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Spôsob, akým sa uverejňujú výsledky vedy, treba zmeniť, pretože súčasná
situácia nie je dlhodobo udržateľná.
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Prečo sa vlastne publikuje veda? Jednoducho povedané, s výsledkami
výskumu sa treba podeliť. Bez toho, aby sa výskum publikoval, by zvyšok
vedeckej komunity nevedel, k akým výsledkom sa iní výskumníci dostali,
ktoré predpoklady sa potvrdili a ktoré boli vyvrátené.

Publikovanie je spôsob, akým je možné nadväzovať na existujúce poznatky.
Netreba teda vždy začínať od úplných základov, nový výskum je možné
založiť na publikovaných výsledkoch predchádzajúcich skúmaní. Navyše
výskum v každej oblasti je úzko špecifikovaný a každý výskumník alebo
výskumný tím skúma len veľmi malý výsek skúmaného problému.
Publikovaním sa zaručí, že tieto čiastkové poznatky sa môžu spojiť do
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väčších záverov.

Publikovanie článku alebo knihy preto znamená omnoho viac ako len
„čiarku“ za publikáciu, čo sa často na Slovensku považuje za hlavný cieľ –
je to zároveň aj podklad na ďalší výskum. O miere, do akej majú výsledky
výskumu zmysel aj pre ostatných vedcov, hovorí počet citácií. Tieto
ukazujú, ako často je na výskum nadväzované, ako často sa výsledky
výskumu používajú v ďalších skúmaniach.

V neposlednom rade sa veda publikuje preto, lebo toto je spôsob, akým sa
prezentuje množstvo a kvalita vedeckej práce jednotlivých výskumníkov –
počet článkov a úroveň časopisov, v ktorých sú tieto uverejnené, hovoria
veľa o vedeckej práci daného autora.

Kto platí za prístup k článkom?

Kvalita samotných časopisov, ktoré sú dominantnou formou rozširovania
vedeckých poznatkov, sa výrazne líši. Niektoré sú veľmi kvalitné, iné sú
menej, mnohé sú veľmi nekvalitné a existujú aj také, ktoré za poplatok
uverejnia hocičo bez reálneho posúdenia (tzv. predátorské). Problémy sú
so všetkými kategóriami časopisov, aj s tými najkvalitnejšími. Tieto sú
vydávané niekoľkými hlavnými vydavateľstvami publikujúcimi stovky
časopisov vo všetkých oblastiach výskumu zvyčajne v spolupráci
s výskumnými inštitúciami, ktoré zaručujú ich kvalitu. Kvalitu rukopisov
skúmajú odborníci z danej oblasti, ktorí v rámci posudzovacieho procesu
anonymne overujú, či je text vhodný na publikovanie.

Vydavatelia sa starajú o technickú stránku vydávania (logistiku
posudzovacieho procesu, formálnu úpravu textov, vydávanie časopisov
atď.) a umiestňujú časopisy do platených online databáz (za tzv. paywall).
Bez platby sa dostanete len k abstraktom, samotný text článku môžete
vidieť až po prihlásení do spoplatnenej časti databázy. Výskumné inštitúcie
platia za prístup do databáz mnoho miliónov eur ročne a poskytujú tak
prístup k článkom pre svojich pracovníkov.

Paradoxne, hlavnú časť práce pri príprave článku, ktorá spočíva v kontrole



kvality textov pomocou oponentského procesu, zabezpečujú vedci bez
nároku na odmenu. Vydavatelia tak zarábajú na predaji prístupu
k článkom, o ktorých kvalitu sa starajú práve neplatení posudzovatelia.

V poslednom období sa rozšírila možnosť publikovať článok tak, aby bol
voľne prístupný pre všetkých, bez potreby platby za prístup do databáz.
V tomto prípade však autori (respektíve ich inštitúcie) musia platiť
vydavateľstvám za vydanie článku nemalé sumy (zvyčajne ide o 2-tisíc eur
a viac). Tieto prostriedky pokrývajú podľa argumentov vydavateľov
náklady na technické spracovanie textov.

