	software	MAXQDA,	bohužel	nemají	finance	na	zaplacení	

síťové	verze,	která	má	funkce	podporující	spolupráci.		

Data	z	výzkumu	jsou	citlivá,	výstupy	z	dotazníku	se	anonymizují.	

Ve	skupině	vznikla	potřeba	sdílení	plných	textů	a	citačních	záznamů.	Na	doporučení	

knihovny	začali	využívat	citační	manažer	Citace	PRO.	V	současnosti	již	tento	způsob	

sdílení	 nevyužívají.	 Začali	 mít	 obtíže	 s	kapacitou,	 s	časem	 zpracování	 citací	
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v	samotném	 systému.	 Měli	 problém	 s	přístupy	 externího	 člověka,	 i	 když	 to	 se	 po	

jednáních	 s	producentem	 a	 školou	 vyřešilo.	 Záměrem	 bylo	 zprostředkovat	 texty	

ostatním.	To	se	nepodařilo	z	důvodů	limitů	citačního	manažeru.	Při	sdílení	většího	

množství	záznamů	se	systém	velmi	zpomalil.	

Respondent	 si	 dělá	 rešerše	 sám	 a	 výsledky	 sdílí	 s	kolegyní	 tím,	 že	 si	 vše	 tisknou	

a	předávají	si	mezi	sebou	v	šanonu.		

Společné	 články	 a	 zprávy	 píší	 v	editoru	 MS	 Word.	 Ostatní	 spoluautoři	 návrh	

komentují	a	revidují	opět	v	rámci	programu	MS	Word.	Grantové	přihlášky	primárně	

vyplňují	řešitelé	sami,	ale	od	ostatních	členů	týmů	potřebují	doplnit	dílčí	informace.	

K	tomu	 používají	 Google	 Docs	 nebo	 Dropbox.	 Existuje	 i	 nějaké	 fakultní	 společné	

úložiště,	ale	zde	je	problém	s	přístupy	z	jiných	PC	nebo	pro	členy	týmu	mimo	fakultu,	

proto	tuto	možnost	nevyužívají.	Spolupracují	s	grantovým	oddělením,	které	pomáhá	

s	formálními	záležitostmi	grantů.		

Členové	skupiny	se	zúčastňují	konferencí	osobně,	využívají	možnosti	webinářů,	které	

nabízí	knihovna.		

Někteří	 členové	odborné	 sociální	 sítě	využívají,	 ale	ne	vždy	pod	afiliací	 zkoumané	

skupiny	 4.	 Zřejmě	 je	 to	 způsobeno	 tím,	 že	mají	 pracovní	 úvazky	 i	 v	rámci	 jiných	

institucích.	Bylo	zkoumáno	6	členů	skupiny,	z	toho	4	mají	profil	v	ResearchGate,	dva	

členové	mají	profil	v	Academia.edu.	Profily	v	Academia.edu	obsahují	více	informací	

než	u	těch	samých	vědců	v	ResearchGate.	Profil	v	sociální	síti	LinkedIn	mají	3	vědci,	

jejich	profil	obsahuje	jen	základní	informace.	Vědci	v	rámci	vědeckých	sociálních	sítí	

ResearchGate	a	Academia.edu	sdílí	plné	texty	svých	článků.		

Respondent	 uvádí,	 že	 Academie.edu	 a	 ResearchGate	 využívá	 hodně	 aktivně,	

vyhledává	články,	sleduje	pro	něj	zajímavé	lidi.	Jedna	kolegyně	tam	pokládala	dotazy	

ohledně	 našeho	 výzkumného	 tématu.	 Poctivě	 čte	 reporty,	 které	 jsou	 posílány,	

protože	ví,	že	tam	chodí	feedy	lidí,	které	ho	zajímají.	

Na	obrázku	16	jsou	znázorněny	výsledky	z	rozhovoru.		
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Obrázek	16:	Výsledky	z	rozhovoru	skupiny	4	
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5.2.5 Analýza	skupiny	5	

Skupina	 5	 působí	 také	 na	 prestižní	 univerzitě	 stejné	 jako	 je	 skupina	 4	 ale	 na	 jiné	

fakultě.	Je	součástí	katedry,	která	má	50	členů,	a	dělí	se	do	několika	vědeckých	skupin.	

Zkoumaná	 skupina	 obsluhuje	 a	 vyvíjí	 technické	 zařízení,	 které	 je	 začleněno	 do	

Cestovní	mapy	 velkých	 výzkumných	 infrastruktur	 ČR.	 Oborem	 vědeckého	 zájmu	 je	

fyzika.	Rozhovor	proběhl	v	srpnu	2017.	Respondent	je	mladý	vědec,	který	se	vrátil	ze	

zahraničního	působiště,	proto	nemá	zatím	svůj	tým.		

Skupina	5	má	15	členů	a	výzkumné	týmy	se	dělí	podle	zařízení,	které	mají	na	starosti.	

Mají	3	zařízení	v	Praze	a	1	v	Itálii,	které	je	zapojeno	do	mezinárodního	projektu.	Tým	

má	většinou	3‐4	členy.		

Jak	 probíhá	 spolupráce	 ve	 skupině	 5	 je	 vyznačeno	 na	 obrázku	 17.	 Náčrtek	 vznikl	

v	rámci	rozhovoru,	který	jsem	vypracovala	společně	s	respondentem.	Později	 jsem	

skicu	převedla	do	současné	graficky	přehlednější	podoby.	

		

	

Obrázek	17:	Znázornění	spolupracujících	subjektů	se	skupinou	5	

	

Skupina	se	schází	1x	měsíčně,	týmy	v	závislosti	na	úkolech	1x	týdně.	S	týmem	v	Itálii	

se	schází	podle	potřeby.	Většinou	2x	ročně	přijedou	do	Prahy.	V	rámci	mezinárodní	

infrastruktury	se	schází	několikrát	ročně,	využívají	Skype	pro	ad‐hoc	účely.	
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Fakulta	 jim	 poskytuje	 zázemí,	 ale	 vztahují	 se	 na	 ně	 dvoje	 pravidla	 univerzitní	

a	mezinárodní	infrastruktury.		

Výstupem	z	výzkumu	jsou	naměřená	data.	Při	měření	jsou	důležité	vnější	podmínky	

jako	čistota	prostředí	a	co	probíhalo	na	přístroji.	Všechny	tyto	údaje	se	zapisují	do	

sešitu,	 který	 je	 přístupný	 ostatním.	 Data	 uchovává	 ten,	 kdo	 je	 naměří.	 Data	 jsou	

neveřejná,	zpřístupněny	jen	jejich	instituci	a	tomu,	kdo	je	naměří.		

V	rámci	týmu	se	dokumenty	a	poznámky	sdílí	na	požádání.	Vznikl	nápad	na	vytvoření	

centrálního	úložiště,	 ale	nemají	 na	 to	 čas	 a	 jsou	dost	 vytížení.	Dokumenty	 si	mezi	

sebou	 vyměňují	 e‐mailem,	 pro	 větší	 přílohy	 využívají	webovou	 aplikaci	 vyvíjenou	

fakultou	nebo	Úschovna.cz,	pro	interní	materiály	mohou	využívat	MS	Sharepoint.	

Grantové	zprávy	archivuje	každý	u	sebe.	Mezi	účastníky	grantového	projektu	koluje	

dokument,	který	 zúčastnění	plní	podle	 svých	rolí.	Obvykle	koordinátor	 sjednocuje	

úpravy	 a	 vydává	 postupné	 verze.	 Paralelně	 kolují	 tabulky	 k	 vyplnění	 finančních	

nároků.	Řešitel	průběžně	překlápí	informace	do	elektronického	systému.	Vše	posílají	

e‐mailem.	Pokud	je	potřeba	sdílet	větší	soubor,	udělají	to	na	nějakém	úložišti,	vždy	

záleží	na	odesílateli.	

Články	píší	společně	jak	v	rámci	týmu,	tak	i	s	firmami.	Část	týmu	používá	MS	Word	

a	další	 LaTeX,	 verze	 si	 posílají	 ve	 formátu	 PDF	 e‐mailem.	 Revize	 dělají	 v	Adobe	

Reader.		

Pro	 sdílení	 v	rámci	 mezinárodního	 projektu	 využívají	 úložiště	 fakultního	

webserveru,	 kde	 je	 naprogramované	 rozhraní	 pro	 zabezpečený	 přístup.	 Mezi	

českými	partnery	nebo	v	rámci	univerzity	využívají	MS	Sharepoint,	případně	externí	

službu	Úschovna.cz.	

Citace	 zpracovávají	 ručně,	nepoužívají	 žádný	citační	manažer.	Líbilo	by	 se	 jim	mít	

společnou	databázi,	protože	teď	si	navzájem	duplikují	práci.		

Spolupracují	s	firmami.	Cítí	to	jako	tlak,	který	se	na	ně	vyvíjí	v	posledních	7‐5	letech,	

více	 se	 zaměřit	 na	 aplikační	 oblast.	 Firmy	 využívají	možnost	měření,	 někdy	 chtějí	

vypracovat	 expertízu,	 vývoj	 nového	 materiálu.	 Vždy	 se	 domlouvají	 na	 možnosti	

publikování	závěrů	z	výzkumu.	Data	předávají	na	flash	disku	a	jako	součást	závěrečné	

zprávy.	Nikde	je	nesdílí	a	ani	neuchovávají.		
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Díky	tomu,	že	je	skupina	zařazena	do	Cestovní	mapy,	 je	účastníkem	mezinárodního	

projektu,	který	sdružuje	struktury	se	stejným	zaměřením.	Zde,	probíhá	spolupráce	

více	 na	 institucionální	 úrovni.	 Existuje	 řada	 pravidel,	 které	 mezi	 sebou	 v	rámci	

mezinárodní	 infrastruktury	stanovují.	V	evropské	komunitě	řeší	i	 finanční	stránku,	

mají	 nastavené	 identifikátory,	 podle	 kterých	 se	 nechá	 spočítat,	 kolik	 stojí	 volný	

přístup	k	jejich	zařízení.		

Problematiku	otevřeného	přístupu	řešili	při	počátcích	provozu	zařízení.	V	Itálii	to	byl	

od	začátku	provoz	v	režimu	volného	přístupu.	V	Praze	se	cítí	být	průkopníky,	protože	

to	museli	v	rámci	univerzity	obhájit	a	nastavit	vlastní	pravidla.	

Odborné	 sociální	 sítě	 členové	 skupiny	 aktivně	 využívají.	 Bylo	 zkoumáno	 16	 členů	

skupiny,	 pouze	 jeden	vědec	nemá	profil	 z	žádné	 ze	 zkoumaných	 sítí.	Ostatních	15	

členů	 má	 profil	 v	 ResearchGate.	 Zároveň	 mají	 4	 členové	 profil	 i	 v	Academia.edu	

a	LinkedIn,	 6	 vědců	 má	 profil	 v	 ResearchGate	 i	 v	 LinkedIn.	 Opět	 platí,	 že	 profily	

v	ResearchGate	a	Academia.edu	mají	vědci	podrobně	vyplněné	a	sdílí	plné	texty	svých	

článků.		

Respondent	uvádí,	že	má	profil	na	Facebooku,	LinkedIn	a	ResearchGate.	Profily	má	

vyplněné,	ale	nevyužívá	je	aktivně,	pouze	aktualizuje.		

Na	obrázku	18	jsou	znázorněny	výsledky	rozhovoru.		
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Obrázek	18:	Výsledky	z	rozhovoru	skupiny	5	
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5.3 Shrnutí	analýzy	vědeckých	skupin	

V	rámci	 kvalitativního	 výzkumu	 bylo	 zkoumáno	 pět	 vědeckých	 skupin	 různého	

oborového	 zaměření.	 Ve	 všech	 zkoumaných	 vědeckých	 skupinách	 jsou	 vědečtí	

pracovníci	 rozděleni	 do	 týmů	 podle	 projektů,	 nebo	 obsluhy	 zařízení	 v	případě	

skupiny	5,	případně	laboratoře	ve	skupině	3.	Ve	skupinách	existuje	vždy	několik	týmů	

a	 jejich	 členové	 mohou	 pracovat	 na	 více	 projektech.	 Členové	 týmů	 a	 skupin	

spolupracují,	 pravidelně	 se	 scházejí.	 Mimo	 skupiny	 2,	 která	 je	 aktivním	 členem	

mezinárodního	 týmu,	 jsou	 organizovány	 schůze	 primárně	 s	osobní	 účastí.	

Dislokovaným	způsobem,	tj.	členové	skupiny	mají	své	pracoviště	na	různých	místech,	

pracuje	skupina	2,	4	a	5.	Pouze	skupina	2	využívá	aktivně	prostředků	pro	komunikaci	

na	dálku.		

Ani	jeden	respondent	nezmiňoval	připojení	k	internetu.	Lze	tedy	konstatovat,	že	to	

patří	k	základnímu	vybavení.	Instituce	všech	zkoumaných	skupin	jsou	připojeny	do	

e‐infrastruktury	CESNET	(Členské	organizace,	2017),	mají	tedy	k	dispozici	všechny	

nabízené	služby44.		

Dvě	ze	zkoumaných	skupin	mají	velmi	úzké	vztahy	se	zahraničními	skupinami.	Jsou	

zařazeny	 do	 Cestovní	 mapy	 velkých	 výzkumných	 infrastruktur.	 Jedna	 z	nich	 také	

působí	na	univerzitě	 jako	skupina	4.	Tři	ze	zkoumaných	skupin	 jsou	začleněny	do	

univerzit,	mají	tedy	zázemí	a	podporu	od	školy	a	platí	na	ně	jejich	pravidla	a	nařízení.	

Skupina	3	je	součástí	Akademie	věd	ČR.	Z	uskutečněných	rozhovorů	vyplynulo,	že	se	

spolupráce	uvnitř	vědeckých	skupin	odehrává	na	několika	úrovních	v	rámci	 týmu,	

skupiny,	s	jinou	skupinou	a	firmami,	mateřskou	institucí.	Pouze	skupina	1	zmiňovala	

jednotné	 prostředí	 pro	 zpracování	 grantových	 přihlášek	 na	 úrovni	 fakulty.	

S	ostatními	 skupinami	 v	rámci	 stejného	 odborného	 zájmu	 spolupracují	 zejména	

skupiny	1,	2	a	3.	Skupina	2	velmi	úzce	spolupracuje	na	mezinárodní	rovině,	ale	zde	se	

jedná	 spíš	 o	 distribuovaný	 tým,	 je	 tedy	 na	 diskuzi,	 zda	 to	 lze	 to	 považovat	 za	

spolupráci	 mezi	 skupinami.	 Skupina	 2	 má	 společný	 projekt	 se	 skupinou	 v	rámci	

mateřské	instituce.	Skupina	3	má	návaznou	spolupráci	s	mezinárodní	skupinou.	

