Otázky a odpovědi – webinář Writefull 16. 2. 2021
Funkce Writefull
Dobrý den, měl bych dva dotazy ohledně rozšíření Writefull pro nástroj Overleaf:
1) Nejsou tady dostupné funkce Sentence Pallete a Language Search. Je zde uvedené
coming soon. Netušíte, kdy zhruba budou tyto funkce podporované tak, jo je tomu ve
Wordu?
To bohužel přesně nevíme, tým Writefull zatím neřekl žádný definitivní termín.
2) Všiml jsem si, že Writefull pro Overleaf neumí tak pokročilé korekce, jako je tomu ve
Wordu. Můžete k tomuto něco říci? Aktuálně musím text z Overleafu zkopírovat do
Wordu a provést korekci tam.
Korekce ve Writefull for Overleaf by měly být stejné, jako ve Writefull for Word. Pokud s Writefull for
Overleaf máte nějaké problémy, obraťte se na podporu Writefull.
Jaký je přínos Writefull oproti Grammarly, které umí i říci, co je za chybu? Writefull např.
nekoriguje typ angličtiny, tedy mix britské a americké angličtiny.
Writefull je na rozdíl od konkurence zaměřen na korekturu vědeckých textů, nikoli běžné angličtiny.
Je to novinka, takže postupně přibývají nové funkce. V současné době nelze zvolit druh angličtiny, ale
již brzy to bude možné. Protože většina odborné literatury je publikována v americké angličtině a
Writefull se učil na skutečných článcích, Writefull zatím de facto preferuje americkou angličtinu.
Je možné přepínat mezi různými typy angličtiny (britská, americká, kanadská,
australská...)?
Viz předchozí odpověď.
Můžete, prosím, vysvětlit, na základě čeho Writefull určuje "pravděpodobnost" že návrh
změny je správný v procentech?
Je to založeno na četnosti použití v daném kontextu ve sbírce textů, ze které se nástroj Writefull učí.
Jaká byla použita kritéria pro výběr textů do korpusu, podle kterého se generují vzorce
jazyka? Nelze takto spíše generovat stále opakované chyby?
Korpus textů použitých pro učení Writefull vychází z databáze Dimensions mateřské společnosti
Digital Science a tedy indexuje desítky milionů odborných článků

Po instalaci a spuštění wordu se objevilo hlášení: "V aplikaci word došlo k závažnému
problému s dopňkem Writefull for word". Chce to po mně nějaké aktualizace. V čem je
problém?
To bohužel z tohoto popisu nepoznáme, zkuste se obrátit na podporu Writefull.
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Dobrý den, mohu si Writefull nainstalovat na více počítačů (pevný, notebook) pod jednou
e-mailovou adresou?
Ano, nástroj Writefull můžete používat na jakémkoli počítači, který je připojen k internetu, klidně i na
více naráz.
Provádí Writefull pro Word úplně ty stejné korekce jako Writefull Revise? Nebo jsou tam
nějaké rozdíly?
Mezi návrhy nástrojů Writefull Revise a Writefull for Word by neměy být žádné rozdíly, pouze
Writefull Revise nezobrazuje procentuální „jistotu“.
Dobrý den, pracuji na Linuxu, nepřipravuje se Writefull také pro LibreOffice? Dále by mě
ještě zajímalo rozšíření pro prohlížeče a oprava textů např. v Google Forms?
Toto bohužel není aktuálně v plánu.
Bude Writefull fungovat i ve Wordu 2010 a Windows 7?
Writefull for Word vyžaduje Word 2013 a novější, tedy fungovat nebude.
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