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O predátorských časopisech a hodnocení výsledků
vědy
O v?deckých ?asopisech, které nehrají poctivou hru, a jak se jim vyhnout píše prof. Jan Trka, prod?kan
pro v?du, výzkum a doktorské studium.

Každému, kdo aktivn? publikuje ve v?deckých ?asopisech, p?icházejí tém?? denn? nabídky publikovat
p?íští práci ve zbrusu novém, ale skv?lém open access v?deckém ?asopise nebo – s mírnou obm?nou – v
již tradi?ním, dva roky vycházejícím periodiku. Tyto ?asopisy ?asto mají jména, která jsou variacemi na
jména zavedených ?asopis?, n?které se honosí i impact factorem (t?ebaže typicky v hodnotách kolem
jedné), ale hlavn? nabízejí rychlý postup p?ijetí ?lánku (pochopiteln? po pe?livém peer-review hodnocení).
Po p?ijetí pak následuje faktura na vysokou sumu za „publika?ní náklady“, pohybující se výši okolo 1 800
USD. Vydávají je vydavatelé skrytí za adresami prestižních v?deckých institucí, ale ve skute?nosti p?sobící
v?tšinou ve t?etím sv?t? (ano, i východní Evropa je z v?deckého pohledu t?etí sv?t!) a publikující desítky,
n?kdy i stovky takových titul?.
To, že tyto ?asopisy nehrají poctivou hru, musí být každému jasné na základ? jednoduché matematiky.
Tolik kvalitních peer-review posudk? by totiž v?decká komunita celého sv?ta ani nestihla zpracovat, natož
p?i slibované rychlosti. Je z?ejmé, že mezi nov? vznikajícími ?asopisy je celá ?ada takových, které prost?
publikují cokoli, pokud auto?i zaplatí publika?ní poplatky. Recenzní ?ízení bu? neprob?hne v?bec, nebo je
zcela formální. Jedná se o prostý obchod: vy pot?ebujete publikovat, protože vás k tomu tla?í váš
zam?stnavatel (univerzita, v?decký ústav), a my vám to za úplatu umožníme.

Beall?v seznam

Web Scholarly Open Access je obecn? uznávaným zdrojem informací.
Screenshot, zdroj: scholarlyoa.com.

Dr. Jeffrey Beall, knihovník z Denverské university, je asi nejznám?jším „sb?ratelem“ podez?elých
?asopis? a vydavatel? a jeho web Scholarly Open Access je obecn? uznávaným zdrojem informací o nich.
Podle n?j bylo v roce 2014 publikováno už více než 400 tisíc ?lánk? ve více než 8 tisících predátorských
?asopisech – jak se jim za?alo ?íkat. Jeho seznam samoz?ejm? sklízí také kritiku od postižených
vydavatel? i publika?ních matador?. Za?azení n?kterých ?asopis? s relativn? vysokým impact factorem
vzbuzuje pochybnosti i u nezaujaté v?decké ve?ejnosti – nicmén? d?kazy o jejich chování, které dr. Beall
dokládá v r?zných diskusích, jsou více než výmluvné. A také sv?d?í o d?kladnosti, se kterou se problémem
zabývá.
Kritéria pro za?azení na seznam ovšem nejsou a z?ejm? nemohou být zcela objektivní; nicmén?, jak píše
sám Dr. Beall ve svém ?lánku v Nature z roku 2012, sou?ástí v?decké gramotnosti musí být i schopnost
rozeznat publika?ní podvod.
U nás pov?domost o predátorských ?asopisech a o pronikání ú?elov? vzniklých publikací do systému
hodnocení v?deckých výsledk? ší?í fórumV?da žije!. To vypracovalo i ?eskou databázi podez?elých
publikací, které se dostaly do systému RIV, seznam ?asopis?, které jsou na Beallov? seznamu a sou?asn?
i ve Scopusu a další užite?né informace.

Jak jsme na tom na naší fakult??

V ?eské databázi (celkem více než 500 ?lánk?) uvízlo jen 17 ?lánk? afiliovaných 2. léka?ské fakult? a/nebo
FN Motol, žádný z nich nemá prvního ?i posledního autora z ?ad našich zam?stnanc? (dvakrát je prvním
autorem doktorand naší fakulty). Zda je to dobrý, nebo špatný výsledek, m?že každý posoudit sám.

Je to chyba v systému?
Dostali jsme se kv?li predátorským ?asopis?m do pasti? Nebudeme moci používat v?decké publikace k
m??ení kvality a efektivity výzkumu? V žádném p?ípad?! Jako kdybychom p?estali provozovat závodní
atletiku nebo cyklistiku proto, že v ní n?kdo podvádí. M??ení délky skoku ?i ?asu v b?hu nebo jízd? na kole
je nepochybn? objektivním m??ením schopností sportovc? – musíme jen d?kladn? st?ežit objektivnost
závodu a ohlídat možný doping. Špi?kové publikace v tradi?ních ?asopisech tradi?ních vydavatel? jsou
po?ád dobrým a jednozna?ným ukazatelem kvality výzkumu. Pot?ebujeme se soust?edit na to, ?emu se
te? módn? ?íká excelence. Tedy na tu skute?n? nejkvalitn?jší v?du, schopnou sout?žit ve svém oboru s
výsledky produkovanými v?dci ze západní Evropy a Severní Ameriky. Odlišit hromad?ní (pod)pr?m?rných
výsledk? a z nich vzniklých stejn? „kvalitních“ publikací od p?vodního, zajímavého, mezinárodn?
kompetitivního výzkumu. Ve svém oboru p?ece každý z nás umí jednozna?n? ur?it, kdo je sv?tová špi?ka,
kdo kvalitní pr?m?r, kdo je nosi?em vody t?ch nejlepších, a kone?n? kdo je pouhý v?decký hochštapler.
prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D., prod?kan pro v?du, výzkum a doktorské studium
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