                                                 

44	https://www.cesnet.cz/sluzby/sluzby‐pro‐cleny‐sdruzeni/	
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Spolupráce	 se	 uskutečňuje	 ve	 formě	 práce	 nad	 společným	 projektem.	 Vědci	musí	

spolu	 komunikovat,	 schází	 se	 na	 schůzích,	 videokonferenčně	 a	 při	 osobních	

setkáních.	 Nikdo	 nezmiňoval	 službu	 na	 plánování	 schůzek.	 Nejvyužívanější	

komunikační	kanál	je	zasílání	zpráv	e‐mailem.		

Členové	zkoumaných	skupin	společně	píší	odborné	články.	Používají	k	tomu	editory	

MS	Word	nebo	LaTeX.	Rozpracované	verze	 textu	mezi	 sebou	revidují	buď	pomocí	

nástroje	MS	Word	nebo	v	případě	formátu	PDF,	pokud	někdo	z	členů	týmu	používá	

LaTeX,	přidávají	komentáře	pomocí	programu	Adobe	Reader.		

Citační	 manažery	 používají	 výzkumníci	 jen	 pro	 svou	 práci,	 nevyužívají	 možností	

sdílení	záznamů	a	případně	plných	textů	se	svými	kolegy.	Skupiny	1	a	4	se	pokoušely	

sdílet	záznamy,	ale	narazily	na	limity	zvoleného	produktu.		

Tím,	 že	 je	 v	současnosti	 větší	 tlak	 na	 aplikovaný	 výzkum,	 spolupracují	 zkoumané	

skupiny	 s	firmami.	 Celkově	 tři	 skupiny	 spolupracují	 s	firmami.	 Skupina	 3	 pouze	

předává	výstupy	z	výzkumu	a	nemá	potřebu	větší	interakce.	Skupiny	1	a	5	pracují	na	

společných	projektech	nebo	zakázkách	s	partnerskou	firmou.	

Data	z	výzkumu,	mimo	skupinu	2,	jsou	produkována	všemi	týmy.	V	rámci	rozhovorů	

bylo	 patrné,	 že	 všichni	 respondenti	 chápou	 potřebu	 sdílení	 dat,	 protože	 jsou	

financováni	 z	veřejných	 zdrojů.	 Na	 druhou	 stranu	 skupina	 1	 předává	 svá	 data	

k	automatickému	 stažení,	 ale	 nijak	 to	 nepropaguje.	 Byla	 o	 tom	 zmínka	 v	jednom	

odborném	časopise	a	pak	v	rámci	prezentací	na	konferencích.	Skupina	3	a	5	má	data	

uložena	 v	přístrojích,	 kde	 byla	 naměřena.	 Skupina	 4	 ukládá	 data	 na	 disk	 počítače	

u	sebe	 nebo	 u	 vedoucího.	 Centrální	 úložiště	 nemá	 ani	 jedna	 skupina,	 i	 když	 by	 to	

přivítali.	Data	z	jiných	výzkumů	nevyužívá	ani	jedna	skupina.	

Souhrn	 používaných	 nástrojů	 a	 služeb,	 které	 byly	 zmíněny	 v	provedených	

rozhovorech,	je	znázorněn	v	následujícím	obrázku	19.	Zelenou	linkou	a	zvýrazněním	

písma	jsou	vyznačeny	služby,	které	jsou	používány	všemi	zkoumanými	skupinami.		
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Obrázek	19:	Používané	SW	služby	a	nástroje	
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Jak	je	ze	schématu	patrné,	tak	není	mnoho	ICT	služeb	využívaných	všemi	skupinami.	

Konkrétně	 se	 jedná	 o	 e‐mail,	 který	 je	možné	označit	 za	 standardní	 službu,	 kterou	

používají	 všichni.	 Dále	 vědci	 ve	zkoumaných	 skupinách	 používají	 k	 psaní	 článků	

textové	procesory	MS	Word	nebo	LaTeX.	U	respondentů	byl	primární	MS	Word,	až	na	

skupinu	 2.	 Všichni	 zmiňovali	 revize	 rozepsaných	 textů,	 které	 dělají	 buď	 přímo	

v	prostředí	MS	Word,	nebo	pokud	spoluautoři	využívají	LaTeX,	pak	exportují	text	do	

formátu	 PDF	 a	 poznámky	 vkládají	 ve	 službě	 Adobe	 Reader.	 Ve	 schématu	 jsem	

označila	 sociální	 sítě	 ResearchGate	 a	LinkdedIn.	 Všichni	 respondenti	 mají	 profil	

v	ReseachGate.	Ve	skupině	2	a	1	byl	zmíněn	GIThub	jako	nezbytný	nástroj	pro	práci	

programátorů	a	komunikaci	mezi	nimi,	proto	je	také	vyznačen	zeleně.	

Ve	zkoumaných	skupinách	se	ukázalo,	že	sociální	sítě	k	prezentaci	výsledků	svého	

bádání	využívají	publikující	členové.	Profily	na	některé	z	odborných	vědeckých	sítí	

mají	všichni	vedoucí	skupin	i	respondenti.	Nikdo	z	respondentů	neuvedl,	že	by	jejich	

obor	měl	vlastní	sociální	síť	nebo	by	využívali	jinou	službu	než	zkoumané	SRNS.	

	U	skupiny	2	v	rámci	EU	týmu	je	jako	primární	odborná	síť	využívána	služba	LinkedIn.	

Může	to	být	způsobené	tím,	že	právě	v	rámci	zaměření	týmu	není	kladen	důraz	na	

publikování,	 ale	 na	 vývoj	 nových	 technologií.	 To	může	mít	 za	následek,	 že	nemají	

potřebu	používat	ostatní	sítě,	které	jsou	na	publikační	činnost	zaměřené.	

Několik	vědců	ze	zkoumaného	vzorku	má	založené	profily	ve	více	SRNS.	Konkrétně	

19	má	profil	v	ResearchGate	a	LinkedIn.	5	vědců	má	profil	ve	všech	třech	zkoumaných	

sítích	a	1	má	profil	v	ResearchGate	a	Academia.edu.	Na	grafu	2	je	znázorněn	počet	

profilů	 a	 průnik,	 pokud	 některý	 z	vědců	má	 více	 profilů	 v	 jednotlivých	 sociálních	

sítích.	 Oranžová	 barva	 označuje	 LindedIn,	 modrá	 ResearchGate	 a	 šedivá	

Academia.edu.	



88 

 

	

		

	

S	analýzou	 sociálních	 sítí	 byl	 proveden	 i	 průzkum	webových	 stránek	 zkoumaných	

vědeckých	skupin.	Všechny	skupiny	mají	vlastní	webové	stránky,	kde	je	uveden:	

 seznam	členů	katedry	nebo	oddělení	a	kontaktní	údaje,	

 informace	 týkající	 se	 výzkumu	 –	 oblast,	 aktuálně	 řešené	 téma,	 případně	

seznam	řešených	projektů,	

 seznam	 publikované	 literatury	 s	aktivními	 odkazy	 na	 plný	 text,	 pokud	 je	
dostupný,	

 informace	o	výuce,	pokud	ji	skupina	vede.	

	 	

19 

5 
1 

7 
11 

11 

ResearchGate LinkedIn 

Academia.edu 

Graf	2:	Zobrazení	průniků	profilů	ve	více	SRNS	



89 

 

6 Diskuse	k	výsledkům		

6.1 Výzkumná	otázka	1		

První	výzkumná	otázka	má	za	cíl	zodpovědět,	zda	má	současná	věda	nástroje	a	služby	

na	podporu	spolupráce.	Jak	již	bylo	zmiňováno,	současnou	vědu	ovlivňuje	řada	vlivů	

jako	 hnutí	 open	 access,	 prostředí	 e‐vědy	 nebo	 nárůst	 spoluautorství	 a	 práce	

v	mnohdy	dislokovaných	 výzkumných	 skupinách.	 Na	 základě	 studia	 odborné	

literatury,	výzkumů,	webových	stránek	jsem	popsala	možné	typy	služeb	a	nástrojů	

v	kapitole	 4,	 které	 podporují	 spolupráci	 mezi	 vědci.	 Jedná	 se	 o	 velmi	 různorodé	

oblasti	ICT	technologií.	Na	tuto	problematiku	je	možné	nahlížet	z	různých	úhlů.	David	

Bawden	 a	 Lyn	 Robinson	 (Bawden	 et	 al.,	 2017)	 rozdělují	 aplikace	 informačních	

technologií	 podle	 jejich	 dopadu	 na	 komunikační	 cyklus,	 který	 dělí	 na	 tvorbu,	

distribuci,	sdílení,	organizaci	a	vyhledávání,	uchovávání	informací	(obrázek	10).	Do	

těchto	kategorií	lze	rozdělit	služby	a	nástroje	zmíněné	v	této	práci.	

	

Obrázek	20:	Komunikační	cyklus	(podle	Bawden	et	al.,	2017)		

Do	 tvorby	 se	 řadí	 aplikace	 ICT	 technologií,	 které	 se	 používají	 k	vytváření	 nového	

obsahu.	Jedná	se	typicky	o	kancelářský	software	jako	textové	procesory,	tabulkové	

procesory	 a	 prezentační	 software.	 Pro	 spolupráci	 jsou	 využívané	 zejména	 textové	

procesory,	které	mají	funkce	podporující	sdílení.	Autoři	do	této	kategorie	řadí	i	e‐mail	

a	 blogové	 zprávy.	 E‐mail	 se	 ukazuje	 také	 jako	 standardní	 komunikační	 nástroj.	

(Calderón	et	al.,	2015)	



90 

 

Distribuce	 je	 velmi	 ovlivněna	 novými	 možnostmi	 ICT	 technologií.	 Vědci	 mimo	

klasických	tištěných	kanálů	mohou	využívat	i	nové	elektronické	formy	od	webových	

stránek,	po	intranetové	stránky	pomocí	wiki	systémů	a	další.	

Kategorii	 sdílení	 Bawden	 et	 al.	 (2017)	 dělí	 do	 dvou	 velkých	 skupin	 –	 groupware	

a	sociální	média.	Groupware	zahrnuje	služby,	které	nabízí	prostředí	pro	společnou	

práci	na	dokumentech	a	komunikaci.	Typickým	příkladem	 je	Slack.	Sociální	média	

naopak	podporují	komunikaci	směrem	ven	z	výzkumných	skupin.	Představují	nový	

komunikační	kanál,	kterým	vědci	získávají	a	sdílí	informace.	Příkladem	jsou	odborně	

zaměřené	sítě	jako	ResearchGate	a	Academia.edu.		

Organizaci	 a	 vyhledávání	 řadí	 do	 jedné	 kategorie.	 V	rámci	 vědecké	 práce	

se	výzkumníci	setkávají	s	různými	druhy	dokumentů,	s	kterými	potřebují	pracovat.	

Jedním	ze	zástupců	je	citační	software,	dále	to	jsou	repozitáře	a	systémy	na	správu	

elektronických	dokumentů,	např.	Alfresco.		

Do	uchovávání	jsou	zařazované	paměťové	mechanismy	k	archivaci	dokumentů	a	dat.	

Může	se	jednat	o	dlouhodobé	repozitáře,	úložiště.		

Na	rozdělení	ICT	nástrojů	a	služeb,	které	podporují	nebo	mohou	pomoci	při	vědecké	

práci,	 lze	 nahlížet	 z	pohledu	 vědeckého	 cyklu,	 jak	 to	 formulují	 Kramer	 a	 Bosman	

(2015)	 v	rámci	 svého	 výzkumu	 využívání	 ICT	 technologií	 vědci.	 Na	základě	 jejich	

výzkumu	konsorcium	pro	informační	systémy	itAIS	(AIS CHAPTERS, c2017)	v	rámci	

doktorského	workshopu	rozpracovalo	typický	vědecký	cyklus,	který	zahrnuje	oblasti	

přípravy,	 vyhledávání,	 analýzy,	 psaní,	 publikování,	 šíření	 a	 hodnocení	 výsledků	

výzkumu.	Rozšířili	tedy	cyklus	o	oblast	přípravy.	Je	to	další	pohled,	který	podchytil	

opět	další	služby	a	nástroje,	v	tomto	případě	pro	analýzu	dat	a	přípravu	výzkumu.	
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Tabulka	4:	Vědecký	cyklus	podle	itAIS	

Tabulka	 4	 zobrazuje	 	 fáze	 vědeckého	 cyklu	 podle	 itAIS.	 (AIS CHAPTERS, c2017)		

V	rámci	přípravy	(Preparation)	vědci	nacházejí	příležitosti,	grantové	pobídky,	hledají	

a	nastavují	spolupráci	s	partnery.	K	tomu	mají	k	dispozici	systémy	na	správu	projektů	

jako	Open	Science	Framework45	nebo	PMango46.	

	Do	 oblasti	 vyhledávání	 (Discovery)	 jsou	 zařazeny	 jako	 podoblasti	 činnosti	 typu	

získávání	 novinek,	 správa	 citací,	 anotace.	 Z	 hlediska	 této	 práce	 jsou	 zajímavé	 pro	

autory	 zařazené	 sociální	 sítě	 ResearchGate,	 Academia.edu	 citační	 manažer	

Mendeley47,	 který	 také	 umožňuje	 vyhledávání	 citačních	 záznamů	 v	rámci	 své	 sítě.	

Mimo	to,	že	se	vědcům	rozšiřují	možné	zdroje	informací.	Je	tedy	patrné,	že	novými	

funkcemi	 a	službami	 dochází	 k	možné	 změně	 ve	 vyhledávacích	 návycích	 vědců.	

Přínos	těchto	služeb	je	závislý	na	sdílení,	zda	a	v	jakém	množství	budou	vědci	sdílet	

informace	a	výstupy	ze	svého	výzkumu.	

                                                 

45	https://osf.io/	

46	http://pmango.sourceforge.net/	

47	https://www.mendeley.com/	
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V	rámci	 analýzy	 (Analysis)	 jsou	 vědcům	 nabízeny	 služby,	 které	 pomáhají	 se	

zpracováním	a	sdílením	poznámek	v	rámci	výzkumného	procesu.	Jsou	zde	zařazeny	

činnosti	jako	sběr	dat,	vytěžování	dat,	sdílení	poznámek,	zpracování	dat.	K	tomu	mají	

vědci	 řadu	 specializovaných	 softwarových	 aplikací,	 například	 pro	 zpracování	

statistických	dat	SPSS48	nebo	R49,	pro	zpracování	kvalitativních	dat	NVivo50,	fsQCA.51	

Z	běžně	rozšířených	SW	programů	je	zmíněn	tabulkový	procesor	MS	Excel.	

