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Ukázky…











Údajně i tento článek byl přijat k publikaci...



1. Systém hodnocení vědy v ČR



Bodové hodnocení publikací Metodika 2013-15 … 

Druh výsledku SHVa, 

SHVb

ostatní

Jimp článek v databázi Web of Science 10-305

Jsc článek v databázi Scopus 10-305

Jneimp článek v databázi ERIH

INT 1 30 12

INT 2 20 11

NAT 10 10

Jrec článek v českém recenzovaném časopise (seznam) 4 0

B odborná kniha nebo kapitola v odb. knize 4-120

D článek ve sborníku 8-60





Predátorské publikace a světové databáze

Databáze Scopus: obsahuje nezanedbatelný počet predátorských časopisů.

Databáze Web of Science: vcelku spolehlivá, ale také do ní pronikly 
predátorské a další nekvalitní časopisy (pobaltská nebo rumunská citační 
bratrstva aj.).

Problematické časopisy se objevují v nové databázi Emerging sources
citation index (ESCI).

ERIH: v roce 2015 přechod na novou verzi ERIH Plus. Zatím nepoužitelná pro 
hodnocení kvality.

Knihy: neexistuje spolehlivá kategorizace podle kvality. Hodnotí se metodou 
peer-review.



2. Predátorské časopisy a 
nakladatelství



Predátorské a další pochybné časopisy – I.

• Poměrně nový fenomén – strmý nárůst od roku 2012

• Souvisí s rozvojem publikačního modelu open access (volně přístupné 
publikace, jejichž nakladatelé žijí z publikačních poplatků)

• Celosvětově rozšířené, velmi často zázemí v Číně, Indii, Jihovýchodní 
Asii, bývalém SSSR, na Balkáně

- často mají oficiální sídla v USA nebo západní Evropě!!

• poplatky (při nabídnutí, po přijetí, nebo povinný nákup čísel)  

v SSH kolem 200 – 500 USD /Euro, jinak až 2000 USD

• řada těchto časopisů byla zařazena do databáze Scopus, někdy i Web 
of Science (vč. Emerging Sources Citation Index) 



Predátorské a další pochybné časopisy – II.

• agresivní (spamová) emailová kampaň, nabídky možností publikace, 
editorství, členství v redakční radě

• zavádějící názvy připomínající názvy známých časopisů

• neznámí editoři a členové redakčních rad, členové mnohdy fiktivní 
nebo uvádění bez jejich vědomí

• v někt. případech snaha maximalizovat rychlost publikování: čísla 
neobvykle objemná, možnost vydat více článků v jednom čísle, 
vydávání několika ročníků v jednom kalendářním roce

• žádné, fiktivní nebo nenáročné recenzní řízení
• autorům někdy bývá ihned sděleno, že článek je přijat
• zaslán sice posudek, ale velmi formální, vypracovaný podle šablony
• komentáře a doporučení k přepracování velmi mírné, nepočetné a často 

zaměřené jen na formality (citační styl). 





Vývoj fenoménu predátorských publikací

2010 …. 53 000 článků v predátorských časopisech
2014 ….  420 000 článků

2014 ….   cca 8000 aktivních predátorských časopisů

¾ autorů z Asie a Afriky
Nejvíce vydavatelů Indie, nelze určit, USA, Velká Británie, Nigérie, Pákistán 
Průměrný publikační poplatek :   300 USD 
Průměrná doba čekání na vydání:  3,3 měsíce

(Shen and Bjoerk, BMC Medicine 2015)



Predátorská a podezřelá nakladatelství
• podobné znaky jako u predátorských časopisů

• obvykle model print-on-demand

• žádné nebo nedostatečné korektury

• nekvalitní grafické provedení, sazba, obálka. 

Akademická nakladatelství se svou kvalitou a akademickou prestiží od sebe výrazně 
liší, ale neexistuje nezávislý ranking. Kvalita bude vnímána různě podle oboru a 
země.

Pro sociální a humanitní vědy si lze žebříček kvality představit například takto, ale 
názory se mohou různit: 

• nejprestižnější:  Cambridge, Oxford, Duke University Press … 

• prestižní: Routledge, Palgrave, Sage, Springer, Brill … 

• méně prestižní:  Lexington, Peter Lang, LIT Verlag …

• problematická, ale přijatelná: Cambridge Scholars, Nova Publishing …

• a nepřijatelná:  Lambert …





Jak se vyhnout publikování v predátorech? – I.

• Nevěnovat pozornost spamovým nabídkám k publikacím, 
účastem na konferenci atd.

• Publikovat tam, kde vycházejí texty, které jsou ve vědecké 
komunitě hodnoceny jako špičkové nebo aspoň dobré.

• V každé disciplíně a specializaci „se ví“, které časopisy a 
vydavatelé jsou výborní, dobří, ucházející a co je „odpad“.

• Publikovat u známých a uznávaných nakladatelství (Sage, 
Wiley, Springer, Taylor and Francis - Routledge, Palgrave, 
Elsevier (?), nakladatelství prestižních univerzit …).



Jak se vyhnout publikování v predátorech? – II.

• Experimentovat s rozmyslem při výběru neznámých a nových časopisů / 
nakladatelství.

• Zjistit, kdo je vydavatel – zda např. časopis vydává zavedená odborná 
společnost, fakulta nebo ústav

• Dávat zvýšený pozor u nakladatelství ze zemí mimo severozápadní Evropu a 
USA nebo u časopisů s jiho- a východoevropskými nebo asijskými editory.

