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Jak mohou akademické instituce bojovat
 s nekvalitní publikační praxí?
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Kdo je Fórum Věda žije!
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- Zapsaný spolek, navazující na občanské sdružení založené v roce 2009
- Prvotní impuls: ohrožení financování AV, dnes větší zaměření na problémy vědní politiky,
watchdog, etické problémy
- Členové: převážně mladí vědci, většina působí na Akademii věd nebo Univerzitě Karlově
- 2009-2010 podpořen grantem OSF, od té doby financováno z příspěvků členů – autonomie
- Naše aktivity – dobrovolnická práce členů a sympatizantů
- www.vedazije.cz

Témata a kauzy ve kterých jsme se angažovali:
- Kafemlejnek
- Rozpočet na VaVaI (hlavně mezi lety 2009-2012)
- Obsazení a činnost RVVI
- Postavení doktorandů – vznik ČAD

- 2013: kauza Bezouška
- 2014: Kritika poměrů ve vedení GA ČR – centra excelence, Juniorské granty (P. Matějů)
- 2015-16: kauza Strielkowski (predátorské publikace)



  

Manuál FVŽ! Pro boj s predátory

- Výsledek diskuse v rámci FVŽ!

- Sada doporučení určená především pro vedoucí vědecké pracovníky

- Pro tento kulatý stůl možná témata k diskusi spíše než definitivní
pravidla
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0. Rozhodnout se správně

- Pro úspěšnou implementaci jakýkoliv opatření pro zlepšení kvality publikační činnosti je
třeba být přesvědčen, že jsou z dlouhodobého hlediska  pro vědeckou instituticí tou
správnou cestou

- Pro vedení institucí je důležité přijmout odpovědnost za nepříjemná rozhododování  o
tom co je a není etické, jaký je publikační standard atd. - neskrývat se za pseudo-objektivní
metriky (kafemlejnek, habilitace/atestace atd).

- Neexistuje exaktní definice predátorských periodik, proto je prevence je daleko snazší než
rešení vzniklých problémů - vyžaduje ale aktivitu vedení

- V nedávné době vznikla na AV a VŠ řada materiálů týkajících se predátorských časopisů,
vždy se ale omezují na “osvětu” - tj. aby výzkumní pracovnící dokázali rozpoznat podezřelý
časopis a vyhnout se tak nechtěnému omylu. Je ale třeba podchytit i případy záměrného
využívání podezřelých a málo kvalitních periodik (viz. kauza Strielkowski).
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1. Etický kodex a etická komise

- V etické rovině nemá smysl operovat s pojmem predátorských časopisů (obtížná
definice). Na druhou stranu predátoři jsou jen speciální případ širší třídy účelových
neboli nadbytečných publikací. Příklad nadbytečné publikace: “knihy” od LAP.

- Etický rámec MŠMT obsahuje zmínku o nadbytečných publikacích (a jejich
definici), ta se ale (zatím?) nepromítla skoro do žádného etického kodexu akadem.
institucí

Výzkumný pracovník ... zbytecne nevytvarí nadbytecne publikace a
nefragmentuje výsledky výzkumu do více publikací na ukor jejich kvality a
prehlednosti (Zdroj: MŠMT)

Jednání s AV ČR - navržená formulace:

Vedecký pracovník ... publikuje s cilem predaní výsledků a poznatků odborne
verejnosti, ne pouze za ucelem výkazaní prací jako vedeckých výstupů.

- Je potřeba mít funkční etickou komisi, která skutečně preferuje etiku před
loajalitou k instituci

- Etický kodex vytyčuje hlavní etické principy, konkrétní rozhodnutí EK určují
(ne)přípustnou míru. Proto je důležité rozhodnutí EK zveřejňovat (alespoň v
anonymizované podobě).
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http://www.msmt.cz/file/35780


  

2. Nastavení publikačního standardu

- Publikační standard se daleko snáze nastavuje v módu prevence než ex post.

- Vytvořte seznam 5-10 prestižních časopisů/nakladatelů ve svém oboru a ty označte
za doporučené k publikování

- Vytvořte seznam dalších dostatečně kvalitních a prověřených periodik, ty označte za
akceptovatelné k publikování

- U publikací mimo tyto seznamy výžadujte zdůvodnění autora proč se rozhodl k
publikakování v daném periodiku/nakladatelství

- Pokud víte o potenciálně podezřelých časopisech/nakl. (Beallův seznam atd.),
vytvořte i jejich seznam jako nedoporučené k publikování.

- Seznamy jednou za několik let aktualizujte, podrobte je interní debatě na pracovišti
a konzultujte s knihovnami
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3. Kafemlejnek a spol.

- Nepoužívejte body z kafemlejnku pro hodnocení jednotlivých pracovníků/týmů 
(např. OSOH) – toto byl silný motiv pro rozvoj kauzy Strielkowski. Takové hodnocení
by mělo být významně komplexnější.

- Optimalizace publikační činnosti na získání maxima bodů může být výhodná z
krátkodobého hlediska, ale dlouhodobě je to cesta k likvidaci úrovně pracoviště 
(výroba velkého kvanta málo kvalitních výstupů vs. dlouhodobá práce na opravdu
špičkových výstupech).

