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Otevřený přístup k informacím
Otevřený přístup: za veřejné peníze-veřejné výsledky



-




publikování v otevřených časopisech
časopisy v DOAJ (Directory of Open Access Journals ) https://doaj.org
Zlatá cesta (Open Access: Golden road)
poplatek hradí autor, otevřený přístup k plnému textu poskytuje vydavatel
Zelená cesta (Open Access: Green road)
vydavatel umožňuje autorovi uložení článku do repozitáře buď hned po vydání nebo
po určité době, s tím, že vydavatel uvádí podmínky, kdy a jak může autor šířit
článek. Podmínky zveřejnění zjistíte v rejstříku
http://sherpa.ac.uk/romeo/index.php
hybridní časopisy (články, které jsou primárně přístupné na základě
předplatného a zároveň je část z nich přístupné v OA) „double dipping“
Podmínka OA: program Horizont 2020 (Horizon 2020), publikace v rámci projektů
zaměřených na inovace, publikační poplatky je možné hradit z projektu.
Article processing charge (APC), poplatek který hradí autor za publikování článku

Příklad hybridního časopisu
Wood Science and Technology








Springer Berlin Heidelberg
ISSN 0043-7719 Print
ISSN 1432-5225 Online
IF=1,92
Přístup: za poplatek, nebo OA
Seznam OA článků
Free download jen u OA



http://sherpa.ac.uk/romeo/search.php



http://www.springer.com/life+sciences/forestry/journal/226?token=prtst0416p

Příklad hybridního časopisu
Geoderma (The Global Journal of Soil Science)
 Elsevier
 ISSN 0016-7061
 IF=2,772 (JCR)
 Přístup: za poplatek, nebo OA

http://www.journals.elsevier.com
/geoderma/open-access-articles

Publikování v impaktovaných časopisech

 Kvalita odborných časopisů se posuzuje podle různých

kritérií. Nejdůležitější kritérium je recenzní řízení; redakční
rada časopisu má mezinárodně uznávané odborníky
 Proces recenzního řízení má svoje pravidla; hodnotí se:
přínos publikovaných výsledků, novost, analýza, citace…;
délka procesu recenzního řízení je různá
 Výše poplatků a podmínky vydavatelů jsou různé
 Dalším kritériem je impakt faktor a ten souvisí s mírou
citovanosti článků, jeho hodnotu si lze ověřit v databázi
JCR (Journal Citation Reports)

České impaktované časopisy

 V databázi JCR (Journal Citation Reports) lze

vyhledat s pomocí kritéria: Select country, přehled
českých impaktovaných časopisů
 dále lze omezit vyhledávání na kategorie:



1. SCIE: přírodní a technické vědy (40) (ke dni 12. 6. 2016)
2. SSCI: společenské vědy (11) (ke dni 12. 6. 2016)

http://uvis.mendelu.cz/elektronicke-informacni-zdroje

Přírodní vědy

Na obrázku je jen ukázka,
celkově je 40 českých impaktovaných
časopisů (ke dni 12.6.2016)

Společenské vědy

Celkově 11 českých
impaktovaných časopisů
(ke dni 12.6.2016)

Kde publikovat?~co je hodnoceno






Časopisy indexované ve Web of Science Core Collection
Časopisy indexované ve Scopus
Časopisy uvedené v databázi ERIH Plus
Časopisy uvedené v seznamu recenzovaných
neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=495942
Databáze EIZ přístupné pro MENDELU:
http://uvis.mendelu.cz/elektronicke-informacni-zdroje
Další výsledky vědy: Metodika hodnocení VO 2013-2016
http://uvis.mendelu.cz/podpora-vedy

Ohrožení kvalitní vědy
 Je třeba publikovat!
 Kvalita nebo kvantita publikací?
 Vznik nových vydavatelství a časopisů v online formě;








plagiáty
Nepřehledná situace, rychlý rozvoj informačních
technologií
Nabídky k publikování, pozvánky na konferenci; spamy
Problém autocitací
Publikování v hybridních časopisech je možné, ale
souvisí s tím počátek predátorů
Vznik predátorů ve vědě, zneužití OA přístupu Zlaté cesty
Etika správné publikační praxe

