


 Pojmy spojené s citováním 

 Citační etika 

 Plagiátorství 

 Citace 
◦ Citační manažery 

◦ Citace.com, CitacePRO 



 Autorský zákon platí pouze pro autory, kteří 
za svá díla získávají finanční odměnu. 

 Neuvedení uvozovek v přímé citaci je 
považováno za plagiátorství. 

 Při parafrázování nemusím citovat zdroj. 

 Normu ČSN si mohu pro svou potřebu volně 
rozmnožovat. 

 Na elektronické zdroje  se vztahují autorská 
práva a respektování copyrightu, protože jsou 
rovnocenné všem ostatním dokumentům. 



 Citace 
◦ Zkrácená bibliografická citace v textu. Slouží ke spojení 

citovaného textu s údaji o zdrojovém dokumentu 
uvedeném v seznamu použité literatury. 

 Citát 
◦ Doslovné převzetí textu od jiného autora. Bývá obvykle 

zvýrazněn uvozovkami a kurzívou a je doplněn odkazem na 
záznam v soupisu použité literatury. 

 Parafráze 
◦ Převyprávění cizí myšlenky vlastními slovy, přičemž musíme 

dbát na její přesné vyjádření. Text není nijak zvýrazněn, ale 
na konec převzaté myšlenky vkládáme odkaz na záznam 
v soupisu použité literatury.  



 Bibliografická citace 
◦ Formalizované údaje o dokumentu, které autor použil při 

tvorbě své práce. Obsahuje údaje, které jsou potřebné 
k vyhledání dokumentu. 

 Sekundární citace 
◦ Citace získaná přes zprostředkující pramen, protože 

originální zdroj není v dané chvíli autorovi dostupný 

 Autocitace 
◦ Citace jiné práce autora nebo práce, jíž je spoluautorem. 

Nemá sloužit k umělému zvyšování citovanosti vlastních 
děl, proto citujeme pouze ty dokumenty, z nichž jsme 
při tvorbě textu opravdu vycházeli. 

 Metody citace 
◦ Způsoby zápisu odkazů v textu na použitou literaturu. 

 



 Poznámkový aparát 
◦ Doplňující složka textu v podobě poznámek nebo 

komentářů. Bývají sem zahrnovány také citace v textu. 
Poznámky bývají s textem propojeny průběžným 
číslováním a bývají umístěny na dolním okraji každé 
stránky, na konci kapitoly nebo na konci práce. 

 Obecně známá informace. 
◦ Myšlenky všeobecně známé v dané komunitě, pro kterou 

text vzniká.  Jsou snadno ověřitelné v encyklopediích 
nebo učebnicích a obvykle nezpochybnitelné.  

 Plagiát 
◦ Dílo cizího autora nebo jeho části, které vydává autor za 

vlastní. 

 Kompilace 
◦ Tvorba práce sloučením několika děl. 
 

 



 Citační etika 
◦ Pravidla citování ve vědecké komunikaci 

 Citační styl 
◦ Soubor pravidel pro tvorbu (strukturování a 

formulování) bibliografických referencí a citací. 

 ČSN ISO 690 
◦ Česká norma upravující pravidla zápisu 

bibliografických citací a odkazů. 

 Citační manažer 
◦ Software usnadňující správu bibliografických citací – 

tvorbu, uchování, generování seznamů použité 
literatury apod 



Citát Parafráze 

 „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) 
◦ uvozovky 
◦ změna stylu písma (řez, font) 
◦ samostatný odstavec  

 více než 4 řádky (40 slov) 

 odsazení (5pt) 

 

 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) 
◦ cizí myšlenka vlastními slovy 
◦ větší míra zapracování do 

vlastního  textu 
◦ neměnit původní myšlenku!!! 
◦ platí i pro výtah z textu 
 



 Důstojné zacházení s informacemi 
◦ Podat úplné a nezkreslené informace 

 Jasné odlišení vlastních myšlenek, dat, formulací a 

údajů od převzatých 

 Úcta k autorům 

 Deklarace vlastní orientace v problematice  

 

 A také Autorský zákon 

 



 Co to je? 

