Časopisy
asopisy přijímající
př
cokoli a časopis nepřijímající
ijímající nic
Všichni vědci
dci musí publikovat; všichni víme, že nejsou jiné alternativy než publikuj a
zmiz. Ale vědců je čím dál víc: my vědci,
v
kteříí jsme zrovna nevynalezli lék proti AIDS,
potřebujeme
ebujeme studenty, abychom ospravedlnili svoji existenci, takže přesvědčujeme
p
mládež, že by měla
ěla studovat, a když se nám podaří
poda ji protlačit
čit až k PhD., máme další
vědce, kteří potřebují
ebují publikovat, ale už není kde, protože odborné časopisy praskají ve
švech. Jaké je řešení?
ešení? Samozřejmě
Samozř
zřídit další časopisy!
To, že existují časopisy, jejichž úroveň
úrove není valná, všichni víme. To, že existují i
časopisy,
asopisy, které se snaží z nastalé
nast situace těžit a připravit publikací chtivé vědce
v
o jejich
(obvykle nevelké) úspory, jsme již také zaznamenali (viz zpráva Dravci mezi vydavateli
v čísle
ísle 1 svazku 5 tohoto časopisu).
č
Jenže synergie množících se vědců
ědců potřebujících
publikovat a akademických šmejdů,
šmejd kteří se z toho snaží těžit,
žit, žene celou situaci do
stále větších a netušenějších
ějších obrátek.
Jedním z důkazů
ů ů je článek
č
nedávno přijatý k publikaci v časopise s honosným
názvem International Journal of Advanced Computer Technology:
Technology

Celé to vzniklo tak, že se doktor Vamplew z Federation University Australia’s
School of Engineering and Information Technology naštval, že mu neustále chodí
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nabídky, aby publikoval v nějakých obskurních časopisech, a jejich odesílatelé
nereagují na to, když po nich chce, aby ho odstranili ze svých adresářů a už mu nic
neposílali. Už nevěděl, co s tím, a tak svou žádost vtělil přímo do názvu i do těla
„článku“, který odeslal do jednoho z těch nejneodbytnějších časopisů. K jeho
překvapení mu vzápětí přišlo nejenom potvrzení, že je článek přijat, ale i recenzní
posudek:

Bohužel, publikování článku bylo podmíněno zaplacením poplatku ve výši 150 dolarů,
takže k němu nedošlo.
Myslím, že když už jsme se dostali takto daleko, měli bychom ocenit iniciativu
některých vědců, kteří založili časopis jménem Journal of Universal Rejection, tedy
Časopis všeobecného odmítání. Ten se vyznačuje tím, že odmítá všechny příspěvky bez
rozdílu. Na první pohled nesmyslný nápad, ale zvažte některé z výhod, které odeslání
vašeho textu do takového časopisu má a na něž autoři na stránce časopisu upozorňují:
můžete do něj poslat svůj rukopis, aniž byste se nervovali, jak to dopadne (víte dopředu,
že nebude přijat) a navíc se můžete chlubit tím, že jste poslali svůj článek do časopisu,
který je podle procenta přijatých příspěvků (0%) bezkonkurenčně nejprestižnějším
existujícím periodikem!
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