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Životní cyklus výzkumných dat

● Jaká data (znovu) používáte

● včetně licencí, které vám to umožňují,

● jaká data generujete a jakým způsobem,

● kde je ukládáte, zálohujete, dlouhodobě uchováváte,

● jak je trvale a jedinečně identifikujete,

● jak je zpracováváte,

● jak je analyzujete,

● kde je zveřejňujete a sdílíte,

● kdo tohle všechno zaplatí;

● o čem data skutečně jsou,

● k čemu jsou data (ne)vhodná,

● kdo může data znovu použít,

● jaká konkrétní data podporují vaše výsledky,

● jak je použít pro opakování vašich experimentů atd.

Plánované služby NDI2
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Zdroj: ELIXIR RDMkit, https://rdmkit.elixir-europe.org/

https://rdmkit.elixir-europe.org/


Jaké služby můžete od NDI očekávat

● Služby očekávané od NDI vychází z výstupů pracovní skupiny Základní služby.

● Pracovní skupiny pro implementaci EO   v ČR jsou stále otevřené novým členům, viz 

Pracovní skupiny implementace EO   v ČR.

● Navrhované služby se dají rozdělit do několika základních kategorií:

Plánované služby NDI3

● Důvěryhodné repozitáře

●  lužby pro podporu práce 

s persistentními identifikátory (PID)

●  lužby pro řízení přístupu k datům, 

autentizaci a autorizaci uživatelů (AAI) 

a podporu jejich spolupráce

●  lužby pro podporu a plánování správy 

výzkumných dat

● Machine actionability

●  lužby pro FAIRifikaci výzkumných dat

●  lužby transferu dat

● Kvalita služeb

● Kompatibilita s existujícími platformami

● Statistiky a přehledy

● Národní příspěvek k budování EOSC

https://www.e-infra.cz/eosc/pracovni-skupiny-pro-implementaci-eosc-v-cr/wg-core-services
https://www.e-infra.cz/eosc/pracovniskupiny


Příběh datové sady
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Ahoj,

v prosinci jsme spolu probírali postup pro anonymizaci logů a síťového 

provozu pro dataset namířený na publikaci. Ještě jednou díky za pomoc, 

dataset i článek jsou víceméně hotové.

Narazil jsem ale ještě na jednu věc, se kterou bych se na vás obrátil.

Součástí datasetu jsou šifrovaná síťová data, která mají i po komprimaci 

značný objem. Celkem dataset zabírá asi 270 GB. Úložiště Zenodo a 

Mendeley, která jsme už v minulosti použili pro publikaci datasetu, mě 

s takovým balíkem dat vcelku pochopitelně odmítla. Přesto bychom rádi 

publikovali dataset celý, bez redukce obsahu.

Víte o nějakém prostoru, kde by šel takhle velký dataset zveřejnit a 

udržovat? Případně je nějaká možnost hostovat takový dataset přímo v rámci 

univerzity bez využití externích služeb?

Rád bych prozkoumal všechny možnosti, než začnu dataset ořezávat.

Díky,

Standa

5



Důvěryhodné repozitáře
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Důvěryhodné repozitáře

Plánované služby NDI7

● Místo, kam můžete (i velká) data nejen uložit, ale také

● spolehnout se, že tam budou v následujících letech dostupná a

● budete moci s daty pracovat.

● Určeno i pro „živá“ data, tj. podpora aktivní práce s daty, ne jen uložení archivních dat.

● Poskytování služeb dle vhodných standardů/certifikací pro provoz důvěryhodných 

repozitářů.

● Důvěryhodné repozitáře dle definic EU, EO  , grantových agentur apod.

● Pravděpodobně CoreTrustSeal.

● Rodina standardů I O 27 tisíc apod.?

● Nestaráte se o vlastní infrastrukturu, zabezpečená úložiště apod., ale

● využíváte služby.

● NDI umožní postavení vlastních instancí repozitářů.

● Oborových, institucionálních, …



První ukázka možného budoucího vývoje: 

datový repozitář provozovaný CESNET

Plánované služby NDI8

● Pilotní provoz: https://data.narodni-repozitar.cz/

● Návody: https://du.cesnet.cz/cs/navody/narodni_repozitar/start

● Pro ukládání a řízené zveřejňování datových sad.

