Formulář recenze
Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education
KÓD recenzovaného článku (identifikační údaje jména a příjmení autora, jeho příslušnosti, hodnosti a titulu jsou
zakódovány a známy pouze redakci až do zveřejnění, protože recenzní proces je dvakrát anonymní)
Titul recenzovaného článku (textu) ..........................................……….…..............................................................................
Tematika recenzovaného článku (textu) ……………………..…………….….........................................................................
Recenze článku
Hodnost / titul, jméno a příjmení recenzenta ………………..…………….….................................................................................
1. Tabulka recenzního hodnocení podle kritérií
Velmi
OkrajoKritéria recenze textu i hodnocení shody textu s
slabá
vá
kritérii:
1. Shoda s tematikou časopisu
2. Originálnost (zda text obsahuje nové důležité
výzkumné poznatky, nové, významné informace, tj.
„přidanou hodnotu“?)
3. Kvalita odborné úrovně (metodologie výzkumu, zda
autor použil správné výzkumné metody a uplatňuje zásady
nezbytné ke zveřejnění odborných textů)?
4. Praktické využití
5. Úplnost (zda jsou obsaženy všechny prvky vědeckého
textu?)
6. Komunikace se čtenářem (zda je obsah konzistentní,
logický?)
7. Kvalita odkazů na literaturu, kvalita citací (poznámek
pod čarou)
8. Organizace a prezentace obsahu
9. Přehlednost / kvalita přípravy tabulek, grafů
10. Aktuálnost tématu

Přijatelná

Dobrá

Velmi
dobrá

Dopad: Zda text správně identifikuje dopad obsahu na realizaci výzkumu teoretických a
praktických projektů a rozvoje společnosti?
Zda text tvoří most mezi teorií a praxí?
Zda text může být použit v praktické výuce, v
dalších výzkumech (co nového přináší obsah ………………………………………………………………………….......
článku?)
Jsou výsledky výzkumu prezentované v textu v souladu s výzkumnými závěry?
2. DOPORUČENÍ
Doporučení / Kvalita článku: (vyberte pouze jednu odpověď)
PŘIJATELNÉ BEZ ZMĚN (rozhodně doporučuji)
Přijatelné po menších redakčních změnách (doporučujeme
podmíněně – text nesplňuje některá kritéria)
Přijatelné po významných změnách (požadována opětovná
recenze), (nedoporučujeme, text nesplňuje kritéria)
NEPŘIJATO, ODMÍTNUTO (v současné podobě),
(odmítnuto, text nesplňuje kritéria)
vlastnoruční podpis recenzenta (nebo parafa) .....................................................

3. ODŮVODNĚNÍ
…………………………………………………………………………………………….........................................
............………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….......................................................................................................... ...............................
..................................…………………………...........................................................................................................
.................................................................…………………………............................................................................
.......................................................................................................................
(podstatné hodnoty recenzovaného textu (maximálně 600 znaků)
4. Eventuální připomínky k jednotlivým bodům (1–10) kritérií:
1. ………………………………………………………………………...................................................
2. …..……………………………………………………………………...................................................
3. .......……………………………………………………………………...................................................
4. …...……………………………………………………………………...................................................
5. ……........………………………………………………………………...................................................
6. ………….......…………………………………………………………...................................................
7. ………………………………………....………………………………...................................................
8. . .………………………………………...………………………………...................................................
9. …………………………………………………………………………...................................................
10. ……………………………………....…………………………………..................................................
(Maximálně 600 znaků)
...........................................................................................
vlastnoruční, čitelný podpis recenzenta
Místo............................................. , datum ......................................... (dd.mm.rrrr)

---------------------------------------Obsah recenze (nebo její části) obsažené v 2. části „Doporučení“ a 3. části „Odůvodnění“ může být zveřejněn
v případě pozitivní recenze a publikování recenzovaného textu v časopise, zatímco 1. „Tabulka recenzního
hodnocení podle kritérií“ a 4. část „Eventuální připomínky k jednotlivým bodům (1–10) kritérií“ nesmí být
zveřejněny (zůstanou jako dokumentační údaje v redakci). Výše uvedené údaje (bod 2 a bod 3) budou
zveřejněny na internetových stránkách časopisu https://www.religious-and-sacred-poetry.info v sekci „Texty
recenzí odborných článků“.

