
Writefull produkty pro instituce



Vědecké psaní je klíčem ke vzdělávání a výzkumu

- Studenti: úkoly, seminární práce/dizertace
- Výzkumní pracovníci: zprávy, protokoly, články do 

časopisů, žádosti...
- Mnoho studentů/výzkumných pracovníků má problémy s 

akademickým psaním, zvlášť pokud není angličtina jejich 
mateřský jazyk

- Writefull nabízí nástroje, které pomáhají s vědeckým 
psaním



Writefull je automatická korektura pro vědu

- Writefull opravuje chyby v textu pomocí Deep Learning 
modelů (Umělá Inteligence).

- Tyto modely jsou trénované na milionech publikovaných 
článků.

- Proto je zpětná odezva nástroje Writefull vhodná pro 
vědecké psaní.



Jazyková zpětná vazba nástroje Writefull

This emphasised the role of agglomeration economies on in
accelerating economic growth.

This  led to a huge large / great / considerable / substantial
increase... 

Most African RLGs have weak fiscal capacity, limiting 
their capability ability to access capital markets.

The infrared spectrum of tetrafluorohydrasine 
tetrafluorohydrazine...

Gramatika
(Grammar)

Použití slov 
(Word use)

Pravopis
(Spelling)

Styl
(Style)

However However, with the complexity of contemporary 
buildings, ...

Interpunkce 
(Punctuation)



Vydavatelé důvěřují nástroji Writefull

- Writefull úspěšně používaný vydavatelem Open Access titulů
Hindawi 

- Cambridge University Press používají Writefull aby urychlili 
výzkum COVID-19



Writefull je soukromý a bezpečný



Produkty Writefull

Writefull for Word

- jazyková zpětná vazba ve Wordu
- databáze: prohlížení jazyka 

vědeckých textů

Writefull for Overleaf

- jazyková zpětná vazba v Overleaf 

Writefull Revise

- Jazyková zpětná vazba na text

Writefull Cite

- Zpětná vazba na chybějící citace v 
textu

nástroje, 
které 
pomáhají
s psaním

nástroje, 
které 
pomáhají 
zkontrolovat 
text



Technické požadavky

nástroje, 
které 
pomáhají 
zkontrolovat 
text

Writefull Revise a Cite

• Chrome, Firefox, Safari, Edge (Chromium)

Writefull for Overleaf

• Chrome

Writefull for Word

• Microsoft Word 2013+, Microsoft Word 365

• Od instituce povolená instalace doplňků

• Institucionální email (např. uzivatel@cvut.cz nebo uzivatel@fel.cvut.cz)

mailto:uzivatel@cvut.cz
mailto:uzivatel@fel.cvut.cz


Otázky?

Máte po tomto webináři další otázky? 

Česká republika:
Vojtěch Karen, vojtech.karen@aip.cz

Slovensko:
Miriam Suchoňová, miriam.suchonova@aib.sk

www.aip.cz / www.aib.sk

mailto:vojtech.karen@aip.cz
mailto:miriam.suchonova@aib.sk
http://www.aip.cz/
http://www.aib.sk/


Writefull for Word: language feedback



Writefull for Word: browse language of scientific texts



Writefull for Overleaf



Writefull Revise



Writefull Cite
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