Psaní	 (Writing)	 je	 nedílnou	 součástí	 vědecké	 práce.	 Tvorba	 textu	 zahrnuje	 řadu	

činností	 jako	vizualizace	výsledků,	zpracování	textu,	citování,	překlad.	K	tomu	jsou	

vědci	 využívány	 textové	procesory	 typu	MS	Word,	Google	Drive,	 LaTeX.	 Prostředí	

Dropbox	 pro	 sdílení	 textů	 a	 další	 služby	 ke	 správě	 citací	 –	 komerční	 systémy	

RefWorks,	Endnote52	nebo	volně	dostupné	řešení	Zotero.		

Do	oblasti	publikování	(Publication)	jsou	zařazeny	činnosti	jako	archivování,	sdílení	

dat,	 prezentace,	 výběr	 cílových	 časopisů.	 K	tomu	 je	 nabízena	 řada	 systémů	

na	podporu	 volného	 přístupu	 k	dokumentům	 a	 datům.	 Je	 možné	 využít	 služeb	

odborně	 zaměřených	 sociálních	 sít	 jako	 ResearchGate	 k	publikování	 závěrů	

z	výzkumů,	 případně	 SlideShare53	 pro	 sdílení	 prezentací.	 K	zorientování	 se	

v	problematice	volného	přístupu	může	pomoci	databáze	Sherpa/RoMEO54.		

Pro	 šíření	 (Outreach)	 výsledků	 výzkumu	 se	mimo	 klasických	 publikačních	 kanálů	

vyskytují	další	možnosti	zhodnocení	a	šíření	výsledků	výzkumu.	Jedná	se	o	sociální	

sítě	 jako	 Academia.edu	 nebo	 Mendeley.	 Dále	 autoři	 upozorňují	 na	 možnost	

mikroblogovací	 sociální	 sítě	 Twitter55,	 možnost	 publikování	 příspěvků	 na	

                                                 

48	https://spss.en.softonic.com/	

49	https://www.r‐project.org/	

50	https://www.qsrinternational.com/nvivo/home	

51	http://www.u.arizona.edu/~cragin/fsQCA/	

52	http://endnote.com/	

53	https://www.slideshare.net/	

54	Sherpa/RoMEO	poskytuje	informace	o	přístupu	vydavatelů	k	otázce	(auto)archivace	

elektronických	preprintů	a	postprintů	v	digitálních	repozitářích.	

55	https://twitter.com/	
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Wikipedii56.	Jsou	k	dispozici	systémy	určené	k	identifikaci	autorů	a	další	k	ukládání	

výstupů	 výzkumu	např.	 do	 repozitářů.	Hodnocení	 (Assessment)	 je	 také	 ovlivněno	

hnutím	volného	přístupu,	existují	alternativní	cesty	k	měření	dopadu	publikovaných	

výstupů	např.	pomocí	Altmetrics57.		

Oba	přístupy,	jak	podle	komunikačního	cyklu,	tak	podle	vědeckého	cyklu	zohledňují	

služby	a	nástroje	vždy	z	určitého	úhlu	a	nepostihují	vždy	všechny	technologie.	Další	

hledisko	 spatřuji	 na	 základě	 studia	 jako	 jedno	 z	možných	 rozdělení	 v	 zajištění	

přístupu	k	těmto	službám	na	úrovni:	

 Evropská/světová	–	pro	vědce	existuje	možnost	čerpat	některé	služby	v	rámci	

projektu	Open	Science	Cloud	a	cloudových	IaaS	služeb	v	prostředí	Evropské	

unie.	 Zároveň	 zapojením	 do	 různých	 projektů,	 např.	 mezinárodních	

výzkumných	 infrastruktur	 s	účastí	 České	 republiky,	 mohou	 vědci	 využívat	

další	nabízené	služby.	(Výzkumné	infrastruktury,	2017)	

 Národní	–	zajištění	a	podpora	služeb	velkých	výzkumných	infrastruktur	ČR.	

 Institucionální	 –	 mateřské	 instituce	 zajišťují	 pro	 své	 zaměstnance	 přístup	

k	internetu	a	dalším	službám	jako	e‐mail,	připojení	do	mezinárodních	federací	

EduId,	 eduroam.	 Zajištění	 prostředků	 k	ukládání	 dat,	 přístupu	 k	 úložištím,	

repozitářům.		

 Individuální	 a	 vědecké	 skupiny	 –	 přístup	 k	licencovaným	 nebo	 volně	

dostupným	službám,	které	podporují	spolupráci.	Tyto	služby	mohou	využívat	

jak	jednotlivci,	tak	i	pracovní	tým	při	využití	funkcí	pro	sdílení	a	komunikaci.	

Může	 se	 jednat	 o	 sdílené	 prostředí	 GIThub,	 sociální	 sítě,	 sdílení	 souborů	

ve	službě	Dropbox	atd.	

Některé	služby	lze	zařadit	do	více	úrovní,	třeba	podle	zajištění	licenčních	podmínek.	

Například	produkty	MS	Office	zajišťují	vysoké	školy	pro	své	zaměstnance	hromadně	

za	 výhodných	podmínek.	Dalším	může	být	přístup	k	některým	 službám	za	pomoci	

                                                 

56	https://www.wikipedia.org/	
57 https://www.altmetric.com/	



94 

 

autentizačních	 mechanismů	 organizace	 eduID.	 To	 je	 případ	 Google	 Suite	 for	

Education,	který	využívají	některá	pracoviště	v	České	republice.	

Jak	 je	patrné,	 tak	vědci	mají	k	dispozici	 řadu	 ICT	technologií	a	aplikací,	které	 jsem	

popsala	 v	kapitole	 4,	 podporující	 vědecko‐výzkumný	 proces.	 Spolupráce	 je	

podporována	technologiemi,	které	vytváří	podmínky	pro	rozvoj	sdílení	a	vzdálené	

komunikace	 jako	 jsou	 e‐infrastruktury,	 cloudové	 a	 gridové	 služby.	 Sociální	média	

a	groupware	vznikají	s	cílem	podporovat	sdílení	a	vzdálenou	spolupráci.	ICT	aplikace	

jsou	služby	a	nástroje,	které	nejsou	primárně	určené	ke	spolupráci,	ale	většina	nabízí	

funkce	na	sdílení	informací,	dokumentů,	komunikaci.	

6.2 Výzkumná	otázka	2		

Cílem	otázky	2	bylo	zjistit,	zda	zkoumané	vědecké	skupiny	spolupracují.	Pokud	ano,	

s	kým,	 jak	 a	 na	 jaké	 úrovni?	 V	rámci	 výzkumu	 se	 ukázalo,	 že	 vědci	 spolupracují.	

K	podobnému	 závěru	 dospěl	 i	 kvantitativný	 výzkum	 v	Austrálii	 na	 7	 univerzitách	

v	roce	 2009.	 Většina	 respondentů	 (70	 %)	 uvedlo,	 že	 spolupracuje	 ve	 svých	

výzkumných	 skupinách,	 52	 %	 s	jinými	 univerzitami	 a	 51	 %	 mezinárodně.	 Do	

výzkumu	nebyla	zřejmě	zahrnuta	spolupráce	s	firmami.	(Markauskaite	et	al.,	2012)	

To	že	vědci	spolupracují,	bylo	potvrzeno	i	v	této	práci.	Spolupráce	probíhá	intenzivně	

uvnitř	 pracovních	 týmů	 zkoumaných	 skupin,	 úzce	 komunikují	 s	firmami,	 píší	

společně	články,	jsou	jim	předávány	výstupy	z	výzkumu.	Vědecké	skupiny	předávají	

informace	 a	 zpracovávají	 grantové	 projekty	 v	rámci	 mateřské	 instituce.	 Vědci	

publikují	 závěry	 z	výzkumu	 na	 odborných	 sociálních	 sítích,	 účastní	 se	 konferencí	

a	tím	 spolupracují	 s	vědeckou	 komunitou.	 Spolupracující	 subjekty	 jsou	 graficky	

znázorněny	na	obrázku	21.	
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Obrázek	21	Spolupráce	vědeckých	skupin	s	dalšími	subjekty	

	

Bylo	zjištěno,	že	ve	zkoumaných	vědeckých	skupinách	probíhá	intenzivní	spolupráce.	

Skupiny	jsou	rozděleny	na	týmy,	které	jsou	většinou	vytvořené	na	základě	projektu.	

Za	další	úroveň	spolupráce	 lze	označit	komunikaci	a	sdílení	 informací,	dokumentů	

s	mateřskou	 institucí.	 Externími	 subjekty	 jako	 firmy	 a	 další	 vědecké	 skupiny,	

se	kterými	zkoumané	skupiny	společně	pracují	na	projektech	a	zakázkách,	je	možné	

označit	jako	partnery.		

Z	hlediska	otevřené	vědy	jsou	zkoumané	skupiny	pouze	distributoři	dat.	Nevyužívají	

jiná	data	z	jiných	výzkumů.	Spolupracují	s	vědeckou	komunitou,	sdílí	své	články	na	

odborně	zaměřených	sociálních	sítích.	

Z	výzkumu,	provedeném	ve	zkoumaných	vědeckých	skupinách	bylo	zjištěno,	že	vědci	

využívají	ICT	aplikace	k	následujícím	činnostem,	při	kterých	spolupracují	nebo	sdílí	

informace,	 dokumenty,	 data.	 Následující	 výčet	 je	 zaměřen	 na	 hledisko,	 zda	
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spolupráce	 probíhá	 uvnitř	 skupiny,	 se	 spolupracujícími	 skupinami	 a	 firmami,	

s	mateřskou	institucí	nebo	s	vědeckou	komunitou.		

Uvnitř	skupiny	probíhá	spolupráce	při	činnosti:	

 laboratorní	měření	

 zpracování	výzkumných	dat	

 zpracování	textu	

 vkládání	komentářů	a	změn	od	spoluautorů	

 výměna	verzí	rozepsaného	textu	

 předání	závěrečné	zprávy	

 	účast	na	schůzích	na	dálku	

 sdílení:	

o zdrojových	kódů	

o poznámek	

o dokumentace	

o závěrečných	zpráv	

o interních	dokumentů		

o zápisů	o	měřeních	uskutečněných	na	přístrojích	

o naměřených	dat	

o přepisů	z	výzkumu	

o citačních	záznamů	

o plných	textů	cizích	autorů	

o sdílení	rešerší	

	

Se	spolupracujícími	vědeckými	skupinami	a	firmami	zkoumané	skupiny	spolupracují	

při:	

 komunikaci	

 sdílení	poznámek	

 společné	tvorbě	SW	kódů	

 návrhu	hardware	

 sdílení	naměřených	dat	
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 zpracování	textu	

 vkládání	komentářů	a	změn	od	spoluautorů	

 výměně	pracovních	verzí	psaného	textu	

 poskytování	naměřených	dat	

 předání	závěrečné	zprávy	z	výzkumu	

S	mateřskou	institucí	spolupracují	při:	

 správě	grantových	přihlášek	

 psaní	závěrečné	zprávy	

 účasti	na	schůzi	

 sdílení:	

o zdrojových	kódů	

o dokumentace	

o interních	dokumentů	

S	vědeckou	komunitou	při:	

 poskytování	naměřených	dat	

 zveřejňování	odborného	profilu	jednotlivých	vědců	

 zpřístupňování	článků	(OA	nebo	na	vyžádání)	

 zveřejňování	seznamu	publikací	

 poskytování	informací	o	vědecké	skupině	

Ze	 zkoumaného	 vzorku	 vyplynulo,	 že	 vědci	 v	rámci	 zkoumaných	 skupin,	 sdílejí	

následující	typy	dokumentů:	

 rozpracované	články	

 citační	záznamy,	rešerše	

 plné	texty	

 závěrečné	zprávy	pro	firmy	

 technické	zprávy	

 technická	dokumentace	

 grantové	zprávy	

 zprávy	o	výsledcích	projektů	
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 interní	dokumenty	

 přepisy	z	výzkumů	

	

6.3 Výzkumná	otázka	3						

Výzkumná	 otázka	 3	 je	 zaměřena	 na	 zjištění,	 jaký	 software,	 služby	 a	 nástroje	 jsou	

využívány	 k	 vědecké	 spolupráci	 v	 rámci	 zkoumaných	 skupin.	 Na	 základě	

provedeného	průzkumu	byla	získána	data	k	zodpovězení	této	otázky.	Bylo	zjištěno,	

že	 skupiny	 spolupracují	 a	 jaké	 typy	 dokumentů	 informací	 sdílejí	 v	rámci	 týmů,	

s	partnery,	mateřskou	 institucí	 a	 vědeckou	 komunitou.	 Dále	 bylo	 shledáno,	 že	 na	

podporu	 spolupráce	 existují	 ICT	 služby	 a	 nástroje,	 které	 mohou	 podporovat	

vědeckou	práci	v	celém	vědeckém	cyklu.		

Zobrazením	dostupných	 služeb	 a	nástrojů	v	rámci	 vědeckého	 cyklu	 se	 zabývají	 ve	

svém	výzkumu	Kramer	a	Bosman	(2015)	a	také	konsorcium	pro	informační	systémy	

itAIS.	(AIS CHAPTERS, c2017)	Oba	cykly	byly	popsány	v	předchozích	kapitolách.	Pro	

demonstraci	jakým	způsobem	probíhá	spolupráce	ve	zkoumaných	skupinách	v	rámci	

vědeckého	 cyklu,	 jsem	 využila	 tabulku	 vytvořenou	 konsorciem	 itAIS.	 Pracují	

s	typickým	 vědeckým	 cyklem,	 který	 zahrnuje	 fáze	 přípravy,	 vyhledávání,	 analýzy,	

psaní,	 publikování,	 šíření	 a	 hodnocení	 výsledků	 výzkumu.	Dále	 jsou	popsány	 sub‐

fáze,	které	označují	jednotlivé	procesy	vědecké	práce.	Tuto	koncepci	jsem	rozšířila,	

protože	z	hlediska	fungování	vědeckých	skupin	zde	chybí	procesy	k	řízení	skupiny.	

