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je užitečné

• Dobře ocitované zdroje dokazují profesionálně odvedenou 

práci – to chcete!

• Umožňujete ostatním, aby si dohledali vaše zdroje – když je 

nenajdou, o čem to vypovídá?

• Prokazujete znalost/neznalost problematiky.

• Argumentace autoritou podepře/rozcupuje vaší práci.
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Už během načítání literatury koukat na citace jiných autorů

(co je pro můj obor obvyklé, jaké typy dokumentů se citují,

jakým stylem a metodou) = praxe.

Od začátku myslet na to, že zdroj budu muset citovat.

Hned jakmile zdroj použiju vytvořit si bibliograf. citaci a 

někam ji uložit.

Používat generátory/manažery, ale nevěřit jim na 100%.

Co (by) mi úplně nejvíc pomohlo?
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Citujeme

parafrázujeme



Citovat se nemusí:

• Encyklopedická fakta/vzorce/…

Radon je chemický prvek patřící do skupiny vzácných plynů s chemickou
značkou Rn.

• Informace, které lze u cílové skupiny očekávat - základní znalosti daného 

oboru (váš odborný text budou číst odborníci, nepodceňovat je)

Biolog ví, co je buňka. 

Učitel materiálového inženýrství ví, co jsou plastifikátory. 

(není třeba citovat triviální informace pokud to není podstatné např. existuje
více přístupů, které si zároveň odporují, definice se mění, vylučují se apod.)
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Výjimky:

• V případě, kdy informaci vyvracíme tak citujeme i obecně známá fakta.

• Vlastní myšlenky a data, které nepoužíváme poprvé (autoplagiátorství).

Citování sebe sama se vyžaduje, např. v diplomce není možné používat pasáže 

z vlastní bakalářky bez toho, aniž bychom je ocitovali.

Citovat se (ne)musí:



Diplomky a bakalářky jiných autorů 

se samozřejmě citují! 

...jsou to také myšlenky někoho 

jiného.
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Citovat se nemusí?
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https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/tatana-mala-ministryne-spravedlnosti-diplomka-diplomova-prace-univerzita-kralici-plagiat-opisovani.A180703_140015_domaci_jkk


Doslovná citace

- definice, klíčová tvrzení

- text, který bychom lépe nezformulovali

- začátek a konec jasně odlišen uvozovkami, kurzívou nebo 

samostatným odstavcem

ť

Kdy se hodí citace a kdy parafráze?
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Parafráze

- dlouhý text, který stačí sumarizovat

- text, který se neshoduje se stylem našeho psaní

- potřeba napsat tak, aby bylo zřejmé, kde končí naše myšlenka a

začíná cizí

- formát textu parafráze je obvykle stejný jako vlastní text

ť

Kdy se hodí citace a kdy parafráze?
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1) Text originálu: „The very first canon of nursing, the first and the last thing upon which a nurse's attention must be fixed, 
the first essential to a patient, without which all the rest you can do for him is as nothing, with which I had almost said
you may leave all the rest alone, is this: TO KEEP THE AIR HE BREATHES AS PURE AS THE EXTERNAL AIR, WITHOUT 
CHILLING HIM.“ 

Nightingaleová (1946, str. 8) ve své knize říká:

„Základním pravidlem ošetřovatelství, první a
poslední věcí, na kterou musí každá sestra upínat
svou pozornost, první nezbytností vůči pacientovi,
bez které je vše ostatní, co byste pro něj mohli
udělat k ničemu a téměř bych řekla, že to můžete
vynechat, je: Udržujte vzduch, který vdechuje
stejně čistý jako venkovní vzduch, aniž byste
pacienta ochladili.“ (překlad autorky)1

Nightingaleová (1946, str. 8-10) upozorňuje na

podstatnou roli, kterou hraje větrání v péči

o pacienta.

NIGHTINGALE, Florence. Notes on nursing: what it

is, and what it is not [online]. B.m.: Philadelphia : 

J.B. Lippincott Company, 1946 [vid. 2018-03-14]. 

Dostupné z: 

https://archive.org/stream/notesnursingwhat00nigh#

page/8/mode/2up

https://archive.org/stream/notesnursingwhat00nigh#page/8/mode/2up


Kde parafráze začíná a kde končí? 

Putnam ve své nejznámější eseji 

rozvíjí teorii z 60. let, podle které 

jsou mentální stavy funkcionálními 

stavy organismu (1967, str. x).
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Ve své knize Novák tvrdí že „…………………………...…….

…………………………………………………..“ (2015, str. 3).

„Výsledky pozorování naznačují …………….……………….

