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rezignace
Ahoj Michale,
ráda bych tě informovala jako proděkana pro vědu FSV UK, že jsem odstoupila z funkce koordinátora
vědy na IKSŽ. Spolu s tím budu vystřídána v Radě PRVOUK a v Ediční komisi FSV UK novým
reprezentantem, kterého určí ředitelka IKSŽ.
Děkuji výše uvedeným a tebou řízeným pracovním skupinám za příjemná pracovní setkání a možnost
podílet se na jejich úsilí.
Dovol, aby ti ve stručnosti vysvětlila, co mě k rezignaci vedlo.
Na IKSŽ se objevila praxe publikování v časopisech, u nichž je podezření na sporné etické standardy, tzv.
predátorských časopisech. Na tento fakt jsem vedení institutu opakovaně upozorňovala, ale nevytvořila
se dostatečná iniciativa k důraznému odmítnutí této strategie. Vedení naopak publikování v časopisech, u
nichž je podezření na umělé navyšování scientometrických indexů a jiné sporné postupy, podporuje pokud jsem dobře pochopila, tak zejména s odůvodněním, že cokoli, co přináší RIV body, je prospěšné, a
to zvláště v současné finanční krizi fakulty.
Osobně jsou pro mě tyto hodnoty vnášené do vědeckého publikování nepřijatelné - a to bez ohledu na
finanční krizi čehokoli. Domnívám se, že predátorské časopisy jsou patologickou reakcí na patologický
stav (všudypřítomný tlak na excelenci publikací a neustálá evaluace), nikoli jejím řešením. Požadavek na
excelentní publikace (jakkoli je ve své univerzálnosti absurdní) přece nenaplníme tak, že budeme
publikovat v časopisech, které excelenci pouze předstírají a touto simulací, často umně zakrytou
scientometrickými machinacemi, se živí. Dopadá to na pověst konkrétních výzkumníků, kteří si ničí dobré
jméno a šance na akademický postup; na pověst institutu a v neposlední řadě samozřejmě i na pověst
fakulty. V důsledku mohou být tyto krátkodobé strategie i finančně rizikové. Pokud se například do
státního systému evaluace zavede peer-review prvek i na úrovni časopisů (na níž se dnes uplatňuje
pouze strojové posouzení formálních kritérií), budou tyto publikace identifikovány a nepochybně i
sankcionovány.
Sice k tomu už nemám žádné formální oprávnění, nicméně doufám, že výše popsaným rizikům budeš
jako proděkan pro vědu věnovat pozornost a eventuálně se ti podaří je omezit.
(Zmínil ses, že ti fenomén predátorského publikování není detailně známý, takže v příloze posílám
článek, který tento jev a jeho místo v české výzkumné kultuře přehledně vysvětluje. Článek vyšel v revue
Masarykovy univerzity Universitas, 3/2014.)
Ahoj
Irena

-Irena Reifova, Ph.D.
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