To	je	zejména	důležité	pro	nastavení	komunikace	a	pracovních	postupů,	proto	byla	

dodána	 osmá	 fáze	 ‐	 řízení.	 Bylo	 tedy	 možné	 všechny	 činnosti,	 při	 kterých	 vědci	

spolupracují	 ve	 zkoumaných	 skupinách,	 přiřadit	 do	vědeckého	 cyklu.	 Zdrojem	dat	

jsou	 polostrukturovaný	 rozhovor,	 analýza	 využití	 sociálních	 sítí	 a	 volně	 dostupné	

informace	 z	webových	 stránek	 zkoumaných	 skupin	 a	jejich	 mateřských	 institucí.	

Výsledný	vědecký	cyklus	s	procesy	a	činnostmi	je	znázorněn	v	tabulce	na	následující	

stránce.	
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FÁZE	 PROCES	 ČINNOST	

Příprava	 financování	 správa	grantových	přihlášek	

rozvoj	spolupráce	 komunikace	

Vyhledávání	

správa	citací	 sdílení	citačních	záznamů	

správa	plných	textů	článků	
		

sdílení	plných	textů	cizích	autorů	

sdílení	rešerší	a	plných	textů	
klíčových	článků	

Analýza	

sběr	dat	
		

laboratorní	měření	

kvalitativní	a	kvantitativní	
průzkumy	

spolupráce	na	výzkumu	
		
		

sdílení	poznámek	

společná	tvorba	SW	kódů	

návrh	hardware	

zpracovávaní	dat	
		
		
		

přepisy	z	výzkumu	

zpracování	dat	

zápisy	o	měřeních	

sdílení	naměřených	dat	

Psaní	
psaní	 článků	 a	 dalších	 odborných	
textů	
		
		
		

zpracování	textu	

vkládání	komentářů	a	změn	
od	spoluautorů	

výměna	verzí	

citování	

Publikování	 sdílení	dat	 poskytování	naměřených	dat	

výběr	cílových	časopisů	 	

Rozšiřování	
šíření	informací	o	výzkumu	
		
		
		
		
		

zveřejnění	odborného	profilu	
jednotlivých	vědců	

zpřístupňování	článků	(OA	nebo	
na	vyžádání)	

zveřejňování	seznamu	publikací	

informace	o	vědecké	skupině	

předání	závěrečné	zprávy	

sdílení	naměřených	dat	

výkaz	publikací	
do	institucionálního	systému	CRIS	

Vyhodnocení	
vyhodnocení	grantových	projektů	 psaní	závěrečné	zprávy	

Řízení	 komunikace	 schůze	

příprava	dokumentů	pro	řízení	 sdílení	interních	dokumentů		

Tabulka	5:	Vědecký	cyklus	spolupracujících	zkoumaných	skupin	
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V	tabulce	 5	 jsou	 vypsány	 pouze	 procesy,	 při	 kterých	 vědci	 spolupracují,	 oproti	

běžnému	vědeckému	cyklu	tam	některé	procesy	chybí.	 Je	to	dáno	tím,	že	žádná	ze	

zkoumaných	 skupin	 nepoužívá	 žádný	 systém	 k	řízení	 projektů	 a	 řadu	 činností	

si	každý	člen	týmu	řeší	sám.		

	Celkový	souhrn	toho,	jaké	nástroje	a	služby	zkoumané	skupiny	používají,	při	kterých	

činnostech	spolupracují	s	partnery,	mateřskou	institucí,	vědeckou	komunitou	a	mezi	

členy	 týmu	 je	 v	příloze	 6,	 zde	 jsou	 rozčleněny	 ICT	 aplikace	 podle	 použití	

v	jednotlivých	 vědeckých	 skupinách.	 V	následujícím	 textu	 bude	 tato	 tabulka	

detailněji	okomentována.	

Při	přípravě	vědeckého	zkoumání	je	řešeno	hlavně	financování,	tj.	potřeba	spravovat	

grantové	 přihlášky.	 Dále	 nastavit	 komunikaci	 s	partnery	 výzkumu.	 Na	obrázku	 22	

jsou	znázorněny	služby,	které	skupiny	používají	při	komunikaci	s	partnery	výzkumu.	

Potvrdilo	se,	že	e‐mailová	komunikace	je	stále	nejrozšířenější.	Vědci	dávají	přednost	

osobnímu	setkání.	Videokonferenční	a	webkonferenční	prostředky	jsou	využívány	ve	

skupinách	2,	3,	5	pomocí	SKYPE	nebo	LifeSize	ClearSea.		

Grantové	přihlášky	řeší	skupiny	přípravou	materiálů	uvnitř	svého	řešitelského	týmu	

a	 zároveň	 komunikují	 s	grantovými	 odděleními	 mateřských	 institucí,	 které	 jim	

pomáhají	 s	formální	 stránkou.	 Skupina	2	 při	 zpracování	 grantů	 využívá	 prostředí	

Google	Docs	pro	sdílení	 různých	tabulek	a	dokumentů	k	vyplnění.	Ostatní	 skupiny	

používají	MS	Word	a	vyměňují	si	verze	e‐mailem,	podobně	jako	ve	fázi	Psaní.	

	

Obrázek	22:	Grafické	znázornění	fáze	Příprava	vědeckého	cyklu	

	

Vyhledávání	 informací	 k	výzkumu,	 získávání	 alertů	 řeší	 každý	 člen	 skupiny	 sám.	

Z	hlediska	 spolupráce	 je	 možné	 tuto	 fázi	 vědeckého	 cyklu	 považovat	

za	nejproblematičtější.	Skupiny	1	a	4	mají	potřebu	sdílet	mezi	sebou	citační	záznamy,	

plné	texty	cizích	autorů,	případně	záznamy	opatřovat	anotacemi.	Skupina	1	zkoušela	

využít	systém	RefWorks.	Skupina	4	pracovala	v	systému	Citace	PRO.	V	současnosti	
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sdílejí	ve	skupině	4	rešerše	s	vytištěnými	klíčovými	články	pomocí	šanonu.	Funkce	

citačních	 manažerů	 nabízejí	 podporu	 spolupráce,	 skupiny	 mají	 potřebu	 sdílet	

dokumenty	a	záznamy,	přesto	není	tento	aspekt	spolupráce	úspěšný	s	využitím	ICT	

aplikací.	

	

	

Obrázek	23:	Grafické	znázornění	fáze	Vyhledávání	vědeckého	cyklu	

	

Ve	 fázi	 analýzy	 vědci	 zpracovávají	 a	 získávají	 vědecká	 data	 sběrem	 dat	 z	měření,	

kvantitativních	 nebo	 kvalitativních	 průzkumů.	 Spolupracují	 se	 svými	 partnery	

v	projektech,	grantech	a	zakázkách.	Vyvíjí	nové	hardwarové	i	softwarové	prostředky,	

dochází	k	novým	poznatkům	při	zkoumání	materiálů.	Zkoumané	skupiny	produkují	

vědecká	 data,	 ke	 svým	 výzkumům	 ale	 nevyužívají	 data	 jiných	 vědeckých	 týmů.	

Nejpatrnější	využití	SW	prostředků	je	při	sdílení	poznámek.	Opět	zde	figuruje	e‐mail,	

ale	mimo	toho	využívají	zkoumané	skupiny	řadu	volně	dostupných	i	komerčních	SW	

aplikací.	Zřejmě	závisí	na	konkrétním	členu	skupiny,	co	využije.	Software	GIThub	byl	

během	výzkumu	několikrát	označen	 jako	nepostradatelný	pro	programátory,	kteří	

aktivně	 využívají	 jeho	 funkcí	 na	 podporu	 spolupráce.	 Všechny	 skupiny	 dávají	

přednost	volně	dostupným	nástrojům	nebo	funkcím	komerčních	nástrojů,	které	jsou	

dostupné	zdarma.		

V	procesech	sběru	a	zpracování	dat	nemají	zkoumané	skupiny	potřebu	sdílení	dat.	

V	podstatě	sběr	dat	funguje	na	principu,	že	kdo	je	z	týmu	získá,	tak	si	je	i	uchovává,	

primárně	 na	 svém	 PC,	 a	 má	 za	 ně	 zodpovědnost.	 Data	 jsou	 zpracovávána	 buď	

v	programu	 MS	 Excel	 nebo	 některou	 ze	 specializovaných	 aplikací	 jako	 MAXQDA,	

MATLAB.	 Skupina	 1	 poskytuje	 naměřená	 data	 na	 webu	 a	 pomocí	 FTP	 svým	

partnerům.	V	jedné	laboratoři,	skupina	5,	si	předávají	informace	o	proběhlém	měření	

zápisem	 v	sešitě.	 Ve	 skupině	 3	 každý	 vědec,	 který	 pracuje	 v	laboratoři,	 používá	

MS	Excel	k	vedení	laboratorního	deníku.	
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S	ohledem	na	myšlenku	volného	přístupu	k	vědeckým	datům	jsem	zde	chtěla	ukázat	

praxi	 ve	 zkoumaných	 skupinách.	 Je	 zde	 jasný	 potenciál	 pro	 nastavení	 spolupráce	

a	využití	některých	dostupných	nástrojů	a	služeb.	

	

Obrázek	24:	Grafické	znázornění	fáze	Analýza	vědeckého	cyklu	

Spolupráce	je	také	velmi	intenzivní	při	fázi	Psaní	ve	všech	zkoumaných	skupinách.	

Vědci	 píší	 články,	 zprávy	 v	textových	 procesorech	 MS	 Word	 nebo	 LaTeX.	

Ve	skupinách	 3	 a	 4	 používají	 všichni	 členové	 skupiny	 MS	 Word,	 verze	 textů	

si	vyměňují	 formou	 přílohy	 v	e‐mailu	 a	 poté	 dělají	 revize	 v	MS	Word.	 V	ostatních	

týmech	 někteří	 členové	 používají	 i	 LaTeX.	 Pro	 možnost	 revizí	 ostatními	 členy	

vyexportují	text	do	formátu	PDF.	Ten	si	vyměňují	e‐mailem	nebo	v	případě	skupiny	

1	pomocí	společného	úložiště	Dropbox.	Komentáře	do	PDF	souboru	vkládají	pomocí	

volně	 dostupného	 programu	 Adobe	 Reader.	 Někteří	 členové	 ze	 skupiny	 2	 zkouší	

online	platformu	Overleaf	určenou	pro	vědecké	psaní	dokumentů.		

Proces	citování	se	ukázal	z	hlediska	zaměření	mého	výzkumu	jako	velmi	zajímavý.	

Citace	jsou	důležitou	a	integrální	částí	odborného	textu.	Existuje	řada	služeb,	které	

lze	 použít	 ke	 správě	 a	 vytváření	 citačních	 záznamů	podle	 zvoleného	 stylu.	 Přesto	

zkoumané	 skupiny	 2	 a	 3	 nepoužívají	 žádnou	 z	dostupných	 služeb.	 Respondent	

skupiny	3	o	tom	teprve	uvažuje.	Ve	skupině	5	respondent	využívá	BibTeX	ve	spojení	

s	textovým	 procesorem	 LaTeX	 a	 je	 s	ním	 spokojený.	 Mimo	 dalších	 funkcí	 citační	

manažery	poskytují	jednoduché	funkce	pro	sdílení	záznamů	a	plných	textů.	Skupina	

1	a	4	se	pokusila	ve	spolupráci	s	jejich	knihovnami	nastavit	sdílení	záznamů	a	plných	

textů	autorů	ve	vybraném	produktu.	Skupina	1	zvolila	po	konzultaci	s	pracovníkem	
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knihovny	RefWorks	a	skupina	4	zvolila	Citace	PRO.	Obě	skupiny	narazily	na	limity	

zvolených	služeb	a	momentálně	nepokračují	ve	sdílení	záznamů	a	plných	textů.		

	

Obrázek	25:	Grafické	znázornění	fáze	Psaní	vědeckého	cyklu	

Ve	 fázi	 Publikování	 převažují	 klasické	 způsoby	 zveřejňování	 výsledků	 výzkumu.	

Vědci	 přednáší	 na	 konferencích,	 publikují	 v	odborných	 časopisech.	 Vždy	 záleží	

na	osobní	 domluvě	 a	 zkušenostech	 jednotlivých	 členů	 týmů,	 kde	 se	 budou	

prezentovat	nebo	kam	zasílat	své	články.	Skupina	1	dlouhodobě	sbírá	jimi	naměřená	

data,	která	volně	poskytují	ostatním	zájemcům	ať	vědcům	nebo	 firmám.	Data	 jsou	

k	dispozici	 ke	 stažení	 na	 FTP	 nebo	 webovém	 serveru	 skupiny.	 Informaci	 o	 této	

možnosti	uveřejnili	v	odborném	článku	a	poté	na	to	osobně	upozorňují	na	odborných	

fórech.	

	

Obrázek	26:	Grafické	znázornění	fáze	Publikování	vědeckého	cyklu	

	

V	rámci	 fáze	 Rozšiřování	 vědci	 seznamují	 s	 výsledky	 svého	 výzkumu	 vědeckou	

komunitu,	partnery,	mateřskou	organizaci.	Na	základě	získaných	údajů	lze	činnosti	

spojené	 s	šířením	 výzkumu	 rozdělit	 do	 dvou	 rovin:	 směrem	 k	vědecké	 komunitě	

a	druhou	k	partnerům	provedeného	výzkumu.	Mimo	klasické	publikační	kanály	mají	

vědci	 díky	 otevřenému	 prostředí	 internetu	 k	dispozici	 řadu	 nových	 informačních	

a	komunikačních	kanálů,	které	umožňují	sdílet	a	propagovat	nové	vědecké	výsledky.	
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	Jak	bylo	zjištěno,	tak	většina	členů	zkoumaných	skupin	zveřejňuje	informace	o	svém	

výzkumu	 na	 odborně	 zaměřených	 sociálních	 sítích.	 V	rámci	 sítí	 ResearchGate	

a	Academia.edu	mají	 profily	 podrobně	 vyplněné	 s	odkazy	 na	 plné	 texty,	 případně	

i	s	možností	 si	 rovnou	 článek	 stáhnout.	 Je	 patrné,	 že	 zejména	 publikující	 členové	

zkoumaných	skupin	si	udržují	své	profily	aktivní.	Všechny	zkoumané	skupiny	mají	

vlastní	webové	stránky	s	informacemi	o	členech	 týmů,	předmětu	bádání,	 řešených	

grantech,	výuce	a	odkazy	na	publikační	činnost.		

Závěry	z	výzkumu	jsou	předávány	partnerům,	tj.	firmám	a	spolupracujícím	vědeckým	

skupinám	 většinou	 jako	 tištěný	 dokument	 a	 v	případě	 skupiny	 5	 vám	 předají	

i	naměřená	data	na	flash	disku,	případně	e‐mailem.	

