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Nové publikačné modely  

 Online publikovanie (OA) –> explózia nových časopisov  
... veď čo je potrebné na spustenie online časopisu? 
 nápad 
 počítač 
 bankový účet 

 
VS 

 
 kvantitatívne  

publikačné kritériá 
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Predátorské praktiky  

 knižné publikácie 
 „author mill“ – autorský mlyn  

alebo „vanity publishers“ – publikovanie na objednávku/prianie 
 veľké množstvo titulov v malých nákladoch 
 nízka úroveň editorskej činnosti, problematické recenzné konanie 

 

 konferencie 
 snaha vylákať od účastníkov  

konferenčné poplatky 
 množstvo rôznorodých  

príspevkov 
 virtuálna realizácia, ... 

 

 časopisy 
 zneužitie princípov OA 

 ukradnutá identita 
 
 

Predátorské časopisy – nezohľadnené  
v rozpise dotácií od roku 2017 4 



Predátorský časopis???     8x kedy spozornieť  

 „všezahŕňajúci“ názov časopisu (Academy Exchange Quarterly) 

 časopis žiada poplatok pri podaní článku, namiesto poplatku za 
publikovanie alebo sa pokúša zobrať autorské práva autorom 

 vydavateľ vydáva množstvo relatívne nových časopisov   
a v nich produkuje stovky článkov ročne 

 absentujúce kontaktné údaje 

 problematická redakčná rada – zavádzajúce údaje, časopis 
„zdieľaná“ redakčná rada s inými časopismi 

 krátka doba medzi prijatím a vydaním článku  

 pochybné recenzné konanie 

 v názvoch článkov, resp. abstraktoch  
sú fundamentálne chyby 
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Predátorský časopis???     8x ako sa ho vyvarovať 1  

 Nereflektovať na nevyžiadané e-maily  
od neznámych odosielateľov ponúkajúcich publikovanie práce, členstvo 
v redakčnej rade, účasť na konferencii a pod. 
 
 
 

 Overiť prítomnosť časopisu na tzv. „čiernom zozname“  
– „Stop predatory journals“ (https://predatoryjournals.com/journals/, 
vychádzajúceho z pôvodného Beallovho zoznamu) – ak áno, je lepšie sa 
mu vyhnúť. 
 
 

 OA časopis – overiť v DOAJ (http://doaj.org), tzv. „biely zoznam“.   
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Predátorský časopis???     8x ako sa ho vyvarovať 2  
 Overiť, či je vydavateľ členom uznávaných profesijných 

organizácií, ktoré sa zaviazali k osvedčeným postupom v oblasti 
publikovania, napríklad: 

 výboru pre etiku publikovania COPE (Committee on Publication 
Ethics, https://publicationethics.org/), ktorý stanovil kódexy 
dobrej praxe a definoval zásad transparentnej kontroly kvality 

 asociácie združujúcej OA akademických vydavateľov OASPA (Open 
Access Scholarly Publishers, https://oaspa.org/) 
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Predátorský časopis???     8x ako sa ho vyvarovať 3  

 Skontrolovať ISSN, neakceptovať tvrdenia časopisu o indexovaní 
– overiť, či je časopis skutočne indexovaný v daných databázach 
priamym vyhľadaním (WoS/JCR, Scopus, Medline ...) 
 

 Skontrolovať, či existujú konkrétne kontaktné údaje 
pre časopis a jeho zamestnancov (e-mail, poštová adresa, pracovné 
telefónne číslo). 
 

 Overiť, či sú náklady spojené s publikovaním jasne uvedené.  
 

 Skontrolovať integritu – či je časopis transparentný a je v súlade  
s osvedčenými postupmi  
recenzovania a redakčnej práce.  
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Kritériá posúdenia (ne)integrity časopisu  

 názov časopisu  
 sa nezhoduje s „poslaním“/zameraním  (International Journal of 

Humanities, Engineering and Pharmaceutical Sciences ; International 
Journal of Technology, Management and Humanities) 

 primerane neodráža jeho pôvod (Slovak International Scientific Journal; 
https://sis-journal.com/sis-journal/) 

 falošné/zavádzajúce metriky  
 požiadavka na autora  

o zabezpečenie recenzentov 
 široká škála odborov  

(International Journal  
of Scientific Research) 

 publikačné štandardy 
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Kritériá posúdenia publikačných štandardov (online) 

 informačná architektúra a dizajn webovej stránky 
 redakčný systém 
 jednoznačné identifikátory (DOI) 
 dlhodobá archivácia, prevencia (auto)plagiátorstva a pod.  

 
 jasné a konzistentné informácie pre autorov 
 jednotný citačný štýl, príklady formálnej úpravy  

článku i referencií 
 copyright vs CC (https://sk.creativecommons.org/ ) 

 prebratá publikačná etika? 
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Ukradnutá identita („hijacked journals“)  
 parazitovanie na názvoch etablovaných časopisov (Information Systems 

Management vs Journal of Information & Systems Management) 
 vytváranie identickej webovej stránky – ukradnutá identita dôveryhodného 

časopisu 
 vytváranie falošných webových  

stránok printových časopisov 
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Užitočné odkazy 

 Think – Check – Submit  
(https://thinkchecksubmit.org/)  
(http://vimkdepublikuji.cz/) 
 

 Akademický antipredator (http://antipredator.vedazije.cz/) 
 

 mechanizmus hodnotenia časopisu Journal Evaluation 
Tool (https://digitalcommons.lmu.edu/librarian_pubs/40/) 
 

 http://midas.uniba.sk  
 

 Cabell’s Scholarly Analytics (https://www2.cabells.com/) –  
„blacklist“, „whitelist“ – platená služba 
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Potrebné zobrať do úvahy aj: 

 neschopnosť verejnosti rozlišovať medzi pseudo-  a autentickou 
vedou (Google Scholar priamo neodráža kvalitu) 

 riziko právnych hrozieb (citácie, zoznamy, ušlý zisk, ... ) 
 falošné metriky – ohrozenie  altmetrie  

 

 nutnosť diskusie, spolupráce – kolegov, mentorov, knižnično-
informačných pracovníkov a pod. 
 ak to vyzerá príliš dobre, aby to bola pravda – pravdepodobne je tam problém 
 nejsť primárne cestou menšieho odporu  
 neohrozovať reputáciu publikovaním v časopisoch s nízkou kvalitou 

 

 živelná podpora OA bez varovania o predátorských praktikách 
a rizikách, ktoré prinášajú = viac škody, ako úžitku 
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Ďakujeme za pozornosť. 

http://vili.uniba.sk  

 

http://vili.uniba.sk/
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