- Kafemlejnek byl vytvořen v rámci akademické obce a někteří její členové (hlavně z
řad VŠ) ho stále podporují. Pokud s ním nejste spokojeni, dejte jim to vědět

- Kafemlejnek není nutností ani jedinou možností  - např. AV ho nepoužívá

- Kafemlejnek bude již brzy nahrazen Metodikou 2017+, která by měla být výrazně
propracovanější a zaměřená na kvalitu spíše než kvantitu publikací

- Rovněž je třeba podrobit diskusi rutinní počítání vědeckých výstupů např. v
programech OP VVV MŠMT nebo v hodnocení grantových projektů
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4. Habilitace

- V současné době podmínky habilitace často obsahují požadavek na určitý počet
publikací, přičemž pravidla uznávání publikací jsou často ještě méně propracovaná
než kafemlejnek

- Tyto počty by měly být pouze doporučené – je velkou chybou omezit habilitační
řízení na ověřování těchto metrik (publikace, odučené roky atd.)

-  Hlavní slovo by měla mít habilitační komise, který musí převzít odpovědnost za
kvalitu svého rozhodnutí. Je žádoucí mít v habilitační komisi externí členy z
prestižních institucí

- Pokud se vědecký pracovník habilituje na základě predátorských/účelových
publikací, je velké riziko, že tuto praxi bude přenášet na svoje studenty.

- Nový systém akreditací by již neměl vyžadovat garanci všech studijních oborů
profesory, což byl zdroj výrazného tlaku na habilitační řízení.
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5. Elektronická nástěnka

- Vytvořte na svém pracovišti interní elekronickou nástěnku (pinboard), kam budou
mít za povinnost pracovnící nahrávat svoje texty několik týdnů před zasláním do
časopisu. (Neplést s OBD, ASEP atd. kam se nahrávají již vydané publikace).

- Tento nástroj není příliš nákladný a přitom dokáže podnítit interní diskusi o
připravovaných článcích (i vybraných časopisech)

- Zároveň získáte archiv publikací z daného pracoviště

- Informace o nových záznamech na nástěnce mohou být automaticky rozesílány
vědeckým pracovníkům v dané instituci

- Opět se jedná o preventivní nástroj
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Elektronické nástěnky nejsou jen byrokracie, ale i velmi užitečné zdroje informací..

Eurofusion pinboard
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5. Institucionální kontrola

- V kombinaci s preventivními kroky je možné zvážit institucionální kontrolu – vedoucí
pracovník schvaluje publikace před zasláním do časopisu

- Funkční na některých ústavech AV, na VŠ možná kolize se zákonem o VŠ:

- Možný nástroj šikany ze strany vedení

Zákon č. 111/2002 Sb. o VŠ:

§ 4
Akademické svobody a akademická práva
Na vysoké škole se zaručují tyto akademické svobody a tato akademická práva:

a)  svoboda vědy, výzkumu a umělecké tvorby a zverejňovaní jejich výsledků,
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Institucionální kontrola v praxi (TOK ÚFP AV ČR)

1. Hlavní autor sestaví manuskript

2. Proběhne diskuse se spoluautory

3. Manuskript je zveřejněn na el. nástěnce TOSEP a informace o tom je automaticky

rozeslána zaměstnancům oddělení. Po dobu cca 2 týdnů se může kdokoliv zapojit do

diskuse

4. Manuskript je zveřejněn na el. nástěnkách spoluautorů případně na Eurofusion pinboard

5. Manuskript je na el. nástěnce schválen vedením oddělení

6. Tištěný manuscript spolu s “publication release” formulářem jde k podpisu řediteli ústavu

7. Manuskript je zaslán do časopisu

V případě pochybností může vedení konzultovat ústavní knihovnu nebo knihovnu AV
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5. Transparentnost

- Akademické prostředí v ČR si příliš nepotrpí na “praní špinavého prádla”, ale
způsob uvažování se pomalu mění (viz kauza Syková).

- Snaha zamést problém pod koberec ale často vede k tomu, že problém přetrvá a
doroste katastrofálních rozměrů ( kauzy Strielkowski a Bezouška), které mohou
nakonec instituci zásadně poškodit

- Schopnost rozpoznat (publikační) problém a najít odpovídající řešení je nejen
vizitkou schopného vedení, ale i precedensem pro další potenciální případy
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Závěr
- Predátorské a účelově vytvářené publikace jsou fenomén, který je na vzestupu a jen tak
zřejmě nezmizí

- Kafemlejnek vybízí k vysoké produkci “snadných” publikací. Není vynucený shora, ale
vytvořený a udržovaný zástupci akademické obce, především VŠ, kde je někdy využíván
i jako interní manažerský nástroj

- Spolehlivé rozpoznání predátorských časopisů a nakladatelů je obtížné kvůli jejich velkému
množství, rychlé dynamice a absenci exaktní definice

- Publikace v predátorských časopisech nemusí být vždy samy o sobě nekvalitní, absence
řádného recenzního řízení je ale znehodnocuje a jejich existence poškozuje autory

- Akademické instituce by měly dbát na kvalitu svých publikačních výstupů, existuje celá
řada preventivních prostředků. Není ale možné se omezit jen na “osvětu”.

- Etická dilemata spojená s (nejen) publikováním jsou příznakem špatně nastaveného
systému, proto je třeba se snažit o jeho změnu – přizpůsobení se není řešení
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Užitečné odkazy
- Projekt antipredátor: http://antipredator.vedazije.cz

- Beallův seznam: https://scholarlyoa.com/2016/01/05/bealls-list-of-predatory-publishers-2016/

- RIV: http://www.isvav.cz

- L. Plch a J. Kratochvíl (MUNI): Predátorské publikace 
https://www.academia.edu/25306033/Predátorské_časopisy

- Platforma DeRIVace: https://derivace.wordpress.com/

- Blog D. Municha: http://metodikahodnoceni.blogspot.cz

- Kauza Strielkowski: https://zaetickepublikace.wordpress.com/
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