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SHERPA ROMEO – MIESTO PRE OVEROVANIE POLITÍK         
AUTOARCHIVÁCIE VEDECKÝCH PRÁC 

 

SHERPA ROMEO je online platforma, ktorá vznikla pred 15 rokmi na uľahčenie vedeckej ko-
munikácie medzi autorom článku a vydavateľom časopisu. Služba je veľmi užitočná aj pre 
knihovníkov, ktorí spracúvajú publikačnú činnosť a budujú napríklad inštitucionálny repo-
zitár ako podporu tzv. zelenej cesty v otvorenom prístupe (OA). Na tejto platforme sú po-
zbierané politiky otvoreného prístupu časopiseckých vydavateľov z celého sveta. Pri nájde-
nom časopise sú vždy rozpísané podmienky autoarchivácie pre jednotlivé verzie článkov – 
vydavateľská verzia (Published Version), postprint (Accepted Version) a autorský ruko-
pis/preprint (Submitted Version). Sherpa Romeo uvádza, že: „Všetky informácie poskyto-
vané službou sú podľa našich najlepších vedomostí správne, ale nemožno sa na ne spoliehať 
pri právnom poradenstve.“3. 

 

 

Obrázok 7 https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/ 

 

Platforma Sherpa Romeo je dostupná v anglickom jazyku na: 
https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/ v novom prevedení (Obrázok 1). Stará verzia Sherpa Romeo 
bola k 31.7.2020 zrušená. Zmenil sa tu nielen vizuál stránky, ale aj funkčnosť. V predošlej ver-
zii sa dalo orientovať v OA politikách podľa farieb od najvoľnejšej zelenej farby, cez modrú, 

                                                           
3 „All of the information provided by the service is correct to the best of our knowledge but should not be relied 

upon for legal advice.“ 

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/
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žltú, až po najprísnejšiu bielu. Avšak toto delenie bolo až príliš zjednodušujúce, tým pádom 
menej spoľahlivé a vďaka používateľským odozvám upustili od rozlišovania podľa farieb. 

 

Ako pracovať s Sherpa Romeo v súvislosti s inštitucionálnym repozitárom? 

V prvom kroku si autor vedeckej práce/spracovateľ publikačnej činnosti na stránke Sherpa 
Romeo cez pole SEARCH vyhľadá vydavateľa časopisu alebo samotný časopis na základe 
názvu alebo ISSN. Následne sa mu zobrazí časopis/vydavateľ aj s potrebnými informáciami 
(pokiaľ sú registrované) (Obrázok 2). 

Ústredná knižnica SAV integrovala Sherpa Romeo do Inštitucionálneho repozitára 
SAV. Zobrazuje sa v procese nahrávania príloh k záznamom s metadátami v Katalógu pub-
likačnej činnosti SAV. Podľa spárovania s ISSN a názvom časopisu je autor/spracovateľ 
priamo presmerovaný na profil časopisu do Sherpa Romeo. 

 

 

Obrázok 2 Profil časopisu v Sherpa Romeo 

 

Pri vyhľadanom časopise sa zobrazia dve základné sekcie. Prvá sa volá Publication 
Information a obsahuje základné údaje o časopise: názov, ISSN, URL, vydavateľa. Druhá sek-
cia, Publisher Policy, je kľúčová pre používateľov tejto stránky. Nachádzajú sa tu údaje o au-
toarchivačnej politike (self-archiving policy) vydavateľa, teda na základe týchto údajov vie 
autor/spracovateľ zistiť, akú verziu článku, kde a za akých podmienok môže zverejniť ako 
OA. 
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V Sherpa Romeo sú verzie článku pomenované v angličtine nasledovne: 

 Published Version – vydavateľská verzia – finálna verzia článku v podobe ako je 
publikovaná. 

 Accepted Version – postprint – verzia článku po recenznom konaní, ktorá ale ešte 
nemá finálnu úpravu na publikovanie. 

