
Pozor na podvodné časopisy a podvodných vydavateľov !!! 

S rozšírením open –access časopisov vzniká v poslednom období veľké množstvo časopisov 

a vydavateľstiev, ktoré označujeme pojmom predátorské časopisy a predátorskí vydavatelia. 

Sú to podvodné časopisy a podvodní vydavatelia, ktorí sa tvária ako seriózne vedecké periodiká 

alebo vydavateľstvá, ale ich jediným cieľom je vytváranie zisku a vyberanie poplatkov. Zavádzajú 

a klamú   vedeckých a výskumných pracovníkov a znevažujú tak ich  vedeckú komunikáciu. 

Charakteristika predátorských časopisov: 

- predátorskí vydavatelia oslovujú vedcov, výskumníkov, kontaktujú ich verejne dostupnými 

e-mailami a ponúkajú im ľahké a rýchle publikovanie, 

- ponúkajú veľmi skoré uverejnenie ich článkov, vybavenie recenzentského konania do 

niekoľkých dní (môže ísť len o fiktívne alebo vôbec žiadne recenzentské konanie), 

- nemajú temer žiadne pripomienky, akceptujú príspevky minimálnej až žiadnej vedeckej 

hodnoty, 

- varovným signálom je príliš široký tematický záber časopisu a s tým súvisiaci veľký počet 

publikovaných článkov v jednom čísle, 

- mávajú rovnakú redakčnú radu pre viac titulov časopisov, 

- uvádzajú zavádzajúce, fiktívne impact factory (napr. global, univerzal impact factor), 

- zneužívajú názvy prestížných časopisov s veľmi malou obmenou v názve titulu, za účelom 

uvedenia autora do omylu, 

- kontakty na vydavateľa sú málo špecifikované  (napr. uvedený len všeobecný e-mail), 

- pri predstavovaní svojho časopisu uvádzajú nepravdivé informácie o indexovaní daného 

titulu v scientometrických databázach a uvádzajú veľký počet iných aj  

neidentifikovateľných databáz, 

- ich história je veľmi krátka, vychádzajú veľmi krátku dobu ( len niekoľko rokov). 

Ako sa dá overiť kvalita časopisov: 

- ak časopis uvádza impact factor treba si ho overiť v databáze JCR (Journal citation reports 

WoS), 

- overiť si v databázach WoS a Scopus, či sú dané tituly v nich indexované,   

- pozrieť sa do Beallovho zoznamu predátorských vydavateľov http://scholarlyoa.com/publishers/, 

- pozrieť sa do Beallovho zoznamu predátorských časopisov http://scholarlyoa.com/individual-

journals/, 

- pozrieť sa do Beallovho  zoznamu s klamlivou/účelovou 

scientometriou http://scholarlyoa.com/other-pages/misleading-metrics/, 

- pozrieť sa do Beallovho zoznamu časopisov s vyslovene „ukradnutou“ identitou 

-  http://scholarlyoa.com/other-pages/hijacked-journals/, 

- skontrolovať si ISSN v registri ROAD http://road.issn.org, 

- časopis open access si treba zistiť či je uvedený v registri Directory of open access journals 

https://doaj.org/. 

 

Odporúčanie: 

- nespoliehajte sa len na webové stránky časopisu, 

- overte si identitu vydavateľa a časopisu skôr ako v ňom budete publikovať, 

- pri overovaní časopisu sa môžete obrátiť na univerzitnú knižnicu.   
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