Informace	o	výsledcích	výzkumu	sdílejí	skupiny	v	rámci	mateřské	instituce	pomocí	

interního	 systému	 CRIS,	 kde	 za	 účelem	 hodnocení	 jsou	 shromažďována	 data	

o	publikační	 činnosti	 zaměstnanců	 a	 dále	 tam	mohou	 být	 i	 informace	 o	 grantech.	

Takto	 sesbírané	 údaje	 poté	 slouží	 k	evidenci	 vědecko‐výzkumné	 činnosti	 v	rámci	

informačního	 systému	 IS	 VaVaI58	 České	 republiky.	 Z	důvodu	 ochrany	 anonymity	

respondentů	 nejsou	 uvedeny	 konkrétní	 názvy	 používaných	 služeb.	 Praxe	 je	 velmi	

podobná	ve	všech	zkoumaných	skupinách,	které	používají	4	různé	služby.	

	

Obrázek	27:	Grafické	znázornění	fáze	Rozšiřování	vědeckého	cyklu	

                                                 

58	https://www.rvvi.cz/	
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	Fáze	 Vyhodnocení	 je	 ve	 vědeckém	 cyklu	 věnována	 měření	 dopadu	 výzkumu	

a	hodnocení	výsledků	zkoumání.	Ve	zkoumaných	skupinách	se	z	hlediska	spolupráce	

řeší	pouze	proces	vyhodnocení	grantových	projektů,	kdy	se	píší	závěrečné	zprávy.	

Zde	funguje	stejná	praxe	jak	u	psaní	odborných	textů.	Vědci	píší	články	v	MS	Word	

nebo	 LaTeX	 a	 navzájem	 si	 vyměňují	 nebo	 doplňují	 verze	 dokumentu.	 Zprávy	má	

každý	řešitel	uložené	ve	svém	počítači.	Skupina	1	využívá	k	psaní	závěrečných	zpráv	

prostředí	Google	Docs.	

	

Obrázek	28:	Grafické	znázornění	fáze	Vyhodnocení	vědeckého	cyklu	

Nastavení	 Řízení	 skupiny	 je	 důležitou	 součástí	 efektivního	 fungování	 vědecké	

skupiny.	Z	tohoto	důvodu	byla	přidána	nova	fáze	do	vědeckého	cyklu.	Komunikace	

probíhá	 ve	 zkoumaných	 skupinách	 primárně	 osobně.	 Vědci	 pořádají	 pravidelné	

schůze,	kde	se	scházejí	všichni	členové.	Skupina	2	pracuje	dislokovaně,	proto	mají	

vědci	 na	 svém	 pracovišti	 přístup	 k	videokonferenčním	 místnostem	 s	klientem	

LifeSize	ClearSea,	který	lze	nainstalovat	i	na	jiná	zařízení	jako	např.	mobilní	telefon,	

notebook,	 počítač.	 Dále	 jeden	 tým	 ve	 skupině	 2	 využívá	 Zoom	 pro	 komunikaci	

se	zahraničními	kolegy.	Schůze	ve	skupině	2	probíhají	s	osobní	účastí,	ale	pokud	se	

některý	z	členů	nemůže	zúčastnit,	využívají	možnosti	videokonference.	

Sdílení	 interních	materiálů	 zahrnuje	 typy	dokumentů	 jako	 zápisy	 ze	 schůzí,	 různé	

metodické	 materiály,	 pracovní	 materiály	 k	měření	 atd.	 Skupiny	 k	tomu	 využívají	

různorodé	 SW	 prostředky	 jako	 Alfresco,	 DokuWiki,	 MS	 Sharepoint	 nebo	 řešení	

postavena	na	intranetu,	která	umožňují	vytvořit	přehled	o	sdílených	dokumentech.	

Opět	platí,	že	důležité	materiály	si	vědci	primárně	posílají	e‐mailem.	Ve	skupině	5	

posílají	 e‐mail,	 pokud	 potřebují	 poslat	 větší	 přílohu,	 využijí	 webovou	 aplikaci	

vyvíjenou	fakultou.	Případně	mohou	využívat	MS	Sharepoint.	
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Obrázek	29:	Grafické	znázornění	fáze	Řízení	vědeckého	cyklu	

	

6.4 Výzkumná	otázka	4	

V	průběhu	provádění	rozhovorů	s	vybranými	skupinami	se	na	základě	sbíraných	dat	

objevila	 poslední	 doplňková	 otázka.	 Má	 zapojení	 do	mezinárodního	 prostoru	 vliv	

na	větší	a	efektivnější	využití	nástrojů	na	spolupráci?	I	z	toho	důvodu	byl	proveden	

výzkum	u	skupiny	5,	která	je	zapojená	do	velkých	výzkumných	infrastruktur	podobně	

jako	skupina	2.		

Všechny	 skupiny	 spolupracují	 v	rámci	 mezinárodního	 prostoru	 na	 různé	 úrovni	

zapojení.	Aktivně	pracuje	 skupina	2,	 která	 je	 součástí	mezinárodního	 týmu,	mimo	

toho	komunikují	s	mezinárodními	partnery	v	rámci	projektů.	Skupina	5	má	podobný	

status	 jako	skupina	2,	 tj.	 je	vedena	 jako	velká	výzkumná	 infrastruktura.	Skupina	5	

komunikuje	se	zahraničními	partnery	v	rámci	jejich	mezinárodní	infrastruktury.	Mají	

také	jedno	zařízení	v	Itálii,	kde	operují	2‐3	členové	skupiny.	Skupina	3	spolupracuje	

se	zahraničním	partnerem	v	rámci	projektu.	Jeden	člen	skupiny	4	trvale	žije	v	USA.	

Skupina	1	má	projekt	s	nadnárodní	firmou.		

Z	vypracovaného	 vědeckého	 cyklu	 je	 možné	 vypozorovat,	 že	 nejvíce	 ICT	 aplikací	

se	využívá	při	komunikaci	a	sdílení	poznámek,	případně	při	psaní	odborného	textu.	

Videokonferenční	 prostředky	 pro	 schůze	 skupiny	 a	 s	partnery	 využívá	 pouze	

skupina	2.	Službu	SKYPE	pro	komunikaci	s	partnery	využívá	skupina	3	a	5.	Poznámky	

sdílí	pomocí	e‐mailu	pouze	skupina	3,	ostatní	využívají	růžné	typy	služeb.	Pro	různé	

účely	 jich	 nejvíce	 využívá	 skupina	2.	 Praxi	 při	 psaní	 textu	 lze	 považovat	 ve	 všech	

skupinách	za	podobnou.	Pouze	skupina	2	používá	mimo	zavedených	služeb	i	aplikaci	

Overleaf,	ale	nejedná	se	o	celou	skupinu	jen	o	vybrané	členy.		
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Mohu	konstatovat,	že	co	se	týče	využívání	videokonferenčních	prostředků,	spatřuji	

možnou	 závislost	 na	dostupnosti.	 Skupina	 2	 má	 k	dispozici	 několik	

videokonferenčních	místností,	které	si	kdokoliv	ze	zaměstnanců	mateřské	instituce	

může	 zarezervovat.	 Je	 proto	 velmi	 snadné	 propojit	 se	s	 partnery	 nebo	 se	

zahraničními	kolegy.	Sdílení	poznámek	ve	skupině	2	je	ovlivněno	praxí	zahraničních	

členů	 týmu,	 využívají	 služby,	 které	 nejsou	 obvyklé	 v	ostatních	 zkoumaných	

skupinách.	 Vliv	 ovšem	 na	 výběr	 nástrojů	 může	 mít	 obor	 skupiny	 a	 to	 jsou	 IT	

technologie.	 Vědci	 mohou	mít	 k	výběru	 a	 využívání	 ICT	 nástrojů	 bližší	 vztah	 než	

ostatní.		

Z	mého	 pohledu	 nelze	 jednoznačně	 konstatovat,	 že	 aktivnější	 spolupráce	

s	mezinárodními	 partnery	 nebo	 kolegy	 má	 vliv	 na	 efektivnější	 využívání	 služeb	

a	nástrojů.	

6.5 	Shrnutí		

ICT	 technologie	umožňují	 vědcům	spolupracovat	uvnitř	 vědeckých	 skupin,	 s	jejich	

partnery,	s	mateřskou	institucí	i	s	vědeckou	komunitou.	Pomáhají	zefektivnit	 jejich	

práci	v	rámci	vědeckého	cyklu,	který	jsem	rozšířila	o	fázi	Příprava.		

Vědecké	 skupiny	 v	České	 republice	 mají	 k	dispozici	 robustní	 e‐infrastrukturu	

CESNET,	 díky	 které	 mohou	 využívat	 vybrané	 ICT	 nástroje	 skoro	 bez	 omezení.	

Připojení	k	internetu	je	považováno	za	standardní	službu,	nikdo	z	respondentů	to	ani	

během	 rozhovoru	 nezmiňoval.	 E‐infrastruktury	 a	 ostatní	 velké	 výzkumné	

infrastruktury	nabízejí	další	služby,	které	umožňují	zpracovávat	velké	objemy	dat,	

vykonávat	 pokusy	 na	 speciálních	 přístrojích,	 nabízí	 přístup	 k	řadě	 dalších	 zdrojů	

i	mimo	 Českou	 republiku.	 Vědci	 tedy	 mají	 dobré	 podmínky	 k	práci	 s	využitím	

informačních	a	komunikačních	technologií.	

Při	přípravě	výzkumných	projektů	se	zkoumané	skupiny	neomezují	pouze	na	osobní	

schůzky	 s	 partnery,	 ale	 využívají	 webkonferenční	 a	 případně	 i	videokonferenční	

prostředky.	Pokud	 jsou	videokonferenční	místnosti	 snadno	dosažitelné	pro	vědce,	

pak	 je	 i	aktivně	 využívají.	 Přesto	 stále	 platí	 tvrzení,	 že	 nejčastěji	 používaný	
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komunikační	 nástroj	 je	 e‐mail.	 V	rámci	 rozhovorů	 nebyl	 zmíněn	 respondenty	 ani	

telefonní	kontakt,	není	zřejmě	považován	za	významný.		

Možné	 zeefektivnění	 procesu	 správy	 a	 zpracování	 grantových	 přihlášek	 pro	

společnou	 editaci	 dokumentů	 je	 prostředí	 Google	 Docs.	 Jak	 i	 v	ostatních	 fázích	

vědeckého	cyklu,	je	zde	patrné,	že	vědci	chtějí	i	potřebují	využívat	ICT	prostředky,	ale	

používají	k	tomu	hlavně	lehce	dostupné	nástroje.		

Správa	 citací	 je	 proces	 ve	 vědeckém	 cyklu,	 kdy	 zkoumané	 vědecké	 skupiny	 mají	

potřebu	 sdílet	 rešerše,	 citační	 záznamy,	plné	 texty	 cizích	autorů.	Vždy	ale	narazili	

na	nějaká	omezení	vybraného	produktu.	Proto	jsou	citační	manažery	využívány	jen	

pro	osobní	potřebu	a	funkce	pro	sdílení	jsou	využívány	minimálně.	

Při	analýze	dat	z	vlastního	výzkumu	záleží	na	jejich	typu	a	oboru	bádání	výzkumné	

skupiny.	Většina	ze	zkoumaných	skupin	získává	data	ze	specializovaných	přístrojů	

a	poté	je	analyzují	v	tomu	určených	programech.	Žádná	ze	skupin	nevyužívá	cizí	data.		

Zajímavé	z	hlediska	výzkumu	je,	že	vědci	využívají	řadu	různých	aplikací	na	sdílení	

poznámek.	Sdílení	nejen	poznámek,	ale	i	interních	materiálů	jako	jsou	zápisy,	se	děje	

v	elektronickém	 prostředí	 pomocí	 služeb	 určených	 k	přenášení	 a	 sdílení	 souborů	

typu	 Úschovna.cz,	 Dropbox,	 ownCloud	 nebo	 k	managementu	 souborů	 Alfresco.	

Dokumenty	jsou	také	zpřístupňovány	na	intranetech	mateřských	institucí,	v	řešeních	

založených	na	wiki	systémech,	případně	prostředí	MS	Sharepoint.	

Psaní	 odborných	 článků	 a	 textů	 je	 činnost,	 při	 které	 zkoumaní	 vědci	 aktivně	

spolupracují.	 Mimo	 prostředí	 Google	 Docs	 nevyužívají	 žádné	 sdílené	 prostředí	

a	dokumenty	 si	mezi	 sebou	 sdílí	 e‐mailem	nebo	 pomocí	Dropbox.	 Otázkou	 je,	 zda	

vědci	znají	i	jiná	řešení,	např.	Overleaf.	

Data	v	duchu	otevřené	vědy	poskytuje	pouze	jedna	skupina,	 i	když	nejsou	uložená	

v	žádném	 repozitáři	 a	 informaci	 o	 jejich	 existenci	 lze	 získat	 na	 základě	 přečtení	

odborného	článku	nebo	v	rámci	setkání	na	vědeckých	konferencích.	Běžná	praxe	je,	

že	 sdílení	 dat	 a	 výsledků	 výzkumu	 probíhá	 pouze	 v	okruhu	 partnerů.	 Přesto	 se	

skupiny	 nebrání	 zveřejňovat	 informace	 o	 svých	 odborných	 aktivitách.	 K	tomu	

používají	webové	stránky,	zároveň	většina	členů	zkoumaných	skupin	má	založený	

profil	v	odborně	zaměřených	sociálních	sítích.		
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V	rámci	 výzkumu	 bylo	 shledáno	 několik	 problémů,	 které	 neumožňují	 v	některých	

případech	vždy	využívat	funkcí	ICT	aplikací	pro	sdílení	a	spolupráci.	Konkrétně	to	je	

buď	z	finančních	důvodů,	nebo	kvůli	limitům	vybrané	služby.	I	přesto,	že	není	cílem	

této	 práce	 řešit	 problematiku	 návrhu	 systémů	 a	používání	 softwaru	 uživateli,	

považuji	za	důležité	upozornit	na	tento	problém.	

Předchozí	text	a	kapitoly	byly	věnovány	diskusi	nad	výzkumnými	otázkami.	Zvolená	

metodika	 této	práce,	 zakotvená	 teorie,	pracuje	 s	centrální	otázkou.	Tu	v	této	práci	

představuje	 souhrn	 odpovědí	 všech	 otázek	 1	 až	 4.	 Bylo	 zjištěno,	 že	 ve	 všech	

zkoumaných	 skupinách	 jsou	 vytvořeny	 pracovní	 týmy,	 které	 vznikají	 na	 základě	

projektu.	Každý	 tým	má	 tedy	společný	úkol	a	 cíl,	 k	tomu	při	některých	činnostech	

využívají	 ICT	technologie,	které	podporují	spolupráci.	Tabulka	(příloha	6)	názorně	

zobrazuje	souhrn	všech	získaných	poznatků	zasazených	do	vědeckého	cyklu.		

