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Standardní model vědeckého časopisu 

 Periodická publikace mající název vyjadřující obsahové 
zaměření, koncepci, případně podrobnější specifikaci  

 Odhad přísunu rukopisů              frekvence vydávání, počet 
čísel, stránek               administrativa, „peer-review“, ediční 
zpracování               náklady               příjem z předplatného   

 Výsledkem je stanovený rozpočet !!! 

 Autor proto není žádán o úhradu nákladů až na výjimky v 
případě speciálních požadavků (barvy, kvalitní papír apod.) 

 Autor ale musí počítat s delší dobou mezi zasláním rukopisu 
a datem vyjití včetně doby nejistoty, zda práce bude přijata. 



Nástup koncepce Open Access 

 2002 

 Podpora formou grantů 

 Zakládání nových časopisů založených na koncepci 
OA 

 Některé se prosadily, jiné zanikly 

 Předpoklad, že náklady zahrnou do nákladů 
grantové agentury 

 Možnost uhradit náklady publikování nabízí i 
standardní forma vědeckých časopisů 

 Zatímní výsledek = „nic moc“ 



Jeden z nových časopisů 

 V srpnu 2001 biochemik Patrick O. Brown a počítačový 
expert Michael Eisen založili nové vydavatelství v 
podstatě na principu OA pod názvem Public Library of 
Science - PLoS. 

 2002 grant 9 mil. USD od Gordon and Betty Moore 
Foundation, další grant v r. 2006 ve výši 1 mil. USD. 

 postupně bylo zahájeno vydávání oborově zaměřených 
titulů PLoS Medicine, PLoS Biology, PLoS Genetics, a 
další, IF jsou v rozsahu cca 5-15.  

 v roce 2006 zahájeno vydávání titulu PLoS ONE s řadou 
koncepčních změn oproti běžně aplikovaným edičním 
zásadám = mimořádné výsledky !!!  
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Nárůst počtu článků v časopise PLoS ONE 



Ediční zásady časopisu PLoS ONE 

 Časopis publikuje výsleky „primary scientific research“, tedy nikoliv 
přehledné referáty, nebo jakékoliv sekundární informace 

 Zaslané práce nebyly zatím publikovány jinde. 

 Není omezen oborově, jsou přijímány rukopisy „any discipline that 
will contribute to the base of scientific konwledge“ -  je možné 
zasílat rukopisy z jakéhokoliv vědecké disciplíny. 

 Autorů se tak otevírá prakticky neomezené publikační prostředí a 
odpadá důvod pro odmítnutí, že rukopis neodpovídá oborovému 
zaměření časopisu. 

 Kombinace těchto zásad a OA vede k tomu že rozsah časopisu 
není žádným způsobem omezen, kolik rukopisů přijde a bude po 
recenzi přijato, tolik jich bude publikováno. Časopis vychází de 
facto každodenně. 

 Nejzásadnější aspekt je způsob recenzování.  



pokračování ... 

 Časopis PLoS ONE je „a peer-reviewed journal“ publikující „high 
quality research“. 

 Hlavní kriteriem je korektní prezentace všech aspektů práce, oficiální 
formulace = „submissions are considered on the basis of scientific 
validity and technical quality, not perceived impact“ !!! 

 Rukopis musí odpovídat vysokým požadavkům na vědeckou práci, 
přesný popis experimentů, jejich zpracování a vyhodnocení včetně 
odpovídající formy a etickým standardům. 

 Explicitně je konstatováno, že recenzent nemá posuzovat přínos dané 
práce, ale jen výše uvedenou vědeckou správnost.  

 Odpadá tedy důvod k odmítnutí rukopisu že práce se sice zajímavá, ale 
nepřináší nic výrazně nového.  

 Nejsou odmítány negativní výsledky. 

 Předpokládá se inteligentní forma a standardní angličtina. 

 



pokračování ... 

 K disposici je více než 5000 recenzentů, kteří jsou vybíráni 
tak, aby jejich oblast výzkumu se co nejvíce blížila tématu 
posuzované práce. 

 Recenzenti nejsou anonymní !!! Uvádí se na každé práci.  

 Forma publikace nabízí bezprostřední kritiku i hodnocení 
článku.  

 Je stanovena univerzální cena za OA publikaci ve výši 1350 
USD (výjimku mají některé rozvíjející se státy – především africké) 

 Copyright využívá Creative Commons license (CC-BY).  

 Jako důsledek výše uvedených edičních je doba od zaslání 
rukopisu do vydání velmi krátká.  

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/






Impakt faktor časopisu PLoS ONE 



Inspirace: 

Impresivní nárůst počtu rukopisů vedl k tomu, že už řada vydavatelů 

ohlásila zahájení vydávání nových OA časopisů s podobnou ediční praxí. 

např. AIP Advances, BMJ Open, Biology Open, Springer Plus a řada dalších, 

cca 28. Je zajímavé, že z edičních zásad PLoS ONE jsou přebírány především 

zásady týkající se recenzní praxe. Pro ilustraci jsou dále uvedeny některé v původní formulaci: 

peer review process focuses on whether the manuscript is technically correct and original. 
Concepts of ‘timeliness’, ‘significance’, or ‘importance’ are evaluated by the community 
post-publication through the implementation of online commenting and ranking tools 

We ask reviewers to help us to ensure that any studies published in BMJ Open were 

conducted properly, are scientifically credible, reported according to the appropriate 

guidelines (e.g. CONSORT for clinical trials) and ethical. We do not ask reviewers to judge 

importance or breadth of appeal. 

We do not require any assessment of the potential impact of a paper. 

Note that we will not reject a manuscript because it is out of scope or for its 

perceived importance, novelty or ability to attract citations 



Jiný přístup 

Na nedávném Zjazdu chemikov v r. 2013 (Sjezd Chemických společností) 

ve Vysokých Tatrách ředitelka nakladatelství Wiley poodhalila některé aspekty 

 ediční politiky jednoho z nejprestižnějších 

chemických časopisů, které nakladatelství vydává: 

Jedná se o Angewandte Chemie, vycházející od r. 1884 nepřetržitě. 

   IF = 13,56 

Redakce tohoto časopisu zaměstnává 22 PhD chemiků + 8 dalších  

administrativních pracovníků, odmítá cca 76% rukopisů, přičemž 

podstatnou část odmítnutí je realizováno právě specialisty redakce. 

I v tomto případě je cílem této ediční politiky garantovat úroveň vědecké 

práce, autor, na rozdíl od praxe PLoS ONE, nic neplatí.   



Závěry: 

 Termín „megajournal“ je marketinkový, je jen 

otázkou času, zda se ujme. 

 Klíčové jsou ediční zásady pro časopis PLoS ONE, 

které jsou inovační, ale v některých aspektech 

kontrovezní. 

 V každém případě jsou to právě tyto inovační ediční 

zásady, které jsou příčinou velmi rychlé obliby 

časopisu PLoS ONE. 

 Je otázkou dalšího vývoje a času, zda se tyto nové, dá 

se říci vpravdě „revoluční“ ediční zásady prosadí.  



Děkuji za pozornost 