● Vytvoření metadatového záznamu, který popisuje datovou sadu, 

● připojení jednotlivých souborů, které tvoří vlastní datovou sadu.

● Každý veřejný záznam může být na požádání opatřen persistentním identifikátorem DOI.

● Možnost vazby na publikace založené na dané datové sadě přes DOI publikace v metadatech.

● Pro nahrávání dat nutná registrace.

● V současnosti registrace schvalovaná, není okamžitý přístup, ale toto bude v budoucnu změněno.

● Možnost odloženého zveřejnění dat.

● Časové embargo.

● Metadata jsou viditelná okamžitě pro dohledatelnost.

● Možnosti řízení přístupu k datům i metadatům se mohou v budoucnu vyvíjet.

● V rámci NDI požadujeme možnosti 
precizního řízení přístupu.

https://data.narodni-repozitar.cz/
https://du.cesnet.cz/cs/navody/narodni_repozitar/start


Pilotní datový repozitář provozovaný CESNET –

 titulní stránka

Plánované služby NDI9



Pilotní datový repozitář provozovaný CESNET –

 přehled datových sad

Plánované služby NDI10



Pilotní datový repozitář provozovaný CESNET –

 vkládání záznamu

Plánované služby NDI11

● V rámci NDI chceme procesy maximálně 

automatizovat.

● NE zbytečné ruční vyplňování a 

kontroly formulářů.

● ANO

● automatické extrakci metadat 

z dat a procesů jejich 

pořizování (lab. deníky, …),

● přebírání informací z existujících 

zdrojů (metadatové záznamy 

z DataCite či OR ID, informace 

o datových formátech 

z FAIRsharing.org apod.)



Zdravím,

možná by bylo nejlepší nyní hostovat data přímo někde na univerzitním 

úložišti a datasetu přidělit DOI. V současné době DOI pro data za naši 

univerzitu umíme.

Pokud bychom tedy dataset hostovali na nějakém úložišti univerzity nebo 

CESNET, stačilo by veřejně a v publikacích propagovat výhradně jen to DOI

a to směřovat na patřičnou URL s aktuálním fyzickým uložením. Nebyl by 

přitom problém ani s tím, že by se případně v čase fyzické uložení měnilo, 

stačilo by pak aktualizovat URL v DOI metadatech.

Kde máte prosím dataset uložený nyní, je možné mu na tomto místě 

vytvořit veřejnou URL, ze které by byl stažitelný?

S pozdravem

Michal
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Služby pro podporu práce 

s persistentními identifikátory (PID)
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Perzistentní identifikátory (PID)

Plánované služby NDI14

● Mají zajistit oddělení identifikace objektu jako takového,

● osoba,

● instituce,

● publikace,

● dataset, …

● od jeho momentálního fyzického umístění.

● Příklad – datová sada https-set

● Identifikátor datové sady: https://doi.org/10.48791/4mxp-r725

●  oučasné fyzické umístění: https://ucnmuni.sharepoint.com/teams/mu-UVT-https-
set/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2Fmu%2DUVT%2Dhttps%2Dset%2FShared%20Documen
ts%2Fhttps%2Dset%2Dv1%2E0%2E0&p=true&ga=1

● Fyzické umístění se bude pravděpodobně v budoucnu měnit.

● Pilotní datový repozitář  E NET?

● Oborový repozitář v NDI?

● Oborový repozitář v zahraničí?

● Ale změny nevadí.

● Uživatelům je jako odkaz na data vždy prezentováno DOI 10.48791/4mxp-r725,

● které je vždy zavede na aktuální umístění.

https://doi.org/10.48791/4mxp-r725
https://ucnmuni.sharepoint.com/teams/mu-UVT-https-set/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2Fmu%2DUVT%2Dhttps%2Dset%2FShared%20Documents%2Fhttps%2Dset%2Dv1%2E0%2E0&p=true&ga=1
https://doi.org/10.48791/4mxp-r725


Perzistentní identifikátory (PID) (2)

Plánované služby NDI15

● Mají zajistit jednoznačnost.

● Příklad – jména fyzických osob

● Více forem zápisu jména jedné fyzické osoby. 

