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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

Přesné citování a identifikace dokumentu (citovat jen Přesné citování a identifikace dokumentu (citovat jen 
skutečně používané dokumenty,  které „mám v ruce“)skutečně používané dokumenty,  které „mám v ruce“)

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



Metody citování:Metody citování:

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“.



Metody citování (II):               Metody citování (II):                                                       

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 citování V této přednášce věnujeme pozornost problematice citování 
z různých úhlů pohledu.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 „ při běžném 
sociálním kontaktu; jejich spontánní projevy (dotýkání sociálním kontaktu; jejich spontánní projevy (dotýkání 
se druhých lidí, neobvyklé projevování emocí, omezená se druhých lidí, neobvyklé projevování emocí, omezená 
schopnost řečové komunikace apod.) jsou pro okolí schopnost řečové komunikace apod.) jsou pro okolí 
zpravidla překvapivé a ne každému příjemné“zpravidla překvapivé a ne každému příjemné“ (Slowík,  (Slowík, 
2007, s. 119).2007, 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 s v textu a jímž spojujeme citované místo s 
bibliografickým záznamem citovaného (zdrojového) bibliografickým záznamem citovaného (zdrojového) 
dokumentudokumentu

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



Používaná terminologie: Používaná terminologie: 
Bibliografická citaceBibliografická citace

Bibliografická citaceBibliografická citace  (bibliographic reference) (bibliographic reference) 
Systematicky uspořádané údaje o dokumentu, které Systematicky uspořádané údaje o dokumentu, které 
jsou nutné k jeho jednoznačné identifikacijsou nutné 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 a společnost. s různým postižením, člověk s handicapem a společnost. 
Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 160 s. ISBN 9788024717333.Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 160 s. ISBN 9788024717333.  



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 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.a společnost. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 160 s. ISBN 9788024717333.  Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 160 s. ISBN 9788024717333. 



Citační stylyCitační styly

ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
VÁŽANSKÝ, Mojmír. Základy pedagogiky volného času. 2. vyd. Brno : VÁŽANSKÝ, Mojmír. Základy pedagogiky volného času. 2. vyd. Brno : 
Print-Typia, 2001Print-Typia, 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: Vážanský, M. (2001). Základy pedagogiky volného času (2. vyd.). Brno: 
Print-Typia.  Print-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.



Citační formátyCitační formáty

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

PPříříklady:  klady:  
RISRIS
InternInterníí form formááty jednotlivých programty jednotlivých programůů

Pozor na záměnu termínů „citační styl“ a „citační formát“Pozor na záměnu termínů „citační styl“ a „citační formát“



Příklady citačních manažerůPříklady citačních manažerů

Zotero (zdarma, doplněk Firefoxu nebo samostatný)Zotero (zdarma, doplněk Firefoxu nebo samostatný)
RefWorks (komerční, online)RefWorks (komerční, online)
EndNote (komerční, online)EndNote (komerční, online)
Citace.com (zdarma, online)Citace.com (zdarma, online)
Funce „Bibliografické citace“ v programu MS WordFunce „Bibliografické citace“ v programu MS Word
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.
Udaje přebírámeUdaje přebíráme

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 Z rubu titulní strany, hlavičky stránky, obálky, obalu, doprovodné 
dokumentacedokumentace

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 



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

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 
Údaje se zapisují v jazyce, v němž jsou uvedeny v Údaje se zapisují v jazyce, v němž jsou uvedeny v 
dokumentu (kromě rozsahu stran a některých dalších 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 



Citace monografiíCitace monografií

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

SLOWÍKSLOWÍK, Josef. , Josef. Komunikace s lidmi s postiženímKomunikace s lidmi s postižením. Vyd. 1. . Vyd. 1. 
Praha: Portál, 2010. 155 s. ISBN 978-80-7367-691-9.Praha: Portál, 2010. 155 s. ISBN 978-80-7367-691-9.



