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Nastavíme zkušební přístup pro vaši instituci!

SciFlow

Pro snadné psaní článků
a kvalifikačních prací

Writefull

Korektura odborné angličtiny
www.writefull.com
Writefull slouží ke korektuře odborných
textů v angličtině. Používá umělou inteligenci (AI)
a rozsáhlou jazykovou databázi. Writefull
v textu koriguje gramatiku, odbornou
terminologii, interpunkci, pravopis a stylistiku,
a to nejen na úrovni frází, ale i celých vět.
Kompletní paleta nástrojů zahrnuje Writefull
for Word, Writefull Revise, Writefull Cite a
Writefull for Overleaf.
Otestujte si Free verzi, placená Premium verze
nabízí ale mnohem více.

scite_

Citace v kontextu
scite.ai
Služba scite nabízí kvantitativní i kvalitativní
pohled na to, jak se vědecké publikace navzájem
citují. Díky scite se dozvíte nejen, kolikrát byla
práce citována, ale i v jakém kontextu
(pot vrzující / negující / zmiňující).
Lze nainstalovat i jako doplněk
do internetového prohlížeče.
Základní vyhledávání zdarma, další funkce
navíc v rámci předplatného.

RefWorks
Správa citací

about.proquest.com/en/products-services/ref works

RefWorks je unikátní online služba
pro ukládání citací a plných textů, vyt váření
bibliografií a sdílení citací i plných textů.
K dispozici jsou také doplňky pro snadné
citování přímo v textu ve Wordu a
v Google Docs a následné vyt voření
bibliografie.

SciFlow

Pro snadné psaní
článků a kvalifikačních prací
www.sciflow.net
SciFlow je textový editor, který usnadňuje psaní
kvalifikačních prací a vědeckých článků. Nabízí velký
výběr šablon a citačních stylů , které se při exportu
automaticky použijí pro formátování. Dokument
může upravovat nebo komentovat několik autorů
současně, a všechny změny lze sledovat.
Bezplatná verze se základními nástroji,
v placené verzi další nadstavbové nástroje.

Figshare

Cloudové úložiště pro vědce
figshare.com
Figshare pomáhá vědecko-výzkumným a akademickým
pracovištím ukládat, sdílet a spravovat veškeré
vědecko-výzkumné výstupy na jednom místě. Výsledky
lze publikovat v jakémkoli souborovém formátu,
přidělovat jim institucionální DOI, doplnit metadata
a zveřejnit je automaticky ve všech zásadních
vyhledávačích a akademických sítích.
Bezplatný účet pro jednotlivce,
větší prostor v placené verzi pro instituce.

Dimensions

Bibliometrie na steroidech
www.dimensions.ai
Služba Dimensions je bibliometrickou databází nové
generace. Umožňuje vyhledávat informace o publikacích,
grantech, patentech, datasetech, klinických zkouškách
a směrnicích (policy documents), navíc doplněné
o altmetriky. Dále poskytuje nástroje pro vizuální
datovou analýzu a analýzu trendů pro potřeby
akademických institucí, vládních organizací,
poskytovatelů grantů pro VaV, ad.
Zdarma dostupná verze pro osobní účely,
pokročilé funkce v placené verzi.

S dotazy se, prosím, neváhejte obrátit na ing. Vladimíra Karena
(e-mail: vladimir.karen@aip.cz, tel.: 222 23 1212).