Predátorské časopisy














Pojem „Predatory Journals“- Jefrey Beall (University of Collorado)
Jedná se o podvodné praktiky vydání publikací: snadno a rychle; za poplatek
cílem predátorů je: zisk
Nejedná se o vědecké časopisy, ale o tzv. pseudovědecké časopisy nebo konference
(často nízká kvalita článků po vědecké stránce, není totiž prověřována)
Největší problém: velmi krátké nebo fiktivní recenzní řízení (peer review)
Uvádí chybné hodnotící faktory (IF), další podvodné metriky (Global IF apod.)
Zavádějící informace o indexaci časopisu v různých rejstřících a databázích
Nabídka k publikování přichází e-mailem
Nejvíce jsou ohrožení mladí vědci, v poslední době: v podstatě všichni autoři
Predátorské časopisy nebo jejich vydavatelé mají podobné názvy jako renomované
prestižní časopisy, vydavatelé a napodobují i často webové stránky renomovaných
časopisů
Parazitování na známých jménech (redakční rady obsahují často jména známých vědců
bez jejich vědomí, stejné složení rady pro více časopisů…)
Nespecifické kontakty na vydavatele, nepravdivé údaje o sídle vydavatele
Poplatky za publikování jsou sdělovány většinou až po akceptování článku

Jak je poznat? Soustřeďte svoji pozornost na:
 Informace o recenzních řízení (predátoři mají proces recenzního řízení

velmi krátký, někdy v řádech dnů), nedodržují se publikační standardy
(metodická stránka, přínos, argumentace, kvalita analýzy, novost atd.)

 Prověřit:







Impact factor (IF)- databáze JCR (Journal Citation Reports)
Rejstřík DOAJ, kde je seznam Open Access časopisů https://doaj.org
Kontaktní informace a webové stránky, informace o platbě
Beallův seznam predátorů a vydavatelů https://scholarlyoa.com/publishers
Existují různé blogy a fóra k problematice predátorů, např. fórum pro veřejný
prostor ve vědě a kultuře, tzv. antipredátor http://www.vedazije.cz
Pozor na podezřelé konference, např. vydavatelství WASET (World Academy of
Science, Engineering and Technology) https://www.waset.org

 Problém při publikování v predátorských časopisech vs. publikační

činnost a hodnocení výsledků

Predátor: zkrácení publikačního procesu

Podezřelé konference-WASET
•
•
•
•
•
•
•
•

WASET nabízí celou řadu konferencí pro široký
okruh oborů (stovky vědeckých konferencí ročně)
WASET je uveden v seznamu predátorských
vydavatelů (Beallův seznam)
Láká vědce k publikování v OA časopisu
Vydavatel: Canakkale, Turecko
Nabízí recenzi přibližně 3 měsíce, publikování bez
poplatku. Platba za účast na konferenci
Open Access přístup
Časopis vychází každý měsíc
Články jsou podle vydavatele indexovány:
v Google Scholar, Scopus, Thomson Reuters
Ověřili jsme indexaci: a zjistili, že články jsou
uvedeny jen v Google Scholar!

•
•

https://www.waset.org/Conferences
scholar.waset.org/year/number

WASET=World Academy of Science, Engineering and Technology

Podezřelé konference WASET
Články byly vydány
ve sborníku International
Science Index

s eISSN 1307-6892,
v tištěné formě
a zároveň jako speciální číslo
časopisu, který je dostupný
online (OA přístup)
International Journal of
Biological, Biomolecular,
Agricultural, Food and
Biotechnological Engineering
Nenalezeno ISSN, časopis není
uveden v DOAJ, v Sherpa Romeo
chybí název časopisu!
Časopis a sborník je podezřelý!!!

