
Kritériá hodnotenia časopisov 
 

kritérium vysoká kvalita (3) dostatočná kvalita (2) nízka kvalita (1) 

Krok 1. Hodnotenie časopisu 
vyhľadávanie časopisu na 

internete 
Časopis sa nachádza medzi top 5 výstupmi na prvej strane 
výsledkov vyhľadávania; bez upozornení na podozrenie na 
podvodný zdroj. 

Časopis sa nachádza na prvej strane výsledkov 
vyhľadávania, avšak nie medzi top 5 výstupmi; bez 
upozornení na podozrenie na podvodný zdroj. 

Časopis sa nenachádza na prvej strane výsledkov 
vyhľadávania alebo sa zobrazuje najmenej jedno 
upozornenie na podozrenie na podvodný zdroj. 

názov časopisu Názov časopisu nemôže byť nedopatrením zameniteľný 
za názov iného časopisu. 

Časopis má podobné meno ako iný časopis, ale je možné 
vzájomne ich odlíšiť. 

Odlíšiť časopis od iného s podobným názvom je veľmi 
ťažké, skoro nemožné. Názov je takmer identický s iným 
časopisom, pričom je prehodený slovosled, prípadne je 
doplnené alebo vynechané slovo.  

redakčná rada U členov redakčnej rady sú uvedené ich celé mená 
a príslušnosť k inštitúcii, v ktorej pôsobia. 

U členov redakčnej rady sú uvedené iba ich celé mená (bez 
príslušnosti k inštitúcii, v ktorej pôsobia). 

Nie sú uvedení členovia redakčnej rady. V niektorých 
prípadoch sú členovia v redakčnej rade bez ich vedomia.   

recenzné konanie V časopise sa uvádza, či je recenzovaný, a stanovuje 
pravidlá recenzného konania. 

V časopise sa uvádza, či je recenzovaný. Nestanovuje 
pravidlá recenzného konania. 

V časopise sa neuvádza, či je recenzovaný, a ani 
nestanovuje pravidlá recenzného konania. V niektorých 
prípadoch sa uvádza podozrivo krátke recenzné konanie (3 
dni, týždeň, a pod.) 

konflikt záujmov Časopis dôsledne a jasne deklaruje pravidlá týkajúce sa 
prípadného konfliktu záujmov, vrátane informácie o tom, 
ako pristupuje k potenciálnemu konfliktu záujmov 
u redaktorov, autorov a recenzentov. 

Časopis deklaruje pravidlá týkajúce sa prípadného konfliktu 
záujmov, ale  informácie o tom, ako pristupuje ku 
konfliktom, sú nejasné.  

Časopis nedeklaruje pravidlá týkajúce sa prípadného 
konfliktu záujmov. 

webová stránka časopisu Webová stránka časopisu je dizajnovaná kompetentne 
a funkčne (napr.: všetky linky fungujú, jednoduchá 
navigácia, k dispozícii sú potrebné informácie). 

Webová stránka časopisu je dizajnovaná primerane 
a s upokojujúcou funkčnosťou (napr.: primeraná navigácia, 
nefungujúcich je len málo linkov, niektoré informácie nie sú 
k dispozícii). 

Dizajn webovej stránky časopisu má nízku kvalitu a je 
nefunkčný (napr.: nefungujúce linky, slabá navigácia, 
chýbajúce informácie).  

zdroje príjmu Časopis jasne deklaruje svoj obchodný model, ktorý zahŕňa 
akékoľvek zdroje, ako sú autorské poplatky, poplatky za 
odber, reklamu, reprinty, podpora rôznych inštitúcií 
a organizačná podpora. 

Obchodnému modelu časopisu chýba zrozumiteľnosť 
a prehľadnosť pri deklarovaní jeho zdrojov príjmu, ako sú 
autorské poplatky, poplatky za odber, reklamu, reprinty, 
podpora rôznych inštitúcií a organizačná podpora. 

Časopis nedeklaruje svoj obchodný model. 

archív časopisu Webová stránka časopisu obsahuje archív jeho minulých 
vydaní s linkami na plnotextové články. 

Webová stránka časopisu obsahuje archív, avšak môže byť 
neúplný alebo neobsahuje linky na plnotextové články. 

Webová stránka časopisu neobsahuje archív jeho minulých 
vydaní 

pravidelnosť vydávania Časopis jasne uvádza každoročnú periodicitu svojho 
vydávania, pričom tomu zodpovedajú vydania v archíve. 

Časopis neuvádza periodicitu svojho vydávania, avšak je 
možné vyvodiť ju podľa archívu. 

Časopis neuvádza každoročnú periodicitu svojho vydávania 
a ani nie je možné vyvodiť ju podľa archívu. 

autorské poplatky Časopis jasne uvádza výšku poplatku, ktorý uhrádza autor 
pri publikovaní svojho článku. 

Časopis síce deklaruje, že požaduje úhradu autorského 
poplatku, ale neuvádza jeho výšku. 

Časopis nedeklaruje, či požaduje autorské poplatky. 

informácie o autorských 
právach 

Časopis na svojej web stránke jasne uvádza informáciu 
o autorských právach a licenciách. Trvania licencií sú 
uvádzané v publikovaných článkoch (HTML/PDF). 

 Na webovej stránke časopisu ani v publikovaných článkoch 
nie je uvedená informácia o autorských právach 
a licenciách. 

index časopisu Časopis je indexovaný vo viac ako len jednej predmetovej 
databáze (napr.: ERIC, Web of Science, PsycINFO, DOAJ).  

Časopis je indexovaný v jednej predmetovej databáze 
(napr.: ERIC). 

Časopis nie je indexovaný v žiadnej predmetovej databáze. 
V niektorých prípadoch je na stránke uvedená klamlivá 
informácia o tom, že časopis je indexovaný v databáze. 
Túto informáciu treba overovať v databázach, nestačí 
informácia z webovej stránky časopisu.  

prístup k jednotlivým 
článkom 

Časopis poskytuje prístup k plným textom všetkých 
publikovaných článkov.  

Časopis poskytuje prístup k plným textom niektorých 
publikovaných článkov. 

Časopis neposkytuje prístup k plným textom žiadneho z 
publikovaných článkov. 

počet publikovaných 
článkov 

V časopise je publikovaných viac ako 10 článkov. V časopise je publikovaných 6-10 článkov. V časopise je publikovaných 5 a menej článkov. 



Krok 2. Hodnotenie vydavateľa 
vyhľadávanie vydavateľa 

na internete 
Vydavateľ sa nachádza medzi top 5 výstupmi na prvej 
strane výsledkov vyhľadávania; bez upozornení na 
podozrenie na podvodný zdroj. 

Vydavateľ sa nachádza na prvej strane výsledkov 
vyhľadávania, avšak nie medzi top 5 výstupmi; bez 
upozornení na podozrenie na podvodný zdroj. 

Vydavateľ sa nenachádza na prvej strane výsledkov 
vyhľadávania alebo sa zobrazuje najmenej jedno 
upozornenie na podozrenie na podvodný zdroj. 

Informácie 
o vydavateľovi 

Informácie o vlastníkovi/manažmente časopisu a kontaktné 
informácie o vydavateľovi sú jasne identifikovateľné. 

Informácie o vlastníkovi/manažmente časopisu a kontaktné 
informácie o vydavateľovi sú jasne identifikovateľné. 

Informácie o vlastníkovi/manažmente časopisu a kontaktné 
informácie o vydavateľovi nie sú dostupné. 
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