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Pregledni znanstveni članek
Spoštovana avtorica, spoštovani avtor,
spodnje postavke vam naj služijo kot opora pri preverjanju vsebine rokopisa pred
oddajo. Zavedamo se, da izhajajo znanstveni članki iz različnih raziskovalnih zasnov in
tradicij, zato obstaja možnost, da vaš članek ne bo izpolnjeval vseh navedenih
postavk. Seznama vam ob oddaji rokopisa ni treba prilagati.

Tipologija (vir: Tipologija dokumentov za vodenje bibliografij v sistemu Cobiss)
Pregledni znanstveni članek je pregled najnovejših del o določenem predmetnem
področju, del posameznega raziskovalca ali skupine raziskovalcev z namenom
povzemati, analizirati, evalvirati ali sintetizirati informacije, ki so že bile publicirane.
Prinaša nove sinteze, ki vključujejo tudi rezultate lastnega raziskovanja avtorja.

Splošno
□ naslov nazorno opisuje vsebine rokopisa
□ pregled povzema relevantne raziskave na obravnavanem področju
□ pregled literature je predstavljen brez pretirane pristranosti in osebnih mnenj avtorjev
□ strukturirani povzetek (uvod, metode, rezultati, zaključek) nazorno povzema vsebino
rokopisa
□ povzetek rokopisa ne obsega več kot 250 besed
□ povzetek je napisan v angleškem in slovenskem jeziku
□ rokopis posreduje nova znanja na področje, ki ga obravnava
□ vsebina rokopisa je zanimiva za bralce revije Javno zdravje
□ jezik uporabljen v rokopisu je jedrnat in jasen ter ne vsebuje žargona
□ uporabljena literatura je relevantna
□ rokopis ne obsega več kot 7000 besed
□ rokopis vključuje izjave o nasprotju interesov, viru financiranja ter etičnih vidikih
raziskave
□ sistematični pregled literature je izveden po PRISMA smernicah1
□ rokopis vključuje dva kratka povzetka z naslovi “Kaj je na obravnavanem področju
znanega?” ter “Kaj novega razkriva pričujoči članek?”, ki ne presegata 45 besed vsak
□ podane so ključne besede v slovenskem in angleškem jeziku (3 do 5 besed)
□ preglednice, tabele in slike so nazorne in ne podvajajo informacij, predstavljenih v
besedilu

1

http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/prisma/
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Uvod
□ pojasnjena je relevantnost pregleda literature
□ predstavljen je namen pregleda literature in raziskovalno vprašanje oz. predmet
pregleda literature
□ splošno izobraženi bralec lahko razume raziskovalno vprašanje in njegovo
pomembnost
□ specifični izrazi, uporabljeni v rokopisu, so pojasnjeni

Metode
□ opisana ja strategija iskanja člankov
□ navedeni so viri člankov
□ naveden je iskalni niz uporabljen za iskanje člankov po bibliografskih bazah
□ opisani so vključitveni in izključitveni kriteriji za vključitev članka v pregled
□ poglavje Metode vključuje opis metodologije raziskovanja, ne pa rezultatov

Rezultati
□ rezultati so specifični in relevantni za raziskovalno vprašanje
□ prikazan je potek vključevanja člankov v pregled literature
□ opisane so značilnosti udeležencev v raziskavi

Razprava
□ naslovljeno je raziskovalno vprašanje
□ navedene so prednosti in omejitve pregleda literature
□ pozitivne in negativne najdbe raziskav so vrednotene enakovredno
□ rezultati raziskave so primerjani z rezultati podobnih raziskav
□ nepričakovani rezultati so izpostavljeni, podana je predlaga obrazložitev
□ podane so implikacije rezultatov raziskave za javno zdravje
□ podani so predlogi za nadaljnje raziskovanje

Zaključek
□ zaključek kratko in jedrnato povzema sporočilo vsebine rokopisa

