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Otvorený prístup

 Elektronické publikovanie – nové možnosti
 Náklady sa neuhrádzajú predplatným

– platí autor (inštitúcia, fondy)
– poplatky do výšky niekoľko tisíc eur za článok v najprestížnejších 

vydavateľstvách
– zlatý open access – prístup zabezpečuje vydavateľ (napríklad 

prostredníctvom svojej webovej stránky)
– zelený open access – prístup zabezpečuje autor (napríklad 

prostredníctvom repozitára alebo vlastnej webovej stránky)
– hybridný model – možnosť výberu publikovať s otvoreným 

prístupom (poplatok) alebo s uzatvoreným prístupom (bez 
poplatku)

 Hrozba zneužitia v podobe predátorských vydavateľov a ich 
produktov (časopisov, monografií, konferencií)



Otvorený prístup

 Jedna z definícií predátorstva:
– „… predatory publishers and journals are those who exploit the gold

open-access model for their own profit“ (J. Beall)

 Príznak serióznosti
– registrácia v spoľahlivej databáze pre časopisy s otvoreným 

prístupom, napríklad DOAJ (Directory of Open Access Journals)
– členstvo vydavateľa v spoľahlivom združení vydavateľov publikácií 

s otvoreným prístupom, napríklad OASPA (Open Access Scholarly
Publishers Association)

 Avšak: alternatívne databázy parazitujúce na spoľahlivých 
databázach (zdanie legitímnosti)



Tlak na publikačný výkon

 Pôsobenie v akademickej sfére – povinnosť vedecky bádať 
a zverejňovať výsledky výskumu
– zvyčajná interpretácia – relevantná je kvantita publikácií
– lenže nie je priama úmera medzi rozsahom a kvalitou vedeckého 

bádania a počtom publikovateľných výsledkov

 Prečo publikujeme?
– pragmatické odpovede (kariéra, príjem...)
– principiálna odpoveď – verejný príspevok k poznaniu
– preto: kvantita nie je dôležitá, záleží na príspevku k rozšíreniu 

poznania – zaslúži si publikovanie na úrovni

 Jednoduchý spôsob, ako tlaku vyhovieť – predátorské 
časopisy a vydavateľstvá – nie sú prekážky
– najhoršie možné riešenie z hľadiska profesionálnej cti, rešpektu 

k vede a princípom etiky vo vede!



Recenzné konanie

 Hlavný dôvod – nedostatočné recenzné konanie
 Recenzné konanie

– nevyhnutná podmienka pri publikácii vedeckých textov
– kontroluje sa autorov výskum, dáta, argumenty a závery, 

a vyhodnocuje sa ich celková korektnosť
– zabraňuje tomu, aby sa publikoval nekvalitný alebo nedostatočný 

výskum
– mimoriadne dôležité napríklad v medicíne a v ďalších odboroch, 

ktoré majú priamy dosah na život, zdravie a prosperitu ľudstva
– dôležité aj v iných oblastiach sústreďujúcich poznanie

 Predátorské časopisy a vydavateľstvá
– nerealizujú recenzné konanie, resp. je len formálne, povrchné, 

nemá selektívnu funkciu, len imituje zdanie serióznosti



Recenzné konanie

 Avšak: nedostatočné recenzné konanie nie je automaticky 
dôkazom predátorských praktík, ale môže indikovať
– nekvalitu časopisu, vydavateľstva
– časopis s nedostatkom príspevkov
– alternatívnosť časopisu alebo vydavateľstva s orientáciou na 

výstupy, ktoré nenachádzajú uplatnenie inde
– protekčné alebo „rodinkárske“ praktiky a pod.

 Podozrenie z predátorských praktík vzniká najmä vtedy, keď 
nedostatočné recenzovanie sa spája s výberom poplatkov
– poplatky spravidla nemusia byť vysoké (nanajvýš niekoľko sto eur)
– nízky poplatok – prijateľná investícia pre autora; priláka autorov 

z menej rozvinutých krajín; motivuje k opätovnému publikovaniu 
v časopise; a pod.

