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Spolupráce s Centrem akademického psaní  AV ČR 

- seminář pro doktorandy ZČU

• IVIG 2016 – prezentace Odborné psaní v angličtině formou blended-learningového
kurzu, Kamila Rosolová (AV – Centrum akademického psaní, Praha)

 spolupráce

• Únor 2017 - realizace semináře Introduction to writing academic texts in English: 
Writing for the Reader pro doktorandy ZČU (účast 20 doktorandů, 2 lektorky z Centra 
akademického psaní AV ČR, délka semináře cca 120 minut)

• Seminář prakticky orientovaný, práce s autentickým textem (abstraktem odborného článku)

• Zaměřeno na základní rysy odborného psaní v angličtině, na mimojazykové problémy 
odborných textů (např. problémy v organizaci a logické výstavbě textu, nedostatečné 

odůvodnění významu studie, nejasně formulovaný výzkumný problém apod.) 



Foto ze semináře



Zpětná vazba ze semináře –

vyhodnocení dotazníku

• Splnil seminář vaše očekávání: Ano 87,5%, Částečně 12,5%

• Máte zájem o pokračování takto zaměřené vzdělávací akce?   Ano 94%

• Jakou formu upřednostňujete?

• E-learning 13%

• Seminář    27%

• Blended learning 73%



Zpětná vazba ze semináře –

komentáře od účastníků

• „Psaní článků je pro mě noční můra, ale tento seminář mi ukázal, že to tak být nemusí.“

• „Oceňuji zajímavou formu semináře, jeho interaktivitu a ucelenost. Ideální by bylo mít více 
času, např. 2x90 min workshop.“

• „Velice zajímavé, další kurz by mohl být zaměřený na psaní závěrů.“

• „Každá příležitost k učení se je přínosná, obzvlášť tou formou, kterou obě lektorky zvolily. 
Profesionální a vlídný přístup lektorek.“

• „Spousta užitečných informací.“

• „Velice přínosné.“
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Pokračování spolupráce s AV ČR –

pilotní blended learning kurz pro doktorandy ZČU 

• "Academic Writing: Session 1"  (kurz vytvořen Centrem akademického psaní AV ČR)

• 15 týdnů (LS 2017) - v průběhu 2 setkání s tutorem 

• tutor z Ústavu jazykové přípravy ZČU (test produktu + komunikace se studenty ZČU)

• délka kurzu: vstupní úroveň min. B2+ (nutno prokázat certifikátem nebo složit vstupní test), úroveň kurzu: B2-C

• Anotace kurzu:

„Jedná se o první kurz v cyklu tří na sebe navazujících semestrálních kurzů (AW: Session 1, AW: Session 2, AW: Session 3), v nichž 
se výuka odehrává na internetové platformě Moodle v kombinaci s individuálními setkáními lektora a studenta. 

Studenti se v kurzu seznamují se základními angloamerickými konvencemi odborného psaní, jsou vedeni k jasné formulaci svých 
výzkumných problémů. Důraz je kladen na myšlenkovou a organizační strukturu textů. 

Jednotlivé lekce obsahují studijní materiál, diskusní fórum, aktivity k procvičení vybraných stylistických a gramatických jevů a dále 
tvorbu či revizi uceleného textu, který studenti píší zpravidla o svých vlastních výzkumných tématech.

Je podporován individuální přístup tutora k posluchačům (zpětná vazba k jednotlivým úkolům).“



Zpětná vazba z blended learning kurzu

• Komentáře k absolvovanému kurzu od doktorandů ZČU: 

• „Kurz velmi přínosný, získal jsem nové poznatky především pro psaní abstraktů. Za nejpřínosnější 
považuji detailní zpětnou vazbu na odevzdané úkoly/texty. 
Časová náročnost optimální, studiu materiálů a úkolů jsem věnoval průměrně 2 hod týdně“ (červenec 
2017).

• „Spokojenost. Oceňuji zejména to, že kurz byl veden online, což ušetří čas. Velmi přínosná byla také 
osobní konzultace v učebně ZČU, kde byla možnost si pohovořit o nejasnostech“ (srpen 2017).

• „Velice přínosný kurz. Oceňuji na jedné straně jeho rozmanitost (různé typy cvičení a úkolů), na druhé 
straně jeho konzistentnost (zaměření na hlavní úkoly: sestavení biosketch a příprava abstraktu). Práci 
tutora hodnotím velmi kladně. Vedle osobního setkání s tutorem v průběhu kurzu bych ocenil i 
možnost skype-session“ (srpen 2017).
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Aktuální stav

• Ze strany ZČU spokojenost s kurzem, kvalitní zpracování

• Jednání s AV o možnosti koupit celou sadu kurzů a upravit je podle potřeb ZČU 

• Aktuálně řešení licenčních záležitostí



• Provoz v režii ZČU na platformě Moodle

• Proškolení dalších tutorů

• Nabídka kurzů všem doktorandům ZČU



Děkuji za pozornost.


