
Tipy pro usnadnění práce
Pavla Rygelová

30. 8. 2018



Osnova
● MS Office - výstřižky, rychlé poznámky, poznámky v Outlooku
● Psaní textu v angličtině - překladač Google, překladač v Google docs, 

Grammarly
● Zkracování odkazů - bit.ly
● Jak se dostat k plným textům - Kopernio, Unpaywall, OA button



MS Office
Výstřižky - výběr části obrazovky, při 
označení se rovnou obrázek uloží do 
paměti, pak stačí vložit do souboru 
(word, powerpoint apod.)
Rychlé poznámky - aktuální 
poznámka, nebo poznámka, kterou 
často používám a potřebuji ji mít na 
ploše
Poznámky v Outlooku - dostupnost 
odkudkoli (na pc, ntb)

Kde najdu?

Nabídka Start - vyhledat si “výstřižky”, “rychlé 
poznámky”

Outlook - navigační podokno - přidat do 
zobrazování



Psaní v angličtině
Google Překladač - doplněk do prohlížeče 
Chrome, překlad slov na stránce, rychlý odkaz 
do překladače

Google překlad v docs - nastavení jazyka pro 
kontrolu pravopisu, překlad textu

Grammarly - doplněk do prohlížeče, kontrola 
pravopisu, výklad slova

Kde najdu?

Google Překladač: vyhledám si  - “překladač 
do prohlížeče” a dám instalovat doplněk

Google Docs překlad: nastavení jazyka: 
Soubor-jazyk; překlad textu: Nástroje-přeložit 
dokument

Grammarly https://app.grammarly.com/ 

https://app.grammarly.com/


Unlimited Access to 
Grammarly Editor 

 free

Browser Extensions 
(Chrome, Safari, Firefox)

 free

MS Office™ Add-In 
(https://www.grammarly.com/offic
e-addin)

 free

Desktop Apps (Mac OS, 
Windows)

 free

including contextual spelling free/paid

 grammar free/paid

 punctuation free/paid

 sentence structure free/paid

 style paid

 synonymous paid

 personal dictionary free

  free

handbook - language 
exercise

 free

online grammar check  free

24/7 support  paid

Administrator Account  paid

Plagiarism Detection (Full 
Internet Index, ProQuest 
Database)

 paid

integration with LMS 
(Canvas, Blackboard,

 paid

D2L)

citations in in MLA, APA, 
and Chicago styles

 paid

https://console.ebsta.com/linktracking/track.aspx?trackid=f1f791c9-8df3-48b3-a150-70a0332b0879-1524648605368&linktrackingid=0&linkuri=https%3A%2F%2Fwww.grammarly.com%2Foffice-addin
https://console.ebsta.com/linktracking/track.aspx?trackid=f1f791c9-8df3-48b3-a150-70a0332b0879-1524648605368&linktrackingid=0&linkuri=https%3A%2F%2Fwww.grammarly.com%2Foffice-addin
https://console.ebsta.com/linktracking/track.aspx?trackid=f1f791c9-8df3-48b3-a150-70a0332b0879-1524648605368&linktrackingid=0&linkuri=https%3A%2F%2Fwww.grammarly.com%2Foffice-addin


Zkracování odkazů
bit.ly

příklad:

https://e-zdroje.vsb.cz/nebezpecni-predatori-inte
raktivni-aplikace-idea-cerge-ei/

zkráceno:

https://bit.ly/2PM1qxg

https://goo.gl/

30. března 2018 služba ukončena

Kde najdu?

bit.ly: https://bitly.com/ 

https://e-zdroje.vsb.cz/nebezpecni-predatori-interaktivni-aplikace-idea-cerge-ei/
https://e-zdroje.vsb.cz/nebezpecni-predatori-interaktivni-aplikace-idea-cerge-ei/
https://bit.ly/2PM1qxg
https://bitly.com/


Jak se dostat k plným textům?
Kopernio - doplněk do prohlížeče Chrom, 
spolupráce s WOS, volně dostupnými zdroji 
(DOAJ, GoogleScholar, repozitáře)

Unpaywall - doplněk do prohlížeče, volně 
dostupné zdroje

OA button - doplněk do prohlížeče, vyhledávač 
OA obsahu

Služby se snaží vyhledat publikaci, kterou 
nepředplácíme, ve volně dostupných zdrojích.

příklad: 
https://doi.org/10.1080/13614533.2015.1127832

Kde najdu?

Kopernio: https://kopernio.com/ 

Unpaywall: http://unpaywall.org/

OA Button: https://openaccessbutton.org/ 

https://doi.org/10.1080/13614533.2015.1127832
https://kopernio.com/
http://unpaywall.org/
https://openaccessbutton.org/

