
 

 
How to successfully write a scientific paper? 

How to choose the right journal to publish your paper? 
návod pro přístup k videozáznamům seminářů 

 
 
Dne 7.4.2020 se v rámci cyklu První pomoc pro doktorandy konaly dva semináře, na téma psaní 
odborných článků resp. výběru časopisu pro publikování. Přednášejícím byla Katarzyna 
Gaca-Zając ze společnosti Elsevier.  
Videozáznamy obou seminářů jsou dostupné na platformě BrightTALK. Pro jejich zobrazení je 
nutné přihlášení. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Odkazy na videozáznamy 

How to successfully write a scientific paper? 
https://www.brighttalk.com/webcast/10439/394743 
How to choose the right journal to publish your paper? 
https://www.brighttalk.com/webcast/10439/394744 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pokud nemáte na platformě BrightTALK vytvořený účet, postupujte podle následujícího návodu: 
 
1. Otevřete prohlížeč, zadejte adresu https://www.brighttalk.com/. Klikněte v pravém horním rohu 
na tlačítko „Join now“. Otevře se registrační formulář.  
 

 

https://www.brighttalk.com/
https://www.brighttalk.com/webcast/10439/394743
https://www.brighttalk.com/webcast/10439/394744
https://www.brighttalk.com/


 
2. Vyplňte všechny požadované údaje. Jako Timezone uveďte Germany. Pak klikněte dole pod 
formulářem na „Join“.  
 

 
 
3. Pokud máte zájem shlédnout videozáznamy o psaní či publikování, neodhlašujte se a přejděte 
na: 
 
How to successfully write a scientific paper? 
https://www.brighttalk.com/webcast/10439/394743 
 
How to choose the right journal to publish your paper? 
https://www.brighttalk.com/webcast/10439/394744 
 
4. Před prvním spuštěním libovolného videozáznamu musíte vyplnit další informace o své osobě 
- telefon, informace o pracovní pozici, stát aj. Pak klikněte dole pod formulářem na „Proceed“.  
 

 

https://www.brighttalk.com/webcast/10439/394743
https://www.brighttalk.com/webcast/10439/394744


5. Posledním krokem je udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení firmy Elsevier. Pokud 
máte o tato sdělení zájem, zaškrtněte políčko „I agree“ a pak potvrďte klikem na „Proceed“. 
Souhlas není nutný, je možné pouze kliknout na „Proceed“. Po kliknutí na tlačítko „Proceed“ 
budete přesměrováni na vybraný videozáznam, který se ihned začne přehrávat. 
 

 
 
 
6. Registrováním získáváte přístup do všech videozáznamů dostupných na platformě. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7. Pokud budete chtít svůj účet zrušit, musíte nejdříve zrušit odebírání videí od firmy Elsevier. 
Přejděte na adresu https://www.brighttalk.com/mybrighttalk/channels a klikněte na „Unsubscribe“ 
u všech odebíraných kanálů.  
 

 

https://www.brighttalk.com/mybrighttalk/channels


8. Potvrďte, že se doopravdy chcete odhlásit kliknutím na „Unsubscribe“. 
 

 
 
9. Pak přejděte na adresu https://www.brighttalk.com/mybrighttalk/profile a vpravo klikněte na 
„Delete me from BrightTALK™“. 
 

 
 
  

https://www.brighttalk.com/mybrighttalk/profile


10. Svou volbu potvrďte kliknutím na „Delete“ a pak na „Yes“. Tím Váš přístup zmizí. 
 

 
 

 
 
11. V případě dotazů kontaktujte, prosíme, Mgr. Martu Zizienovou (marta.zizienova@tul.cz).  
 

 
 

mailto:marta.zizienova@tul.cz