6.5.1 Další	možné	směry	výzkumu	

Byla	provedena	kvalitativní	sonda	do	pěti	vědeckých	skupin,	díky	které	bylo	otevřeno	

téma	spolupráce	vědců	uvnitř	vědeckých	skupin.	Na	tu	se	nechá	nahlížet	z	různých	

úhlů	a	zaměření,	proto	bylo	nutné	práci	velmi	úzce	vymezit.	V	průběhu	výzkumu	a	

zpracování	 výsledků	 jsem	 narážela	 na	 oblasti,	 které	 by	 jistě	 bylo	 zajímavé	 více	

a	detailněji	zpracovat,	zejména	z	pohledu	informační	vědy.	

Soustředila	 jsem	 se	 zejména	 na	 vědecký	 proces,	 proces	 managementu	

a	administrativy	 jsem	 ponechala	 stranou	 mého	 výzkumného	 záměru.	 Proto	 jsem	

pouze	 upozornila	 na	 existenci	 workflow	 správy	 grantových	 přihlášek,	 dílčích	

a	závěrečných	 zpráv	 a	 jejich	 následnou	 archivaci.	 K	 hlubšímu	 poznání	 by	 bylo	

potřeba	 zdokumentovat	 linku	 od	 řešitele	 grantu	 a	 správy	 grantů	 a	 projektů	

v	mateřské	 instituci	 až	 po	 vykazování	 výsledků	 poskytovateli	 finanční	 dotace	

a	následně	poskytování	pokladů	pro	hodnocení	vědy.	Zkoumání	tohoto	stavu	by	jistě	

přineslo	 cenné	 poznatky	 jak	 pro	 samotné	 mateřské	 organizace,	 tak	 i	 pro	

poskytovatele	grantů	a	hodnotitele	vědy	a	výzkumu.		

Správa,	 zpracovaní	 a	 sdílení	 citačních	 záznamů	 je	 oblast,	 kterou	 shledávám,	

na	základě	 získaných	 poznatků,	 otevřenou	 pro	 aktivity	 zacílené	 na	 podporu	

uživatelů.	 Během	 provedeného	 rozhovoru	 se	 ukázalo,	 že	 vědci	 mají	 zájem	 sdílet	
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citace,	označovat	je	komentáři,	anotacemi.	Zajímají	se	o	možnost	sdílet	plné	texty.	To	

vše	 jim	 umožňují	 citační	 manažery.	 Tyto	 služby	 vědci	 znají,	 přesto	 je	 aktivně	

nevyužívají	všichni	respondenti.	Při	využívání	funkcí	na	spolupráci	vědci	narážejí	na	

problémy	 a	omezení,	 a	 proto	 je	 nemohou	 plnohodnotně	 využívat.	 Spatřuji	 zde	

prostor	 pro	 větší	 podporu	 při	 informační	 výchově	 vědců.	 Zároveň	 by	 mohlo	 být	

přínosné,	aby	se	při	vývoji	služeb	věnovala	pozornost	i	uživatelským	potřebám.		

S	ohledem	 na	 podporu	 otevřených	 dat	 se	 otevírají	 další	 možnosti	 spolupráce	

a	sdílení.	 Vědci	 jsou	 motivováni	 ke	 sdílení	 svých	 výzkumných	 dat	 ať	 vydavateli	

odborných	 časopisů,	 tak	 poskytovateli	 finančních	 dotací	 a	 grantů.	 Je	 zřejmé,	 že	

management	 vědeckých	 dat	 (angl.	 Data	 Management	 Plan)	 není	 ve	 zkoumaných	

skupinách	 zavedený.	 Řízení	 výzkumných	 dat	 by	 mělo	 být	 součástí	 výzkumného	

procesu.	Týká	se	organizace	dat,	zpracování,	popisu	dat,	archivace	a	šíření.	Cílem	je	

zajistit	 ověření	 výsledků	 a	 umožnit	 inovativní	 výzkum	 založený	 na	 stávajících	

informacích.	(Whyte	a	Tedds,	2011).	

V	rámci	této	práce	jsem	provedla	analýzu	dostupných	ICT	technologií.	Je	zřejmé,	že	

vědci	mají	k	dispozici	řadu	služeb	a	nástrojů.	Díky	projektům	jako	Open	Science	Cloud	

nebo	 IaaS	 (viz	 kapitola	 4)	 a	 nabídce	 velkých	 výzkumných	 infrastruktur	 i	 přístup	

k	dalším	 službám	 v	mezinárodním	 prostoru.	 S	ohledem	 na	 závěry	 z	provedeného	

výzkumu	je	patrné,	že	vědci	používají	známé,	snadno	dosažitelné	ICT	nástroje.	Lze	

tedy	predikovat,	že	může	být	prospěšné	zaměřit	se	na	představení	těchto	možností	

vědeckým	skupinám.	Zde	se	nabízí	různé	formy	komunikace	a	spolupráce	mezi	vědci	

a	informačními	pracovníky.	Důležitá	je	orientace	jak	v	nabízených	ICT	technologiích,	

tak	 i	 v	potřebách	 vědců	 a	 celé	 vědecké	 skupiny.	 Přínosné	 může	 být	 například	

vytvoření	 přehledu	 z	pohledu	 vědeckého	 pracovníka	 a	 jeho	 odborného	 zaměření,	

vedení	seminářů	nebo	osobní	konzultace	pro	jednotlivé	skupiny.	Ovšem	to	je	téma	na	

další	výzkum,	jakým	způsobem	zefektivnit	využívání	informačních	a	komunikačních	

technologií	pro	účely	spolupráce	a	sdílení	informací	ve	vědeckých	skupinách.		
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7 Závěr	

Byla	provedena	kvalitativní	sonda	dovnitř	několika	zkoumaných	vědeckých	skupin,	

která	analyzovala	procesy	spolupráce	a	sdílení	informací	a	dat	z	pohledu	informační	

vědy.	Zároveň	byly	zmapovány	dostupné	ICT	technologie,	které	podporují	vědeckou	

práci.	Všechny	položené	výzkumné	otázky	této	práce	byly	zodpovězeny.	Na	rozdíl	od	

ostatních	kvantitativních	výzkumů	na	podobná	témata,	kvalitativní	přístup	umožnil	

ponořit	se	hlouběji	do	analýzy	a	zahrnout	do	popisu	a	vyhodnocení	situace	i	praxi	při	

využívání	sociálních	sítí	a	služeb	e‐infrastruktur.	Získal	se	tím	komplexní	popis	stavu	

spolupráce	uvnitř	zkoumaných	vědeckých	skupin.		

Bylo	zjištěno,	že	informační	a	komunikační	technologie	mají	vliv	na	výzkumnou	práci	

a	 tím	 i	 na	 celý	 vědecký	 cyklus	 v	rámci	 zkoumaných	 vědeckých	 skupin.	 Vědečtí	

pracovníci	 mají	 vytvořené	 podmínky	 k	tomu,	 aby	 mohli	 společně	 pracovat	

a	komunikovat	bez	omezení	prostorem	nebo	časem.	Využívají	řadu	nástrojů	a	služeb,	

které	mají	potenciál	zefektivnit	vědecký	cyklus.	Nejvíce	je	to	patrné	při	komunikaci	

mezi	 členy	 skupiny	 a	 jejími	 partnery,	 při	 sdílení	 poznámek	 a	 společném	 psaní	

odborných	textů.	Většina	vědců	ze	zkoumaných	skupin	používá	nové	komunikační	

kanály	 jako	odborně	zaměřené	sociální	sítě	a	webové	stránky,	pomocí	kterých	šíří	

informace	o	svém	výzkumu.	

Přínos	 této	 disertační	 práce	 je	 zejména	 v	novém	 pohledu	 na	 spolupráci	 uvnitř	

vědeckých	skupin	a	s	jejich	okolím.	Většina	současných	odborných	prací	se	orientuje	

na	 výzkum	 informačního	 chování	 jednotlivých	 vědeckých	 pracovníků,	 případně	

na	sdílení	 dat	 v	kontextu	 otevřené	 vědy.	 Výzkumy	 samozřejmě	 přináší	 cenné	

poznatky,	avšak	problematika	vědeckých	skupin	je	zpracována	málo.	Výsledný	popis	

vědeckého	cyklu	s	vyznačenými	činnostmi,	při	kterých	probíhá	spolupráce,	a	nástroji,	

které	 jsou	 k	ní	 používány,	 dokumentuje	 aktuální	 stav	 využívání	 ICT	 technologií	

ve	výzkumu	a	může	se	stát	východiskem	jak	pro	další	výzkumy,	tak	i	pro	práci	s	vědci	

z	hlediska	informační	podpory.		
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Využívání	služeb	určených	ke	sdílení	informací	

Tento	dotazník1	slouží	k	získání	dat	pro	vyhodnocení	přínosu	služeb,	které	jsou	
vyvíjeny	na	podporu	vědecké	práce.	Výstupy	budou	publikovány	v	odborném	článku.	
Případné	dotazy	ilona.trtikova@cvut.cz	

Jste	student	doktorského	studia?	

Ano	

Ne	

Používáte	citační	manažer	‐	nástroj	na	správu	citací/referencí?	

Ano	

Ne	

Pokud	ano,	který?	

Možné	označit	více	nástrojů	

CitacePro	

Mendeley	

Zotero	

Endnote	Basic	

RefWorks	

RefWorks	Flow	

Other:	

		

Máte	profil	v	některé	ze	sociálních	sítí?	

Možné	označit	více	sítí	

LinkedIn	

ResearchGate	

Mendeley	

Academia.edu	

Other:			

                                                            
1 Dotazník	byl	zveřejněn	pomocí	Google	Docs	
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNr54GDM‐
9ZWlbsCVK3HxWRAUMZecSALHvY5PwOnzCS_nqQg/viewform 
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Pokud	ano,	sociální	síť	využívám:	

	

Prosím	vyberte	některou	z	možností	(lze	i	více)	

 Chci	pouze	zjistit,	co	mi	služby	sítě	nabízí	
 K	udržení	kontaktů	s	kolegy	
 Prezentuji	svoji	práci	(publikace,	granty,	odbornou	činnost)	
 Získávám	informace	o	práci	kolegů,	nových	publikacích	atd.	
 Získávám	nové	informace	z	diskuzí	
 Other:			

	

Potřebujete	sdílet	informace,	zprávy,	dokumenty	s	kolegy	v	pracovním	týmu?	

Ano	

Ne	

Pokud	již	informace,	dokumenty,	zprávy	sdílíte,	kterou	službu,	aplikaci,	nástroj	
používáte?	
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Využívání	služeb	určených	ke	sdílení	informací		

Data	byla	sbírána	v	průběhu	let	2013‐2015.	

Celkový	počet	odpovědí	76	od	studentů	doktorského	studia.	

	

	

	

	

	

	

	

	

CitacePro	–		17		

RefWorks	Flow	–		9	

Zotero	–	5	

Mendeley	–	3	

RefWorks	–		3		

Endnote	Basic	–	2		

Jiné:	DocEar,	bibliografie	MS	Word		

Bylo	možné	zvolit	více	služeb.	

	

Na	otázku	Máte	profil	v	některé	ze	sociálních	sítí?	

Odpovědělo	50	respondentů.	

LinkedIn	‐	38	

ResearchGate	‐	6	

Mendeley	‐	3	

Academia.edu	‐	1	

Někteří	uvedli	více	sítí	
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Odpovědělo	40	studentů.		

Uvedené	služby	ke	sdílení	informací:		

Dropbox	–	13	

e‐mail	–	3	

služby	Google	–	8	

sdílené	disky	a	servery	na	pracovišti	‐		5	

Respondenti		dále	uvedli	DropBox	Basecamp,	SubVersion,	One	Note,	SVN	Interní	

NAS/FTP,	leteckaposta.cz,	rajce.idnes.cz	skryta	alba,	uloz.to,	google	docs,	WebDAV,	

NAV,	GIT	server,	Skydrive,	Sharepoint	



Osnova	rozhovoru																																																		PŘÍLOHA	3	
 

 
130 

 

	

1. Spolupráce	uvnitř	skupiny	

Jaký	je	obor	vašeho	výzkumného	záměru?	

Kolik	členů	má	vaše	skupina?	

Pracujete	všichni	na	jednom	úkolu	nebo	máte	pracovní	týmy?	

Sídlíte	na	jednom	pracovišti	nebo	máte	více	pracovišť	v	různých	lokalitách?	

Jakým	způsobem	funguje	vaše	skupina?	Kdo	ji	řídí?	

Jaké	je	Vaše	postavení	v	rámci	skupiny?	

Schéma	spolupráce	–	odpovídá,	co	je	jinak?	

 

	

	

Sdílíte	poznámky,	záznamy,	kódy,	či	jiné	materiály,	např.	fotografie,	uvnitř	týmu	a	
skupiny?	

Jaké	ICT	technologie	k	tomu	využíváte?	

Jakým	způsobem	píšete	společné	články	a	jiné	texty?	

Jak	komunikujete	v	rámci	týmu	a	celé	skupiny?		
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Jak	často	se	scházíte	a	využíváte	k	tomu	i	prostředky	vzdálené	komunikace?	

Jak	probíhá	spolupráce	s	partnery?	Komunikace,	sdílení	dokumentů,	předávání	

závěrů	z	výzkumu.	

Jak	probíhá	spolupráce		mateřskou	organizací?	Komunikace,	sdílení	dokumentů	a	dat.	

	

2. Spolupráce	s	vědeckou	komunitou	

Jakým	způsobem	spolupracujete	s	vědeckou	komunitou?		

Mimo	klasických	publikačních	kanálů,	využíváte	i	jiné	možnosti,	například	sociální	

sítě	k	prezentaci	výzkumných	výsledků,	informací	o	vaší	skupině?	

Jaké	sociální	sítě	využíváte	a	jakým	způsobem?	

Účastníte	se	konferencí,	seminářů	videokonferenčně?	

	

3. Vědecká	data	

Jaká	data	generuje	váš	výzkum?	

Sdílíte	je?	Pokud	ano,	jakým	způsobem?	

Jsou	vaše	data	citlivá?	

Je	možné	je	využít	i	pro	jiný	výzkum?	

