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Proč citujemeProč citujeme

MoMožžnost ovnost ověřěřenení í 
UvedenUvedeníí my myššlenek do souvislostlenek do souvislostíí
RespektovRespektováánníí etick etickýých zch záásadsad

RespektovRespektováánníí  autorskautorskéého ho zzáákonakona



Obecné zásady pro citováníObecné zásady pro citování

Zachovávání jednotného styluZachovávání jednotného stylu
Přesné citování a identifikace dokumentuPřesné citování a identifikace dokumentu
ÚplnostÚplnost
Citování jen skutečně používaných dokumentů (které Citování jen skutečně používaných dokumentů (které 
„máme v ruce“)„máme v ruce“)



Časté chybyČasté chyby

Citování nepoužitých zdrojůCitování nepoužitých zdrojů
Citování vlastních děl, která s dílem tematicky nesouvisíCitování vlastních děl, která s dílem tematicky nesouvisí
Nepřesné citováníNepřesné citování
Necitování použitých  zdrojů Necitování použitých  zdrojů 
Nejednotnost styluNejednotnost stylu



Citování v textu: Přímá citaceCitování v textu: Přímá citace

Text je uveden přesně tak, jak zní ve zdrojovém Text je uveden přesně tak, jak zní ve zdrojovém 
dokumentu.dokumentu.

Příklad:Příklad:

Stěžejním bodem tohoto přístupu je myšlenka, že Stěžejním bodem tohoto přístupu je myšlenka, že 
„veřejná sféra musí být univerzálně přístupná, bez „veřejná sféra musí být univerzálně přístupná, bez 
ohledu na postavení těch, kteří ji používají“.ohledu na postavení těch, kteří ji používají“.



Citování v textu: ParafrázeCitování v textu: Parafráze

Formulování cizí myšlenky vlastními slovyFormulování cizí myšlenky vlastními slovy

Příklad:Příklad:

Slowík užívá termín osoby s postižením Slowík užívá termín osoby s postižením 
a zdravotním oslabením a vyčleňuje z této skupiny a zdravotním oslabením a vyčleňuje z této skupiny 
zvlášť osoby se smyslovým postižením zvlášť osoby se smyslovým postižením (tj. (tj. 
s postižením zraku a sluchu) s postižením zraku a sluchu) 



Citování v textu: Parafráze       (pokrač.)Citování v textu: Parafráze       (pokrač.)

SSrovnání nebo poukázání na stejnou myšlenku rovnání nebo poukázání na stejnou myšlenku 
uvedenou i v jiných pramenechuvedenou i v jiných pramenech

Příklad:Příklad:

Definice jednotlivých typů postižení často nejsou Definice jednotlivých typů postižení často nejsou 
jednotné ani v odborné literatuře  a v legislativních jednotné ani v odborné literatuře  a v legislativních 
dokumentech (srov. Slowík, 2007; Fischer, 2008; dokumentech (srov. Slowík, 2007; Fischer, 2008; 
Zákon č. 435/2004 Sb.; Zákon č. 561/2004 Sb.)Zákon č. 435/2004 Sb.; Zákon č. 561/2004 Sb.)



Používaná terminologie:Používaná terminologie:
CitováníCitování

CitováníCitování  
Technika, proces nebo etika citováníTechnika, proces nebo etika citování

V této přednášce věnujeme pozornost problematice V této přednášce věnujeme pozornost problematice 
citování z různých úhlů pohledu.citování z různých úhlů pohledu.



Používaná terminologie: Používaná terminologie: 
CitátCitát

CitátCitát  (quotation)(quotation)
Doslovně převzatá část textu, graficky vymezená Doslovně převzatá část textu, graficky vymezená 
(uvozovkami apod.)(uvozovkami apod.)

Osoby s mentální retardací mívají potíže také Osoby s mentální retardací mívají potíže také 
„ při běžném sociálním kontaktu; jejich spontánní „ při běžném sociálním kontaktu; jejich spontánní 
projevy (dotýkání se druhých lidí, neobvyklé projevy (dotýkání se druhých lidí, neobvyklé 
projevování emocí, omezená schopnost řečové projevování emocí, omezená schopnost řečové 
komunikace apod.) jsou pro okolí zpravidla komunikace apod.) jsou pro okolí zpravidla 
překvapivé a ne každému příjemné“překvapivé a ne každému příjemné“ (Slowík, 2007,  (Slowík, 2007, 
s. 119).s. 119).