 Submitted Version – preprint/ autorský rukopis – článok pred recenzným konaním. 

 

Po vyhľadaní článku sa zobrazia podmienky pre všetky tri verzie v poradí: Published 
Version, Accepted Version, Submitted Version. Vedľa týchto pomenovaní sú zobrazené 
sprievodné ikony, ktoré majú urýchliť používateľovi identifikovanie podstatných informácií 
(Obrázok 3). 

 

Význam niektorých ikon: 

 £ OA Fee – vyžaduje sa poplatok, aby sa článok stal Open Acces článkom. 
 OA Publishing – táto cesta zahŕňa Open Acces publikovanie (vyskytuje sa len pri 

vydavateľskej verzii). 
 X Not Permitted – neumožňuje Open Access. 
 ⌛ Embargo – predstavuje časové obdobie, po ktorom sa môže zverejniť článok v re-

žime verejne dostupné. Embargo sa spravidla počíta od dátumu publikovania. 
 © Copyright Owner – vlastník práv. 
 Location –  lokácie, kde je možné umiestniť článok. 
 Ďalšie ikony sú pre Notes, Licence a Conditions, pričom v Conditions sú uvedené 

podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri zverejňovaní formou Open Access. 

 

 

Obrázok 3 Publisher Policy Icons 
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Pre lepšie zobrazenie politík je potrebné rozkliknúť znamienko „+“, ktoré je uvedené 
za každou verziou článku. Následne sú k dispozícii podrobne rozpísané podmienky, ktoré 
inak nie sú viditeľné. 

Niektoré časopisy majú uvedené aj viaceré rôzne politiky OA pre jednotlivé verzie, 
napr. tri pre vydavateľskú, dve pre postprint. Môžu sa totiž líšiť podmienky licenciami, loká-
ciami. Napríklad na nasledujúcom obrázku sú dve rôzne politiky pre Accepted version (Ob-
rázok 4). Prvá povoľuje zverejniť článok na autorovej stránke ihneď bez embarga pod verej-
nou licenciou CC BY-NC-ND s uvedeným DOI. Druhá cesta umožňuje autoarchiváciu v in-
štitucionálnom a predmetovom repozitári, ale s embargom 12 mesiacov, pod rovnakou li-
cenciou aj s DOI. 

 

 

Obrázok 4 Dve rôzne politiky pre „Accepted Version“ 

 

V niektorých prípadoch sa jedna z možností vzťahuje len na podmienky financova-
teľa výskumu. Vtedy sa zobrazuje aj časť Prerequisite Funders a v nej je uvedený názov do-
nora. Častokrát je vtedy rozdiel oproti ostatným verziám v embargu, v tomto prípade býva 
embargo kratšie. Jednotlivých donorov a ich podmienky je možné nájsť v databáze Sherpa 
Juliet. 

 

Ako zistiť, či je článok open access 

Predtým, ako si používateľ pozrie podmienky v Sherpa Romeo, je nutné zistiť, či článok, 
ktorý chce zverejniť v inštitucionálnom repozitári, je Open Access. Podmienky z Sherpa Ro-
meo nie je možné aplikovať automaticky na celý časopis, pretože v mnohých prípadoch sa 
jedná o hybridné časopisy. Znamená to, že vydavateľ umožňuje v časopise publikovať auto-
rom formou Open access, ak si zaplatia poplatok za Open Access (APC). V ostatnom prípade 
bude článok čitateľom dostupný iba v rámci predplatného. Čitateľ sa k článku vie dostať re-
latívne bezplatne, ak jeho inštitúcia má časopis alebo databázu, v ktorej je dostupný, pred-
platenú.  
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Používateľov na IP adrese môže však častokrát zmiasť dostupnosť k plným textom 
článkov a nevedia rozlíšiť, či sa jedná o Open Acces alebo nie.  

