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BLUNT, Alison, Madeleine HATFIELD, Catherine SOUCH et al., 2013. Publishing and 
Getting Read. A Guide for Researchers in Geography. London: Wiley Blackwell. 22 p. 

Spoločnosť Royal Geographical Society v 
spolupráci s Institut of British Geographers 
dlhodobo významne podporuje geografický 
výskum a štúdium a propaguje činnosť geografov 
vo Veľkej Británii i medzinárodne. Popri nemalom 
počte knižných publikácií a vydávaní periodík sa 
organizácia v posledných rokoch sústreďuje na 
podporu mladých výskumníkov, čoho výsledkom 
je aj séria praktických príručiek s rôznym 
tematickým zameraním. Obrovským pozitívom je 
jednoznačne ich prístupnosť – online, zadarmo a aj 
bez predošlej registrácie. Najnovším počinom je 
práve druhé upravené vydanie publikácie s 
atraktívnym názvom Publishing and Getting Read. 
A Guide for Researchers In Geography, písanej 
samozrejme v angličtine. 

Publikačná činnosť je jedným zo základov 
úspešného akademického pôsobenia a napriek 
čoraz vyššiemu tlaku na vedeckých pracovníkov a študentov publikovať výsledky svojich 
výskumov, pri otázke ako na to, je väčšina stále odkázaná na metódu pokusu a omylu, či v 
lepšom prípade na rady svojho mentora. Spoluprácou editorov, zástupcov vydavateľstiev, 
marketingových manažérov a samotných akademikov a úspešných autorov vznikla jedinečná 
príručka praktických rád, ako publikovať a dosiahnuť čo najvyššiu čítanosť. Ako naznačuje 
samotný názov publikácie Guide, teda sprievodca, krok po kroku sú diskutované rôzne formy 
publikovania – od workpapers v konferenčných zborníkoch, cez články a recenzie v 
periodikách až po kapitoly v editovaných knižných publikáciách a monografie. Obzvlášť 
prínosný je pohľad takpovediac zvnútra, od samotných editorov a vydavateľov, objasňujúci 
komplexný proces vzniku publikácie a možné úskalia v jednotlivých jeho fázach. Pozornosť 
je následne venovaná (čo osobne považujem za zásadné) publikačným stratégiám, etickým 
otázkam ako je spoluautorstvo, plagiátorstvo, sebaplagiátorstvo a kúskovanie výskumu na 
veľký počet nekomplexných výstupov (veľmi výstižný je použitý výraz „salami slicing“), či 
základom formálnej úpravy. Práca autora však nekončí samotnou publikáciou, diskutované sú 
teda, predovšetkým v závere, otázky reálneho impaktu výsledkov a ich efektívna prezentácia 
odbornej i širokej verejnosti (spolupráci výskumných pracovníkov s verejným sektorom sa 
samostatne venuje ďalšia z tematických príručiek RGS). 

Stručné (na prečítanie dvadsaťdva strán si nájdu čas aj tí najvyťaženejší) a praktické 
vysvetlenie základov publikačnej činnosti, rady a riziká, skúsenosti autorov, komplexnosť, 
jasnosť a priamosť informácií obsiahnutých v príručke z nej robia unikátny zdroj know-how 
pre začínajúcich i skúsených akademikov. Jedinou nevýhodou je tu istá jednostrannosť 
zamerania na prostredie Veľkej Británie a RGS (občas prepletaná pohľadom do prostredia 
USA, či rozvojových krajín), dokonca propagácia vlastných publikácií a časopisov. Širší 
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pohľad by bol určite výhodou, na druhej strane ide o tému tak úzko spojenú so špecifikami 
jednotlivých krajín, že univerzálny prístup snáď ani nie je možný. Britskej geografii zároveň 
nemožno uprieť značný medzinárodný význam a vplyv, a tak predstavuje publikácia pre 
čitateľov i návod, ako preniknúť do medzinárodného prostredia. Nesporne zaujímavé a 
podnetné čítanie nielen pre geografov. 

 
Veronika Zuskáčová 

Autorka je interná doktorandka na Geografickom ústave Masarykovej univerzity v Brne. 
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