Používaná terminologie: Používaná terminologie: 
CitaceCitace

Citace Citace (citation)(citation)  
Zkrácené označení dokumentu, které uvádíme přímo Zkrácené označení dokumentu, které uvádíme přímo 
v textu a jímž spojujeme citované místo se záznamem v textu a jímž spojujeme citované místo se záznamem 
o citovaném dokumentuo citovaném dokumentu

Osoby s mentální retardací mívají potíže také „ při Osoby s mentální retardací mívají potíže také „ při 
běžném sociálním kontaktu; jejich spontánní projevy běžném sociálním kontaktu; jejich spontánní projevy 
(dotýkání se druhých lidí, neobvyklé projevování (dotýkání se druhých lidí, neobvyklé projevování 
emocí, omezená schopnost řečové komunikace apod.) emocí, omezená schopnost řečové komunikace apod.) 
jsou pro okolí zpravidla překvapivé a ne každému jsou pro okolí zpravidla překvapivé a ne každému 
příjemné“příjemné“ (Slowík, 2007, s. 119) (Slowík, 2007, s. 119)..



Používaná terminologie: Používaná terminologie: 
Bibliografická citaceBibliografická citace

Bibliografická citaceBibliografická citace  (bibliographic reference) (bibliographic reference) 
Systematicky uspořádané údaje o dokumentu, které jsou Systematicky uspořádané údaje o dokumentu, které jsou 
nutné k jeho jednoznačné identifikacinutné k jeho jednoznačné identifikaci

SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika: prevence SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika: prevence 
a diagnostika, terapie a poradenství, vzdělávání osob a diagnostika, terapie a poradenství, vzdělávání osob 
s různým postižením, člověk s handicapem s různým postižením, člověk s handicapem 
a společnost. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 160 s. ISBN a společnost. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 160 s. ISBN 
978-80-247-1733-3.978-80-247-1733-3.  



Používaná terminologie: Používaná terminologie: 
Seznam bibliografických citacíSeznam bibliografických citací

Seznam bibliografických citací Seznam bibliografických citací (list of bibliografic (list of bibliografic 
references)references)
Seznam odkazů na použitou literaturu, zpravidla Seznam odkazů na použitou literaturu, zpravidla 
uvedený na konci textuuvedený na konci textu

Help24.cz : psychologie, duševní zdravíHelp24.cz : psychologie, duševní zdraví [online]. 2001 [cit. 2010-11-15].  [online]. 2001 [cit. 2010-11-15]. 
Dostupné z: http://www.help24.cz/. Dostupné z: http://www.help24.cz/. 

MATOUŠEK , Oldřich. MATOUŠEK , Oldřich. Metody a řízení sociální práceMetody a řízení sociální práce. 2. vyd. Praha : Portál, . 2. vyd. Praha : Portál, 
2008. 384 s. ISBN 978-80-7367-502-8.2008. 384 s. ISBN 978-80-7367-502-8.

SLOWÍK, Josef. SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika : prevence a diagnostika, terapie a Speciální pedagogika : prevence a diagnostika, terapie a 
poradenství, vzdělávání osob s různým postižením, člověk s handicapem a poradenství, vzdělávání osob s různým postižením, člověk s handicapem a 
společnost.společnost. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 160 s. ISBN 978-80-247-1733-3.  Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 160 s. ISBN 978-80-247-1733-3. 



Příklady citačních stylůPříklady citačních stylů

ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
VÁŽANSKÝ, Mojmír. Základy pedagogiky volného času. 2. vyd. Brno : Print-VÁŽANSKÝ, Mojmír. Základy pedagogiky volného času. 2. vyd. Brno : Print-

Typia, 2001Typia, 2001

AMA (American Medical Association)AMA (American Medical Association)
Vážanský M. Základy pedagogiky volného času. 2.vyd. Brno: Print-Typia; Vážanský M. Základy pedagogiky volného času. 2.vyd. Brno: Print-Typia; 

2001.  2001.  

APA (American Psychological Association)APA (American Psychological Association)
Vážanský, M. (2001). Základy pedagogiky volného času (2. vyd.). Brno: Print-Vážanský, M. (2001). Základy pedagogiky volného času (2. vyd.). Brno: Print-

Typia.  Typia.  

MLA (Modern Language Association)MLA (Modern Language Association)
Vážanský, Mojmír. Základy pedagogiky volného Času. 2. vyd. Brno: Print-Vážanský, Mojmír. Základy pedagogiky volného Času. 2. vyd. Brno: Print-

Typia, 2001.Typia, 2001.

aj.aj.
Pozor: Někdy se zaměňují termíny „citační styly“ a „citační formáty“!Pozor: Někdy se zaměňují termíny „citační styly“ a „citační formáty“!



