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VĚDA –SMALL

CULTURE

ANGLIČTINA –

BIG CULTURE

PUBLIKAČNÍ 

ČINNOST





- budování systému podpůrných mechanismů pro akademické psaní v angličtině
a publikační činnosti

- blended-learning kurzy pro doktorandy, semináře pro školitele a metodická
příručky pro vyučující v kurzech akademického psaní

- celouniverzitní podpora publikační činnosti doktorandů

- zlepšení výzkumných a komunikačních dovedností

- rozložení zodpovědnosti školitelů za vzdělávání doktorandů do vícera zdrojů



9.00 - prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D. – Hodnocení 
kvality VaV výstupů dle Metodiky 17+

9.30 - doc. Ing. Michal Krátký, Ph.D. – IF Cup

9.50 - Bc. Vendula Němcová – Co je nového v Citace.pro; 
Jak na efektivní sklizeň citací

10.20 - přestávka a občerstvení

10.45 - Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D. – Centrum 
akademického psaní – ochutnávka kurzů

11.15 - Prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D. a Mgr. Alena 
Kašpárková, Ph.D. – Diskuze



Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D.



Kurz I. (2 dny) – psaní závěrečných prací, kulturní rozdíly, 
abstrakt (ČJ, AJ)

Kurz II. (2 dny) – úvod článku, problem-based research/ 
descriptive research, jazykové otázky (ČJ, AJ)

Perfect abstract (0,5 den)

Detox your writing (0,5 den)



výsledcích mezinárodního výzkumu

výsledcích vlastního výzkumu

kurzech CAP

osobní zkušenosti

sdílení mezi účastníky



Akademické psaní v angličtině není jen o
zvládnutí angličtiny jako cizího jazyka, ale o
‚socializování se‘ do hodnot anglosaské
kultury psaní a zvládnutí příslušných konvencí.



Germánská (Teutonic) /

kontinentální Evropa

Anglo-americká kultura

Vztah autor-čtenář Za porozumění je odpovědný 

čtenář

Za porozumění je odpovědný 

autor

Koherence Skrytá (teze se explicitně 

nevyžadují)

Explicitní (podpořeno 

také metadiskurzem)

Skladba textu a odstavce Jednotný model neexistuje

Bottom-up

Předvídatelný vzorec

Lineární

Bez odboček od tématu

Top-down

Přítomnost autora v textu Více neosobních konstrukcí 

Autor méně přítomný / My...

Více osobních konstrukcí

Autor součástí textu (Já.../my)



KDO JE VÁŠ ČTENÁŘ?



Autoři nevysvětlí, proč jej jejich výzkum důležitý.

Některé argumenty jsou vyjádřeny implicitně.

Autoři předpokládají, že čtenář ví, proč je daný 
výzkum důležitý.





CARS model (create a research space) - Swales (1990). 

Označte teritorium

 Identifikujte mezeru

Zaberte si mezeru pro sebe



Background information

Reporting results

Summarizing results

Commenting results

Summarizing the study

Evaluating the study

Deductions from research



Despite. . . , there is surprisingly little research that 

examines . . . Many . . . , but in many cases these are 

based on . . . and provide little insight to . . . Even more 

wide-ranging . . . research, for example . . . , rarely 

addresses . . . such research also rarely examines . . . In 

one sense this may not be surprising, given . . . However, 

with . . . , one might imagine that . . . Unfortunately this is 

not the case, and we still know little as to . . . , still less 

whether. . .

In this paper, we wish to begin to address these issues, 

and in particular briefly examine. . . The paper/ chapter 

uses. . . and focuses on the ways in which . . . In 

addressing. . . , we consider . . . In this way, we suggest 

that. . .

METADISCOURSE

Academic Phrasebank

http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/


The accumulation of data sets from across the 
northern hemisphere has enabled us to address 
both the utility and cause of  C and N isotope 
differences in ECM and SAP fungi. (31 words)

We accumulated data sets from across the northern 
hemisphere to address why C and N isotopes differ
in ECM and SAP fungi. (22 words)



I cooled the samples on ice, returned them to 
Arizona State University, and froze them until I 
used them. (19 words)

Samples were cooled on ice, returned to 
Arizona State University, and frozen until used.
(14 words)



Due to the fact that there were not many people 
who responded with regard to our recent 
survey, it is absolutely necessary for us to 
postpone the survey until such a time as more 
people will be in a position to make a response 
to our questions.



Due to the fact that there were not many 
people who responded with regard to our 
recent survey, it is absolutely necessary for us
to postpone the survey until such a time as more 
people will be in a position to make a response
to our questions.

Since few people responded to our recent survey, we 

have to postpone it.
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