Conference ICABBBE 2015, 17 th International Conference on Agricultural, Biotechnology, Biological and Biosystems Engineering

Příklad časopisu-predátora
 Časopis: Journal of Analytical Toxicology

x
 Predátor: Journal of Environmental &Analytical Toxicology
 Časopis: Journal of Analytical Toxicology
 ISSN1945-2403 online, 0146-4760 print, IF=2,858 (JCR)

je uveden v Sherpa Romeo
 http://jat.oxfordjournals.org/
x
Predátor: Journal of Environmental &Analytical Toxicology
 ISSN 2161-0525, Open Access, uvádí IF=2,72
IF nebyl nalezen v JCR!, časopis ve skutečnosti nemá IF !
 V Sherpa Romeo nenalezen !
 Podezřelý časopis
 http://www.omicsonline.org/environmental-analytical-toxicology.php

Pozor na spamy!

• Subject: Call for
papers, Call for articles
• Chyba hned v úvodu:
Impact Factor value
based on International
Citation Report (místo
Journal Citation
Reports)
• Chyba v závěru:
Thompson Reuters
• Další metriky: např.
Global Impact Factor

Příklad dvou rozdílných časopisů
 Wulfenia ISSN 1561-882X – časopis s IF
http://www.landesmuseum.ktn.gv.at/210226w_DE.htm?seite=15
Upozornění na stránkách vydavatele
Warning!
The websites www.multidisciplinarywulfenia.org
are not the official websites of the journal “Wulfenia: Mitteilungen des Kärntner
Botanikzentrums” published by the Regional Museum of Carinthia. These websites
criminally usurp the identity of the official journal. They fraudulently use false
informations, a false editorial board and false publication requirements to encourage
authors to submit articles and to transfer page fees to a bank account in Yerevan
(Armenia).

 Wulfenia Journal (predátor) http://www.multidisciplinarywulfenia.org/



podobné stránky jako pravý časopis
používá ISSN pravého časopisu!

Sporné případy: je to predátor?
 V databázích WoS Core Collection nebo Scopus můžeme nalézt i

časopisy, které vykazují známky predátorství (komplikuje se
identifikace)
 Časopis-predátor může mít IF, nutno ověřit
 Dříve renomovaný časopis Experimental & Clinical
Cardiology (1996/2011), ISSN 1205-6626 byl v r. 2013
odkoupen predátorským vydavatelem, od r. 2014 nemá impakt
faktor, v Sherpa Romeo-nalezen, aktualizace záznamu r.2012!!!
 Noví, poměrně neznámí vydavatelé monografií (Lambert

Academic Publishing)

 Pomůcka při ověřování: Beallův seznam
https://scholarlyoa.com/publishers

Příklady OA časopisů, kde publikují naši AP

 PLoS ONE (Public Library of










Science), tzv. raketový vzestup
publikování
Potravinárstvo
Agriculture
Climate Research
Molecules
Toxins
Forum Geografic
Sustainability
Current Life Science











Nutrients
Ekológia
Frontiers in Plant Science
Economics and Sociology
Journal of Education Culture and
Society
Journal of Analytical Atomic
Spectrometry
Interdisciplinaria Archaelogica
Scientia Agriculturae Bohemica
International Journal of
Electrochemical Science- pozor,
problémový časopis!

Doporučení, jak nenaletět predátorovi:
 Zjistit si podmínky recenzního řízení
 Ověřit si Impakt faktor
 Ověřit si složení redakční rady, afiliace,









zastoupení zemí, kontakt, adresu, podmínky platby
Ověřit si, jaké články časopis vydává
U Open Access časopisů si ověřit, zda jsou uvedeny
v DOAJ https://doaj.org
Ověřit podmínky archivace článků na Sherpa Romeo
http://sherpa.ac.uk/romeo/index.php
Další ujednání: podmínka sponzorského daru, podmínka vstupu do redakční
rady, nestandardní podmínky
Beallův seznam, https://scholarlyoa.com/publishers
Pozor na spamy, nabídky e-mailem, nereagovat
Číst pozorně webové stránky časopisů
Konzultace na pracovišti i mimo, se spoluautory, v zahraničí…
Konzultace v Univerzitní knihovně, ÚVIS,
nadezda.fasurova@mendelu.cz

Použité zdroje
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Predátoři v publikování

Děkuji Vám za pozornost!

nadezda.fasurova@mendelu.cz
Informační centrum, ÚVIS

