
 

 

RECENZNÍ POSUDEK 

 

 

Vydávání časopisu Studia philosophica je vedeno přesvědčením, že autorky/autoři, 

recenzentky/recenzenti i redakční rada sledují stejný cíl – publikaci kvalitních a čtenářsky 

zajímavých textů. Proto se od autorů očekává, že redakci zasílají texty sepsané podle svých 

nejlepších schopností a se snahou předat čtenářům výsledky svého původního bádání a že se 

vynasnaží své texty upravit podle případných připomínek v posudcích, od recenzentů, že 

jejich posudky budou objektivní a přísné, ale zároveň vstřícné a návodné. Redakční rada 

zprostředkuje anonymní recenzní řízení podle výše uvedených předpokladů a bude potěšena, 

bude-li moci zařadit výsledné kvalitní texty do tisku. 

 

Studia philosophica  

Katedra filozofie FF MU, A. Nováka 1, 602 00 Brno  

e-mail:  josef@phil.muni.cz 

 

Jméno recenzenta:  

 

Název recenzované studie:  

 

A. Vyjádření pro redakci 

 

 

Původnost studie 

Setkal/a jste se už s tímto textem či jeho částmi? (ano/ne)  

Pokud ano, uveďte prosím kde: 

 

 

 

Celkové hodnocení (vyberte pouze jednu možnost) 

Článek může být publikován ve stávající podobě.  

Článek může být publikován po zapracování připomínek z posudku.  

Článek může být publikován po zapracování připomínek z posudku a opětovném 

recenzním posouzení. 
 

Článek není vhodný k publikování ve Studia philosophica ani po zapracování 

připomínek.  
 

 

 

(Pokračujte prosím na další straně!)  
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B. Vyjádření pro autora/autorku 
 

 

Odpovězte znakem X na každou otázku: 

 

 ANO NE 
Viz 

níže 

1. Je název článku jasný a výstižný?    

2. Odpovídá abstrakt obsahu článku?    

3. Je článek uspokojivý po jazykové stránce (gramatika, 

stylistika)? 
   

4. Jsou bibliografické odkazy uvedeny v korektní podobě a v 

dostatečné míře? 
   

5. Je článek dostatečně atraktivní a srozumitelný i pro širší 

publikum? 
   

6. Můžete doporučit nějakou úpravu, která by článek učinila 

čtenářsky atraktivnějším? 
   

7. Obsahuje článek nové poznatky ve svém oboru?    

8. Jsou prezentované interpretace/závěry přijatelné a jsou 

korektně zdůvodněné? 
   

9. Může článek sloužit jako didaktický materiál pro širší 

publikum? 
   

     

Poznamenal/a jste konkrétní připomínky pro autora/autorku 

přímo do textu článku? 
   

      

 

Shrnutí 

 

Vítáme, pokud shrnete důvody svého vyjádření, příp. doporučíte autorovi/autorce konkrétní 

úpravy článku. 

 

 

 

 
 

 


