PREDÁTORSKÉ ČASOPISY
Ve světě vědeckého publikování se lze setkat i s tzv. predátorskými
časopisy.
Predátorské časopisy často zneužívají myšlenku otevřeného
přístupu ve svůj prospěch. Takové časopisy vznikají primárně
s cílem vybírat autorské publikační poplatky a generovat
zisk. Nikoliv podporovat a rozvíjet vědeckou komunikaci.
Podrobný dokument o problematice predátorských časopisů:
http://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/predator.php.
Na Coloradské univerzitě v Denveru vznikl tzv. „Beallův seznam“
– soupis predátorských vydavatelů a časopisů. Seznam reaguje
na nekalé praktiky predátorských vydavatelů.

Je časopis, v němž se
chystám publikovat,
důvěryhodný?
Sdílení vědeckých poznatků a informací je
klíčové jak pro pokrok vědního oboru, tak
i pro profesní kariéru každého vědce. Při
velkém množství publikací, které dnes
vycházejí, je ale důležité si ověřovat,
zda vybraný časopis je seriózní
a důvěryhodný.

Beallův seznam:
+ Vydavatelé: http://scholarlyoa.com/publishers/
+ Časopisy: http://scholarlyoa.com/individual-journals/
+ Podvodníci používající jméno legitimního časopisu:
http://scholarlyoa.com/other-pages/hijacked-journals/
+ Zavádějící metriky: http://scholarlyoa.com/other-pages/
misleading-metrics/
V případě, že časopis z Beallova seznamu je indexován v databázi
Web of Science nebo Scopus, nemá jeho přítomnost na Beallově
seznamu vliv na hodnocení dle metodiky (vždy je ale nutné
prověřit, že se konkrétní časopis v databázi opravdu nachází).
http://www.utb.cz/knihovna/
veda-a-vyzkum

PŘEMÝŠLÍM
PROVĚŘÍM
PUBLIKUJI

Pomocí stránky Vím,
kde publikuji se mohu
ujistit, zda je zvolený
časopis správný pro
publikování výsledků
mého výzkumu.

PŘEMÝŠLÍM

... KDE VYDÁM SVŮJ ČLÁNEK?

Před odesláním článku si ověřím důvěryhodnost vybraného časopisu
pomocí následujících otázek.

PROVĚŘÍM

... DŮVĚRYHODNOST ČASOPISU

Znám nebo znají moji kolegové vybraný časopis?
+ Četl/a jsem někdy nějaký článek z tohoto časopisu?
+ Jsou nejnovější články snadno vyhledatelné na webu časopisu?
Lze jednoduše identiﬁkovat a kontaktovat vydavatele?
+ Je jméno vydavatele jasně uvedeno na webových stránkách
časopisu?
+ Je na stránkách uvedeno telefonní číslo, e-mail a poštovní
adresa vydavatele?
Je jasně určeno, jaký typ recenzního řízení časopis využívá?
+ Je srozumitelně popsán proces recenzního řízení?
+ Je zmíněna obvyklá délka recenzního řízení?
Je časopis indexován službami nebo databázemi, které běžné
používám a znám?
+ Jsou informace o indexaci časopisu přesné?
+ Pokud je zmíněn impakt faktor časopisu, nachází se časopis
v databázi Journal Citation Reports (JCR)?

Je na webových stránkách jasně uvedeno, kolik stojí publikování
v daném časopise?
+ Je na stránkách vysvětleno, proč je publikování zpoplatněno?
+ Jaké náklady poplatek pokrývá a kdy bude platba vyžadována?
Znám členy redakční rady?
+ Jsou mně jména redakční rady povědomá?
+ Uvádí členové redakční rady své členství na svých osobních
webových stránkách?
Je vydavatel členem některé ze známých iniciativ?
+ Je vydavatel členem Committee on Publication Ethics (COPE)?
+ Pokud se jedná o plně otevřený časopis (open access journal), je
indexovaný v Directory of Open Access Journals (DOAJ)?
+ V případě otevřeného časopisu, je vydavatel členem organizace
Open Access Scholarly Publishers’ Association (OASPA)?
+ Je vydavatel členem jiné profesní asociace?

PUBLIKUJI

... POKUD KLADNĚ ODPOVÍM

Kladné odpovědi na většinu otázek znamenají, že mohu přistoupit
k publikování. Je dobré ovšem zvážit také etické a další nároky
na kvalitu časopisu (posílení mé profesní reputace a citovanosti,
indexace článků a jeho snadná vyhledatelnost, existence
standardního recenzního řízení atd.).
Pokud časopis splňuje i tato kritéria, mohu v něm bez obav
publikovat.
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