● Více různých fyzických osob se stejným jménem.

● Mají zajistit trvalost (perzistenci).

● Metadata fyzicky umístěna u třetí strany nezávisle 

na fyzickém umístění odkazované entity.

● Vlastník identifikátoru se stará o aktualizaci 

metadat a aktualizace směřování na aktuální 

umístění.

● Třetí strana pečuje o zachování poslední verze a 

historie metadat a existenci identifikátoru jako 

takového, i pokud se vlastník identifikátoru o něj 

starat přestane. A dokonce i tehdy, pokud 

identifikovaná entita jako taková nebude zachována.
Zdroj: Autoritní databáze projektu DML-CZ

https://dml.cz/


Služby pro podporu práce 

s persistentními identifikátory (PID)

Plánované služby NDI16

● Poskytování PID dle soudobé dobré praxe.

● Kompatibilita s existující praxí a doporučeními,

● např. s EO   PID Policy and Architecture (https://doi.org/10.2777/926037),

● ale také aktivní přispívání do vývoje praxe PID na úrovni EOSC.

● Dialog o vhodných PID pro identifikaci a odkazování výzkumných 
infrastruktur.

● Podpora přidělování PID pro datové sady.

● Jako služba.

● Ne nutně jen uvnitř NDI, ale i pro externí existující repozitáře apod.

● Využívání PID dalších objektů při metadatovém popisu a odkazování.

● Osoby,

● instituce,

● publikace,

● …

https://doi.org/10.2777/926037


Řada typů PID

Plánované služby NDI17

CODEVALUE PREFLABEL_EN HREF Maturity Globally resolvable For which object type Comments

ADSbibcode
Astrophysics Data System - Bibliographic Reference 
Code https://ui.adsabs.harvard.edu/ High Needs token Publication

ARK Archival Resource Key https://arks.org/ High Local Other (in comments) Everything
arXiv arXiv identifier scheme https://arxiv.org/ High Yes Publication

ASIN Amazon Standard Identification Number

https://sellercentral.amazon.ca/gp/help/external/200317470?language=en-
CA&ref=mpbc_200576730_cont_200317470 High Other (in comments) Things sell by Amazon

ConfID Conference identifier
https://indico.cern.ch/event/780651/attachments/1776614/2888642/Conference_PIDs_and_Cr
ossmark.pdf ? Event Not clear if it is a Crossref service

Crossref DOI High Yes Publication

Crossref_funders Crossref Funder Registry https://www.crossref.org/services/content-registration/grants/ ? Yes Organisation
Crossref_grants

Registering research grants https://www.crossref.org/community/grants/ Other (in comments) Grants
DataCite DOI

High Yes Other (in comments) 28 different resources and outputs
DOI Digital Object Identifier https://www.doi.org/ High Publication Services supporting PIDs and metadata for 40+ resource and output types

EAN13 The 13-digit International Article Number https://www.gs1.org/standards/barcodes/ean-upc High ? Other (in comments) Physical product identifier. A Whole famili of id: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8

eISBN electronic International Standard Book Number https://www.isbn-international.org/ Publication

eISSN Electronic International Standard Serial Number http://portal.issn.org/ High

https:// portal .issn 
.org/ resource/ ISSN/ 
0376 -4583</ Publication Identifies various types of serial publications (eg. journals, websites, blogs)

GRID Global Research Identifier Database https://www.grid.ac/ Closed ? Organisation Transitoned to ROR
Handle Handle http://www.handle.net/ High Yes Dataset It is the base of DOI also
IGSN

International Geo Sample Number https://www.igsn.org/ High Yes Other (in comments) Physical Samples and Sampling Features
ISAN International Standard Audiovisual Number https://www.isan.org/ Yes? Publication
ISBN International Standard Book Number https://www.isbn-international.org/ High Publication

ISLI Identifies the links between different entities https://www.isbn-international.org/content/isli-introduction ? Yes Other (in comments) Link bw. entities
ISMN International Standard Music Number https://www.ismn-international.org/ No Publication
ISNI International Standard Name Identifier https://isni.org/page/search-database/ Person Contributors to creative works and their distribution and organizations

