
Nabízíme řadu editačních a korekturních služeb 
pro akademické instituce a pracovníky

Navštivte náš web www.cwauthors.com
nebo napište Ing. Vladimíru Karenovi na e-mail vladimir.karen@aip.cz

Expertní editace
v angličtině

Texty editují experti v daném
oboru, díky čemuž se zvýší 

šance, že budou akceptovány 
k publikování.

Komplexní podpora 
publikování

Připravíme Vám balíček služeb 
podle potřeby a pomůžeme 

Vám ve všech krocích 
publikačního procesu.

Pomoc při editaci 
průvodního dopisu

Pomůžeme se sestavením 
správného znění průvodního 

dopisu redakci.

Expertní recenze 
„nanečisto“

Úprava textu, aby odpovídal 
kritériím požadovaným 

recenzním řízením dané 
redakce.

Podporujeme autory od podání příspěvku

až po zveřejnění

Pomáháme vědcům
publikovat s nejvyšším impaktem

Proč využít Charlesworth Author Services?

ü   Důvěryhodný a respektovaný partner vydavatelů a autorů

  Naši editoři jsou rodilí mluvčí a získali titul Ph.D.

  Expertní služby zákazníkům a konzultace

  Garantujeme kvalitu a splnění termínu vč. vystavení 
  certifikátu o editaci

Zastoupení v ČR:

ü
ü
ü

Výhody pro akademické instituce

ü   Institucionální sleva a flexibilní platební možnosti

  Konsolidovaná podpora s cílem zvýšení hodnocení
  výstupů vědy a výzkumu

  Služby a konzultace na míru ke zvýšení 
  pravděpodobnosti přijetí článku

  Workshopy, semináře a školící balíčky k dispoziciü
ü

ü

Jsme odborníky v řadě akademických oborů

Medicína  |  Přírodní vědy  |  Technické a inženýrské obory  |  Obchod a ekonomie  |  Humanitní a společenské vědy



Charlesworth Group nabízí školicí workshopy určené pro začínající vědce a pro studenty 
magisterského a doktorandského stupně. Na workshop může navázat individuální podpora 
a coaching prostřednictvím naší konzultační služby. Naše kurzy se zaměřují na vytváření 

a zlepšování tzv. přenositelných dovednosti účastníků a jsou strukturovány tak, 
aby podpořily postupné a měřitelné osvojování poznatků s jasným výsledkem.

Workshopy Konzultace

Nabízené workshopy

Charlesworth Knowledge

Jak psát a publikovat Vaše články 
v časopisech s vysokým impaktem

Klíčové dovednosti pro 
začínající vědce

Časté chyby autorů odborných 
publikací, kteří nejsou rodilými 
mluvčími v angličtině

Řízení publikačního procesu

Jak prezentovat sebe a svůj výzkum

Jak prezentovat vědecké poznatky 
a statistiky

Jak psát grantové žádosti

Plánování a řízení procesu VaV

Navštivte náš web www.cwauthors.com/cwknowledge

Zastoupení v ČR:

nebo napište Ing. Vladimíru Karenovi na e-mail vladimir.karen@aip.cz

Nabízíme sérii jednodenních 
ucelených interaktivních 

workshopů, které lze uspořádat 
jednotlivě anebo v požadované 
kombinaci modulů přímo u Vás 
na pracovišti. Na požádání pro 
Vás navrhneme workshopy "na 

míru" podle Vašich potřeb.

Individuální editační a výukové 
služby "na míru" pro autory nebo 

skupiny autorů pracujících na 
konkrétních projektech. Práce 

s dokumenty probíhá 
prostřednictvím Skype a Google 

Docs, čímž se zlepšují vaše 
dovednosti v reálném čase.

Webináře

Nabízíme řadu webinářů, které 
lze objednat samostatně anebo 
zkombinované do delších kurzů. 
Délka trvání je cca 50-60 minut 
plus čas na otázky a zpětnou 

vazbu. Cílem je pomoci 
rozvinout odborný potenciál 

vašich vědců.


