
Kilka uwag ogólnych

Odpowied  na recenzje ma na celu pokazanie ź redaktorowi, e autor przemy lał uwagiż ś
recenzentów i poprawił swój artykuł. Odpowied  powinna:ź

• Zawierać wyszczególnione punkt po punkcie odpowiedzi na poszczególne uwagi
recenzentów. Dobr  praktyk  jest powtórzenie (zacytowanie) w odpowiedzi uwagą ą
recenzentów.

• Zawierać wyja nienie jak autor zmienił poszczególne cz ci artykułu. W odpowieś ęś -
dzi nale y wstawić cytaty oraz numery stron i wierszy w których dokonano zmian.ż

• Niektóre czasopisma wymagaj  doł czenia artykułu z zaznaczonymi zmianami. Poą ą -
maga to wydawcy sprawdzić w jaki sposób autor zareagował na uwagi recenzen-
tów.

• Je eli uwagi recenzentów wskazuj  na to, e nie do ko ca zrozumieli oni artykuł,ż ą ż ń
nale y zastanowić si  której cz ci i z jakiego powodu nie zrozumieli i wyja nićż ę ęś ś
nie cisło ci w poprawionej wersji artykułu oraz w odpowiedzi.ś ś

Po otrzymaniu recenzji nale y pami tać:ż ę

• Nie nale y traktować uwag recenzentów personalnie. Nawet je eli recenzja wydaż ż -
je si  „ostra” nale y traktować j  jako yczliw . ę ż ą ż ą

• Odpowiedzi na uwagi recenzentów musz  być profesjonalne i merytoryczne a jedą -
nocze nie uprzejme. Nie nale y ulegać emocjom pojawiaj cym si  przy pierwszymś ż ą ę
czytaniu recenzji.

• Na uwagi zawsze nale y odpowiedzieć, nawet je eli autor si  z nimi nie zgadza. Jeż ż ę -
eli autor zdecyduje si  nie odpowiedzieć na jakie  uwagi powinien poinformowaćż ę ś

o tym redaktora.

• Najlepszym rozwi zaniem jest uwzgl dnienie wszystkich uwag recenzentów. Je elią ę ż
uwzgl dnienie uwag recenzentów wymaga du o dodatkowej pracy (np. przeproę ż -
wadzenia dodatkowych eksperymentów), a zdaniem autora nie poprawi to artyku-
łu, nale y t  sytuacj  opisać najlepiej podpieraj c si  innymi artykułami.ż ą ę ą ę

• Je eli recenzje s  negatywne i artykuł został odrzucony nie nale y si  poddawać.ż ą ż ę
Wszystkim zdarza si  otrzymać negatywne recenzje. Nale y uwzgl dnić komentaę ż ę -
rze recenzentów, napisać now  wersj  artykułu i zło yć ponownie.ą ę ż



Kilka sformułow  przydatnych przy pisaniu odpowiedzi na uwagi recenzentówń

Overall responses:

We thank the reviewers for their thoughtful comments and recommendations. We have
carefully addressed the reviewer’s suggestions and in doing so feel the manuscript is
substantially strengthened. 

We thank  the  reviewer  for  the  comments  and  recommendations.  We  have  carefully
addressed the issues raised as follows:

If we agree with a reviewer:

“In accordance with the reviewer’s suggestion, we have changed this sentence to [copy
revised sentence here] (Page xx, Line xx).”

Thank you for this excellent suggestion.

We appreciate this observation.

Thank you very much for pointing out this error.

As suggested by the reviewer, we have performed [...]

We agree with the reviewer that [...]

We thank the reviewer for their detailed consideration of the [...]

Several statements that we made were more ambiguous than intended, and we have
adjusted the text to be clearer.

We agree that […….] would be [……..] and have taken your advice.

If we do not agree:

Thank you for this suggestion. We agree that additional analyses would provide useful
and important  data,  but  we believe that  the  recommended analyses  are outside  the
scope of this study.

This is a valid and important question, and we are curious what the results would be.
However, we are unaware of any studies that provide the answer.

The suggested experiment is interesting and would provide additional information about
[...], but we feel that it falls outside the scope of this study.