Rozdiel oproti vyššie spomínaným takzvaným predátorským časopisom je
v tom, že platba za voľný prístup od renomovaného vydavateľstva nemá
žiaden vplyv na kvalitu posudzovania článku, pričom predátorské časopisy
posudzovací proces predstierajú a ide im len o zisk (odmietnutie článku
znamená zníženie zisku, preto časopisy takéto články neodmietajú).

V čom je problém?

V poslednom čase sa stala možnosť platenia za publikovanie článkov
s voľným prístupom pre všetkých veľmi obľúbenou – zvýšením
dostupnosti sa zvyšuje aj čítanosť článku, ako aj šanca, že článok bude
citovanejší, čo je pre autorov veľmi dôležité. Niektoré grantové agentúry
dokonca vyžadujú, aby boli všetky výsledky výskumu voľne prístupné pre
všetkých. Problémom však je, že cena za prístup do databáz sa neznížila
o množstvo publikácií, za ktorých uverejnenie platia samotní autori.

A tak výskumné inštitúcie platia dvakrát – najskôr zaplatia za publikovanie
článkov bez obmedzení pre ostaných autorov, následne zaplatia za to, aby
mali prístup k článkom, ktorých autori za takýto voľný prístup nezaplatili.
Napríklad Švédsko v roku 2017 zaplatilo za prístup k databáze článkov od
jedného vydavateľa 12 miliónov eur, tomu istému vydavateľovi zaplatilo 1,2
milióna na poplatkoch za publikovanie článkov s voľným prístupom.

Takáto situácia vyhovuje vydavateľom, avšak nie vedeckým inštitúciám,
ktoré sa proti nej búria. Univerzity požadujú, aby sa sumy za prístup do



databáz znižovali úmerne nárastu počtu článkov, ktoré za vydávanie platia.
Švédsko sa z týchto dôvodov rozhodlo od 30. júna 2018 nepredĺžiť zmluvu
s Elsevierom, jedným z najväčších vydavateľstiev vedeckej literatúry na
svete. Podobná situácia je v Nemecku, ktorého vysoké školy nestratili
prístup do databáz tohto vydavateľa ani po tom, čo odmietli predĺžiť
zmluvy. Francúzske inštitúcie sa dostali do podobného konfliktu so
Springerom.

Slovenská skúsenosť je trochu iná – naši výskumníci stratili prístup do
niekoľkých databáz na začiatku minulého roka po tom, čo nebol obnovený
európsky projekt hradiaci prístup k článkom pre slovenské inštitúcie.
Treba však dodať, že toto sa stalo až po roku, počas ktorého sme mali
prístup k databáze bez platenia.

Potreba zmeny

Takýto systém treba zmeniť – napokon, vo väčšine prípadov ide o verejné
výskumné inštitúcie, ktorých rozpočty pochádzajú od daňových
poplatníkov. Je nevyhnutné však začať diskusiu o tom, ako sa súčasný
systém má zmeniť. Problémy poznáme, teraz potrebujeme návrhy na
zmenu. A tieto je potrebné urobiť v spolupráci s vydavateľmi, pretože
postupná zmena nebude bez nich možná a na revolúciu si nik netrúfne.

Tento text ste mohli čítať vďaka tomu, že ste predplatiteľom Denníka N.
Ak máte pripomienku alebo ste našli chybu, napíšte na
editori@dennikn.sk.
Vážime si vašu podporu.

https://predplatne.dennikn.sk/?ref=veta
mailto:editori@dennikn.sk?Subject=Reakcia%20%2F%20upozornenie%20od%20%C4%8Ditate%C4%BEov&Body=%0A%0A----------------%0A%C4%8Eakujeme%20V%C3%A1m%20za%20nezmazanie%20tohto%20textu.%20Obsahuje%20linku%20d%C3%B4le%C5%BEit%C3%BA%20pre%20identifik%C3%A1ciu%20zdroja%20pripomienky%3A%20https%3A%2F%2Fdennikn.sk%2F1178018%2Fako-sa-publikuje-veda-a-preco-to-treba-zmenit%2F

