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Objednej si knihovníka

 individuální konzultace, zdarma

 téma: efektivní vyhledávání, citování a Citace PRO, 

bibliometrické služby

http://knihovna.osu.cz/konzultace-skoleni-exkurze/
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Proč musíme citovat?

 autorský zákon

 citační etika

 zpětné ověření převzatých informací

 schopnost práce se zdroji

 vznik citačních vazeb

 plagiátorství
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Zdroj: Reflex a TMBK



Formy plagiátorství

pozor na různé druhy plagiátorství:

→ klonování celého dokumentu, zkopírování částí textu 
bez ocitování, vylepšování literatury, necitování v textu –
pouze uvedení použité literatury, v závěru neuvedení 
spoluautorství, převzetí původního textu s drobnými 
stylistickými úpravami bez citování, zneužití autocitací
atd.

více o tématu v knize Naučte (se) citovat
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Jak se vyhnout plagiátorství?
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Citát/přímá citace
→ doslovné převzetí cizího textu
→ odlišení od vlastního textu

 uvozovky
 změna stylu písma (kurzíva, jiný font)
 samostatný odstavec 

• více než 4 řádky (40 slov)
• odsazení
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Ukázky citátu
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Příklad citátu

„Citace je krátká forma bibliografického záznamu
umístěná buď v závorkách uvnitř textu citujícího
dokumentu, nebo připojená jako poznámka na straně
textu pod čarou, na konci textu kapitoly nebo na
konci celého textu dokumentu.” (Bratková, 2008, s. 7)
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Parafráze
 cizí myšlenka přeformulována vlastními slovy

 větší míra zapracování do vlastního textu

 pozor na záměnu původní myšlenky

 platí i pro výtah z textu

 na konci parafráze vždy vložit odkaz na zdroj
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Příklad parafráze

Citace je zkrácený odkaz na bibliografický záznam
v textu umístěný v závorkách, v poznámce pod
čarou nebo ve formě čísla, případně bibliografický
záznam v soupisu použité literatury v závěru práce
(Bratková, 2008, s. 7).
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Citace v textu/odkazy

→ Harvardský systém (autor, datum)

→ průběžné poznámky pod čarou
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Harvardský systém (autor, datum)

 Odkaz je tvořen pomocí kulatých závorek, do kterých 
se uvede příjmení prvního autora, rok, případně 
strana.

→ Příklad:  citovaný text (Zelinková, 1997, s. 55).

 Na konci věty se odkaz dává před tečku.

 Soupis literatury je řazen abecedně podle příjmení 
autorů. Rok vydání se u této metody uvádí přímo za 
autora. 
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s autorem

… tyto knihy jsou zdrojem informací (Novák, 1998, s. 20).

autor uvedený v textu

… tyto knihy jsou podle Nováka (1998, s. 20) zdrojem informací.

bez autora

… tyto knihy jsou zdrojem informací  (Encyklopedie knihy, 2001, s. 36).

více děl 1 autora vydaných ve stejném roce
…tyto knihy jsou zdrojem informací (Novák, 1997a, s. 20; 1997b, s. 8-9).

Harvardský systém - příklady
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→ ve Wordu fce „vložit poznámku pod čarou“

→  každá citace má své číslo (horní index)

→  citaci pod čarou lze uvádět ve zkrácené podobě.

Struktura zkrácené podoby:

23 PŘÍJMENÍ, jméno autora. Název, strana. 
(případně další údaje nutné k dohledání v seznamu použité literatury, u el. 
zdrojů i internetový odkaz)

Průběžné poznámky pod čarou
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 bez autora i korporace = jen název

Principy sazby, s. 18.

 u částí dokumentů (např. články) není název kurzívou

SRBECKÁ, Gabriela. Rozvoj kompetencí studentů ve 
vzdělávání, s. 6.