	

	

Můžete	mi	prosím	dát	seznam	členů	skupiny	pro	účely	analýzy	využívání	sociálních	

sítí.	Získaná	data	budu	publikována	anonymně.	
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Informovaný	souhlas	s	účastí	na	výzkumu	
	

Souhlas	s	účastí	na	výzkumu	pro	potřeby	disertační	práce,	která	je	zaměřena	na	
spolupráci	a	sdílení	informací,	dat	v	rámci	vědecko‐výzkumných	týmů,	a	šíření	
a	sdílení	výsledků	jejich	výzkumu.	

Disertační	práce	se	zabývá		zachycením	postupů	a	používaných	ICT	nástrojů	a	služeb	
na	podporu	spolupráce	uvnitř	zkoumaných	vědeckých	týmů,	dále	jakým	způsobem	šíří	
a	sdílí	výsledky	svého	výzkumu.	Pozornost	je		věnována	i	potřebám	spolupracujících	
týmů.	 Výstupem	 budou	 doporučení	 jakým	 způsobem	 zeefektivnit	 spolupráci	
zkoumaných	 týmů	 a	 návrhy	 k	 možné	 podpoře	 vědeckých	 týmů	 informačními	
specialisty.	

Účast	na	tomto	výzkumu	je	zcela	dobrovolná	a	nenese	sebou	žádná	fyzická,	psychická,	
sociální	ani	právní	rizika.	Informace	a	data	získané	během	rozhovorů	a	dalších	metod		
sloužících	 ke	 zjištění	 používaných	 nástrojů	 a	 služeb	 k	spolupráci,	 šíření	 a	 sdílení	
informací	 a	 dat,	 budou	 během	 zpracování	 anonymizovány,	 aby	 nemohlo	 dojít	
k	identifikaci	informanta/ky,	členů	zkoumaného	vědeckého	týmu.	Výsledky	výzkumu	
budou	zveřejněny	v	disertační	práci	a	 jako	součást	odborných	článků,	prezentací	na	
konferencích.	

	Výzkum	 se	 řídí	 zásadami	 American	 Anthropological	 Association	 a	 zákony	 České	
republiky.	Zejména:		

 Respekt	 k	 anonymitě	 a	 soukromí	 subjektů	 výzkumu.	 Pokud	 informant/ka	
nebude	souhlasit	se	zveřejněním	informací	a	nepřeje	si	být	citován/a,	získané	
informace	budou	považovány	za	důvěrné.		

 S	osobními	údaji	bude	nakládáno	dle	zákona	101/2000	Sb.	o	ochraně	osobních	
údajů.		

 Data	z	výzkumu	nebudou	bez	souhlasu	informanta/ky	předána	třetím	osobám		
	
Další	informace	k	výzkumu	může	poskytnout:	
PhDr.	Barbora	Drobíková,	Ph.D.	
Ředitelka	Ústavu	informačních	studií	a	knihovnictví	FF	UK	
Jinonice,	Budova	B,	Praha	
barbora.drobikova@ff.cuni.cz	
	
Mgr.	Ilona	Trtíková	
Studentka	doktorského	programu	Informační	věda	
Ústav	informačních	studií	a	knihovnictví	FF	UK	
ilona.trtikova@cesnet.cz	
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Prohlášení	informanta/ky:		
	
Souhlasím	 se	 svou	 účastí	 ve	 výzkumu	 pro	 potřeby	 disertační	 práce.	 Byl/a	 jsem	
informován/a	 o	 cílech	 výzkumu,	 stejně	 jako	 o	metodách	 a	 postupech,	 které	 budou	
v	rámci	výzkumu	využívány.	Souhlasím	s	využitím	poskytnutých	informací	pro	výzkum	
i	pro	anonymní	publikování.		
	
	
	
V	___________________	dne	____________________	

	

Jméno	a	podpis	řešitelky:	

	

	

Jméno	a	podpis	informanta/ky:	
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Sdílení	a	správa	dokumentů	

 

Alfresco	

Svobodný	systém	určený	na	správu	dokumentů.	Umožňuje	vytváření,	sběr,	správu,	

zabezpečení,	 ukládání,	 likvidaci,	 publikování,	 distribuci,	 prohledávání,	 prezentaci,	

prohlížení	apod.	veškerého	digitálního	obsahu.	Obsahuje	vlastní	úložiště.	

Vývoj:	Alfresco	Software	Inc.	

Web:	https://www.alfresco.com/	

	

Confluence	

	Confluence	 umožňuje	 tvorbu	 jednoduchých	 webových	 stránek	 systémem	 Wiki1,	

organizaci	práce	v	týmu	a	podporuje	diskuze.	Významnou	funkcí	je	verzování	obsahu	

vytvářených	stránek	a	příloh.	Uživatelé	mají	možnost	využít	šablony	pro	zápisy	ze	

schůzek,	projektové	plány,	návody	atd.	Integruje	se	s	nástroji	BitBucket	a	Jira.	

Vývoj:	Atlasian	

Web:	https://cs.atlassian.com/software/confluence	

	

DokuWiki	

DokuWiki	je	jednoduše	použitelná	forma	Wiki.	Využívá	se	především	pro	týmy,	které	

zde	mohou	sdílet	dokumenty,	obrázky	a	vzájemně	upravovat	stránky	ve	webovém	

rozhraní.	

Vývoj:	autor:	Andreas	Gohr,	et	al.		

Web:	https://www.dokuwiki.org	

	

	

                                                 

1 Wiki  - označení webových stránek, které umožňují snadnou tvorbu stránek více uživateli. 
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Dropbox	

Komerční	systém	na	správu	a	především	ke	sdílení	dokumentů,	využívá	cloudového	

řešení,	proto	uživatelé	mohou	přenášet	soubory	a	sdílet	data	mezi	sebou.	V	termínu	

do	30	dní	od	uložení	 je	možné	obnovit	 i	starší	verzi.	K	dispozici	 je	volně	dostupný	

účet,	omezený	velikostí	přiděleného	prostoru.	

Vývoj:	Dropbox		

Web:	https://www.dropbox.com/	

FileSender	

FileSender	 je	 webová	 služba	 pro	 předávání	 souborů	 mezi	 dvojicí	 účastníků,	 kde	

alespoň	 jeden	 z	nich	musí	 být	 ověřen	prostřednictvím	 federace	 eduID.cz.	Velikost	

jednoho	souboru	může	být	až	500	GB.		

Vývoj:	FileSender	

Web:	https://filesender.org/	

Provoz	pro	českou	vědeckou	komunitu:	CESNET	z.s.p.o.		

	

FTP		

FTP	 (File	 Transfer	 Protocol)	 je	 síťový	 protokol	 pro	 přenos	 souborů	 mezi	

uživatelským	 počítačem	 a	 serverem.	 Umožňuje	 řízení	 přístupu	 pomocí	

přihlašovacích	údajů,	dále	výpis	vzdáleného	adresáře	a	základní	správu	souborů.	

	

MS	Sharepoint	

	Služba	 MS	 SharePoint	slouží	 k	 vytváření	 zejména	 interních	 webů	 organizací.	

Poskytuje	úložiště,	uspořádání	a	sdílení	informací	podle	daných	pravidel.	Přístup	je	

možný	i	z	mobilních	zařízení.		

Vývoj:	Microsoft		

Web:	https://products.office.com/en‐us/sharepoint/collaboration		
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OwnCloud	

Datové	 úložiště	 pro	 individuální	 uživatele	 s	 prostorem	100	GB	 	 při	 přístupu	 přes	

služby	CESNET.	Automaticky	synchronizuje	data	mezi	různými	počítači	a	mobilními	

zařízeními	uživatele,	poskytuje	přístup	přes	webové	rozhraní.	Data	lze	dále	snadno	

sdílet.	

Vývoj:	ownCloud		

Web:	https://owncloud.org/		

	

Správa	citací		

BibTeX	

BibTeX	je	nástroj	a		zároveň	i	název	pro	formát	souborů,	které	se	používají	k	popisu	

a	 zpracování	 seznamů	 odkazů	 na	 literaturu.	 Většinou	 je	 spojován	 s	textovým	

procesorem	 LaTeX.	 	 Záznamy	 jsou	 uchovávány	 v	samostatném	 souboru	 a	 poté	

importovány	do	hlavního	dokumentu	v	citačním	stylu,	který	je	požadován.		

Vývoj:	Oren	Patashnik	

Web:	http://www.bibtex.org		

	

CitacePRO	

Systém	Citace	PRO	je	komerční	citační	manažer	určený	především	pro	instituce.	Pro	

jednotlivce	je	k	dispozici	volně	dostupná	varianta,	která	má	jednoduché	a	omezené	

funkce.	 Komerční	 varianta	 je	 webová	 aplikace,	 která	 podporuje	 mnoho	 citačních	

stylů,	 uživatel	 má	 k	 dispozici	 úložiště,	 samozřejmostí	 jsou	 funkce	 umožňující	
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spolupráci	 při	 tvorbě	 citací,	 institucionální	 přihlašování,	 ukládání	 a	 sdílení	 plných	

textů.			

Vývoj:	Citace.com	

Web:	https://www.citacepro.com/	

	

Mendeley	

Volně	dostupná	služba	Mendeley	 	kombinuje	citační	manažer	a	sociální	síť.	V	roce	

2012	 byla	 koupena	 společností	 Elsevier.	 Uživatel	 si	 na	 svůj	 počítač	 instaluje	

desktopovou	verzi	Mendeley,	která	slouží	na	správu	citací.	Takto	vytvářená	databáze	

je	 automaticky	 synchronizována	 s	 webovým	 účtem	 uživatele,	 např.	 automaticky	

naimportuje	 novou	 verzi	 uloženého	 PDF	 dokumentu.	 PDF	 dokumenty	 lze	 v	 rámci	

rozhraní	 Mendeley	 opatřovat	 poznámkami,	 anotovat.	 V	 systému	 lze	 vyhledávat	

profily,	odborné	články	a	odborné	skupiny.	Základní	účet	je	zdarma.	Placené	varianty	

jsou	nabízeny,	pokud	uživatel	potřebuje	pro	ukládání	záznamů	více	jak	2	GB	prostoru	

pro	svůj	osobní	účet	nebo	sdílení	v	uzavřené	pracovní	skupině.		

Vývoj:	Mendeley	

Web:	https://www.mendeley.com/	

	

RefWorks	

RefWorks	 	 je	komerční	webový	systém,	nabízí	 řadu	 funkcí	pro	 jednoduchý	 import	

záznamů	 i	 plných	 textů	 do	 osobního	 účtu.	 	 Usnadňuje	 tvorbu	 odborných	 textů,	

seznamy	 citací	 lze	 formátovat	 do	 několika	 set	 citačních	 stylů.	 Pomocí	 zásuvného	

modulu	 Write‐N‐Cite	 je	 jednoduché	 vkládat	 citace	 do	 psaného	 odborného	 textu,	

zvolený	citační	styl	lze	kdykoliv	změnit,	i	později	po	uložení	textu.		V	rámci	modulu	
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RefShare	mohou	vědečtí	či	akademičtí	pracovníci	sdílet	záznamy	buď	v	rámci	jedné	

instituce,	nebo	s	vybranou	skupinou.	Záznamy	lze	komentovat.		

	Vývoj:	Proquest	

Web:	https://www.refworks.com/		

	

Zotero	

Zotero		je	volně	dostupná	služba.	Existuje	česká	mutace	služby.	Uživatel	si	do	svého	

webového	 prohlížeče	 nainstaluje	 plugin	 Zotera	 a	 zároveň	 si	 vytváří	webový	 účet.	

Webový	účet	se	automaticky	aktualizuje	s	údaji	v		prohlížeči.	Základní	účet	je	zdarma,	

po	překročení	velikosti	uložených	dat	300	MB,	lze	stále	používat	službu,	ale	webový	

účet	 není	 aktualizován.	 V	 rámci	 služby	 lze	 ukládat	 plné	 texty,	 opatřovat	 si	 je	

poznámkami.	Zajímavá	je	funkce	snímání	obrazovky.	Takto	lze	archivovat	aktuální	

stav	webové	stránky,	opatřovat	poznámkami.	

	Vývoj:	Roy	Rosenzweig	Center	for	History	and	New	Media,	George	Mason	University,	

USA		

Web:	https://www.zotero.org/	

	

Sociální	sítě	

Academia.edu	

Academia.edu	je	volně	dostupná	odborně	zaměřená	sociální	síť	založená	v	roce	2008.	

Profil	 obsahuje	 jméno	 uživatele	 a	 instituci,	 kde	 působí,	 obory	 vědeckého	 zájmu,	

jméno	školitele	u	studentů	doktorského	studia	a	publikační	činnost.	Uživatel	sítě	má	

možnost	 vytvářet	 si	 vlastní	 síť	 pomocí	 funkce	 Follow.	 V	rámci	 Academia.edu	 je	

k	dispozici	adresář	odborných	časopisů,	na	základě	kterého	může	uživatel	sledovat	

nově	publikované	články	v	konkrétním	periodiku.	
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Vývoj:	Academia	

Web:	https://www.academia.edu/	

	

Facebook		

Facebook	 je	 všeobecná,	 nejrozšířenější	 sociální	 síť	 určená	 pro	 komunikaci	 mezi	

uživateli.	Každý	uživatel	si	založí	svůj	profil,	kde	může	sdílet	multimediální	obsah,	

psát	zprávy	veřejně	nebo	jen	okruhu	svých	přátel.		

	Vývoj:		Facebook,	Inc.		

Web:	https://www.facebook.com	

	

LinkedIn	

Síť	 LinkedIn	 byla	 založena	 v	 roce	 2003	 a	 jedná	 se	 o	 volně	 dostupnou	 odborně	

zaměřenou	sociální	 síť,	ovšem	některé	 její	 služby	 jsou	placené.	Prezentuje	 se	 jako	

profesní	sociální	síť.	Primárně	není	zaměřená	na	vědecké	pracovníky,	ale	na	podporu	

vyhledávání	zaměstnanců.	Profil	obsahuje	osobní	údaje,	základní	údaje	o	vzdělání,	

pracovní	zkušenosti,	informace	o	absolvovaných	kurzech,	odborné	dovednosti,	které	

může	 jiný	 uživatel	 sítě	 podpořit.	 Z	hlediska	 vědecké	 práce	 je	 významné,	 že	 lze	 do	

profilu	v	LinkedIn	vložit	 informace	o	publikovaných	dokumentech	i	s	plnými	texty,	

patentech,	oceněních.		

Vývoj:	LinkedIn	Corporation	

Web:	https://www.linkedin.com/	

	

	ResearchGate	

ResearchGate	je	volně	dostupná	odborně	zaměřená	síť.	Byla	založena	v	roce	2008.	