 
◦ „Užití cizího výroku, myšlenek či výrobků bez 

odpovídajícího uvedení autorství, jako je kopírování 
cizí práce, vydávání názorů a teorií druhých za vlastní 
či vydávání kolaborativního projektu za vlastní práci“ 
(Columbia Gorge Community College, 2005) 

 

◦ „Každý případ, kdy osoba vědomě, ať už přímo či 
nepřímo, za jakýmkoli účelem, uchýlí k publikované či 
nepublikované práci někoho jiného s cílem 
prohlašovat ji za vlastní.“ (Zbíral, 2009, s. 13) 

 



 

 ÚMYSLNÝ PLAGIÁT 

 
◦ Autor úmyslně a vědomě převezme cizí práci 

◦ CTRL+C a CTRL+V 

◦ Spojeno s internetovými zdroji 

◦ Ghost writers 

 



 Zatajení zdrojů 
◦ Necitování děl, ze kterých autor čerpá ve své práci 

◦ Zdroje, které jsou uvedeny v seznamu použité 
literatury, musí být uvedeny i v textu 

 nelze určit, co jsme převzali a z jakých zdrojů, což 
může být problematické např. při ověření informací u 
původního autora 

◦ Uvedení bibliografických citací s nesprávnými údaji, 
což vede k nedohledatelnosti původního díla 

 Správná citace má původní zdroj odkrýt, nikoli 
zamaskovat! 

 



 Nesprávná kompilace 
◦ Kompilace = Odborný text, který vznikl sestavením 

poznatků z jiných děl. Na rozdíl od plagiátu však 
nepřebírá celé hotové pasáže bez citování 
původního zdroje ani nepředstírá svou původnost. 

◦ Nesprávná kompilace přebírá myšlenky pouze z 
jednoho díla. Vzniká jednostranný pohled na 
problematiku 

 



 Nesprávná kompilace 
◦ Mashups = spojíme více textů do jednoho 

 vybereme si konkrétní věty nebo odstavce z několika 
zdrojů, které pak poskládáme do vlastního textu 

 problematické je neuvedení zdroje a chybějící vlastní 
myšlenka, která dodá kompilaci přidanou hodnotu 

 spadají sem také texty, kde se kombinují správně 
odcitované pasáže s necitovanými pasážemi 

 



 Patchwriting 
◦ nebo-li drobné úpravy 

 převezmeme text jiného autora a změníte v něm 
některé formulace 

 nahradíme některá slova jejich synonymy 

 vypustíme některá nadbytečná slova 

 změníme slovosled ve větě 

 přehodíme některé věty apod. 

 



 Nesprávné rozpoznání všeobecně známých 
faktů 
◦ Všeobecně známá fakta NENÍ POTŘEBA CITOVAT 

 

◦ ALE je potřeba uvědomit si své publikum a jeho 
znalosti 

 

◦ Kde takové informace čerpat? 

 Encyklopedie, učebnice, slovníky, skripta 

 



 Citování nepoužitých děl 
◦ Způsob, jak „vylepšit“ svoji práci o díla autorit v 

oboru 

◦ Autoplagiátorství/selfplagiátorství 

 ve chvíli, kdy použiji části ze svého dříve 
publikovaného článku v novém textu, měl bych jej 
opatřit autocitací 

 z pohledu publikační etiky není úplně v pořádku 
vydávání stejných článků opakovaně v různých 
zdrojích, protože jde o zbytečné duplikování 
informací, téma by mělo být publikované novým 
způsobem a mělo by přinášet nové poznatky 

 



 Kryptomnézie 
◦ Skrytá paměť 

◦ Užití myšlenky, u níž si nepamatujete zdroj nebo o 
něm nemáte záznam, a prezentuje myšlenku za 
vlastní. 

 



 Odůvodněná míra 
◦ v odborné literatuře nenajdeme bližší vysvětlení 

„odůvodněné míry“, vždy záleží na konkrétním 
textu a druhu práce, u prací kompilačního 
charakteru lze očekávat větší počet citací než u 
původních výzkumů, nicméně nemusí to platit 
obecně 

 





 Jak má vypadat bibliografická citace? 
 

◦ Obecně uznávaná interpretace normy (Biernátová, 
Skůpa) 

 připomínkováno 8 odborníky na citace 

 

 Jak tvořit citace? 
◦ Generátory 

◦ Citační manažery 

http://www.citace.com/dokumenty.php


 Jednoznačná identifikace citovaného dokumentu. 
◦ Při vytváření bibliografických citací je nezbytné uvádět 

informace, které jsou potřebné k nalezení citované části 
v dokumentu. 