• Získat co nejvíce informací o časopisu / nakladatelství na internetu, 
seznámit se s jeho obsahem, prohlédnout si jeho webové stránky, 
namátkově přečíst některé články.  

• Sledovat varovné signály v průběhu recenzního řízení - krátké a nenáročné 
řízení, důraz na poplatky, nedostatky v editaci textů, neetické požadavky.

• Nepublikovat v časopisech / nakladatelstvích dříve uváděných na tzv. 
Beallových seznamech. 



Beallovy seznamy - scholarlyoa.com
činnost ukončena v lednu 2017

Časopisy a nakladatelstvími vedenými na Beallových seznamech se 
rozumí:

- časopisy vedené na Beallově seznamu samostatně vydávaných 
predátorských časopisů;

- časopisy, jejichž nakladatel je veden na Beallově seznamu 
predátorských nakladatelství (nejčastější případ);

- nakladatelství vedená na Beallově seznamu predátorských 
nakladatelství.

Pro každou publikaci platí vydání Beallových seznamů z roku, v němž 
vyšla. U dosud nevydaných publikací platí nejčerstvější verze Beallových
seznamů.



Užitečné internetové odkazy – I.

Directory of Open Access Journals (DOAJ):
https://doaj.org/

Think – Check - Submit:
http://thinkchecksubmit.org/

Quality Open Access Market:
http://www.qoam.eu/

Who does peer-review? (stránka zřejmě už nefunkční)
http://scicomm.scimagdev.org/#

https://doaj.org/
http://thinkchecksubmit.org/
http://www.qoam.eu/
http://scicomm.scimagdev.org/


Užitečné internetové odkazy - II.

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy:

https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/open-access/zakladni-
informace/predatori/

Věda žije:

http://antipredator.vedazije.cz/

Committee on Publication Ethics:

http://publicationethics.org/

https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/open-access/zakladni-informace/predatori/
http://antipredator.vedazije.cz/
http://publicationethics.org/


Další příklady nabídek 
nekvalitních publikací a 
konferencí









International Conference on  

Economics, Management and Social 
Sciences 

Dear Professor/Scholar,  

2015 International Conference on Economics, Management and Social Sciences (ICEMSS2015) will be held on 

Dec. 8-9, 2015 at Hangzhou, China. We sincerely invite you to submit papers in all fields related to economics, 

management, humanities, education and social sciences. 

The conference information is as following: 

2015 International Conference on Economics, Management and Social 

Sciences (ICEMSS2015) 

Website: http://www.icemss.com 

Venue: Hangzhou, China 

Conference Date: Dec. 8-9, 2015 

Submission Deadline: Oct. 30, 2015 

Papers submitted to the conference should be in English or Chinese. 

All accepted papers will be published online before the conference. 

Conference Topics: Economics, Management, Education Science, History, Linguistics, Literature, Art, 

Sociology, Behavioral Science, Psychology, etc. 

ICEMSS2015 warmly welcomes original and unpublished papers within the related topics. If you have any 

interest, you can know more information via the conference website. 

We are looking forward to your submission. 

Dear Skovajsa, Marek, we send you this email because we got your mailbox from your paper titled The Relative 

Autonomy of Culture in Alexander's Cultural Sociology in SOCIOLOGICKY CASOPIS-CZECH SOCIOLOGICAL 

REVIEW, which is concerned with cultural system; culture and agency; relative autonomy; cultural sociology; 

Jeffrey C. Alexander. 







Příklady (pravděpodobně) 
přijatelných nabídek k  publikaci

Ale: lepší časopisy nemají potřebu pořádat agresivní akviziční kampaň 







3. Opatření o predátorských 
publikacích a nekvalitních 
konferencích

http://fhs.cuni.cz/FHS-1313.html

http://fhs.cuni.cz/FHS-1313.html


Opatření proděkana FHS pro VaV 2/2016

Hlavní cíl: zamezit zbytečnému vynakládání času výzkumníků a veřejných 
prostředků na vydávání textů v publikacích nízké akademické kvality a 
účasti na odborně nehodnotných konferencích

Další cíle:

Seznámit pracovníky a studenty FHS s problémem predátorských publikací a 
upozornit na jeho vážnost.

Předejít predátorským publikacím z neinformovanosti. 

Zdůraznit nezbytnost odpovědného výběru publikačních možností.

Není cílem: morální odsuzování autorů, zvýšení byrokracie, kontrola a 
omezování publikačních plánů



Základní pravidla opatření:

3. V zájmu zachování dobrého jména FHS a Univerzity Karlovy se 
zaměstnancům a studentům FHS zakazuje publikovat v časopisech a 
nakladatelstvích vedených na Beallových seznamech. V případě 
vážných důvodů svědčících pro to, že daný časopis nebo nakladatelství 
se na seznamu predátorských časopisů a nakladatelství objevil 
neoprávněně, mohou zaměstnanci a studenti fakulty postupovat podle 
bodu 12 tohoto opatření.

12. O výjimky z výše uvedených zásad je třeba žádat oddělení pro vědu 
a výzkum FHS UK písemně (emailem) a s dostatečným předstihem před 
plánovanou publikační aktivitou. Žádost musí obsahovat zdůvodnění, 
proč daný časopis nebo nakladatelství nemá být hodnocen jako 
predátorský, a mohou ji doplňovat citace z odborných diskusí na 
internetu apod. (obdobně pro konference).



Děkuji za pozornost 

marek.skovajsa@fhs.cuni.cz


