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PREDÁTORSKÉ ČASOPISY 

V poslední době se objevila řada článků, které se věnují problému publikování v tzv. „predátorských 
periodikách“ – časopisech, kde není dostatečně prověřována kvalita článků a nelze je tedy považovat za 

kvalitní způsob vědeckého publikování. Jedná se převážně o časopisy, které jsou založeny na principu tzv. 
„gold“ open access, kde jsou náklady na publikování hrazeny ze strany autora. Tato skutečnost mimo jiné 

poškozuje i dobré jméno těch open access časopisů, které lze považovat za kvalitní. 

Na webových stránkách Jeffrey Beala jsou zveřejněny každoročně aktualizované seznamy podezřelých 

periodik a vydavatelů. Sdružení Věda žije! na základě porovnání těchto seznamů a výsledků uložených v RIV 
vytvořilo přehled institucí a jejich výsledků uvedených v RIV publikovaných v podezřelých periodikách. K datu 

18. 1. 2016 byl celkový počet podezřelých periodik na tomto seznamu 120 a počet výsledků otištěných 

v těchto periodikách celkem 530. Podíl AV ČR dosahoval 12% (61 výsledků). Je otázkou, zda všechna 
podezřelá periodika jsou opravdu predátory. Predátoři v některých případech falšují ISSN a napodobují názvy 

renomovaných periodik.  

Na webové stránce pro zpracovatele ASEP jsou zveřejněny výsledky ústavů AV ČR uvedené v RIV 

v časopisech, které jsou na seznamu sdružení Věda žije!. Vzhledem k tomu, že se v některých případech 
jedná o časopisy indexované ve Web of Science, je otázka zda tyto časopisy na seznam predátorských 

periodik patří. Rádi bychom (ve spolupráci se zpracovateli ASEP jednotlivých pracovišť, kterých se to týká) 
zjistili, nakolik jsou takto označená periodika skutečně predátorská. 

Přesto, že v AV ČR není míra publikování u predátorských vydavatelů a periodik zatím tak vysoká jako 
na vysokých školách, KNAV bude vývoj v této oblasti nadále sledovat. Zejména začínající autoři by měli být 

upozorněni na co se soustředit při výběru periodika a stejně tak je dobré předem prověřit vydavatele při 
jejich žádostech o účast vědeckých pracovníků v redakčních radách neznámých periodik. 

V článku Ivy Burešové je popsána charakteristika predátorských vydavatelů a podle kterých znaků lze 
podezřelá periodika odhalit: https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/predatorsti-vydavatele-hrozba-open-

access/ 
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