ISSN International Standard Serial Number http://portal.issn.org/ High

https:// portal .issn 
.org/ resource/ ISSN/ 
0376 -4583</ Publication Identifies various types of serial publications (eg. journals, websites, blogs)

ISTC The International Standard Text Code http://www.istc-international.org/ Defunct No Publication Ceased in 2017

LSID Life Sciences Identifier http://www.lsid.info/ ? Yes Other (in comments) Metadata for life science items
ORCID Open Researcher and Contributor ID https://orcid.org/ High Yes Person

PIC (EC) partner identity code https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/1055
PMID PubMed ID https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/pmctopmid/ Publication

PURL persistent uniform resource locator https://archive.org/services/purl/ High Yes Other (in comments) Resources on the Web

QID Wikidata identifier https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Identifiers Other (in comments) Knowledge item

RAID Persistent IDentifier for research projects https://www.raid.org.au/ Needs token Other (in comments) Research projects

Ringgold
Unique numerical identifier applied to organizations in 
the scholarly supply chain https://www.ringgold.com/ Organisation

ROR Research Organization Registry https://ror.org/ High Yes Organisation
RRID Research Resource Identifier https://scicrunch.org/resources

ScopusAuthorID Scopus Author ID https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/11212/supporthub/scopus/ ? No? Publication
SWHID SoftWare Heritage persistent IDentifiers https://docs.softwareheritage.org/devel/swh-model/persistent-identifiers.html Local Source Code

UPC Universal Product Code https://www.gs1.org/standards/barcodes/ean-upc Other (in comments) Sinonym of EAN13? Product identifier
URI Uniform Resource Identifier
URL Uniform Resource Locator
URN Uniform Resource Name
VAT-number VAT number http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html Organisation

Zdroj: Interní pracovní materiály EOSC Task Force PID Policy and Implementation

https://arks.org/
https://sellercentral.amazon.ca/gp/help/external/200317470?language=en-CA&ref=mpbc_200576730_cont_200317470
https://indico.cern.ch/event/780651/attachments/1776614/2888642/Conference_PIDs_and_Crossmark.pdf
https://www.crossref.org/services/content-registration/grants/
https://www.crossref.org/community/grants/
http://portal.issn.org/
https://www.igsn.org/
https://www.isan.org/about/
https://www.isbn-international.org/content/isli-introduction
https://www.ismn-international.org/
https://isni.org/page/search-database/
http://portal.issn.org/
https://www.ringgold.com/
https://scicrunch.org/resources
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/11212/supporthub/scopus/
https://docs.softwareheritage.org/devel/swh-model/persistent-identifiers.html
https://www.eosc.eu/sites/default/files/tfcharters/eosca_tfpidpolicyandimplementation_draftcharter_20210614.pdf


Služby NDI identifikované pracovními skupinami 

implementace EOSC v ČR

Plánované služby NDI18

Název služby

Očekávaná 
implementační 
náročnost pro 
řešitele Implementace očekávána v

Důvěryhodné repozitáře

Poskytování služeb dle vhodných 
standardů/certifikací pro provoz 
důvěryhodných repozitářů

střední Společný projekt NRP (shoda 
platformy se specifickými požadavky) 
+ tematický cluster Citlivá data

Technické kontroly a validace 
poskytovatelů dat

střední Společný projekt NRP (základní 
funkcionalita platformy)

Název služby

Očekávaná 
implementační 
náročnost pro 
řešitele Implementace očekávána v

Služby pro podporu práce s persistentními identifikátory (PID)

Poskytování PID dle soudobé dobré 
praxe

střední IPs EOSC-CZ (zázemí PID, KA3.2)

Podpora a přidělování perzistentních 
identifikátorů (PID) pro datové sady

střední IPs EOSC-CZ (zázemí PID, KA3.2)

Podpora pro práci s perzistentními 
identifikátory (PID) pro fyzické osoby

politika IPs EOSC-CZ (zázemí PID, KA3.2)

Podpora pro práci s perzistentními 
identifikátory (PID) pro instituce

politika IPs EOSC-CZ (zázemí PID, KA3.2)

Poskytování „landing page“ pro data v 
externím repozitáři pro PID přidělený v 
NDI

triviální Společný projekt NRP



Služby pro řízení přístupu k datům, 

autentizaci a autorizaci uživatelů (AAI) 

a podporu jejich spolupráce
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Precizní kontrola vlastníka dat nad řízením přístupu 

k datům i metadatům

Plánované služby NDI20

● Data uložená v NDI jsou pod plnou kontrolou jejich vlastníků.