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

BUBENÍČKOVÁ, Hana. Internet bez bariér. In: BUBENÍČKOVÁ, Hana. Internet bez bariér. In: Služby Služby 
knihoven zdravotně postiženým uživatelůmknihoven zdravotně postiženým uživatelům. Praha: . Praha: 
Národní knihovna České republiky, 2004. s. 60-62. ISBN Národní knihovna České republiky, 2004. s. 60-62. ISBN 
80-7050-455-2.80-7050-455-2.



Citace příspěvku (článku) v periodiku Citace příspěvku (článku) v periodiku 

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

ČERNÝ, Michal. Big data a jejich možnosti v kontextu ČERNÝ, Michal. Big data a jejich možnosti v kontextu 
knihoven. knihoven. Knihovna: knihovnická revueKnihovna: knihovnická revue, 2013, 24(1), s. , 2013, 24(1), s. 
104-111. ISSN 1801-3252.104-111. ISSN 1801-3252.



Citace periodika (jako celku)Citace periodika (jako celku)
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.  

Právo a rodina: rodina, manželství, děti a mládež, dědictví: Právo a rodina: rodina, manželství, děti a mládež, dědictví: 
rodinné právorodinné právo. Praha: Linde, 2000- . ISSN 1212-866X.. Praha: Linde, 2000- . ISSN 1212-866X.

E-pedagogium: nezávislý odborný časopis určený pedagogickým E-pedagogium: nezávislý odborný časopis určený pedagogickým 
pracovníkům všech typů školpracovníkům všech typů škol [online]. Olomouc: Univerzita  [online]. Olomouc: Univerzita 
Palackého v Olomouci, [2001?]-  [cit. 2013-09-16]. ISSN 1213-Palackého v Olomouci, [2001?]-  [cit. 2013-09-16]. ISSN 1213-
7758. Dostupné z:  http://www.pdf.upol.cz/rychle-7758. Dostupné z:  http://www.pdf.upol.cz/rychle-
odkazy/casopis-e-pedagogium/.odkazy/casopis-e-pedagogium/.



Citace elektronických dokumentůCitace elektronických dokumentů

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

  
ŠEBESTOVÁ, Eva. ŠEBESTOVÁ, Eva. Informační chování sluchově Informační chování sluchově 
postiženýchpostižených [online]. Praha: Univerzita Karlova, 2009 [cit.  [online]. Praha: Univerzita Karlova, 2009 [cit. 
2013-10-14]. Dostupné z: http://uisk.ff.cuni.cz/detail.do?2013-10-14]. Dostupné z: http://uisk.ff.cuni.cz/detail.do?
articleId=11518.articleId=11518.



Citace webového sídla, portáluCitace webového sídla, portálu

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

SDRUŽENÍ BMI. SDRUŽENÍ BMI. Helpnet.cz: informační portál pro Helpnet.cz: informační portál pro 
osoby se specifickými potřbamiosoby se specifickými potřbami [online]. Sdružení BMI,  [online]. Sdružení BMI, 
c2007 [cit. 2012-03-26]. ISSN 1802-5145. Dostupné z: c2007 [cit. 2012-03-26]. ISSN 1802-5145. Dostupné z: 
http://www.helpnet.cz.http://www.helpnet.cz.



Citace jednotlivé webové stránky Citace jednotlivé webové stránky 

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. 

JABOK – VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ JABOK – VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ 
A TEOLOGICKÁ. Odkazy. A TEOLOGICKÁ. Odkazy. Knihovna Jabok Knihovna Jabok [online]. Praha: Jabok, [online]. Praha: Jabok, 
aktualizace: 11.09.2013 [cit. 2013-10-15]. Dostupné z: aktualizace: 11.09.2013 [cit. 2013-10-15]. Dostupné z: 
http://knihovna.jabok.cz/odkazy.html.http://knihovna.jabok.cz/odkazy.html.



