
Open access= 

• režim vydávání odborných publikací 

• základní myšlenka =  vědecké informace mají být volně dostupné všem zájemcům.  
• neprodávají se licence k přístupu   vydavatel potřebuje získat na svou činnost peníze jinou cestou  

 tzv. zlatá cesta (Gold road). 
• Autoři platí autorský poplatek  

Predátorské časopisy: 

• Zneužití režimu Gold Road 

• Parazitování na vědeckém jménu 

• Publikace vyjde, ale není kvalitní 

• Okrádání veřejných prostředků 

• Pay to publish = vyjde skoro vše 

ZNAKY: 

Nulové/mizivé peer review => vydají cokoliv  

• Málo údajů o redakční radě 

• Vylhané metriky 

• Název velmi podobný významným titulům (International Journal of Sport Science  x European Journal of Sport 
Science ) 

• Spammování vědecké obce 

• Absence informací o poplatku 

JAK SE BRÁNIT: 

OTESTOVAT UVEDENÉ ZNAKY 

Zbystřit při „frajerském“ názvu, kontrola např.International = lokace někde v zemi třetího světa 



• Vygůglit „členy“ redakční rady (existují zmíněné instituce? Pracují tam dané osoby? Skutečná práce 

šéfredaktora versus zaměření časopisu Např.scientometrický časopis a šéfredaktor je endokrinolog Potažmo těm 
osobám napsat, zda tam pracují) 

Vygůglit si adresu sídla a porovnat mapu (fotomapa – na místě je třebas grilbar. Příklad čs. European 

Academic Research http://www.euacademic.org/Default.aspx , adresa:  Ion Mihalache 106, Bucharest ) 

• Ověřit výskyt (WoS, Scopus = tvrdí-li, že JE ve WoS a není = predátor. Nevýskyt ve WoS však != predátor!) 

• Hledat titul na DOAJ.org 

• Hledat ISSN na portále ISSN https://portal.issn.org 

• Zkontrolovat na black listu (viz dále) 

• Nepravé metriky (viz dále) 

• BLACK LISTY 

• Beallův seznam (zastaven 2017)   https://beallslist.weebly.com/standalone-journals.html 

• Cabell's  Lists (placené) http://www.cabells.com/ 

https://predatoryjournals.com/journals 

• PODIVNÉ METRIKY 

• Global Impact Factor (GIF) 

• Science Impact Factor  

• General Impact Factor  

• Advanced Science Index 

• Citefactor 

• Universal Impact Factor (UIF) 

http://www.euacademic.org/Default.aspx
https://beallslist.weebly.com/standalone-journals.html
https://beallslist.weebly.com/standalone-journals.html
http://www.cabells.com/
http://www.cabells.com/
https://predatoryjournals.com/journals/


=> zkontrolovat tituly v JCR 

Příklady trollingu: 

*Dr. Joseph Albus Schweyk (Czech Republic) 
Max-Brod University, Faculty of Education, Prague, Czech Republic (neexistující univerzita, fotka Hrušinského) 
V rámci výzkumu se prý věnuje životopisům „starýho Procházky“, kradením psů a pražským hospodám.  

 

*Get me off your fucking mailing list – australští vědci, do International Journal of Advanced Computer Technology 

*Studie o midichlorianech – známé ze Star Wars, proběhlo i českým tiskem 

*opět češi - V červnu 2016 Jaroslav Švelch, Tereza Krobová a Jan Švelch z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 
učinili něco podobného jako „get mi off…“ s tím rozdílem, že napsali článek s mnoha jazykovými i faktickými chybami 

a nechali jej vydat v časopise Mediterranean Journal of Social Sciences. 

 

 

 

ÚKOL: 

Prozkoumejte níže uvedené tituly, zda vykazují predátorské znaky a které a zda byste je označili za 

predátora 

Merit Research Journal of Medicine and Medical Sciences , ISSN 2354-323X 

Journal of Scientometric Research, ISSN 2320-0059 

Eastern European Scientific Journal, ISSN 2199-7977 
 


