Kulatý stůl se zástupci kateder EF JU a přednášejících na téma: „Predátorské
časopisy a jejich vliv na hodnocení a odměňování ve vědě a výzkumu“
Termín: pátek 4. 11. 2016

Umístnění: budova F

Cíl setkání: Identifikovat hlavní znaky predátorských časopisů a jejich vlivu na hodnocení, odměňování
a etiku ve vědě a výzkumu. Struktura témat kulatého stolu se orientuje na otázky související s predátorskými
časopisy. Hlavními řečníky budou zástupci sekcí, zástupci ostatních univerzit a pozvaní řečníci. Jde o diskusi
o aktuálních hrozbách ve výzkumném prostoru. Hlavním výstupem bude zápis ve formě tiskové zprávy.
Podmínkou efektivního kulatého stolu je aktivní účast účastníků.
11:00–11:20 Odborná přednáška „Mezi predátory a parazity: hrozby, výzvy a příležitosti ve vědeckém
publikování“ (Mgr. Luděk Brož, MPhil., PhD.; platforma DeRIVace; Etnologický ústav, AV ČR v.v.i.)
11:20–11:40 Odborná přednáška: „Manuál pro boj s predátory“
(Ir. Mgr. Michael Komm, PhD.; místopředseda Fóra Věda žije!; Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.)
11:40–12:10 Zkušenosti s predátorskými časopisy
(Hlavní znaky predátorských časopisů, seznamy atd.)
 Znaky predátorských časopisů.
 Spolupráce s ostatními institucemi.
 Zkušenosti s predátorskými časopisy.
 Možnosti prověření časopisů (seznamy).
Otázky:
Umíte rozeznat predátorské časopisy?
Máte zkušenosti s predátorskými časopisy? Příklady z praxe.
Jaké používáte zdroje při odhalování / posouzení časopisů?
Spolupracujete s ostatními VŠ / AV ČR, nebo jinou platformou při odhalování predátorských časopisů?
12:10–12:40 Hodnocení a odměňování vědy a výzkumu
(Vliv predátorských časopisů na hodnocení vědy a výzkumu)
 Kritéria hodnocení vědy a výzkumu.
 Možnosti prevence neadekvátního hodnocení.
 Penalizace za publikování v predátorských časopisech.
Otázky:
Jaká používáte kritéria hodnocení vědy a výzkumu? Otázka retrospektivy hodnocení.
Zohledňují kritéria hodnocení vědy problematiku predátorských časopisů?
Jakým způsobem odměňujete za vědu a výzkum? (typy odměn, kritéria)
Jsou výsledky v predátorských časopisech odměňovány?
12:4 0–13:10 Etické otázky vědecké činnosti
(Souvislosti s predátorskými časopisy)
 Hlavní etické problémy predátorských časopisů.
 Vliv predátorských časopisů na kritéria dosažení akademických titulů (habilitační, doktorské řízení).
Otázky:
Jak se staví vaše pracoviště / fakulta / univerzita k etice publikování?
13:10–13:30 Závěrečná diskuse
 Formulování závěrů.
 Tvorba tiskové zprávy.
Uvedené časy jsou orientační. Akce je přístupná také všem zájemcům z řad studentů a pracovníků EF JU.
Těšíme se na Vaši účast, moderátoři diskuse Miloslav Lapka, Martin Pech a Jan Vávra.

