
 

PRAVIDLA RECENZNÍHO ŘÍZENÍ 

Jiří Stodola 

************ 

Recenzovali členové organizačního výboru 

ÚVOD 

Vážení členové programového výboru, vážení recenzenti, tento dokument 

obsahuje základní pravidla recenzního řízení pro sborník konference „Nejmenší 

z nás“. 

Cílem recenzního řízení je zvýšení kvality příspěvků v konferenčním sborníku, 

nikoliv eliminace jejich počtu (přispěvatelé byli vybráni předsedou 

programového výboru a členy výboru organizačního). Proto se k nedoporučení 

příspěvku uchylujte pouze tehdy, obsahuje-li příspěvek nenapravitelné 

nedostatky. V opačném případě spolupracujte, prosím, s autorem na zkvalitnění 

jeho textu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. 

1 RECENZNÍ ŘÍZENÍ 

Recenzní řízení je v podstatě dvoukolové. Autor zašle editorům sborníku 

(výkonný předseda a místopředseda programového výboru) svůj příspěvek. 

Editoři jej zběžně přehlédnou a případně sdělí autorovi své připomínky. Ve 

chvíli, kdy příspěvek projde editorským čtením, je editory sborníku určen 

nejméně jeden recenzent, jehož odborné zaměření je blízké tématu příspěvku. S 

výsledky recenzního řízení editoři seznámí členy programového výboru. 

Recenzenti se rekrutují z řad členů programového výboru a dalších odborníků. 

S výběrem recenzentů seznámí editoři členy programového výboru, kteří mají 

právo jejich rozhodnutí komentovat do 3 dnů od obdržení návrhu. 

Recenzní řízení je oboustranně otevřené, tj. autoři i recenzenti jsou si od 

samého počátku známí.  
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2 RECENZENT 

Oslovený recenzent vyplní recenzní formulář, který se skládá ze čtyř částí – 

Hlavičky (vyplňují editoři), Hodnocení, Komentáře, Doporučení a Seznamu 
doporučených změn. Recenzní posudek je vypracován nejdéle do 10 dnů od 

obdržení zadání. 

V Hodnocení recenzent odpoví na položené otázky Ano – Ne – S výhradami. 
Pokud na nějakou z otázek odpoví Ne nebo S výhradami, komentuje své 

rozhodnutí v části Komentář. 

Následuje Doporučení recenzenta, které může být trojí: Doporučuji 
k publikování – Doporučuji k publikování po zapracování připomínek – 

Nedoporučuji k publikování. Doporučí-li recenzent příspěvek s požadavkem 

zapracovat změny, uvede změny, které požaduje, ve čtvrté části formuláře. 

3 EDITOŘI 

S přihlédnutím k recenznímu posudku rozhodnou editoři sborníku o příspěvku: 

Publikovat – Publikovat po zapracování změn – Nepublikovat. V případě, že 

rozhodnou příspěvek publikovat po zapracován změn, požádají autora, aby 

příspěvek přepracoval v souladu s doporučením recenzentů. 

Editoři přihlíží k obsahu recenzních posudků, ale jejich rozhodnutí je na nich 

nezávislé. Při svém rozhodování přihlíží také k mínění členů programového 

výboru. 

4 AUTOR 

Je-li autor vyzván k zapracování změn, učiní tak nejdéle do 10 dnů od obdržení 

výzvy. 

5 JAZYKOVÁ KOREKTURA 

Po obdržení finální verze příspěvku předají editoři příspěvek k jazykové 

korektuře českého textu a anglického abstraktu. Zásadní korektorské zásahy, 

které by mohly mít vliv na smysl textu, konzultují s autorem. 

6 ZÁVĚR 

Editoři doufají, že díky spolupráci autorů a recenzentů vznikne sborník vysoké 

odborné kvality, který přispěje ke společenské diskuzi nad vysoce aktuální 

problematikou ochrany osob před narozením. 
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