– aj relatívne nízke poplatky prinášajú zaujímavý zisk



Praktiky lovu

 Na autorov (aj členov redakčných rád)
– predovšetkým emailové výzvy
– nátlak v podobe opakovaných mailov aj v ich obsahu
– zavádzajúce informácie o časopisoch, ich indexovaniu v databázach, 

impakt faktoroch a pod.
– lichotivé maily napríklad o dôležitosti autorovho už publikovaného 

výskumu
– využívanie neznalosti autora napríklad pri ponukách publikovať 

napríklad prácu prezentovanú na konferencii
– prísľub rýchleho recenzného konania
– prísľub rýchleho uverejnenia príspevku



Praktiky lovu
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Praktiky lovu

 Na časopisy
– pokusy o ovplyvňovanie publikačnej politiky časopisu napríklad 

vnucovaním článkov
– krádež identity časopisu a vystupovanie v mene časopisu, ktorý je 

považovaný za seriózny
– prevzatie zabehnutého časopisu a jeho zmena na predátorský 

časopis
– príklad časopisu Experimental & Clinical Cardiology

– do roku 2013 – vydávaný vydavateľom Pulsus Group
– kúpa časopisu vydavateľom Cardiology Academic Press, následné 

uverejňovanie článkov bez dostatočného recenzného konania (dokázali 
to novinári z novín Ottawa Citizen)

– časopis deklaroval, že ide o oficiálny časopis spoločnosti International 
Academy of Cardiovascular Sciences (údaj prevzatý aj na web Scimago
Journal and Country Rank), ktorá to však poprela

– časopis už zanikol



Praktiky lovu



Riziká

 Pre vedu a poznanie – zverejnenie nedostatočne 
preverených vedeckých článkov môže spôsobiť
– prienik neoverených či nepravdivých informácií medzi poznatky
– prienik pseudovedeckých tvrdení do vedy, ale aj do spoločnosti, 

vďaka čomu sa zníži citlivosť na rozlišovanie vedy od pseudovedy
– založenie ďalšieho výskumu na problematických východiskách –

generovanie ďalších problematických výsledkov, odčerpávanie 
financií, energie, času

– poškodenie povesti vedy a zníženie povedomia o jej rigoróznosti, 
v dôsledku čoho sa môže napríklad spochybniť aj užitočnosť 
financovania vedy z verejných zdrojov

– postupné znižovanie nárokov na rigoróznosť recenzného konania pri 
časopisoch a vydavateľstvách, ktoré síce publikujú seriózne 
výsledky, no nepatria svojou veľkosťou, prestížou, finančným 
zázemím ani okruhom prispievateľov k významným hráčom na trhu



Riziká

 Pre jednotlivca – publikovanie vlastných výsledkov 
v predátorských vydavateľstvách a časopisoch môže
– poškodiť dôveryhodnosť – vedecká komunita nebude jeho výsledky 

považovať za relevantné, grantové agentúry nebudú financovať 
ďalší výskum, vedecké rady môžu zabrániť kvalifikačnému postupu 
(habilitácie, inaugurácie), pracovné miesto môže byť ohrozené, ak 
pôsobí v akademickej inštitúcii s väčšou citlivosťou na predátorské 
publikačné praktiky, a pod.

– znehodnotiť inak cenný výskum, ktorý už nebude možné publikovať 
v serióznych vedeckých médiách – neefektívne vynaložený čas 
a námaha na výskum, ktorý nebude vo vedeckej komunite 
reflektovaný – dehonestácia vlastnej práce

– vyvolať verejný pranier (príklad: dekanka FSV UK čelila v roku 2017 
masívnemu odporu voči jej vymenovaniu do funkcie – otvorený list 
akademikov rektorovi Karlovej Univerzity; 
https://reputationindanger.com/)



Riziká

 Pre inštitúciu – výskyt predátorských publikácií v jej 
publikačnom portfóliu môže
– znížiť kredit inštitúcie v očiach domácich aj zahraničných partnerov 

(v dôsledku čoho napríklad pracovníci z takejto inštitúcie nebudú 
prizývaní do projektov a výskumných tímov)

– ohroziť financovanie inštitúcie, ak sa zmení dotačný vzorec tak, že 
eliminuje predátorské publikácie

– odradiť darcov a znemožniť získanie finančných zdrojov zo 
súkromnej a inej mimorozpočtovej sféry

– spôsobiť aj vnímanie iných pracovníkov inštitúcie ako 
nedôveryhodných napriek tomu, že sa nedopúšťajú podozrivého 
publikačného správania
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Ďakujem za pozornosť!
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