Citační formátyCitační formáty

Slouží kSlouží k ukl uklááddáánníí bibliografick bibliografickýých citacch citacíí v cita v citaččnníích ch 
manamanažžerecherech

PPříříklady:  klady:  
RISRIS
InternInterníí form formááty jednotlivty jednotlivýých programch programůů
ajaj



Příklady citačních manažerůPříklady citačních manažerů

Zotero (zdarma, doplněk Firefoxu)Zotero (zdarma, doplněk Firefoxu)
RefWorks (komerční, online)RefWorks (komerční, online)
EndNote (komerční, online)EndNote (komerční, online)
Citace.com (zdarma, online)Citace.com (zdarma, online)
Další příklady na Portále Infogram Další příklady na Portále Infogram 
http://www.infogram.cz/findInSection.do?http://www.infogram.cz/findInSection.do?
sectionId=1115&categoryId=1173sectionId=1115&categoryId=1173



Pravidla pro citování podle Pravidla pro citování podle 
Citační normy ČSN ISO 690:2010Citační normy ČSN ISO 690:2010

Bibl. citace musí jednoznačně identifikovat dokumentBibl. citace musí jednoznačně identifikovat dokument
Údaje pro bibliografickou citaci přebíráme z citovaného Údaje pro bibliografickou citaci přebíráme z citovaného 
zdroje:zdroje:

Z titulního listu (úvodní obrazovky, webové stránky, etikety disku apod.)Z titulního listu (úvodní obrazovky, webové stránky, etikety disku apod.)
Z rubu titulní strany, hlavičky stránky, obálky, obalu, doprovodné dokumentaceZ rubu titulní strany, hlavičky stránky, obálky, obalu, doprovodné dokumentace

Údaje se uvádějí v přesném pořadí Údaje se uvádějí v přesném pořadí 
Nelze vynechávat povinné údaje, jsou-li dostupné Nelze vynechávat povinné údaje, jsou-li dostupné 
V případě, že některý z údajů přebíráme z jiného zdroje, V případě, že některý z údajů přebíráme z jiného zdroje, 
odhadujeme, nebo opravujeme chybný udaj, uvádíme jej odhadujeme, nebo opravujeme chybný udaj, uvádíme jej 
v hranaté závorce v hranaté závorce 



Pravidla pro citování podle Citační Pravidla pro citování podle Citační 
normy ČSN ISO 690:2010    (pokrač.)normy ČSN ISO 690:2010    (pokrač.)

Údaje se zapisují v jazyce, v němž jsou uvedeny Údaje se zapisují v jazyce, v němž jsou uvedeny 
v dokumentu (kromě rozsahu stran a některých dalších v dokumentu (kromě rozsahu stran a některých dalších 
údajů)údajů)
Údaje, které nejsou uvedené v latince se transliterujíÚdaje, které nejsou uvedené v latince se transliterují
Podoba citací musí být jednotná v celém dokumentu Podoba citací musí být jednotná v celém dokumentu 



Struktura bibl. citací knih a příspěvků Struktura bibl. citací knih a příspěvků 
ve sborníkuve sborníku

Kniha Kniha 
Jméno tvůrce. Jméno tvůrce. Název: podnázev. Název: podnázev. Vedlejší názevVedlejší název. Vydání. . Vydání. 
Další tvůrceDalší tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum . Místo publikování: Nakladatel, Datum 
publikování. Název edice a číslování. Standardní publikování. Název edice a číslování. Standardní 
identifikátor. identifikátor. Poznámky.Poznámky.

Příspěvek ve sborníku Příspěvek ve sborníku 
Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. In: In: Jméno tvůrce Jméno tvůrce 
mateřského dokumentu. mateřského dokumentu. Název mate ského dokumentuřNázev mate ského dokumentuř . . 
Vedlejší název. Vedlejší název. Vydání.Vydání. Další tvůrce mateřského dokumentu.  Další tvůrce mateřského dokumentu. 
Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování. 
Číslování sv. obsahujícího příspěvek, Rozsah stran přísp., Číslování sv. obsahujícího příspěvek, Rozsah stran přísp., 
Název edice a číslování. Standardní identifikátor.Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Poznámky. Poznámky.



Struktura bibl. citací seriálů a článkůStruktura bibl. citací seriálů a článků

Periodikum (seriálová publikace) Periodikum (seriálová publikace) 
Název periodika. Název periodika. Vedlejší názevVedlejší název [Typ nosiče]. Vydání. Místo  [Typ nosiče]. Vydání. Místo 
publikování: Nakladatel, Datum publikování, Číslování publikování: Nakladatel, Datum publikování, Číslování 
[Datum citování]. Standardní identifikátor (ISSN). [Datum citování]. Standardní identifikátor (ISSN). 
Dostupnost a přístup. Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky.Lokace. Poznámky.  

