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Počátky

Proběhl pilotní kurz pro doktorandy, vědce a profesory (10/2014-2/2015)

• Čtyři lekce jedenkrát za měsíc, pro doktorandy, vědce a profesory v oblasti stavebnictví

• Obsah kurzu vznikl ve spolupráci se dvěma profesory 

Proč?

• Snížení zátěže profesorů ve výuce základů používání knihovnických informačních zdrojů

• Zahrnuje úvod do pokročilých akademických dovedností (advanced research skills) v 
angličtině pro profesně motivované mladé vědce

• Nabízí studentům možnost uplatnit a zlepšit jejich vědeckou angličtinu (slovem i 
písmem)

• Umožňuje zorientovat se v rychle se měnícím prostředí vědy a výzkumu

• Ukázka akademických služeb, které už jsou nebo mohou být nabízeny studentům a 
mladým vědcům
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Ukázky spolupráce s akademickou sférou 
od 2/2015
• Z pilotního projektu a následné spolupráce vzešlo několik úspěšných 

výsledků, například:

1. Editační asistence pro následující publikace (představeny s povolením autorů):

– Vondřejc, Jaroslav, Jan Zeman, and Ivo Marek. "Guaranteed upper-lower bounds on 
homogenized properties by FFT-based Galerkin method." Computer Methods in 
Applied Mechanics and Engineering. Computer Methods in Applied Mechanics and 
Engineering. Vol. 297 (1. December 2015), pp. 258-291. doi:10.1016/j.cma.2015.09.003. 

– Vondřejc, Jaroslav. "Improved guaranteed computable bounds on homogenized 
properties of periodic media by Fourier-Galerkin method with exact integration." 
arXiv preprint arXiv:1412.2033 (2015).

2. Editační a revizní asistence Martinu Doškářovi, Ph.D. studentovi a kandidátovi (jeden 
z pěti) na Fulbrightovo stipendium pro 2016-17:

– Téma: „Advanced numerical modeling techniques and the efficient representation of 
material microstructures.“

3. Vývoj pilotního kurzu Scientific Writing pro doktorandské studenty ČVUT
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https://sites.google.com/site/vondrejc/
http://dx.doi.org/10.1016/j.cma.2015.09.003
https://sites.google.com/site/vondrejc/
http://arxiv.org/abs/1412.2033
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Nový pilotní kurz Scientific Writing, 
XI-XII. 2015
• Lekce v rámci sedmi týdnů

• Dva kurzy
– 30 (2x15) doktorandských studentů, vybraných k reprezentaci většiny fakult a součástí ČVUT

– Více než 70 studentům, kteří projevili zájem a nebyli vybráni pro pilotní kurz, bude nabídnuta 
účast v budoucím kurzu, pokud bude otevřen 

• Malé workshopy namísto dlouhých přednášek, každý na dvě hodiny

• Dva instruktoři
– Stipendista Fulbrightovy nadace z University of Massachusetts, Lowell (US), hostující na ČVUT, 

Fakultě elektrotechnické

– Anglický instruktor a jazykový korektor Acta Polytechnica, mezinárodního časopisu vydávaného 
ČVUT v Praze

• Jedna lekce bude zahrnovat hodinový úvod do zdrojů a služeb NTK

• Zkušební tvorba „course reserves“
– Vybrané materiály (např. knihy vybrané některými z instruktorů kurzu)  pro studenty v kurzu 

budou posléze zařazeny do referenční příruční knihovny v nově otevřeném konzultačním koutku 
NTK. 

• Testovací užívání nového Moodle
– Materiály ke kurzu jsou dostupné elektronicky (např. eBooks) a linkovány v Moodle

– Osnovy jsou rovněž vystaveny na Moodlu a aktualizovány instruktory
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