 Přebírání údajů z citovaného zdroje/dokumentu 
pro bibliografickou citaci v následujícím pořadí: 
◦ titulní list (nebo úvodní obrazovka webové stránky, 

etiketa na CD apod.) 
◦ rub titulního listu, hlavička strany 
◦ obálka, etiketa, doprovodná dokumentace 
◦ jiná část dokumentu 

 Normou přesně stanovené pořadí jednotlivých 
údajů. 

 



 Vytvoření co nejpřesnějšího záznamu bibliografické citace.  
◦ Není možné vynechat povinné údaje, pokud jsou v citovaném 

zdroji dostupné. 
◦ Pokud možno uvádět i nepovinné údaje, pokud jsou pro 

identifikaci citovaného zdroje nějakým způsobem důležité.  

 V případě, že v citovaném zdroji chybí určitý údaj, 
vynechává se a pokračuje údajem následujícím. 
◦ dohledání dotazu v jiném zdroji (přebíráme-li dotaz z jiného 

zdroje, uvádíme jej v hranaté závorce) nahrazení zástupnou 
formulací 

 Citování konkrétního výtisku, verze dokumentu nebo jeho 
části 

 Jednotná forma citací a interpunkčního značení  
 Zapisování citovaných údajů ve stejném jazyce, ve kterém 

jsou uvedeny citované zdroje. 



 Jména tvůrců 

 Název 

 Typ nosiče (jen u elektronických) 

 Vydání 

 Nakladatelské informace 

 Datum vydání 

 Edice 

 Číslování 

 Identifikátor 

 Dostupnost 

 Poznámky 



 Citovaný text mít fyzicky u sebe 

 Pokud údaj chybí: 
◦ odhadne se 

◦ vynechá se 

 Zdroje informací 
◦ Titulní list 

◦ Rub titulního listu 

◦ Tiráž 

◦ [Externí zdroje] 

◦ [Odhad] 





 (příjmení prvního autora, rok, strana) 
◦ (Kafka, 2008, s. 125) 

 strana je volitelná 
◦ (Kafka, 2008) 

 chybí-li autor, pak název korporace 
◦ (Adobe Creative Team, 2011) 

 chybí-li autor i korporace, pak první slova z 
názvu – není kurzívou 
◦ (Principy sazby, 1954, s. 18) 



 zkrácená citace stejná u více děl 
◦ za rok se vkládá index (písmeno a,b,c,d,...) 

◦ (Kafka, 2008b, s. 54) 

 citace se může vkládat kamkoliv do věty, na 
konci věty se dá před tečku 
◦ ... citace dáváme do uvozovek (Bratková, 2008) 

nebo je lze i jinak zvýraznit (Cihlář, 2011). 

 citace použité hned za sebou spojujeme 
◦ (Bratková, 2008; Cihlář, 2011) 

 



 pokud je ve větě příjmení citovaného autora v 
prvním pádu, vypouštíme ho ze zkrácené 
citace 
◦ ... a tento pojem definuje Kafka takto,... (2008, s. 

34). 

 hranaté vs. kulaté závorky 



 v soupisu použité literatury je rok hned za 
autorem (pokud není, tak za názvem), rok 
vydání se dále neuvádí 
◦ KAFKA, Jan. 2008. Název: podnázev... Praha: Mladá 

Fronta, 254 s. 

◦ Principy sazby. 1954. 2. vyd..... Praha: Academia, 
185 s..... 

 pokud je v citaci celé datum, pak ho uvádíme 
◦ SRBECKÁ, Gabriela. 2010. Rozvoj kompetencí 

studentů ve vzdělávání. Inflow: information journal 
[online]. Brno, 02/07/2010, roč. 3, č. 7... 



 Text 
◦ Na intrapersonální úrovni se komunikační výzkum 

soustřeďuje na zpracování informace (McQuail, 2002, s. 
29). Například Holá (2006) tvrdí, že komunikaci lze 
charakterizovat jako proces sdílení určitých informací. 
Řečené však ještě neznamená slyšené (Šuleř, 2009b, s. 75). 

 
 Seznam použité literatury 
◦ HOLÁ, Jana, 2006. Interní komunikace ve firmě. Brno: 

Computer Press. ISBN 80-251-1250-0.  
◦ McQUAIL, Denis, 2002. Úvod do teorie masové komunikace. 