………………………………………....“ (Novák 2015, str. 3).

…………………………... ale výsledky mohou být částečně 

zkreslené, tvrdí Novák (Novák 2015, str. 3).

Jméno autora v závorce

Jméno autora už jsme 

zmínili – je jasné, že 

dokument, na který 

odkazujeme v 

závorce, se váže 

k němu.

Klasická doslovná 

citace, jméno autora 

je až za tím, co říká.

Duplikace odkazů k 

autorovi, není to chyba, 

vypadá to trochu blbě.



Citace v textu a bibliografická citace

Citace v textu/odkaz lokalizuje umístění textu

v citovaném dokumentu (en. citation)

„Roboti v blízké době zaberou naše byty.“ [3]

„Roboti v blízké době zaberou naše byty”
(Tvrdá, 2015).

Bibliografická citace identifikuje dokument

(en. reference)
[3] TVRDÁ, Pavlína, 2015. Roboti zaberou naše byty a chleba si
pomažou Apetity. Praha: Karolinum. ISBN 978-40-7328-068-2.

Metoda číselného 

odkazu

Metoda (autor, datum)

Bibliografické citace 

mohou být v seznamu 

literatury řazeny podle 

toho, jak jdou v textu 

popořadě nebo podle 

abecedy. Záleží na 

citační normě, metodě 

a na instrukcích od 

školy/vedoucího.



Jaké % doslovných citací můžu mít v textu?

Theses upozorní na shodu větší než 30%.

Nerozlišuje, jestli jsou to řádně ocitované doslovné citace nebo

obšlehnutné pasáže (žádný antiplagiátorský systém zatím nedokáže

rozhodnout, co je a co není plagiát – vždycky posuzuje člověk).

theses.cz

Každá škola má nastavená 

svá pravidla a kritéria, dle 

kterých hodnotí 

důvěryhodnost práce. 

Můžete se zeptat svých 

předchůdců na tipy a rady.

https://theses.cz/




Styl a metoda citování



• Citační styl stanovuje požadavky na pořadí údajů v bibliografické citaci a jaké 

údaje je třeba uvést.

Tzn. co uvádím a v jakém pořadí (stylů je fakt hodně).

• Metoda citování je způsob, jakým citace zařazuji do textu a jak k nim 

odkazuji.

Tzn. jakým způsobem to uvádím a kde (metody jsou v podstatě 3).

Školou nebo vedoucím by mělo být určeno, který citační styl a metodu použít. 

Zjistěte si to!

Styl a metoda citování

Pokud to náhodou dané není, zeptejte se 

kolegů z oboru, jaký styl a metoda je 

nejvhodnější. 

Důležité je držet v celé práci jednotný styl a 

metodu.



Metoda: (autor, datum)

V textu je za doslovnou citací nebo

parafrází závorka s příjmením autora,

rokem a číslem/rozsahem stran.

Nejrozšířenější metoda, jasná, stručná –

pozor na umístění roku, v seznamu

zdrojů musí být hned za jménem.

NOVÁK, Jan, 2015. Cestování časem. 

Praha: Karolinum. ISBN…

ů



Metoda: poznámka pod čarou

V textu je za doslovnou citací nebo parafrází číslo

citace (každé číslo je unikátní), v poznámce pod

čarou jméno, název knihy a číslo/rozsah stran.

Používá se spíše v humanitních oborech, výhoda:

info o dokumentu neustále na očích.

NOVÁK, Jan. Cestování časem. Praha: Karolinum, 

2015. ISBN

ů



Metoda: [číselný odkaz]

V textu je za doslovnou citací nebo parafrází číslo, které
se váže na konkrétní dokument – stejné číslo se může
opakovat vícekrát (podle toho kolikrát dokument
citujeme).

Obvykle se odkazujeme na citované zdroje v pořadí,
v jakém jsou citovány poprvé.

[2] KOVÁŘ, Tomáš. Zajímavý nadpis. Praha: Odeon, 2015. ISBN
…
[50] ČERNÝ, Petr. Strhující story. Praha: Odeon, 2000. ISBN
[51] NOVÁK, Jan. Cestování časem. Praha: Karolinum, 2015. ISBN

ů
Je potřeba ověřit, co nám k pořadí 

bibliografických citací v seznamu 

literatury říká norma a jaké jsou 

instrukce školy/vedoucího. 

Požadavky se mohou lišit.



Metoda: [číselný odkaz]

Často u kratších textů (není tolik zdrojů).

Pozor na!

● Uvádění čísel stránek:
[50, str. 6] → Je jasné, že jde o dokument č. 50, strana č. 6.