V	rámci	 svého	 vyhledávacího	 rozhraní	 zpřístupňuje	 některé	 odborné	 databáze	 a	

open	access	repozitáře	(např.	PubMed,	ArXiv)	až	na	úroveň	abstraktu	či	plného	textu,	

dále	se	zde	nachází	informace	o	konferencích	a	nabídkách	volných	pracovních	pozic.	

Profil	obsahuje	osobní	údaje	(jméno,	pohlaví,	fotografie),	základní	údaje	o	vzdělání,	
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pracovišti,	publikační	činnost,	krátká	charakteristika	čím	se	vědec	zabývá,	předměty	

odborného	zájmu,	získaná	ocenění,	odborné	dovednosti,	které	může	jiný	uživatel	sítě	

podpořit.	 Uživatel	 se	může	 připojit	 do	 diskuzí,	 které	 ho	 zajímají,	 případně	 založit	

nové	diskuzní	vlákno.	

Vývoj:	ResearchGate	

Web:	https://www.researchgate.net/	

	

Textové	procesory	a	jiné	nástroje	pro	práci	s	textem	

Adobe	Reader	

Adobe	Reader	umožňuje	prohlížení	souborů	ve	 formátu	PDF,	vkládání	komentářů,	

vyplňování	 formulářů,	 rychlé	 vyhledávání	 v	 textu,	 tisk	 a	 práci	 s	elektronickými	

podpisy	 souborů	 (připojování	 i	 ověřování).	 Současně	 nabízí	 sdílení	 a	 ukládání	

souborů	online.	

Vývoj:	Adobe	Systems		

Web:	https://get.adobe.com/cz/reader/	

	

Authorea	

Online	platforma	vyvíjená	přímo	na	podporu	psaní	vědeckých	textů.	Umožňuje	psát,	

citovat,	spolupracovat,	sdílet	data,	publikovat.	Obsahuje	šablony	dokumentů	a	řadu	

stylů	podle	požadavků	vydavatelů.	Nabízí	funkce	pro	komentování	textu,	verzování	
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Dokumentů,	export	do	rozšířených	formátů	programů	MS	Word	a	LaTeX.	Základní	

účet	je	zdarma.	

Vývoj:		Authorea			

Web:	https://www.authorea.com/	

	

Google	Docs		

Google	 Docs	 nabízí	 online	 platformu	 pro	 tvorbu	 dokumentů,	 tabulek,	 dotazníků,	

prezentací.	 Všechny	 typy	 dokumentů	 jsou	 editovatelné	 online	 zároveň	 se	

spoluautory.			

Vývoj:		Google	

Web:	https://docs.google.com/		

	

LaTeX	

LaTex	je	textový	procesor,	který	umožňuje	větší	kontrolu	nad	formátování	psaného	

textu,	používáním	formátovacích	příkazů	podobně	jako	například	v	HTML.	Díky	tomu	

lze	 lépe	pracovat	 s	textem	podle	 specifických	potřeb	uživatelů,	například	vkládání	

složitých	matematických	vzorců.			

Vývoj:	autor:	Leslie	Lamport		

Web:	https://www.latex‐project.org/	

	

MS	Word	

Jeden	 z	nejrozšířenějších	 textových	 procesorů	současné	 doby.	 Pro	 podporu	 psaní	

odborného	textu	umožňuje	práci	s	citacemi,	vkládání	poznámek	pod	čarou.	Důležitou	

funkcí	 jsou	 revize,	 které	 podporují	 úpravy	 textu	 více	 autory	 pomocí	 vkládání	

komentářů	 a	 sledováním	 změn.	 MS	 Word	 není	 určen	 jen	 pro	 psaní	 textu,	 do	
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dokumentů	lze	vkládat	obrázky,	tabulky	a	grafy	a	pomocí	panelu	nástrojů	Kreslení	

vytvářet	jednoduché	grafické	útvary.	

Vývoj:		Microsoft		

Web:	https://products.office.com/en/word	

	

Overleaf	

Online	platforma	Overleaf	 	umožňuje	psát	dokumenty,	prezentace,	příp.	další	 typy	

odborných	 textů,	 společně	 s	ostatními	 spoluautory	 s	využitím	 LaTeX.	 Nabízí	

propojení	s	GitHub.		

Vývoj:	Overleaf			

Web:	https://www.overleaf.com/	

	

Zpracování	dat	

MS	Excel	

Jeden	 z	nejrozšířenějších	 tabulkových	 procesorů,	 zpracovává	 matematické	

a	statistické	operace.		

Vývoj:	Microsoft		

Web:	https://products.office.com/en/excel	

 

MATLAB	

Matlab	 (matrix	 laboratory)	 je	 programovací	 jazyk,	 zároveň	 to	 je	 i	 je	 integrované	

prostředí,	které	 je	určené	pro	vědeckotechnické	účely,	 simulace,	paralelní	výpočty	
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apod.	 Zahrnuje	 výpočty,	 vizualizaci,	 vývoj	 algoritmů	 a	 vytváření	 matematických	

modelův	uživatelsky	ovladatelného	prostředí.		

Vývoj:	The	MathWorks,	Inc.	

Web:	https://www.mathworks.com/products/matlab.html	

	

MAXQDA	

Komerční	MAXQDA	je	softwarový	program	určený	pro	zpracovávání	kvalitativních,	

kvantitativních	i	smíšených	sociologických	dat.		

Vývoj:	VERBI	GmbH	

Web:	https://www.maxqda.com/	

	

Podpora	vývoje	výzkumného	softwaru	

BitBucket	

BitBucket	 je	webová	služba	poskytující	hostované	repozitáře	verzovacího	systému	

GIT.	 Týmy	 mohou	 nad	 vyvíjeným	 softwarem	 spolupracovat	 online,	 vkládat	

komentáře	a	požadavky	na	úpravu,	sledovat	vývoj	programového	kódu.	Integrovaný	

s	nástrojem	Jira.	

Vývoj:	Atlassian		

Web:	https://bitbucket.org/	

	

Gerrit	

Gerrit	 je	webový	nástroj	k	revizi	zdrojového	kódu.	Vývojáři	softwaru	mají	přehled	

o	modifikacích	a	mohou	změny	schválit	nebo	odmítnout.	Je	integrován	s	GitHub.	

Vývoj:	Google		

Web:	https://www.gerritcodereview.com/ 
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GitHub	

GitHub	je	služba	obdobná	BitBucket.	Hostuje	repozitáře	velkého	množství	software	

s	otevřeným	zdrojovým	kódem,	do	čehož	spadá	i	mnoho	výzkumného	software.		

Vývoj:	GitHub,	Inc.		

Web:	https://github.com/	

 

JIRA		

JIRA	 je	 služba	 na	 podporu	 řízení	 projektů	 –	 původně	 softwarových,	 avšak	 je	

použitelná	i	pro	příbuzné	aktivity,	mezi	které	výzkum	spadá.	Eviduje	úkoly	při	vývoji	

softwaru,	 případně	 další	 požadavky	 či	 hlášení	 chyb	 ze	 strany	 uživatelů	

systému.	Sleduje	 stav	 řešení	 požadavku,	 eviduje	 historii,	 statistiky,	 vyhodnocuje	

dostupné	pracovní	kapacity.	

Vývoj:	Atlassian		

Web:	https://www.atlassian.com/software/jira	

	

Integrovaná	prostředí	

Open	Science	Framework	

Open	Science	Framework	(OSF)	podporuje	celý	životní	cyklus	výzkumu	od	plánování,	

provádění,	reportování,	archivaci	až	k	publikování.	Nabízí	řadu	funkci,	mimo	jiné	 i	

správu	 a	 řízení	 projektu	 pro	 vědecké	 týmy.	 Propojuje	 služby,	 které	 jsou	 již	 vědci	

používány	jako	Dropbox,	GitHub,	Mendeley,	Google	Drive	a	další.	OSF	je	spravován	

neziskovým	Centrem	pro	otevřenou	vědu.	

Vývoj:	Center	for	Open	Science		

Web:	https://osf.io/	
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Komunikace	

Slack	

Slack	je	aplikace	určená	k	týmové	komunikaci	prostřednictvím	sdílených	virtuálních	

místností,	kde	se	diskuse	odehrávají	většinou	formou	krátkých	zpráv,	které	však	je	

možné	 eskalovat	 do	 hlasové	 komunikace,	 případně	 i	 se	 sdílením	 obrazovky.	 Je	 to	

multiplatformní	 aplikace	 fungující	 v	 počítačích,	 mobilních	 telefonech	 i	 tabletech.	

Podporuje	 integraci	 s	 několika	 populárními	 cloud	 službami	 jako	 je	Dropbox	 nebo	

Google	Drive	a	umožňuje	tak	výměnu	souborů	z	těchto	cloudů.	

Vývoj:	Slack	Technologies		

Web:	https://slack.com/	

	

Zoom	

Zoom	 je	 cloudová	 platforma	 pro	 videokonferenční	 konference,	 chat	 a	 webináře	

v	mobilních	a	desktopových	systémech.	Základní	účet	zdarma.	

Vývoj:	Zoom	Video	Communications		

Web:	https://zoom.us/	

	

LifeSize	ClearSea	

	LifeSize	 ClearSea	 je	 software	 k	ovládání	 videokonferenčních	 jednotek.	 Umožňuje	

vytváření	virtuálních	místností,	které	propojí	několik	fyzických	míst.		

Vývoj:	LifeSize	

Web:	https://www.lifesize.com/	
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SKYPE		

Skype	je	softwarový	produkt	pro	poskytování	videohovoru,	případně	jen	hlasových	

hovorů	mezi	počítači,	tablety,	mobilními	zařízeními.	Při	připojení	v	rámci	internetu	

je	pro	uživatele	zdarma.		

Vývoj:	Skype	Communications	

Web:	https://www.skype.com/	

	

Sběr	dat	

SurveyMonkey		

SurveyMonkey	je	online	služba	na	tvorbu	dotazníkových	průzkumů	a	následný	sběr	

a	analýzu	dat.		

Vývoj:	SurveyMonkey		

Web:	https://www.surveymonkey.com/	
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Skupina	1 Skupina	2 Skupina	3 Skupina	4 Skupina	5

financování správa grantových přihlášek Google Docs e‐mail, MS Word
e‐mail,          MS 
Word

Google Docs, 
Dropbox,	e‐mail e‐mail, MS Word

rozvoj spolupráce komunikace e‐mail, osobně

osobně, e‐mail, 
SKYPE, LifeSize 
ClearSea

osobně, SKYPE, 
e‐mail osobně, e‐mail osobně, e‐mail, SKYPE

správa citací sdílení citačních záznamů RefWorks Citace PRO

sdílení plných textů cizích autorů RefWorks Citace PRO
sdílení rešerší a plných textů 
klíčových článků RefWorks

šanon	‐	papírová 
verze

laboratorní měření
specializované 
přístroje*

specializované 
přístroje*

specializované 
přístroje*

kvalitativní a kvantitativní 
průzkumy

nástroje typu 
SurveyMonkey

sdílení poznámek

Úschovna.cz, 
Dropbox, 
OwnCloud

BitBucket, Gerrit, 
JIRA, Confluence, 
Slack e‐mail

e‐mail, Google 
Docs

e‐mail,	MS	Sharepoint, 
Úschovna.cz

společná tvorba SW kódů GIThub BitBucket, Gerrit
návrh hardware

p ý
SW specializovaný SW

přepisy z  výzkumu MS Word*

zpracování dat Matlab

MS Excel*, 
specializovaný 
software*

MAXQDA*, MS 
Excel* MS Excel*

zápisy o měřeních MS Excel* laboratorní deník (sešit)
sdílení naměřených dat  FTP, web

zpracování textu MS Word, LaTeX
MS Word, LaTeX, 
Overleaf MS Word MS Word MS Word, LaTeX

vkládání komentářů a změn od 
spoluatorů

Adobe Reader, 
MS Word

Adobe Reader, MS 
Word, Overleaf MS Word MS Word Adobe Reader

výměna verzí Dropbox e‐mail,	Overleaf e‐mail e‐mail e‐mail

citování
RefWorks*, 
Zotero*

Citace Pro*, 
Zotero* BibTeX*

Spolupráce	v	rámci	vědeckého	cyklu	ve	zkoumaných	vědeckých	skupinách

Př
íp
ra
va

Vy
hl
ed

áv
án

í
An

al
ýz

a
Ps

an
í

psaní článků a dalších 
odborných textů

zpracovávaní dat

spolupráce na výzkumu

sběr dat

správa plných textů článků
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Skupina	1 Skupina	2 Skupina	3 Skupina	4 Skupina	5

Spolupráce	v	rámci	vědeckého	cyklu	ve	zkoumaných	vědeckých	skupinách

sdílení dat poskytování naměřených dat FTP, web

výběr cílových časopisů osobní domluva osobní domluva osobní domluva osobní domluva osobní domluva

zveřejnění odborného profilu 
jednotlivých vědců

LinkedIn, 
ResearchGate

 LinkedIn, 
ResearchGate

ResearchGate, 
LinkedIn

ResearchGate, 
Academia.edu, 
LinkedIn

ResearchGate, 
Academia.edu, LinkedIn

zpřístupňování článků (OA nebo 
na vyžádání) ResearchGate ResearchGate

ResearchGate, 
Academia.edu

ResearchGate, 
Academia.edu

zveřejňování seznamu publikací webová stránka webová stránka webová stránka webová stránka webová stránka

informace o vědecké skupině webová stránka webová stránka webová stránka webová stránka webová stránka

předání závěrečné zprávy
tištěná verze,	e‐
mail tištěná verze, flash disk

sdílení naměřených dat e‐mail, flash disk
výkaz publikací do 
institucionálního systému CRIS CRIS CRIS CRIS CRIS CRIS

Vy
ho

dn
oc

en
í

vyhodnocení grantových 
projektů

psaní zavěrečné zprávy Google Docs MS Word MS Word E‐mail MS Word, LaTeX

komunikace
schůze osobně

osobně, Zoom, 
Slack, LifeSize 
ClearSea osobně osobně osobně

příprava dokumentů pro 
řízení

sdílení  interních dokumentů e‐mail,	Alfresco 

e‐mail, DokuWiki, 
Alfresco, 
Confluence e‐mail,	intranet e‐mail,	intranet

e‐mail,	fakultní úložiště, 
MS SharePoint

poznámka:	*	jen	pro	individuální	použití	‐	nevyužívají	funkce	pro	spolupráci	a	sdílení

Pu
bl
ik
ov

án
í

Ro
zš
iř
ov

án
í

Ří
ze

ní

šíření informací o výzkumu
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