Vyd. 2. Praha: Portál. ISBN 80-7178- 714-0.  
◦ ŠULEŘ, Oldřich, 2009b. 100 klíčových manažerských 

technik: komunikování, vedení lidí, rozhodování a 
organizování. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-
2173-3.  



 funkce vložit poznámku pod čarou ve Wordu 
◦ ve své knize Kafka1.... a také ve svém článku2 

 pod čarou jen zkrácená citace 
◦ = příjmení a jméno autora, název, strana 

◦ SMITH, Michael. Digital libraries, s. 195. 

 bez autora = korporace 
◦ Adobe Creative Team. Adobe InDesign CS5,  s. 188.  

 



 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. 

 každá citace má vždy nové číslo 

 citaci lze vkládat kamkoliv do věty 
◦ hned za citovanou pasáž 

◦ na konci věty před tečku 

 



 stejné citace pod sebou – tamtéž 
◦ Principy sazby, s. 18.  

◦ tamtéž, s. 25. 

 odkaz na jinou poznámku (první použití) 
◦ KAFKA, cit. 1, s. 124. 



 Text 
◦ Na intrapersonální úrovni se komunikační výzkum 

soustřeďuje na zpracování informace 18. Například Holá 19 
tvrdí, že komunikaci lze charakterizovat jako proces sdílení 
určitých informací. Řečené však ještě neznamená slyšené 20  
 2. McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2. 

Praha: Portál, 2002 ISBN 80- 7178-714-0.  
 …  
 5. HOLÁ, Jana. Interní komunikace ve firmě. Brno: Computer 

Press, 2006. ISBN 80-251- 1250-0.  
 …  
 18. ŠULEŘ, Oldřich. 100 klíčových manažerských technik: 

komunikování, vedení lidí, rozhodování a organizování. Brno: 
Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2173-3.  

 19. McQUAIL, Denis, ref. 2, s. 75  
 20. HOLÁ, Jana, ref. 5 
 

 



 každá citace má své jedinečné číslo v soupisu 
literatury 
◦ 48. NOVOTNÝ, Jan. Metody odposlechu...  

 číslo citace se použije v textu 
◦ ..., což s sebou může přinášet problémy (25, s. 

158). 

◦ ..., což dle Novotného není úplně vhodné (48). 

 spojení více citací do jedné 
◦ (25, s. 158; 48)  

 hranaté závorky 
 



 Text 
◦ Na intrapersonální úrovni se komunikační výzkum 

soustřeďuje na zpracování informace [15]. Například Holá 
[25] tvrdí, že komunikaci lze charakterizovat jako proces 
sdílení určitých informací. Řečené však ještě neznamená 
slyšené [8 s. 75]. 

 Seznam použité literatury 
◦ 8. ŠULEŘ, Oldřich. 100 klíčových manažerských technik: 

komunikování, vedení lidí, rozhodování a organizování. 
Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2173-3. 

◦ … 
◦ 15. McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 

Vyd. 2. Praha: Portál, 2002 ISBN 80- 7178-714-0.  
◦ …  
◦ 25. HOLÁ, Jana. Interní komunikace ve firmě. Brno: 

Computer Press, 2006. ISBN 80-251- 1250-0. 



 Problém nalezení bibliografických info 

 Zdroje informací 
◦ nadpisy 

◦ hlavička, metadata 

◦ titulek 

◦ [externí zdroje] 

◦ [odhad] 

 údaje o datu citování, aktualizace, data 
publikování, nosiče, místo vydání verze 

 





 = Reference management software/ system 

 správa citací 

 funkce 
◦ vkládání/import záznamů (z DB) 

◦ export do citačních stylů, tvorba  bibliografií 

◦ vyhledávání 

◦ nově funkce Webu 2.0 

◦ doplňky (např. plug-in do Wordu, lišty,...) 

 



 generátor citací 

 správa citací po registraci 

 generování dle stylu ČSN ISO 690 

 export do Wordu 

 importy dle ISBN a DOI 

 poradna na Facebooku (e:citace ) 

 ... 

