
 

Publikování v otevřeném režimu bez nutnosti hradit publikační poplatek 

(s platností od ledna 2023) 

Univerzita Pardubice (UPCE) má díky účasti v konsorciích pro předplatná elektronických informačních zdrojů 
možnost čerpat výhody v oblasti otevřeného publikování (Open Access, OA). 

Licenční centrum CzechELib vyjednalo pro členy svých konsorcií slevu, nebo úplné odpuštění poplatků za 
publikování v otevřeném režimu, tzv. APC (Article Processing Charges).  

Výchozí podmínky: 

• UPCE může čerpat výhody v rámci těchto konsorcií: 
− American Chemical Society (ACS),  
− Institute of Physics (IoP),  
− Springer Nature (Springer),  
− Royal Society of Chemistry (RSC),  
− Wiley. 

• Výhody mohou čerpat pouze korespondenční autoři, kteří u publikace uvedli afilaci UPCE. 
• Korespondenční autor musí použít univerzitní e-mailovou adresu (jmeno.prijmeni@upce.cz). 

 

Konsorcium  
(vydavatel) 

Počet publikací 
bez APC 

(počet poukazů 
na publikaci 

zdarma) 

Přiděluje Podrobnosti 

IoP Bez omezení N/A https://www.czechelib.cz/cs/631-iopscience  
RSC Bez omezení N/A https://www.czechelib.cz/cs/629-royal-society-of-chemistry-rsc  
ACS 13 tokenů  CzechELib https://www.czechelib.cz/cs/628-american-chemical-society-acs  
Springer 14 tokenů UK UPCE https://www.czechelib.cz/cs/627-springer-nature  
Wiley 21 tokenů UK UPCE https://www.czechelib.cz/cs/626-wiley  

 

Kritérium pro přidělování OA tokenů vydavatelství ACS (přiděluje CzechELib) 

1. „FIRST COME, FIRST SERVE“ 

Tokeny přiděluje centrálně CzechELib. Kontrolovat bude pouze příslušnost korespondenčního autora 
k UPCE (podle e-mailové adresy). Publikovat lze v tzv. hybridních titulech. V okamžiku "submission"  
musí korespondenční autor zadat do systému ACS Paragon Plus svou univerzitní e-mailovou adresu. 
Podrobnosti zde (Pozn.: Instrukce budou publikovány na přelomu ledna a února).  

 

Kumulativní kritéria UPCE pro přidělování OA tokenů vydavatelství Springer a Wiley (přiděluje UK UPCE) 

1. KVALITA Q1 + Q2 – token bude přidělen pouze pro publikování článku v časopisu, který se nachází 
v prvním, či druhém kvartilu podle Article Influence Score (AIS) v oborech FORD (vyhledat časopis) 

2. INSTITUCIONÁLNÍ FINANCOVÁNÍ – token bude přidělen pouze pro publikování článku, jež je  
výsledkem výzkumu financovaného z rozpočtu UPCE, ne z projektu. 

3. „FIRST COME, FIRST SERVE“ – po splnění výše uvedených dvou kritérií bude token přidělen tomu 
autorovi, který podá žádost v systému vydavatele dříve. 

https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje
https://www.czechelib.cz/
https://www.czechelib.cz/cs/631-iopscience
https://www.czechelib.cz/cs/629-royal-society-of-chemistry-rsc
https://www.czechelib.cz/cs/628-american-chemical-society-acs
https://www.czechelib.cz/cs/627-springer-nature
https://www.czechelib.cz/cs/626-wiley
https://www.czechelib.cz/cs/628-american-chemical-society-acs
https://zamestnanci.upce.cz/db-casopisy-h20


 

 

Administrátor vydavatelských systémů a kontaktní osoba pro OA na UPCE 

Mgr. Veronika Kolínová,  
tel. 46 603 6536, veronika.kolinova@upce.cz  

 

Další informace o publikování v režimu OA 

https://knihovna.upce.cz/uk/otevrena-veda/oa  

 

 

 

 

Zpracovala: Ing. B. Jankovská, vedoucí Univerzitní knihovny UPCE 

Schválil: doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D., prorektor pro vědu a tvůrčí činnost 

V Pardubicích dne 25. ledna 2023 
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