
RECENZNÍ POSUDEK - DOTAZNÍK 
 

Políčko lze zaškrtnout dvojím poklepáním levým tlačítkem myši  
 

 

Titul: 

Autor práce: 

Autor posudku: 

________________________________________________________________________________________________ 

 

1.  Považujete rukopis  za původní vědeckou práci v oboru?  ...........................  ano            ne zcela  ne 

2.  Přináší rukopis  nové, až zásadní poznatky ve svém oboru ? ........................  ano             ne 

     Přináší práce alespoň některé nové poznatky ve svém oboru? ....................  ano             ne 

     Je rukopis  kompilačního charakteru, bez nových poznatků pro obor?  .......  ano            trochu  ne  

     Má rukopis charakter spíše výukového textu (učebnice, skripta)?  ..............  ano            trochu  ne 

     Má rukopis převládající popularizační charakter? ........................................  ano             ne  

3.  Má práce logické členění ? ............................................................................  ano            ne zcela   ne 

4.  Je obsah  závěrečné kapitoly (diskuse, závěr)  dobře zdůvodněný? .............  ano            ne zcela   ne 

5.  Jsou všechna tvrzení v textu řádně podložená daty? ...................................  ano            ne zcela   ne 

6.  Jsou správné a jednotné citace v  textu práce? ............................................  ano            ne zcela   ne 

7.  Je seznam použitých publikací bez chyb? .....................................................  ano            ne zcela   ne 

                                      a je úplný? .....................................................  ano            ne zcela   ne 

8.  Považujete titul práce za vhodný a odpovídajícím obsahu práce ? ..............  ano            ne zcela   ne 

9.  Jsou všechny obrázky, tabulky a přílohy nezbytné? .....................................  ano            ne zcela   ne 

10.  Jsou všechny tabulky, obrázky a přílohy úplné a  dostatečně kvalitní? ......  ano            ne zcela   ne 

11.  Je jazyk a gramatika práce bez chyb?  ........................................................  ano            ne zcela   ne 

12.  Je-li práce v cizím  jazyce:  vyžaduje práce jazykovou korekturu?  .............  ne              mírnou           zásadní 

13.  Jsou jednotky podle norem? .......................................................................  ano  ne 

14.  Doplňte Vaše doporučení: ..........................................................................  přijmout v uvedené podobě 

  přijmout po mírné revizi 

  přijmout po zásadní revizi 

  nepřijmout  

15. Souhlasím, aby moje jméno bylo sděleno autorovi:                                          ano                                               ne .. 

 

Jakou formou jsou sdělena doporučení autorovi (opravy v textu, v posudku aj.)   

..........................................................................................................................  
 

Nedílnou a povinnou součástí posudku je slovní vyjádření se k práci  s podrobným uvedením 
připomínek, zdůvodnění hodnocení a doporučení autorovi. 
 
 
 
Datum:             Podpis: 



RECENZNÍ POSUDEK – SLOVNÍ VYJÁDŘENÍ 
 

Titul: 

Autor práce: 

Autor posudku: 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:             Podpis: 
 