 

https://www.citace.com/vytvorit-citaci




 přístup: http://www.citacepro.com 

 od tvůrců Citace.com 

 podrobný návod 

 přihlášení 
◦ klikněte na ikonu Moravská zemská knihovna 

◦ zadejte své přihlašovací údaje 

 

http://www.citace.com/Navody/CitacePRO/




 Kniha 
◦ http://bit.ly/2eTPg5D 

 Článek 
◦ http://bit.ly/2frcfWy 

 Příspěvek na blogu 
◦ http://bit.ly/2dRs9sV 

 Webové sídlo 
◦ http://bit.ly/2f0DB2I 

 Webová stránka 
◦ http://bit.ly/2e8W2DF 

 Výroční zpráva 
◦ http://bit.ly/2ftBoA1 

http://bit.ly/2eTPg5D
http://bit.ly/2eTPg5D
http://bit.ly/2eTPg5D
http://bit.ly/2frcfWy
http://bit.ly/2frcfWy
http://bit.ly/2frcfWy
http://bit.ly/2dRs9sV
http://bit.ly/2dRs9sV
http://bit.ly/2dRs9sV
http://bit.ly/2f0DB2I
http://bit.ly/2f0DB2I
http://bit.ly/2f0DB2I
http://bit.ly/2e8W2DF
http://bit.ly/2e8W2DF
http://bit.ly/2e8W2DF
http://bit.ly/2ftBoA1
http://bit.ly/2ftBoA1
http://bit.ly/2ftBoA1


 ZOTERO 
◦ rozšíření do Firefoxu 
◦ umí získávat bibliografické údaje přímo z webové stránky 
◦ sdílení a export citací 

 Mendeley 
◦ Mnoho citačních stylů 
◦ Uložení PDF 
◦ plug.-in pro textový editor 

 

 EndNoteWeb 
◦ Thomson Reuters 
◦ správy citací, podpora různých typů dokumentů a citačních 

stylů 
◦ nepřímý import z profi DB (přes externí soubory)  
◦ dostupný na MU 

 

 

http://www.zotero.org/
http://www.mendeley.com/
https://www.myendnoteweb.com/


 BibTEX 
◦ generování použité literatury v prostředí  LATEX 

◦ oddělení obsahu od formy 

◦ BibShare - plug-in pro Word 

 Bibus 
◦ open source 

◦ spolupracuje s BibTEX 

 EasyBib 
◦ free (MLA), premium (AMA, Chicago) 

◦ zajímavý import dat (např. WorldCat) 

 

http://www.bibtex.org/
http://bibus-biblio.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
http://www.easybib.com/


 Citation Machine 
◦ generátor citací 
◦ dle ISBN 
◦ MLA, APA, Turabian, Chicago 
◦ problém s českou literaturou 

 CiteULike 
◦ systém pro správu citací 
◦ možnost doplnění FT, tagování, sdílení, RSS 
◦ podpora všech významných citačních stylů 
◦ ale nepodporuje ISO 690 

 

 Více o citačních manažerech na Infogramu 

 

http://www.citationmachine.net/
http://www.citationmachine.net/
http://www.citationmachine.net/
http://www.citeulike.org/
http://www.infogram.cz/findInSection.do?sectionId=1115&categoryId=1173


 

Kde vyhledáváte informace pro své práce? 

 



internet knihovna 

  odborné monografie 
 odborné časopisy 
 denní tisk 
 šedá literatura 
 normy, patenty 
 kvalitní elektronické 

zdroje 
 AV materiály 
 ... 

 

 

 



 katalog 
◦ seznam literatury dané knihovny 

◦ možnost vyhledávání 

◦ online 

 souborné katalogy a infobrány 

 služby 
◦ MVS a MMVS 

◦ DDS 

◦ CoD a kopírovací služby 

◦ přístup k EIZ!!! 

skc.nkp.cz
jib.cz


 čeština??? NE!!! 

 bibliografické, fulltextové 

 oborové, multioborové, univerzální 

 přístup pouze z PC instituce 
◦ ale vzdálený přístup!!! 





Zdroj: http://www.mzk.cz 



 kvalita??? 
◦ kdo je provozovatelem 

scholar.google.com
books.google.com
scirus.com
http://www.oapen.org/
doaj.org


 Rozcestník volně dostupných zdrojů VUT 

 

 Rozcestník volně dostupných zdrojů MU 

 

 Další zdroje MU 

 

 

https://www.vutbr.cz/knihovny/eiz/dalsi-zdroje
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