 citaci lze vkládat kamkoliv do věty

hned za citovanou pasáž

na konci věty před tečku

Průběžné poznámky pod čarou
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Bibliografické citace/reference

 souhrn údajů o citovaném dokumentu nebo jeho 
části, jež umožňují jeho identifikaci a zpětné 
vyhledání

 má svou danou strukturu, tu udává zvolený citační 
styl (ČSN ISO 690, Geografie-Sborník ČGS, APA, MLA, AMA…)

 seznam bibliografických citací na konci práce tvoří 
tzv. soupis literatury (seznam použité literatury)
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Zásady při citování
 bibliografická citace by měla jednoznačně identifikovat citovaný zdroj

 podoba bibliografických citací musí být jednotná v celé práci (styl, 
formát, interpunkce)

 v případě, že některý z údajů dohledáme/přebíráme z jiného zdroje, 
uvádíme jej v hranaté závorce

 údaje nepřekládáme, zapisují se v jazyce, ve kterém jsou uvedeny v 
citovaném dokumentu

 údaje pro bibliografickou citaci přebíráme z citovaného zdroje

 pořadí údajů je přesně stanoveno normou vybraného citačního stylu

 pokud některý údaj chybí, vynechává se a pokračuje se následujícím

 transliterace do latinky
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Citace jednotlivých druhů 
dokumentů + příklady

→ Citační tahák

další zdroje: 

1. šablony v Citace PRO

2. kniha Naučte se citovat
3. Výklad normy ČSN ISO 690 od Olgy Biernátové

a Jana Skůpy

4. https://sites.google.com/site/novaiso690/
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http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf
https://sites.google.com/site/novaiso690/


Automatické generování citací

→ katalogy knihoven (Katalog OU, KNIHOVNY.CZ, 
článková databáze ANL)

→ EDS (zahraniční články)

→ oborové databáze (Geobibline, Bibliomedica)

→ služba Citace.com

→ citační manažer Citace PRO
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→ přístup: citacepro.com
→ přihlášení: (výběr OU – přihlášení stejné jako do Portálu OU)

→ propojení s Wordem návod 
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citacepro.com
http://www.citace.com/Navody/Word/CitacePRO-word.pdf


Citace v katalogu UK OU
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Citace v portálu KNIHOVNY.CZ
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Bibliomedica
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http://www.medvik.cz/bmc/
http://www.medvik.cz/bmc/


Geobibline

25

http://www.geobibline.cz/cs/node/10
http://www.geobibline.cz/cs/node/10


Theses.cz – portál kvalifikačních prací
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Citace článků v databázi ANL
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http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=ANL
http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=ANL


Lze vygenerovat citace také 
zahraničních článků v licencovaných 
databázích OU?

Ano 

→ vyhledávač EDS /Ebsco Discovery Service
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Citace v EDS
→ Přístup (také z katalogu UK OU nebo z webu UK)
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http://eds.b.ebscohost.com/eds/search/basic?sid=99e9b82a-15fc-48e9-908e-034f80baa99d@sessionmgr103&vid=0&hid=120


Časté dotazy

a jejich odpovědi najdete:

 https://knihovna.vse.cz/faqs/citace-a-plagiatorstvi/

 https://kuk.muni.cz/animace/eiz/pdf.php?file=publikacn

i_etika/citace.pdf (s. 44-49)

 sekundární citace

http://iva.k.utb.cz/?page_id=5396

https://knihovna.vse.cz/faq/jak-citovat-citace-citaci-tzn-

jak-citovat-text-ktery-byl-jiz-jednou-citovany/
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https://knihovna.vse.cz/faqs/citace-a-plagiatorstvi/
https://kuk.muni.cz/animace/eiz/pdf.php?file=publikacni_etika/citace.pdf
http://iva.k.utb.cz/?page_id=5396
https://knihovna.vse.cz/faq/jak-citovat-citace-citaci-tzn-jak-citovat-text-ktery-byl-jiz-jednou-citovany/


Shrnutí

1. vše převzaté citujte /přímá citace a parafráze/

2. vyberte si pro vás vhodnou formu odkazování v textu 
a dodržujte ji v celé práci (konzultace s vedoucím)

3. citujte průběžně (zpětné dohledávání je na mašli…)

4. používejte možnosti automatického generování citací,       
ale zpětně překontrolujte takto vytvořené záznamy
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Děkuji Vám za pozornost.

Mgr. Jiří Plešek
jiri.plesek@osu.cz
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