
 
 
 
POKYNY PRO RECENZENTY 
 
Vzhledem k širokému oborovému záběru a velké rozmanitosti naší produkce (přehledové práce, 
syntézy, speciální analytické studie, učebnice, slovníky, populárně naučné knihy i publikace spíše 
esejistické povahy) Nakladatelství Karolinum nepoužívá k recenznímu řízení žádný 
standardizovaný formulář. Forma posudků je volná, přesto však existují určité zásady, jejichž 
respektování nám velmi pomáhá a významně přispívá k řádnému průběhu recenzního řízení. 
 
Rozsah posudku není nijak určen – může být velmi stručný, pokud lze na malém prostoru sdělit 
vše podstatné, ale i relativně rozsáhlý, jestliže to zodpovědné posouzení rukopisu skutečně 
vyžaduje. Rozhodující je výpovědní hodnota posudku. 
 
Recenzenti, kteří text doporučili k publikování, jsou uvedeni v knize a garantují její odbornou 
kvalitu. Nakladatelství může využít úryvky z posudků k propagačním účelům.  
 

 
Co v posudku nesmí chybět 
 
• upozornění na všechny metodologické, argumentační a závažné faktografické nedostatky* 
• upozornění na zásadní nedostatky ve struktuře práce (logika řazení kapitol, vyváženost 

jednotlivých částí, přiměřenost rozsahu vzhledem k tématu atd.) 
• celkové zhodnocení závažnosti a přínosu práce (u vědeckých prací jde především o objevnost 

a originálnost výsledků, u učebnic o posouzení jejich didaktické úrovně) 
• zhodnocení, zda je doprovodný obrazový materiál relevantní a vhodně vybraný 
• jednoznačné doporučení, zda rukopis publikovat, či nikoliv, případně po jakých 

úpravách 
• jméno a pracoviště recenzenta 
 
* V odůvodněných případech (zejména při větším počtu méně závažných nedostatků) lze po domluvě 
s nakladatelstvím navrhované úpravy a připomínky vyznačit přímo do rukopisu; v posudku musí být tato 
skutečnost zmíněna. 
 

 
Co není předmětem posudku 
 
• podrobné rozepsání a převyprávění obsahu (je naší povinností se s rukopisem detailně 

seznámit)  
• opravy gramatických a pravopisných chyb (hodnocení jazykové úrovně rukopisu bude zcela 

dostatečné v obecné rovině)* 
• jakékoliv recenzentovy připomínky osobního rázu (pozitivní i negativní) 
 
* Výjimku tvoří nečeské pasáže rukopisu, zejména citáty z méně běžných jazyků; tam je kontrola správnosti 
přepisu a jazykové úrovně případných překladů namístě. 


