
Název článku:  AAAAAA 
  
Termín odevzdání recenzního posudku: bbb    Číslo recenzního řízení: ccc 
 
Recenzent:   ddd 
 
 
Vybranou možnost označte, prosím, podtržením.  
 
 
I. Oborové zaměření 

A  Téma tohoto článku odpovídá oborovému zaměření časopisu Dingir. 
 
E  Téma tohoto článku není vhodné pro časopis Dingir. Lépe by odpovídalo jinému 

časopisu. 
 
 

II. Originalita 

A  Článek přináší originální příspěvek ve svém oboru. Pokud mohu soudit, není  
opakováním již dosažených poznatků. 

 
B  Článek vychází z již známých poznatků, ale přináší dostatek nového materiálu a/nebo  

analýzy, takže je přínosný. 
 
C  Článek originálním způsobem sumarizuje již známé informace. 
 
D  Článek má popularizační charakter, takže může být sice publikován, ale nikoli jako  

recenzovaný. 
 
E  Článek obsahuje poznatky, které není třeba opakovat v Dingiru. 
 
 

III. Literatura 

A  Autor náležitým způsobem užívá relevantní odbornou literaturu. 
 
B  Autor neužívá odbornou literaturu, neboť k tématu jeho článku dosud neexistuje. 
 
C Článek částečně pomíjí odbornou literaturu (ve slovním hodnocení uveďte, jakou), takže   

nemůže být publikován jako recenzovaný dříve, než autor k této literatuře autor  
přihlédne. 

 
D Existuje důležitá relevantní odborná literatura, kterou článek neužívá, takže může být  

sice publikován, ale nikoli jako recenzovaný.  
 
E Článek je zcela mimo odborný kontext, a proto nevhodný k publikaci v Dingiru. 
 
 
 



IV. Formální náležitosti 

A  Článek splňuje formální náležitosti. 
 
B   Formální náležitosti (ve slovním hodnocení uveďte, jaké) mohou být doplněny při  

redakční práci. 
 
C  Odkazy na odbornou literaturu musí autor před publikací doplnit a upravit podle  

redakčních požadavků (www.dingir.cz). 
 
D  Článek formální náležitosti nesplňuje, takže může být sice publikován, ale nikoli jako  

recenzovaný. 
 
E Formální nedostatky vylučují publikaci v Dingiru. 
 
 

Celkové hodnocení 

A  Článek může být ve stávající podobě publikován. 
 
B  Článek je v zásadě v pořádku, ale vyžaduje pečlivou redakci.  
 
C  Článek vyžaduje autorovo přepracování. 
 
D  Ani přepracování autorem článku patrně nemůže pomoci k tomu, aby byl zařazen jako  

recenzovaný. Je však možné ho v Dingiru uveřejnit. 
 
E  S článkem nemá smysl se více zabývat. 
 
  
 
Slovní hodnocení článku a doporučení k úpravám:  


