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Není všechno zlato, co se třpytí



Doporučujeme zobrazení na celou obrazovku



Webinář je po celou dobu nahráván

• Všichni účastníci dostanou automaticky odkaz na nahrávku
• Záznam bude dostupný na stejném odkazu, na kterém jste se registrovali



Máte v průběhu prezentace otázku?

Napište svoji otázku do okna “Ask a Question” na Vaší obrazovce. Během 
prezentace budou otázky zodpovězeny.



Predatory publishing



Predátorské vydavatelství  a časopisy
• Predátorští vydavatelé a časopisy zneužívají potřebu komunikovat vědu, 

deformují myšlenku Open Access (Otevřený přístup) a zlomyslně adresují 

„problém” rychlost publikování a recenzentního řízení.

• Typické varovné signály:

• Podezřele rychlá publikace (jeden či dva týdny)

• Vždy kladné hodnocení recenzního řízení (tj. recenzentní řízení chybí)

• „Předpokládané” nebo „místní” bibliometrické parametry

• Špatná jazyková úroveň, „podezřelé” webové stránky, odkazy s použitím zkratek

• Relativně nízké poplatky bez odůvodnění

• Nedostatečné informace o vydavatelství, redakční radě a procesu samotného 

publikování



Jak si všimnout predátora?
• Už vaši kolegové o někdy o časopise slyšeli? Kdy a kde? 

• Jak snadno lze nalézt informaci o vydavatelství a kontaktní detaily? 

• Existuje transparentní popis procesu recenzentního řízení? 

• Je časopis indexován v některé z profesionálních databází, kteou používáte a 

které důvěřujete?

• Jsou s publikováním spojeny nějaké poplatky? Pokud ano, za co, kolik a kdy 

musíte platit?

• Kdo jsou členové redakční a poradní rady? Poznáváte tyto vědce?

• Je vydavatel členem obchodních společností nebo sdružení?

• Jak vypadá webová stránka časopisu? Jak jste je našli?



Predatory publishing

Predátor nebo ne?

Good practices in scholarly publishing



Jak ověřit OA časopis, ve kterém chci publikovat?

• U neznámých či nových časopisů/vydavatelů věnujte pozornost ověření

kvality, pečlivě vyhodnoťte, zda časopis/vydavatel nevykazuje znaky 

predátora.

• Ověřte si na portálu ISSN, zda časopis skutečně existuje, jeho ISSN a 

kvalitu oficiálního webu

• Ověřte si informace, které jsou na stránkách časopisu uváděny (např. zda

existuje instituce, která je uvedená jako vydavatel, informace k publikačním

poplatkům, kdo je členem redakční rady atd.).

• Ověřte si, zda jsou uvedené metriky skutečné (+kontrola v databázi)

• Podívejte se, zda v časopisu publikoval někdo z Vašich kolegů a 

zeptejte se na osobní zkušenosti.



Pokud něco zní příliš dobře, než aby to byla 

pravda, pravděpodobně to tak je!

https://thinkchecksubmit.org/

https://vimkdepublikuji.cz/

https://thinkchecksubmit.org/


Jak zkontrolovat, zda časopis jedná eticky?

• Časopis musí mít jasné prohlášení Publikační etiky a odmítnutí 

nekalých praktik

• Prohlášení musí detailně popsat práva a povinnosti autorů, 

recenzentů a editorů, jakožto i důsledky, pokud jsou zjištěna 

nebo hlášena pochybení.

• Scopus, stejně jako některé další databáze, jsou otevřeny pro 

hlášení pochybení z indexovaných časopisech.

• Toto prohlášení vás jako autora chrání před predátorskými 

časopisy



Opatření a postupy které je třeba řešit v 
časopisech

1. Obvinění z pochybení

2. Autorství a přispívání

3. Stížnosti a odvolání

4. Střet zájmů a konkurenční zájmy

5. Data a reprodukovatelnost

6. Etický dohled (Comitee on Publication Ethics)

7. Duševní vlastnictví, autorská práva

8. Vedení časopisu, managment

9. Rezencentní řízení

10. Diskuse a opravy po publikaci









Scopus: selection criteria and process



Predatory publishing



Predátorské... konference!

• Fungují na stejném principu jako predátorské časopisy a vydavatelství: zneužívají potřebu 

komunikace vědy, networkingu, a budování uznání

• Varovné signály:

• Neznámý organizátor, neznámí členové vědeckého výboru

• Soukromé emailové adresy organizátorů a členů výboru 

• Neodůvodněné poplatky (např. přihlášení abstraktu), podezřelé metody platby (Western Union, 

PayPal apod.)

• Mlhavé informace o programu, vybraných řečnících nebo plakátové sekci (poster session)

• Poplatky extra za to být hlavním řečníkem, členem výboru apod

• Bonus: konference je v turisticky atraktivním místě!



Zprostředkovatelé článků, prodejci citací...

„Zprostředkovatelé článků” jsou společnosti, které jsou založené na poskytování 

eticky nepřijatelných služeb jako:

• Prodej spouluautorství v článku, který už je v recenzentním řízení (Scopus, WoS 

atd.)

• Prodej manuskriptů článků v angličtině

• Vylepšování H-indexu

• Prodej citací, referencí...

Takové praktiky jsou neetické a v některých případech je lze 

považovat za nezákonné, což má za následek stažení článku a 

vážné poškození pověsti autorů.



Scopus: selection criteria and process



Klíčové body
• Etické pochybení poškozuje pokrok ve výzkumu a pověst zúčastněné osoby.

• Predátorští vydavatelé a časopisy nezaručují žádný ze čtyř pilířů vědecké komunikace 

(registrace, certifikace, šíření a uchování).

• Zprostředkovatelé článků působí z právního hlediska v šedé zóně, ale jasně neeticky! 

Časopisy, které porušují etická pravidla, jsou z databáze Scopus odstraněny.

• Autorství, recenze, citace a související nejsou na prodej.

• Pokud jste si vědomi etického pochybení (v časopise, publikovaném článku): reagujte!

• Pokud váháte, podívejte se na: https://publicationethics.org/ - COPE (Committee on 

Publication Ethics)

• Vzdělání je klíčem!

https://publicationethics.org/


Ujistěte se, že nezmeškáte žádný z našich 

webinářů! 

Podívejte se na Elsevier Online Training Hub

a prohlédněte si širokou nabídku webinářů!

https://bit.ly/ElsevierWebinare

https://bit.ly/ElsevierWebinare


Thank you

Anežka Baquero Forero
a.baqueroforero@elsevier.com

Děkuji za pozornost!
Sledujte také naší Facebookovou stránku!
https://www.facebook.com/ElsevierCZSK

https://www.facebook.com/ElsevierCZSK