Příspěvek (článek) v periodiku Příspěvek (článek) v periodiku 
Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Název periodika.Název periodika.  
Vedlejší názevVedlejší název. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, . Vydání. Místo publikování: Nakladatel, 
Datum publikování, Číslování, Rozsah stránek příspěvku Datum publikování, Číslování, Rozsah stránek příspěvku 
[Datum citování]. Standardní identifikátor (ISSN). [Datum citování]. Standardní identifikátor (ISSN). 
Dostupnost a přístup. Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky.  Lokace. Poznámky.    



Struktura bibl. citací elektronických Struktura bibl. citací elektronických 
dokumentů a webových sídel a portálůdokumentů a webových sídel a portálů

Elektronický dokument Elektronický dokument 
Jméno tvůrce. Jméno tvůrce. Název:Název: podnázev.  podnázev. Vedlejší název Vedlejší název [Typ nosiče]. [Typ nosiče]. 
Další tvůrce.Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum  Místo publikování: Nakladatel, Datum 
publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. 
Název edice Název edice 

Webové sídlo, internetový portál Webové sídlo, internetový portál 
Jméno tvůrce. Jméno tvůrce. Název: Název: podnázev. podnázev. Vedlejší názevVedlejší název [Typ nosiče].  [Typ nosiče]. 
Další tvůrce.Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum  Místo publikování: Nakladatel, Datum 
publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. 
Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Dostupnost Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Dostupnost 
a přístup. Lokace. a přístup. Lokace. Poznámky. Poznámky. 



Struktura citací webových stránek Struktura citací webových stránek 
a příspěvků na webových stránkácha příspěvků na webových stránkách

Webová stránka Webová stránka 
Jméno tvůrce webového sídla. Název webové stránky. Jméno tvůrce webového sídla. Název webové stránky. Název webového Název webového 
sídla: sídla: podnázev. podnázev. Vedlejší název Vedlejší název [Typ nosiče]. [Typ nosiče]. Další tvůrce.Další tvůrce. Místo  Místo 
publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize 
[Datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup [Datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup 
webové stránky. webové stránky. Lokace. Poznámky. Lokace. Poznámky. 

Příspěvek do webového sídlaPříspěvek do webového sídla  
Jméno tv rce p ísp vku. Název p ísp vku: ů ř ě ř ěJméno tv rce p ísp vku. Název p ísp vku: ů ř ě ř ě podnázevpodnázev. In: Jméno tv rce ů. In: Jméno tv rce ů
webového sídla. webového sídla. Název webového sídla: Název webového sídla: podnázev. podnázev. Vedlejší názevVedlejší název [Typ  [Typ 
nosi e]. čnosi e]. č Další tv rce.ůDalší tv rce.ů  Místo publikování: Nakladatel, Datum  Místo publikování: Nakladatel, Datum 
publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Standardní publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Standardní 
identifikátor. Dostupnost a p ístup p ísp vku. ř ř ěidentifikátor. Dostupnost a p ístup p ísp vku. ř ř ě Lokace. Poznámky. Lokace. Poznámky. 



Bibliografické citace tradičních Bibliografické citace tradičních 
dokumentů v elektronickém formátudokumentů v elektronickém formátu

Za názvové údaje mateřského dokumentu se v hranatých Za názvové údaje mateřského dokumentu se v hranatých 
závorkách uvádí údaj o typy nosiče [online], [CD] ,[DVD]závorkách uvádí údaj o typy nosiče [online], [CD] ,[DVD]
Za údaj o standardním identifikátorem se uvádí údaj Za údaj o standardním identifikátorem se uvádí údaj 
o dostupnosti/přístupuo dostupnosti/přístupu

Příklad: článek v elektronickém periodikuPříklad: článek v elektronickém periodiku
Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Název periodika. Název periodika. 
Vedlejší název [Typ nosiče]. Vydání. Místo publikování: Vedlejší název [Typ nosiče]. Vydání. Místo publikování: 
Nakladatel, Datum publikování, Číslování, Rozsah stránek Nakladatel, Datum publikování, Číslování, Rozsah stránek 
příspěvku [Datum citování]. Standardní identifikátor (ISSN). příspěvku [Datum citování]. Standardní identifikátor (ISSN). 
Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky. Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky. 



Metody citování v odborném textuMetody citování v odborném textu

Pomocí prvního údaje a data vydáníPomocí prvního údaje a data vydání
Pomocí průběžných poznámekPomocí průběžných poznámek
Pomocí číselných odkazůPomocí číselných odkazů



Citování pomocí prvního údaje a data Citování pomocí prvního údaje a data 
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