● Zpřístupnění dalším osobám se děje na pokyn jejich vlastníka.

● Už samotná informace o existenci dat či metadata může být citlivá

informace.

● Řízení přístupu až na úrovni řízení viditelnosti existence samotných 

metadat či jejich částí apod.

● Federované AAI služby

● Autentizace uživatelů přes federované služby přihlašování (eduID.cz 

apod.),

● tj. s využitím existující identity z instituce, bez nutnosti vytváření

dalšího účtu, hesla atd.



Služby pro sdílení dat s jinými uživateli

Plánované služby NDI21

● Sdílení dat by mělo být možné jednak s konkrétními osobami a skupinami

● výběr např. z institucionálních identit daných federovaným přihlášením apod.,

● případně sdílením „odkazem“.

● Může být řešeno i formou „data visiting“.

● Řízené povolením přístupu vybraným uživatelů do „domovského“ úložiště
s danými daty,

● bez nutnosti přenosu do jiné lokality.

● Možnost anonymních view-only přístupů k datům.

● Pro podporu předání dat pro zaslepené recenzní řízení apod.

●  tále častější povinnost sdílení podkladových dat k publikacím.

● Někdy již v okamžiku recenzního řízení.

● Ukázka existující implementace např. v platformě O F: 
https://help.osf.io/hc/en-us/articles/360042097853-Create-a-View-only-
Link-for-a-Registration

https://help.osf.io/hc/en-us/articles/360042097853-Create-a-View-only-Link-for-a-Registration


Služby NDI identifikované pracovními skupinami 

implementace EOSC v ČR

Plánované služby NDI22

Název služby

Očekávaná 
implementační 
náročnost pro 
řešitele Implementace očekávána v

Služby transferu dat

Služby přenosu dat mezi uživateli závisí IPs EOSC-CZ (služby přenosu dat, 
KA3.5)

Možnost ukládání a zveřejňování dat z 
vědeckých přístrojů přímo do NDI

těžké, zavisí na 
lokálních 
podmínkách

Společný projekt NRP (pokročilé 
služby) + projekty tematických 
clusterů

Název služby

Očekávaná 
implementační 
náročnost pro 
řešitele Implementace očekávána v

Služby pro řízení přístupu k datům, autentizaci a autorizaci uživatelů a podporu jejich 
spolupráce

Federované AAI služby střední, ale 
zvládnuté

IPs EOSC-CZ (zázemí AAI, KA3.4) + 
Společný projekt NRP (pokročilá 
podpora)

Precizní kontrola vlastníka dat nad 
řízením přístupu k datům i metadatům

střední IPs EOSC-CZ (zázemí AAI, KA3.4) + 
Společný projekt NRP (pokročilá 
podpora)

Služby pro sdílení dat s jinými uživateli střední IPs EOSC-CZ (služby přenosu dat, 
KA3.5) + Společný projekt NRP 
(pokročilá podpora, uživatelská 
rozhraní)

Možnost vytváření anonymních view-
only přístupů k datům

střední, ale 
zvládnuté

IPs EOSC-CZ (služby přenosu dat, 
KA3.5) + Společný projekt NRP 
(pokročilá podpora, uživatelská 
rozhraní)



Služby pro podporu a 

plánování správy výzkumných dat
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DMPlanning vs. DMPlan

1. Data Management Planning

„Proces plánování, popisu a informování o životním cyklu dat a činností

spojených s jejich správou v průběhu výzkumu.“

2. Data Management Plan (DMP)

„Dokument, který popisuje tyto činnosti (dokumenty často vyžadují 

poskytovatelé dotací či grantů).“

Plánované služby NDI24

Zdroj: Petra Dědičová, Data management a jak psát data management plan

https://www.slideshare.net/butlibrary/data-management-a-jak-pst-data-management-plan-41441697

https://www.slideshare.net/butlibrary/data-management-a-jak-pst-data-management-plan-41441697


DMP jako projektová podmínka

● DMP je stále častěji vyžadován jako standardní součást podání/řešení/finalizace projektů.

