
Príloha č. 6 k Smernici č. 3/2021 o elektronickom publikovaní Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastí.

Recenzný posudok 

Recenzný posudok predkladaného rukopisu má obsahovať: 

1. Posúdenie

• témy/originality publikácie

• odbornej úrovne a terminológie s ohľadom na súčasný stav poznatkov v oblasti,
ktorej sa rukopis týka;

• štruktúry (členenia) rukopisu;

• formálnej úrovne;

• primeranosti rozsahu;

• vhodnosti, resp. zreteľnosti podania obsahu;

• jazykovej a štylistickej stránky.

2. Návrhy na úpravu rukopisu a ďalšie odporúčania a pripomienky.

3. Záverečné zhodnotenie, ktorého súčasťou je odporúčanie vydania publikácie:
• bez úprav alebo s malými úpravami;

• s rozsiahlejšími úpravami (v tomto prípade môže recenzent požadovať kontrolu
upraveného textu);

• prípadne neodporúčanie.

4. Dátum, podpis, meno (vrátane titulov), pracovné zaradenie a adresa zamestnávateľa

recenzenta.



áno* čiastočne* nie* 
Názov publikácie je v súlade s jeho zameraním.
Publikácia je originálna.
Práca spĺňa charakter vedeckej publikácie.
Abstrakt vyjadruje hlavné myšlienky publikácie.
Kľúčové slová sú uvedené správne 
Formulácia cieľa je jasná. 
V publikácii je vhodne spracovaný súčasný stav 
skúmanej problematiky. 
V publikáciisú použité vhodné vedecké metódy 
vzhľadom na riešený problém. 
Výsledky zodpovedajú stanoveným metódam a napĺňajú 
stanovený cieľ. 

Stanovené závery sú prínosné z teoretického alebo praktického 
hľadiska a vychádzajú zo samotnej publikácie.
Publikácia je zostavená prehľadne, logicky a zrozumiteľne.
Citačné pravidlá sú dodržané. 
Zoznam použitej literatúry je aktuálny a dostatočný vzhľadom 
na riešenú problematiku. 
Formálna stránka publikácie je na dostatočnej úrovni.
*označte krížikom do príslušného políčka

Odôvodnenie hodnotenia, pripomienky a návrhy pre autora publikácie:

uverejniť  bez pripomienok
uverejniť  po požadovaných úpravách bez kontroly zo strany recenzenta 
uverejniť po požadovaných úpravách a po opätovnej kontrole zo strany recenzenta 
neuverejniť

Dátum a podpis recenzenta:  ......................................................................................................... 

Recenzný posudok
Názov 
publikácie: 

Recenzent: 
Pracovisko recenzenta:

Pozn.: Tento formulár nie je určený pre vedecké monografie. 

Na základe uvedeného hodnotenie navrhujem publikáciu/zborník/článok: 
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