Citace příspěvku do webového sídla, Citace příspěvku do webového sídla, 
databáze aj.databáze aj.

Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku: Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku: podnázevpodnázev. In: Jméno . In: Jméno tvůrce webového sídla. tvůrce webového sídla. Název webového sídla: Název webového sídla: podnázev. podnázev. Vedlejší názevVedlejší název [Typ nosiče].  [Typ nosiče]. Další tvůrce.Další tvůrce. Místo publikování:  Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup [Datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup příspěvku. příspěvku. Lokace. Poznámky.Lokace. Poznámky.Speciální pedagogika. In: Speciální pedagogika. In: Wikipedia: the free encyclopediaWikipedia: the free encyclopedia  [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, Stránka byla naposledy editována 30. 4. 2013 v 12:31. [cit. Stránka byla naposledy editována 30. 4. 2013 v 12:31. [cit. 2013-10-15]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Speci2013-10-15]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD_pedagogika.%C3%A1ln%C3%AD_pedagogika.



Citace webových stránek (web jako Citace webových stránek (web jako 
celek)celek)

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

ČESKO. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A ČESKO. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A 
TĚLOVÝCHOVY. TĚLOVÝCHOVY. MŠMT: Ministerstvo školství, mládeže a MŠMT: Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy tělovýchovy [online]. MŠMT, ©2006 [cit. 2010-08-05]. Dostupné z: [online]. MŠMT, ©2006 [cit. 2010-08-05]. Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/ http://www.msmt.cz/ 



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

Za názvové údaje primárního dokumentu se v hranatých Za názvové údaje primárního dokumentu se v hranatých 
závorkách uvádí údaj o typy nosiče [online], [CD] ,[DVD]závorkách uvádí údaj o typy nosiče [online], [CD] ,[DVD]
Je nutné uvést datum citováníJe nutné uvést datum citování
Za údaj o standardním identifikátorem se uvádí údaj Za údaj o standardním identifikátorem se uvádí údaj 
o dostupnosti/přístupuo dostupnosti/přístupu



Tradiční dokument v elektronickém Tradiční dokument v elektronickém 
formátu (příklad )formátu (příklad )

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

NOVÁ,  Hana. Exkurze do knihovny Jabok.NOVÁ,  Hana. Exkurze do knihovny Jabok. Ikaros Ikaros [online].  [online]. 
2008, roč. 12, č. 1 [cit. 15.10.2013].  ISSN 1212-5075. Dostupné 2008, roč. 12, č. 1 [cit. 15.10.2013].  ISSN 1212-5075. Dostupné 
z: http://www.ikaros.cz/node/4496.z: http://www.ikaros.cz/node/4496.



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 
vydánívydání



Citování pomocí průběžných poznámekCitování pomocí průběžných poznámek



Citování pomocí číselných odkazůCitování pomocí číselných odkazů



Jak si zjednodušit práci s citacemiJak si zjednodušit práci s citacemi

Přebírání citací z důvěryhodných zdrojůPřebírání citací z důvěryhodných zdrojů
Souborný katalog ČRSouborný katalog ČR
Souborný katalog Masarykovy univerzitySouborný katalog Masarykovy univerzity
Google ScholarGoogle Scholar
aj.aj.

Používání generátorů citacíPoužívání generátorů citací
Citace.comCitace.com
Generátor citací Vydavatelství VŠCHTGenerátor citací Vydavatelství VŠCHT  

Používání bibliografických manažerPoužívání bibliografických manažer
ZoteroZotero
Citace.comCitace.com
Správa citací v MS WordSpráva citací v MS Word

    I při přebírání citací je vždy nutná kontrola!I při přebírání citací je vždy nutná kontrola!

http://aleph.nkp.cz/cze/skc
http://aleph.muni.cz/
http://scholar.google.cz/
http://www.citace.com/
http://vydavatelstvi.vscht.cz/apps/uid_ea-002/
http://www.citace.com/