● Např. Horizon Europe požaduje

● iniciální DMP,

● aktualizace DMP uprostřed projektu,

● finální revize DMP na konci projektu.

● DMP je živý dokument – měl by být průběžně aktualizován po celou dobu projektu.

● Vhodná automatizace a integrace se systémy pro správu dat.

● DMP jako průběžný proces je šance pro vás vyhnout se problémům.

● Včasná migrace dat před koncem životnosti zařízení, software apod.

● Dodržování zákonných a jiných limitů na minimální/maximální 

retenční doby dat apod.

Plánované služby NDI25



Příklad automatizovatelného DMP nástroje: 

Data Stewardship Wizard

Plánované služby NDI26

Zdroj: https://ds-wizard.org/

https://ds-wizard.org/


Služby pro podporu a 

plánování správy výzkumných dat

● Definované (strojově zpracovatelné) politiky práce s daty v repozitářích

v NDI.

● Podpora tvorby DMP.

● Vygenerování DMP

● nebo vybraných částí

● na základě politik použitého repozitáře, znalosti licencí, formátů, 

velikostí dat, cílených retencí dat (maximální či minimální doba 

uchovávání např. na základě zákonných požadavků) apod.

● Možnost napojení/integrace existujících nástrojů pro DMP.

● Např. Data Stewardship Wizard.

Plánované služby NDI27



Služby NDI identifikované pracovními skupinami 

implementace EOSC v ČR

Plánované služby NDI28

Název služby

Očekávaná 
implementační 
náročnost pro 
řešitele Implementace očekávána v

Kvalita služeb

Vysoká dostupnost vysoká IPs EOSC-CZ (společné komponenty 
NDI) + Společný projekt NRP 
(specifické komponenty)

Definování a ukázka Best Practice střední Společný projekt NRP a projekty 
tematických clusterů (tvorba 
materiálů) + Školicí centrum EOSC-
CZ (diseminace materiálů)

Název služby

Očekávaná 
implementační 
náročnost pro 
řešitele Implementace očekávána v

Služby pro podporu a plánování správy výzkumných dat

Definované (strojově zpracovatelné) 
politiky práce s daty v instancích 
repozitářů prozovaných v NDI

vysoká Společný projekt NRP (pokročilé 
služby pro DMP a automatizaci)

Sdíleních experimentálních postupů a 
workflow

těžké, zavisí na 
lokálních 
podmínkách

Společný projekt NRP (pokročilé 
služby pro automatizaci) + projekty 
tematických clusterů

Podpora tvorby DMP střední Společný projekt NRP (pokročilé 
služby pro DMP)



Machine actionability
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Machine actionability

● Dostupná API pro všechny funkce NDI.

● Maximalizace možností strojového a automatizovaného použití.

● API mohou být v odůvodněných případech autentizovaná.

● Maximum informací musí být uchováváno ve strojově čitelných a 

zpracovatelných formátech.

● Včetně např. politik repozitářů v NDI apod.

● Pro možnost generování částí DMP pro data uložená v NDI apod.

● API klíče s různými úrovněmi oprávnění.

● I na úrovni strojového a automatizovaného přístupu přes API musí NDI 

podporovat precizní AAI.

Plánované služby NDI30



Strojově použitelné API Data Stewardship Wizard

Plánované služby NDI31

Zdroj: https://api-researchers.ds-wizard.org/swagger-ui/

https://api-researchers.ds-wizard.org/swagger-ui/


Pěkný den,

dále k jednotlivým bodům:

1. Vyrobil jsem tedy složku pro https-set-v1.0.0.

o Jak tedy s verzováním? Označíme toto za dataset verze 1.0.0? Pak to tak napišme 

i do DataCite metadat.

2. Díky za vyplnění ORCID a afiliací autorů.

3. DOI přidělím v režimu Findable, tj. že bude metadatový záznam datasetu

dohledatelný podle klíčových slov atd. na https://search.datacite.org/, nebo mám DOI 

nechat v režimu Registered, tj. že bude fungovat, ale bez znalosti daného ID se člověk 

k metadatům nedostane?

o Pokud nemáte speciální potřebu informace o datasetu (zatím?) skrývat, určitě bych 

byl pro plně veřejný režim Findable.

