
Jak poznat predátorský časopis - karta k osvěžení paměti CPOM
PRO DOKTORANDY

PRVNÍ

Predátorské časopisy vybírají peníze za recenzní řízení, která ale vůbec 
nedělají, uveřejní cokoliv a komukoliv.
 
Časopis ověřujeme přímo na jeho webových stránkách. Projdeme si také pár článků, které 
v časopise vycházejí. Časopis se občas může i změnit, z predátorského na seriózní a naopak.
 
podezřelá znamení:

 - recenzní řízení - příliš rychlé, levné a nevysvětleno proč
 - bibliometrické údaje (impact factor, h-index...) - falešné, špatně použité, nesmyslná čísla
 - identifikátory - falešná ISSN
 - časopis není indexován - ve Web of Science, ve Scopus
 - nakladatel - žádná adresa, žádný e-mail, žádné kontaktní údaje
 - editoři, recenzenti - falešné identity nebo nevědí, že s časopisem spolupracují
 - poplatky za zveřejnění (APC) - není jasné, komu a za co, jenom kolik; cena podezřele nízká
 - licence - není uvedeno, co mohu s článkem dělat (preprint? postprint? vystavit v repozitáři?)
 - archiv starších ročníků - není, starší čísla jsou nedostupná
 - příliš mnoho témat - zvlášť pokud jsou naprosto rozdílná
 - e-maily na komerčních doménách - @google, @yahoo apod. 
 - spam - nabídka na publikování přišla v nevyžádaném e-mailu



znamení falešně negativní
 - nefunkční web - může mít zrovna poruchu
 - nízká kvalita a funkce webu - ne každý má peníze, schopnosti, čas a vkus
 - není v DOAJ - nemusí být, DOAJ je jenom komunitní projekt
 - název - připomíná jiný, slavný časopis; může to být záměr, ale i nemusí
 - chybí tištěná verze - časopis může být plně elektronický
 - časopis je uveden v nějakém seznamu predátorských časopisů
 

znamení falešně pozitivní
 - má ISSN - je to čistě identifikační údaj, uděluje se na požádání
 - je indexován ve Scopus, Web of Science - jejich snaha predátorské časopisy podchytit
 není dokonalá
 - je indexován v Google Scholar - Google Scholar není spravovaná databáze, 
 ale automatický vyhledávač
 - časopis je citovaný někým jiným - citovat lze kohokoliv
 - někdo v časopise už publikoval - publikovat lze kdekoliv
 - časopis není uveden v žádném seznamu predátorských časopisů

 
 
Když všechno selže, kontaktujte svého knihovníka! :-) → marta.zizienova@tul.cz
 