Najľahšie sa dá dostať k plným textom cez DOI. Do Katalógu publikačnej činnosti 
SAV má prístup každý aj mimo IP adries SAV. V katalógu si vie používateľ nájsť podľa názvu 
článok vrátane DOI (pokiaľ má publikácia DOI). Po kliknutí na DOI sa zobrazí stránka vyda-
vateľa,  kde sú údaje k článku a možnosť zobrazenia pdf bez obmedzenia alebo po zaplatení 
za prístup k článku.  Na stránke časopisu si tiež možno všimnúť údaje o verejnej licencii. 
V tomto prípade sa dá článok hneď stiahnuť. Niekedy po kliknutí na pdf sa zobrazí priamo 
text článku ako pdf. I v pdf je častokrát uvedená verejná licencia alebo poznámka o tom, že 
je časopis Open Access, či ako sa môže nakladať s dielom. Open access článok býva na 
stránke zvyčajne na viditeľnom mieste zreteľne označený ako „open access“, prípadne 
„free“. Keď pri článku v hybridnom časopise takéto označenie nie je, dá sa predpokladať, že 
nie je Open Access. 

Ak článok nie je Open Access, zobrazení je viacero. V prvom prípade nie je nič napí-
sané a je uvedené, že treba zaplatiť za prístup k článku. Teda aj keby používateľ klikol na 
stiahnutie pdf, nezobrazilo by sa mu.  

V druhom prípade sa dá stiahnuť pdf článku. Dôvodom môže byť zaplatené pred-
platné na IP adresy inštitúcie, alebo je článok dočasne sprístupnený kvôli nejakej mimoriad-
nej situácií (napr. Covid-19). Označenie Free Access zvyčajne znamená, že je článok voľne 
prístupný na čítanie; Full Access je zvyčajne označením pri inštitucionálnom predplatnom. 
Nakladanie s týmito článkami podlieha zväčša súhlasu držiteľa majetkových práv.  

Ak je v Sherpa Romeo pri nájdenom časopise v časti Published Version uvedené £ 
OA Fee, jedná sa spravidla o hybridný časopis. V prípade, že je článok označený ako Open 
Access, môžeme sa riadiť nasledujúcimi podmienkami pre vydavateľskú verziu pre autoar-
chiváciu. Keď článok nemá uvedené, že je OA, vydavateľskú verziu nemôžeme verejne sprís-
tupniť. V takom prípade pozeráme na podmienky pre Accepted Version, alebo Submitted 
Version, jedna z týchto verzií väčšinou povoľuje zverejniť článok v inštitucionálnom repozi-
tári. £ OA Fee sa týka vždy iba vydavateľskej verzie, nie postprintu či preprintu. 

Location predstavujú miesta, kde môže byť článok zverejnený. Pre Inštitucionálny 
repozitár SAV môžeme brať do úvahy viacero variantov: Any Repository (hocijaký repozitár), 
Institutional Repository, Non-Commercial Institutional Repository, Non-Commercial Repo-
sitory. 

V Conditions sa zväčša vyžadujú podmienky typu: mať uvedeného vydavateľa, DOI, 
odkaz na vydavateľskú verziu. 

Na stránke Sherpa Romeo sa nachádzajú v časti About rôzne dôležité údaje, naprí-
klad v podsekcii Glossary sú vysvetlené slovné spojenia, ktoré nemusia byť jasné používate-
ľom. 

Do Sherpa Romeo je možné zaregistrovať časopis, vydavateľa, politiku vydavateľa 
prostredníctvom formulárov, ktoré sa nachádzajú v sekcii Contact. Ich tím odborníkov ná-
sledne preskúma stránku vydavateľa, časopisu a politiku vydavateľa, ak spĺňa požiadavky, 
bude zaregistrovaný. 

 

Služba Sherpa Juliet 

Ďalším významným nástrojom je Sherpa Juliet. Databáza Sherpa Juliet slúži na prehľad 
podmienok a odporúčaní financovateľov/donorov výskumov, ktoré musia vedci dodržiavať 
pri výskumnom procese a publikovaní výsledkov vedy formou OA.  
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