Návod k psaní zpráv a recenzí pro Slovanský přehled
Recenzovaná/anotovaná kniha nesmí být starší tří let. Výjimky lze učinit jen v zvlášť
odůvodněných případech.
Zpráva je krátký literární útvar stručně a výstižně popisující stěžejní fakt týkající se obsahu
publikace a metodologie jejího zpracování. Zpravidla se jedná o jedno až třístránkový text
(cca 1.800 – 5.400 znaků včetně mezer) ve formátu Word. Zpráva má sdělit ústřední téma
knihy, klíčové otázky, závěry k nimž autor dospěl, literaturu a prameny z nichž autor čerpal a
metodu zpracování. Zpráva by neměla obsahovat nebo jen ve velmi omezené podobě
nejdůležitější informace o autorovi, recenzentovy imprese o době a sledované problematice.
Nepoužívejte poznámky pod čarou.
Recenze je středně dlouhý literární útvar – většinou tři až osm stran (cca 5.400 – 14.400
znaků včetně mezer) ve formátu Word. Stručně seznámí s autorem, ústředním i vedlejšími
tématy knihy, otázkami, které autor v knize řešil, závěry k nimž dospěl. To vše posoudí a
kriticky zhodnotí. Recenze může obsahovat imprese o autorovi i tématu či době, jíž kniha
popisuje. Vhodné je seznámení s obsahem a jednotlivými kapitolami s vyzdvižením toho, co
považuje autor recenze za zdařilé a co nikoli. Užitečné je polemizování s autorem či naopak
vyzdvižení souhlasu, a uvedení vlastních závěrů, případně upozornění na chyby, jichž se autor
dopustil. Ocenit lze pozitivní stránky a přednosti, jež z knihy plynou pro další bádání.
Recenze může být vybavena poznámkami pod čarou.
Souhrnná recenze je středně dlouhý literární útvar, který se kriticky vyjadřuje k několika
publikacím (knihám, sborníkům prací, statím). Obvyklý rozsah je do patnácti stran (do 27.000
znaků včetně mezer). Souhrnnou recenzi spojuje téma popisované ve slovovaných
publikacích, historický problém, autor publikací atp. O jejím obsahu platí totéž co o recenzi.
Nezbytné je obsahové provázání jednotlivých recenzovaných částí a souhrnný závěr.
Souhrnná recenze může mít samostatný tematický název.

Záhlaví zprávy, recenze a souhrnné recenze musí obsahovat plné jméno a příjmení autora,
přesný název publikace (podle titulního listu), místo vydání, vydavatele, rok vydání, počet
stran a ISBN (případně ISSN).

