
Grammarly je výukový 
nástroj, který se 
studentem individuálne 
pracuje na rozvoji psacích 
dovedností, posiluje 
správné návyky v oblasti 
zpetné kontroly textu 
a brání plagiátorství

LMS

Víc než jen gramatika

Grammarly dokáže mnohem víc, 
než jen najít bežné pravopisné, 
interpunkcní a gramatické chyby. 
Využíváme algoritmy založené 
na umelé inteligenci a ukazujeme 
studentum, jak zlepšit 
srozumitelnost, volbu slov a svuj 
sloh, a tím šetříme cas jak 
studentum, tak akademickým 
pracovníkum.

Integrovaná kontrola 
plagiátorství

Abychom podporili váš výzkum, 
obsahuje každá licence 
Grammarly EDU nástroj 
na odhalování podobností. 
Porovnejte text s 16 miliardami 
webových stránek a 
nejdůležitejšími proprietárními 
databázemi odborných 
časopisu.

Integrace do LMS

Grammarly se integruje přímo 
do vašeho prohlížece a bez problému 
spolupracuje s Canvas, Blackboard, 
D2L a radou dalších platforem.

grammarly.com/edu

https://www.grammarly.com/edu


Správnost
2 upozornění

Srozumitelnost
Poněkud nejasné

Schopnost zaujmout ctenáre
Poněkud nezajímavé

Zpusob podání
Není to úplně ono

Rooms that are tiny can be tricky to decorate but they 

can also be a lot of fun. So when a client challenged us to 

give her pocket size space a summer makeover for under 

$500 dollars, we just couldn’t say no. Transforming a very 

small space doesn’t have to blow your budget. Small 

things like finding a vintage piece of furniture from a 

relative or adding a fresh coat of paint to your own dated 

items can add a stylish splash to any abode.

bylo požadováno použití Grammarly - Eseje z predmetu FNS 370, podzim 2012 (n=58)

bez použití Grammarly - Eseje z predmetu FNS 370, podzim 2012 (n=68)
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Výzkum Central Michigan University ukázal,
že nástroj Grammarly zlepšil výsledky studentu:



iOS

Prístup z jakéhokoli zarízení

klávesnice pro iOS 

klávesnice pro Android

Rozšírení prohlížece

Nativní aplikace

Webová aplikace

klávesnice pro iOS

klávesnice pro Android

Editor

K dispozici kdekoli

Rozšírení prohlížece +  
Google Docs

Grammarly funguje tam, kde na webu píšete.

Dostávejte návrhy pri psaní v reálném case 

v textových polích vašeho LMS, 

emailového klienta a dalších.

Grammarly  
pro Microsoft Office

Dostávejte návrhy pri psaní ve Wordu nebo

Outlooku. (Pouze Windows.)

Aplikace pro Android a iOS

Mobilní klávesnice Grammarly se hladce integruje

do všech vašich mobilních aplikací a vašeho 

mobilního prohlížeče, takže budete vždy 

pusobit kultivovane a profesionálne, 

i prostrednictvím telefonu.

Desktopové aplikace

Aplikaci Grammarly si mužete nainstalovat na Mac

nebo Windows. Jednoduše pretáhnete soubor, který

chcete vylepšit, do aplikace Grammarly.



 Každý týden
zpráva o vašem zlepšení



Remember when you were a careless eight-year-old kid 

riding a bike with your friends, racing each other around 

the neighbourhood? Remember that feeling of absolute 

freedom as you felt the wind in your hair and the smile it 

put on your face? I never thought I would feel that way as a 

grown-up until my friends presented me with a brand-new 

red bike. At first, I was a bit skeptical about the whole idea 

of commuting by bike. One morning a couple of days later, I 

changed my mind completely. 

I was stuck in a traffic jam and saw in my rear mirror a man 

in a suit riding a classy bike with his laptop case in one

hand and a handlebar in the other. I figured out it would 

take him about 15 minutes to get to the office while was 

still sitting in my car and waiting for the cars in line a head

to move, even if just for an inch. I was always terrified of 

being late for my business meetings

Kontrola plagiátorství Grammarly porovná váš text s více než

16 miliardami webových stránek a tisíci clánku 

spadajících pod licenci ProQuest. Zvýrazní 

pasáže, které již byly zverejneny jinde, 

a nabídne data k vytvorení citací.

35 % vašeho textu se shoduje s tímto zdrojem:

Referencní data – kliknutím zkopírujte

https:...

1 SHODA

One of the best things about...

You can stop anywhere you... 

Výsledek Výsledek

Skóre

Podrobnosti

Problémy s psaním
Pocet slov

Citelnost

Tento text dosáhl vyššího skóre než 71 % všech 
textu zkontrolovaných Grammarly, u kterých byly 
nastaveny srovnatelné cíle.

381
Znaku

Tento text dosáhl vyššího skóre než 88 %
všech textu zkontrolovaných Grammarly, 
u kterých byly nastaveny srovnatelné cíle.

51 % vašeho textu se shoduje se 2 zdroji na webu
nebo v archivech akademických publikací.

65
Slov

2
Zdroje

3
Vet

2
Zbývající
problémy

15 sec
Doba potrebná
na prednesení projevu

2
Pokrocilé

Vašemu textu pravdepodobne porozumí ctenári, kterí 
dosáhli vzdelání alespoň na úrovni 7. rocníku ZŠ (12 let),
a pro vetšinu dospelých by mel být snadno citelný.

Pocet znaku

Pocet slov

Pocet vet

12,729

2,488

158

Délka slov

Délka vet

Skóre citelnosti

4

15.7

77

Podrumer

Nadprumer

Doba ctení

Doba potrebná
na prednesení
projevu

9 min 57 sec

19 min 8 sec

71

88

51

Kritické

- www.coursehero.com

- www.coursehero.com



Grammarly má duveru studentu
a akademických pracovníku více než

2000 škol a univerzit, vcetne:



Analytika výkonu

Sledování využití

Každá site licence zahrnuje úcet správce, kde mužete sledovat aktivitu uživatelu, pridávat nebo odebírat 

cleny a nahlížet do informací o vaší licenci.

Měsíc 3 Měsíce Rok mm/dd/yyyy – mm/dd/yyyy

Prehled

Prehled

Clenové

Úcet

Mar 29 Apr 12 Apr 26 May 10Apr 5 Apr 19 May 3 May 17 May 24

80

Site Licensing

Šité na míru 
vzdelávacím institucím  
všech úrovní

Podpurné služby 
pro psaní a výzkum

Pripraveno k použití 
behem jediného dne

Grammarly pomáhá studentum

osvojit si behem studia skvelý

písemný projev a šetrí cas 

pedagogum.

Grammarly@edu umožní vaší

knihovne, tríde nebo centru

akademického psaní rozšírit

spektrum podpurných služeb

pro psaní a výzkum.

Zavést a zacít používat

Grammarly je nesmírne snadné.

Rozjezd není z technického

hlediska nijak nárocný.




