Recenzní posudek na odbornou knihu vydávanou
Vydavatelstvím Univerzity Palackého v Olomouci
Název publikace:
Typ publikace:
Autor/Autoři:
(jméno a příjmení, tituly)
Jméno recenzenta:		
(jméno a příjmení, tituly)
Pracoviště recenzenta:
(název organizace)
Adresa recenzenta:		
(adresa organizace)
Kontakt:			
(e-mail, telefon)

1. Název a struktura
Je název knihy vhodný a vystihuje obsah rukopisu?

Je text dostatečně a systematicky strukturovaný? Je členění textu na části, kapitoly a podkapitoly logické a přehledné?

2. Jazyková úroveň a srozumitelnost
Je text gramaticky správný, neobsahuje pravopisné chyby?

Je text vyhovující po stylistické stránce? Je srozumitelný, má odpovídající stylistickou úroveň?
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3. Odborná úroveň
Dodržuje autor v textu jednotnou citační normu? Uvádí všechny prameny, z nichž čerpá?

Splňuje text nároky na vědeckou původnost a odbornou náročnost vzhledem k typu připravované publikace
(skripta, učebnice, monografie apod.)?

Splňuje předložený rukopis požadavky kladené na odbornou knihu, tedy prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn
autorem knihy nebo týmem, jehož byl autor členem, a současně se týká přesně vymezeného problému určitého vědního oboru?

Je zvolená vědecká metodologie aktuální? Je uplatňována konzistentním způsobem? Je v knize přítomna explicitně?

Jak si předložený text stojí v kontextu současného bádání o dané problematice?
(Specifikujte s ohledem na i) český a ii) světový kontext.)
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4. Potřebnost, šíře uplatnění
Existuje text podobného, nebo dokonce identického obsahu?

Jde podle vás o publikaci, která si najde dostatek čtenářů?

Jakému okruhu čtenářů je kniha určena? Je v tomto ohledu dostatečně srozumitelná?

Jedná se o publikaci, která přispěje k posílení prestiže Vydavatelství UP? Proč?

5. Máte pro nás nějaké informace, které mohou být podstatné z hlediska propagace knihy?
Např.: Je kniha využitelná při výuce na jiných vysokých školách?
(Pokud ano, studenty/pedagogy jakých oborů by podle vás mohla nejspíše oslovit?)

Napadají vás nějaké specifické skupiny odborné či laické veřejnosti, které by text mohl oslovit?
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Závěrečné shrnutí
Připomínky, návrhy na úpravy,  doporučení pro autora

Závěrečné hodnocení
Doporučení přijmout rukopis k publikování beze změn.
Doporučení přijmout rukopis k publikování po zapracování připomínek.
Doporučení k přepracování celé publikace.
Doporučení zamítnout publikování rukopisu.

Datum:		

Podpis recenzenta:
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