4. Licence CC-BY je ok, uvedu to tak i do metadatového záznamu.

5. Co se týká vyplnění metadatového záznamu, navrhuji zvážit ještě toto:

o Formats – Technical format of the resource.

o Version – The version number of the resource.

– Uvedl jsem tedy 1.0.0, ok?

o Funding References – Information about financial support (funding) for the resource

being registered.

– Tady je možno uvést číslo grantu, ze kterého se to platilo. Pokud číslo grantu 

máte, byl bych pro jej do metadat uvést, může to být dobré pro uznávání a viditelnost 

výsledků projektu pro grantovou agenturu.

V příloze přikládám pro referenci aktuální podobu DataCite záznamu.

Michal
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Služby NDI identifikované pracovními skupinami 

implementace EOSC v ČR

Plánované služby NDI33

Název služby

Očekávaná 
implementační 
náročnost pro 
řešitele Implementace očekávána v

Kompatibilita s existujícími 
platformami

Napojení existujících repozitářů na 
centrální metadatový adresář

těžké, zavisí na 
lokálních 
podmínkách

IPs CARDS (metadatové standardy) 
+ IPs EOSC-CZ (NMA, KA3.1)

Poskytování vybraných základních služeb 
repozitářům mimo NDI

vysoká IPs EOSC-CZ

Název služby

Očekávaná 
implementační 
náročnost pro 
řešitele Implementace očekávána v

Machine actionability

Dostupná API pro všechny funkce NDI standard Společný projekt NRP (základní 
funkcionalita platformy)

API klíče s různými úrovněmi oprávnění standard Společný projekt NRP (základní 
funkcionalita platformy)

Název služby

Očekávaná 
implementační 
náročnost pro 
řešitele Implementace očekávána v

Statistiky a přehledy

Statistický dashboard standard IPs EOSC-CZ (zázemí pro monitoring, 
KA3.7) + Společný projekt NRP 
(pokročilá podpora a integrace, 
uživatelská rozhraní)



Služby pro FAIRifikaci

výzkumných dat
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Národní metadatový adresář (NMA)

● One-stop-shop pro získávání informací o výzkumných datech

produkovaných v ČR.

● Důležité např. pro přehledy research funders, hodnocení výkonu a kvality 

výzkumných organizací apod.

● Může to být i centralizovaný bod pro předávání metadat o českých 

výzkumných datech na evropskou úroveň a dále.

● Počítáme i s napojením externích repozitářů nebo jiných zdrojů 

provozovaných mimo NDI.

● Přehled o výsledcích českého výzkumu bez ohledu na to, kde jsou fyzicky 

uložena samotná data.

Plánované služby NDI35



Metadatová podpora

● Součást základních služeb NDI (zajišťováno z IPs CARDS).

● Primární kontaktní bod pro konzultace pro management metadat výzkumných dat.

● Definice základního modelu pro popis výzkumných dat.

● Minimální údaje pro indexaci záznamů do NMA.

● Podpora pro napojení zdrojů na NMA.

● Metadatové modely pro oborové clustery,

● nastavení workflow metadat, …

● Národní katalog repozitářů (NKR).

● Registr poskytující přehled o existujících repozitářích a 

jejich parametrech.

Plánované služby NDI36



Příklad metadatového adresáře: DataCite Search

Plánované služby NDI37

Zdroj: https://search.datacite.org/

https://search.datacite.org/


Metadata a citace dat – příklad z DataCite Search

● Přístup k metadatům – příklad https-set

● https://search.datacite.org/works/10.48791/4mxp-r725

Plánované služby NDI38

Zdroj: https://search.datacite.org/

https://search.datacite.org/works/10.48791/4mxp-r725
https://search.datacite.org/


Strojově čitelná metadata – příklad z DataCite Search

Plánované služby NDI39



Ruční vyplňování metadat pro DOI – příklad 

DataCite

Plánované služby NDI40



Metriky a měření plnění FAIR atributů pro výzkumná data

Plánované služby NDI41

Zdroj: https://researchers.ds-wizard.org/

● Pro datasety může být zajímavé nějakým 

způsobem měřit plnění jednotlivých FAIR 

atributů.

