
POKYNY PRO RECENZENTY 

Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (v anglickém jazyce 

Journal of Occupational Safety Research and Applications, akronym JOSRA) je 

rozdělen na recenzovanou a nerecenzovanou část. V recenzované části budou 

publikovány původní odborné články s tématy odpovídajícími tématickému zaměření 

časopisu. 

V recenzním řízení je vhodnost textu k publikaci posuzována nezávisle na sobě 2 

odbornými recenzenty. Ti jsou vybíráni s přihlédnutím k charakteru a odbornému 

zaměření článku. Recenzní řízení je anonymní. 

V posudku, případně v rukopisu textu, by měly být zřetelně uvedeny věcné i obecné 

připomínky recenzenta. Závěrem posudku by mělo být jasné konstatování, za jakých 

podmínek a zda recenzent doporučuje text k publikování. 

Posudek zašle recenzent jednak elektronicky do stanoveného data, a také v tištěné 

podobě, kterou stačí zaslat spolu s podepsanou dohodou o provedení práce. 

Termín dodání posudku redakci bude stanoven v dohodě o provedení práce, minimálně 

však bude mít recenzent na zpracování posudku 14 dní. 

Obsah posudku 

Posudek recenzenta musí obsahovat: 

1. Název článku a jméno autora článku. 

2. Hodnocení textu po odborné stránce: 

 Původnost 

 Zaměření 

 Správnost uváděných informací (případné nesrovnalosti by měly být v posudku 

konkrétně uvedeny) 

 Nutnost doplnění, vysvětlení či vypuštění konkrétních informací 

3. Hodnocení textu po formální stránce: 

 Rozsah – neměl by přesáhnout 2 normostrany 

 Vyváženost všech částí textu (úvod, stať, závěr, poznámkový aparát, případně 

další členění). Recenzent může doporučit i například převod části textu do 

poznámek a opačně 



 Stylistika odborného textu (věcné, srozumitelné, neemotivní vyjadřování) 

4. Hodnocení příloh - rozsah (recenzent může navrhnout krácení i doplnění), kvalita 

(ostrost, vypovídací hodnota), posouzení vhodnosti či nevhodnosti ilustrace. 

5. Doporučení či nedoporučení k publikaci, případně požadavky na úpravu (krácení, 

doplňování, změna koncepce a podobně). 

6. Poznámky pro redakci (návrh vyzvat k publikaci o daném tématu další autory, nutnost 

doplnit téma o diskusi, návrhy souvisejících témat a podobně). 

7. Datum a podpis recenzenta. 
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