Generátor citací Citace 2.0      Generátor citací Citace 2.0      
www.citace.comwww.citace.com

Citace Start - bez poplatkuCitace Start - bez poplatku
Generování citací citace dle normy ČSN ISO 690Generování citací citace dle normy ČSN ISO 690
Po registraci možnost správy citací (úprava, třídění do Po registraci možnost správy citací (úprava, třídění do 
složek, mazání)složek, mazání)

– Povinná polePovinná pole
– Nepovinná pole Nepovinná pole 
– Interaktivní poleInteraktivní pole

Export záznamů do RTF a HTMLExport záznamů do RTF a HTML
Neumožňuje propojení s textovým editoremNeumožňuje propojení s textovým editorem



Nástroje pro tvorbu bibliografií Nástroje pro tvorbu bibliografií 
v programu MS Wordv programu MS Word

Verze MS Office 2003 a vyššíVerze MS Office 2003 a vyšší
Na kartě „Odkazy“ ve skupině Citace a bibligrafieNa kartě „Odkazy“ ve skupině Citace a bibligrafie

– Přidání bibliografické citace („pramene“): Vložit citaci → Přidat nový Přidání bibliografické citace („pramene“): Vložit citaci → Přidat nový 
pramenpramen

– Výběr stylu (nabídka ISO 690 – metoda první údaj a datum nebo metoda Výběr stylu (nabídka ISO 690 – metoda první údaj a datum nebo metoda 
číselných odkazů)číselných odkazů)

– Automatické vytvoření citace i bibliografického seznamuAutomatické vytvoření citace i bibliografického seznamu
– Ukládání „pramenů“ v aplikaci MS Word, možnost vybrat z uložených Ukládání „pramenů“ v aplikaci MS Word, možnost vybrat z uložených 

bibliografických citací položky do bibliografického seznamu bibliografických citací položky do bibliografického seznamu 
konkrétního dokumentu  vytvářeného v MS Word.konkrétního dokumentu  vytvářeného v MS Word.

– Pouze omezený výběr typů dokumentů a údajů o dokumentu (např. chybí  Pouze omezený výběr typů dokumentů a údajů o dokumentu (např. chybí  
podpora pro elektronické dokumenty)podpora pro elektronické dokumenty)

Další informaci k funkcionalitě viz Nápověda v MS Word Další informaci k funkcionalitě viz Nápověda v MS Word 
(„Vytvoření bibliografie“)(„Vytvoření bibliografie“)



Citační manažer ZoteroCitační manažer Zotero

Ke stažení na http://www.zotero.orgKe stažení na http://www.zotero.org
Doplněk Firefoxu nebo samostatná verze (využitelná i pro jiné Doplněk Firefoxu nebo samostatná verze (využitelná i pro jiné 
prohlížeče)prohlížeče)
Správa bibliografických citací ve složkách a podsložkáchSpráva bibliografických citací ve složkách a podsložkách
Uložení údajů o webových stránkách jedním kliknutím (lze Uložení údajů o webových stránkách jedním kliknutím (lze 
využít i pro správu webových odkazů)využít i pro správu webových odkazů)
Automatické rozpoznávání a stahování bibliografických údajů Automatické rozpoznávání a stahování bibliografických údajů 
z webových zdrojů (některé katalogy knihoven, odborné z webových zdrojů (některé katalogy knihoven, odborné 
databáze, Youtube aj.)databáze, Youtube aj.)
Možnost ukládání připojených souborů (např. PDF aj.), Možnost ukládání připojených souborů (např. PDF aj.), 
„snímky“webové stránky, „zvýrazňování textu“, štítky, „snímky“webové stránky, „zvýrazňování textu“, štítky, 
související citace, soubory z počítače aj.související citace, soubory z počítače aj.



Citační manažer Zotero                 Citační manažer Zotero                 (pokrač.)(pokrač.)