● NRP EO    Z by měla definovat 

metriky hodnocení a poskytovat 

nástroje pro měření plnění FAIR 

atributů.

● Hodnocení na základě informací o 

● datech,

● metadatech,

● nastavení a politikách konkrétního 

repozitáře apod.

● Příkladem implementace podobného 
nástroje může být např. FAIR-Checker 
(https://fair-checker.france-
bioinformatique.fr/) nebo FAIR metriky 
pro DMP v Data Stewardship Wizard.

https://researchers.ds-wizard.org/
https://fair-checker.france-bioinformatique.fr/


Služby NDI identifikované pracovními skupinami 

implementace EOSC v ČR

Plánované služby NDI42

Název služby

Očekávaná 
implementační 
náročnost pro 
řešitele Implementace očekávána v

Školicí a informační materiály a návody 
k FAIRifikaci výzkumných dat v NRP EOSC 
CZ

střední Společný projekt NRP a projekty 
tematických clusterů (tvorba 
materiálů) + Školicí centrum EOSC-
CZ (diseminace materiálů)

Služby pro vytěžování metadat z dat vysoká Projekty tematických clusterů

Nástroj pro harmonizaci metadat pro 
napojení existujících repositářů 
využívajících oborové standardy

tricky Projekty tematických clusterů + IPs
CARDS (metadatové standardy) + 
IPs EOSC-CZ (NMA, KA3.1)

Název služby

Očekávaná 
implementační 
náročnost pro 
řešitele Implementace očekávána v

Služby pro FAIRifikaci výzkumných dat

Open Data publikovaná v souladu s 
https://data.gov.cz/

střední IPs CARDS (metadatové standardy)

Podpora řešení Data Provenance podle lokálních 
podminek

Projekty tematických clusterů + IPs 
CARDS (metadatové standardy)

Dobrá vyhledatelnost dat pomocí 
„běžných“ vyhledávačů

střední IPs EOSC-CZ (NMA, KA3.1)

Technické kontroly a validace metadat triviální Společný projekt NRP (základní 
funkcionalita platformy)

Centrální metadatový adresář 
shromažďující informace o výzkumných 
datech vlastníků z ČR

střední IPs EOSC-CZ (NMA, KA3.1)

Metriky a měření plnění FAIR atributů 
pro výzkumná data

střední Společný projekt NRP (pokročilé 
služby pro DMP)



Kam s ní
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aneb Očekávané služby NDI



Očekávané služby NDI

● Komplexní podpora prakticky celého 

životního cyklu výzkumných dat.

● Uložení i velkých dat, PID, AAI, DMP, 

API, FAIR, automatizace, …

● Uložení v ČR, řídí se zákony ČR a EU.

● Koncoví uživatelé využívají služby.

● Bez potřeby budování vlastního

složitého technického zázemí.

● Součástí aktivit je také systematické 

vzdělávání datových odborníků.

Plánované služby NDI44

 hare
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 ollect

Zdroj: ELIXIR RDMkit, https://rdmkit.elixir-europe.org/

https://rdmkit.elixir-europe.org/


Služby NDI identifikované pracovními skupinami 

implementace EOSC v ČR

Plánované služby NDI45

Název služby

Očekávaná 
implementační 
náročnost pro 
řešitele Implementace očekávána v

Národní příspěvek k budování EOSC

NRP EOSC CZ k dispozici přes EOSC 
Marketplace

triviální Sekretariát EOSC-CZ

NRP EOSC CZ podporuje 
budování/napojení oborových a 
tématických repozitářů

závisí IPs EOSC-CZ (Architektura, KA3.6) + 
Společný projekt NRP (pokročilá 
podpora)

NRP EOSC CZ podporuje oborové 
metadatové standardy pro detailní 
popis, ale i generické metadatové 
standardy pro vysokoúrovňový popis a 
základní kompatibilitu

střední IPs CARDS (metadatové standardy) + 
IPs EOSC-CZ (NMA, KA3.1)
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