Otázky a odpovědi – webinář Writefull 11. 2. 2021
Funkce Writefull
Jaké vědní obory zvládá Writefull? Konkrétně mi jde o právo, resp. trestní právo a
kriminalistiku.
Writefull se „učí“ na desítkách milionů odborných článků v angličtině ze všech vědních oborů.
Pokrývá proto všechny vědecké disciplíny.
Dovede Writefull opravovat stylistiku celé věty a ne jen jednotlivých slov
V současné době nabízíme zpětnou vazbu na úrovni slov a frází (zaměřené také na stručnost a styl) a
pracujeme na modelech, které budou navrhovat úpravy na úrovni vět, aniž by významně měnily
autorův vlastní styl psaní.
Jak se Writefull vypořádá s matematickými vzorečky?
Writefull rozeznává matematické vzorce jako takové a nezasahuje do nich.
Kolik článků prohledává Language Search a z jaké oblasti? Abych věděla, kolik
vyhledaných je "dostačující".
„Language Search“ načítá výsledky z celé naší databáze akademických textů, která obsahuje miliony
článků v časopisech ze všech oblastí výzkumu (STEMM a AHSS). Kolik nalezených záznamů je
dostatečných závisí nejen na správnosti zadaného textu, ale také na tom, jak moc je daný výraz
specifický pro konkrétní obor. Zejména u konkrétnějších vyhledávání může být užitečná funkce
„porovnat“, aby bylo možné zjistit, který výraz nejlépe použít. Jak uživatel získá s funkcí „Language
Search“ více zkušeností, získá také lepší cit pro to, jaký počet je vysoký nebo nízký.
K vyhledávání dlouhodobě používám Google Scholar, který mi na "the biggest issue" našel
cca 28400 výsledků, Writefull Language Search jich našel 51. Writefull není s GS
propojen?
Není. „Language Search“ načítá výsledky z naší vlastní databáze vědeckých textů. Google Scholar
obsahuje mnoho zdrojů, z nichž mnohé nejsou ve skutečnosti ´vědecké´ (v tom smyslu, že nejsou
recenzované), a proto budou frekvenční výsledky GS téměř vždy vyšší.
Mohu prohledávat Language Search nebo používat Sentence Palette bez Wordu?
V tuto chvíli jsou obě funkce dostupné jen ve Writefull for Word. V dohledné době budou přidány
také do Writefull for Overleaf.
Mohu se spolehnout na bezchybnost korpusu, ze kterého Writefull čerpá a ověřuje
správnost slovních spojení, přeložkových vazeb apod.? Zaznělo, že využívá volně
dostupné texty!
Zmínili jsme, že Writefull se učil na volně dostupných odborných článcích v režimu Open Access, což
jsou ale stále odborně recenzované publikace a nikoliv běžný volně dostupný obsah na internetu.
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Lze používat Writefull s Google dokumenty?
Writefull není možno používat jako rozšíření prohlížeče při práci s Google Doc. Ale můžete exportovat
své soubory z Google Doc ve formátu .doc nebo .docx a zpracovat je pomocí Writefull Revise a
Writefull Cite.
Jak pro LaTeX?
Soubory ve formátu.tex lze uploadovat do Writefull Revise i Writefull Cite. Především je ale
k dispozici Writefull for Overleaf (Overleaf je online LaTeX editor), který umožňuje pohodlnou
kontrolu přímo během psaní, podobně jako WriteFull for Word.
Zvládá verze pro Overleaf stejné funkce jako Writefull for Word?
Writefull for Overleaf poskytuje stejnou jazykovou zpětnou vazbu v reálném čase jako Writefull for
Word. Nezahrnuje zatím funkce Syntax Palette a Language Search, ale budou ve Writefull for
Overleaf k dispozici již brzy.

Britská vs. americká angličtina
Dobrý den, rozlišuje Writefull mezi britskou a americkou angličtinu? Je možno volit mezi
britskou a americkou angličtinou?
V současné době nelze zvolit druh angličtiny, ale již brzy to bude možné.
Např. v interpunkci je ovšem velký rozdíl mezi britskou/americkou. Proto zřejmě tolik
dotazů
Viz výše.
Teď jsem to vyzkoušel a zdá se, že s ohledem na zřejmě větší rozšířenost americké
angličtiny oproti britské Writefull tíhne k americké verzi - např. noninvasive (am.) vs
non-invasive (brit.)
Protože většina odborné literatury je publikována v americké angličtině, Writefull ji de facto
preferuje.

Technické otázky
Po úspěšné instalaci Writefull jej bohužel nevidím ve Wordu. Zkoušel jsem restart PC, ale
bez úspěchu. Co s tím?
Problém může spočívat např. v nastavení práv institucionální licence MS Office, pokud není povolena
instalace doplňků. Pro řešení případných technických otázek souvisejících s instalací Writefull jsme
připravili tento dokument: https://www.aip.cz/podpora/nastroje/2540-writefull-for-word-problemypri-instalaci/. Kontaktujte nás, prosím (vojtech.karen@aip.cz nebo help@writefull.com), pokusíme se
najít konkrétní příčinu ve Vašem případě.
Odpověď z pléna: S instalací WF doplňku do MS Word jsem měl rovněž problém, stačilo zavřít Word a
znovu otevřít, pak se doplněk načetl.
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Odpověď z pléna: Pro přetrvávající problém ve Wordu: Soubor > Možnosti > Doplňky > musí být v
seznamu, pak kliknout na něj a > Přejít a zaškrtnout zaškrtávátko. Restartovat Word. Občas tam
zaškrtávátko chybí.
Nelze mi nainstalovat Writefull (po spuštění a skončení instalace nevidím ve Wordu lištu
Writefull). Může to být tím, že mám nainstalováno Grammarly?
Zde, bohužel, neznáme odpověď. Pro řešení případných technických otázek souvisejících s instalací
Writefull jsme připravili tento dokument: https://www.aip.cz/podpora/nastroje/2540-writefull-forword-problemy-pri-instalaci/
Lze (ideálně ve Wordu) pracovat zároveň s Writefull i se sw Grammarly?
Zde, bohužel, neznáme odpověď.

Aktuální institucionální předplatitelé
Pro ČVUT je to zadarmo?
ČVUT je jedním ze současných předplatitelů institucionální licence Writefull, takže studenti a
zaměstnanci ČVUT mohou využívat Premium funkce Writefull for Word, Writefull for Overleaf,
Writefull Revise a Writefull Cite bez dalších poplatků.
Aktuálně (k 15. 2. 2021) jsou institucionálními předplatiteli Writefull v ČR ČVUT, Ostravská univerzita,
Univerzita Pardubice, VŠCHT, VUT a VŠB-TUO.
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