
Recenzní posudek 
 
Recenzent: A. Novák 
Název zprávy: Název recenzované zprávy. 
Autoři: A. AutorA, B. AutorB, …. 
 
První odstavec (cca 5-10 řádků) 
Shrnutí tématu recenzované zprávy a zejména jejího přínosu ke studiu dané problematiky. 
 
Druhý odstavec (cca 3-5 řádků) 
Stručné zhodnocení recenzované zprávy po formální strance zejména jazyková správnost a 
srozumitelnost výkladu, přehlednost členění zprávy, čitelnost a grafická kvalita obrázků, … 
Zhodnocení zda nejsou některé části zprávy, nebo obrázky nadbytečné, případně zda naopak 
některé informace ve zprávě nechybí. 
 
Třetí odstavec (dle potřeby) 
Detailní výčet chyb/nepřesností/neúplností/nejasností … obsažených ve zprávě, které se týkají 
fyzikálního obsahu zprávy. Každý bod by měl obsahovat zdůvodnění dané připomínky 
recenzenta (kromě případů, kde je její oprávněnost zcela evidentní). Dále by měl každý bod 
obsahovat alespoň nástin řešení daného problému, tj. mělo by být zřejmé jaké konkrétní 
úpravy zprávy recenzent požaduje. Příklady: 
Špatně: Prezentovaný matematický model procesu je neúplný a obsahuje chyby. 
Správně: Prezentovaný matematický model je nevyhovující pro popis studovaného procesu a 
obsahuje chyby. Pro studium tohoto procesu je nutné vzít do úvahy prostorové rozlišení 
zdrojového členu S v rovnici 3 [B. Expert1: Phys. Rev. Let., 30, 1120]. Tento je dle [A. 
Expert2: Phys. Rev. Let., 49, 1566] možné dobře aproximovat lineární závislostí. Konkrétní 
tvar prostorové závislosti zdrojového členu S je možné získat fitováním experimentálních dat 
obsažených v obr. 8. Dále ve výsledné rovnici 6 chybí v čitateli na levé straně hmotnost 
elektronu me. Chyba pravděpodobně vznikla nepozorností/opomenutím při úpravách rovnic 
popsaných na straně 2. 
 
Čtvrtý odstavec (dle potřeby) 
Detailní výčet formálních chyb/nepřesností/neúplností/nejasností … obsažených ve zprávě. 
Jde zejména o chyby v pravopisu, grafická kvalita a přehlednost obrázků a jiné formální 
nedostatky které se zásadním způsobem netýkají fyzikálního obsahu zprávy.  
 
Pátý odstavec (dle potřeby) 
Celkové zhodnocení zprávy a návrh dalšího postupu (přijmout zprávu jak byla odevzdána, 
přijmout po drobných opravách, znovu posoudit zprávu po opravách, nepřijmout zprávu). 
Platí pravidlo, že čím kritičtější stanovisko zaujme recenzent ke zprávě, tím lépe a detailněji 
by mělo být zdůvodněno. V případě zásadnějších připomínek zde recenzent může uvést 
náměty na provedení dalších měření, analýz, které by dle jeho názoru zvýšili kvalitu 
posuzované zprávy a umožnili její přijetí. 
 
Upozornění!!!! 
Hodnoceným výstupem studentů jsou zpráva a recenzní posudek na danou zprávu. Student 
který zprávu vypracoval ji již nijak neupravuje podle recenzního posudku, ani k posudku 
nezaujímá žádné stanovisko. Recenzent může do svých návrhů na vylepšení zahrnout taky 
návrhy kterých provedení je mimo časový či obsahový rámec praktik. 