Výběr libovolného stylu (včetně ISO 690)Výběr libovolného stylu (včetně ISO 690)
Možnost propojení s MS Word a Libre Ofice Writer Možnost propojení s MS Word a Libre Ofice Writer 
(vkládání citací při psaní dokumentu přímo ze Zotera)(vkládání citací při psaní dokumentu přímo ze Zotera)
Exporty a importy dat (např. složky do jiného počítače)Exporty a importy dat (např. složky do jiného počítače)
Možnost vytvoření účtu a synchronizace dat Zotera mezi Možnost vytvoření účtu a synchronizace dat Zotera mezi 
více počítačivíce počítači
NápovědaNápověda na stránkách Zotera nebo v  na stránkách Zotera nebo v 
interaktivním tutoriáluinteraktivním tutoriálu  Knihovny univerzitního kampusu   Knihovny univerzitního kampusu 
MU BrnoMU Brno

http://www.zotero.org/support/cs/quick_start_guide
http://www.ukb.muni.cz/kuk/animace/eiz/zotero/


Doporučené zdroje Doporučené zdroje 
BIERNÁTOVÁ, Olga; SKÚPA, Jan. BIERNÁTOVÁ, Olga; SKÚPA, Jan. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN 
ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. Brno : [s.n.], 2011 [cit. 2011-10-09].  [online]. Brno : [s.n.], 2011 [cit. 2011-10-09]. 
Dostupné z: Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdfhttp://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf..

ČSN ISO 690. ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace 
informačních zdrojůinformačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní . Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví, 2011. Třídící znak 01 0197. zkušebnictví, 2011. Třídící znak 01 0197. 

Infogram: portál pro podporu informační gramotnostiInfogram: portál pro podporu informační gramotnosti. 2008. [cit.2010-11-08]. Citační . 2008. [cit.2010-11-08]. Citační 
etika. Dostuz: etika. Dostuz: 
http://www.infogram.cz/findInSection.do?sectionId=1115&categoryId=1171http://www.infogram.cz/findInSection.do?sectionId=1115&categoryId=1171..

KRATOCHVÍL, Jiří, et al. KRATOCHVÍL, Jiří, et al. Metodika tvorby bibliografických citacíMetodika tvorby bibliografických citací  [online]. 2. revid. vyd.  [online]. 2. revid. vyd. 
Brno: Knihovna univerzitního kampusu MU, 2011 [cit. 2013-10-14]. ISSN 1802-128X. Brno: Knihovna univerzitního kampusu MU, 2011 [cit. 2013-10-14]. ISSN 1802-128X. 
Dostupné z: Dostupné z: 
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace_2011.htmhttp://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace_2011.html.l.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Filosofická fakulta. MASARYKOVA UNIVERZITA. Filosofická fakulta. Kurz práce s informacemiKurz práce s informacemi [online].  [online]. 
Brno: Masarykova univerzita, [2010] [cit. 2011-10-09]. Dostupné z: Brno: Masarykova univerzita, [2010] [cit. 2011-10-09]. Dostupné z: 
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/js07/informace/materialy/kurz_prace_s_informacemi.htmlhttp://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/js07/informace/materialy/kurz_prace_s_informacemi.html
..

http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/js07/informace/materialy/kurz_prace_s_informacemi.html
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/js07/informace/materialy/kurz_prace_s_informacemi.html
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/js07/informace/materialy/kurz_prace_s_informacemi.html
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/js07/informace/materialy/kurz_prace_s_informacemi.html
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ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace 
informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 
2011. Třídící znak 01 0197. 

JANSOVÁ, Linda. Jak na citování [online]. 17. 5. 2010 [cit. 2010-11-04]. Dostupné z: 
http://www.slideshare.net/lindask/linda-jansova-citovanidiplomovyseminar2010?
src=related_normal&rel=3305618
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