Formulár recenzie
Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education
KÓD recenzovaného článku (identifikačné údaje mena a priezviska autora, jeho príslušnosti, hodnosti
a titulu sú zakódované a známe iba redakcii až do zverejnenia, pretože recenzný proces je podvojne
anonymný) ......................................
Titul recenzovaného článku (textu) ..........................................……….…...........................................................
..................................................................................................................................................................................................................
Tematika recenzovaného článku (textu) ……………………..…………….…...................................................
..................................................................................................................................................................................................................
Recenzia článku
Hodnosť/titul, meno a priezvisko recenzenta ………………..…………….….......................................................
1. Tabuľka recenzného hodnotenia podľa kritérií
Veľmi
Okrajo Prijateľná
Dob- Veľmi
Kritériá recenzie textu i hodnotenie zhody textu s
slabá
-vá
rá
dobrá
kritériami:
1. Zhoda s tematikou časopisu
2. Originálnosť (hodnotí sa, či text obsahuje nové
dôležité výskumné poznatky, nové významné
informácie, t. j. „pridanú hodnotu“)
3. Kvalita odbornej úrovne (hodnotí sa metodológia
výskumu, či autor použil správne výskumné metódy a
uplatňuje zásady nevyhnutné na zverejnenie
odborných textov)
4. Praktické využitie
5. Úplnosť (hodnotí sa, či sú obsiahnuté všetky prvky
vedeckého textu)
6. Komunikácia s čitateľom (hodnotí sa, či je obsah
konzistentný, logický)
7. Kvalita odkazov na literatúru, kvalita citácií
(poznámok pod čiarou)
8. Organizácia a prezentácia obsahu
9. Prehľadnosť/kvalita prípravy tabuliek, grafov
10. Aktuálnosť témy
Dopad: Identifikuje text správne dopad obsahu na realizáciu výskumu
teoretických a praktických projektov a rozvoja spoločnosti?
Tvorí text most medzi teóriou a praxou?
Môže byť text použitý v praktickej
výučbe, v ďalších výskumoch (čo ………………………………………………………………………….......
nového prináša obsah článku?)
Sú výsledky výskumu prezentované v texte v súlade s výskumnými závermi?
2. ODPORÚČANIE
Odporúčanie/Kvalita článku: (vyberte iba jednu odpoveď)
PRIJATEĽNÉ BEZ ZMIEN (rozhodne odporúčam)
Prijateľné po menších redakčných zmenách (odporúčam
podmienene – text nespĺňa niektoré kritériá)
Prijateľné po významných zmenách (požadovaná opätovná
recenzia), (nedoporučujeme, text nespĺňa kritériá)
NEPRIJATÉ, ODMIETNUTÉ (v súčasnej podobe),
(odmietnuté, text nespĺňa kritériá)
vlastnoručný podpis recenzenta (alebo parafa) ........................................

3. ODÔVODNENIE
……………………………………………………………………………………………........................
.............................………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………....................................................................
.......................................................................................................………………………….....................
.......................................................................................................................................................………
…………………........................................................................................................................................
...........................................................
(podstatné hodnoty recenzovaného textu (maximálne 600 znakov)
4. Eventuálne pripomienky k jednotlivým bodom (1–10) kritérií:
1. ………………………………………………………………………...................................................
2. …..……………………………………………………………………...................................................
3. .......……………………………………………………………………...................................................
4. …...……………………………………………………………………...................................................
5. ……........………………………………………………………………...................................................
6. ………….......…………………………………………………………...................................................
7. ………………………………………....………………………………...................................................
8. ..………………………………………...………………………………...................................................
9. …………………………………………………………………………...................................................
10.……………………………………....…………………………………..................................................
(Maximálne 600 znakov)

...........................................................................................
vlastnoručný čitateľný podpis recenzenta
Miesto............................................. , dátum ......................................... (dd.mm.rrrr)

----------------------------------------------------Obsah recenzie (alebo jej časti) obsiahnutej v 2. časti „Odporúčania“ a 3. časti „Odôvodnenia“
môže byť zverejnený v prípade pozitívnej recenzie a publikovania recenzovaného textu v časopise,
zatiaľ čo 1. „Tabuľka recenzného hodnotenia podľa kritérií“ a 4. časť „Eventuálne pripomienky
k jednotlivým bodom (1–10) kritérií“ nesmú byť zverejnené (zostanú ako dokumentačné údaje
v redakcii). Vyššie uvedené údaje (bod 2 a bod 3) budú zverejnené na internetových stránkach
časopisu https://www.religious-and-sacreed-poetry v sekcii „Texty recenzií odborných článkov“.