[50, 6] → Může znamenat, že jde o odkaz na zdroj č. 50 a zdroj č. 6.

● Více odkazů k jedné informaci ideálně:
[50, str. 4] [6, str. 13] nebo [50, str. 4; 6, str. 13]

● Varianta alla Písmo Svaté: [50:4; 6:13]

Dost často jsou odkazy prolinkované, je-li zvykem číst je
v el. podobě.



• Máte styl daný? Můžete si vybrat? 

• Je to uvedeno na stránkách ústavu/katedry? 

• Každý styl má vlastní návod – všechno je online.

ČSN ISO 690 verze 2010 (podrobnější + více el. dokumentů) 

Interpretace ČSN ISO 690 (stručnější verze) 

ČSN ISO 690: 2011 (online interpretace normy, příklady)

Styl a metoda musí být vždy konzistentní pro celý dokument.

Citační styl

http://sites.ff.cuni.cz/uisk/wp-content/uploads/sites/62/2016/01/Citov%C3%A1n%C3%AD-informa%C4%8Dn%C3%ADch-zdroj%C5%AF-a-tvorba-bibliografick%C3%BDch-referenc%C3%AD-podle-mezin%C3%A1rodn%C3%AD-normy-ISO-6902010_Bratkova.pdf
https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf
https://sites.google.com/site/novaiso690/


Chicago (16th edition)

Asimov, Isaac. 2008. I, Robot. Robot Series. New York: 

Bantam Books.

IEEE

I. Asimov, I, robot. New York: Bantam Books, 2008.

MLA (7th edition) 

Asimov, Isaac. I, Robot. New York: Bantam Books, 

2008. Robot Series.

Citační styl
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http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
https://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf
http://library.williams.edu/citing/styles/mla.php


Citační manažery 

aneb jak si práci s citacemi usnadnit 



www.zotero.org www.citace.com

www.citacepro.com

Learn how to use Zotero in 30 minutes Zjednodušte si citování s Citace PRO

Série videí s návodem, jak citační manažer používat

Citace PRO

● Hodí se hlavně na práci 

s knihami.

● Účet a rozšířená práva skrze 

NTK nebo univerzitu.

● Jednoduchá generace citací a 

bibliografických citací.

● Doplněk do Microsoft Word.

Citační manažery

Zotero

● Vhodné pro organizaci tištěných 

i elektronických zdrojů.

● Lze vytvořit nebo nahrát různé formy 

zdrojů (video, prezentace, rozhovor, 

apod.).

● Ukládají se metadata zdrojů včetně 

abstraktu, pokud je k dispozici.

● Je zdarma :).

● Rozšířená verze je pak za poplatek.

Návod na CitacePRO

Doplněk do Wordu

http://www.zotero.org/
http://www.citace.com/
http://www.citacepro.com
https://www.youtube.com/watch?v=BQL_7C-YqBk
https://www.youtube.com/watch?v=mG4tiRnZ_-8&list=PLaZZ91WNLh74AUrK9pJDDKPbmXbcSqf7Q
https://elearning.svkos.cz/pluginfile.php/992/mod_resource/content/1/CitacePROn%C3%A1vod.pdf
https://elearning.svkos.cz/pluginfile.php/993/mod_resource/content/1/CitacePROWord.pdf


Dilemata a špeky



• Ještě to neznamená, že informaci nemůžeme použít, 

především u online zdrojů.

• Musíme se zamyslet nad věrohodností zdroje jako celku.

• Ideálně akademické/státní instituce, stránky úřadů, 

výzkumných ústavů apod.  

• Anon. – anonym 

Dilemata: Neznáme autora

Interpretace ČSN ISO říká: Když 

něco nevíš, pokračuj s další 

informací – ale nemůžeme 

vynechat všechno. 



PENG, Wei et al. 2018. Pulse Phase Dynamic Thermal Tomography Investigation

on the Defects of the Solid-Propellant Missile Engine Cladding Layer. International 
Journal of Thermophysics. 2018, vol. 39, no. 4, p. 1-12. ISSN 0195-928X.

Dilemata: roč. vol. č. no.

roč. 39, č. 4, s. 1-

12. 

39(4), 1-

12. 

Ověřím si, zda mi citační norma 

říká, jak přesně citovat údaje 

typu ročník, číslo a stránky. 

Správně jsou všechny tři 

možnosti uvedené na příkladu. 

Důležité je být konzistentní v 

celé práci.



DOI (Digital Object Identifier)

COECKELBERGH, Mark. Personal Robots, Appearance, and Human Good: A Methodological Reflection on 

Roboethics. International Journal of Social Robotics. 2009, vol. 1, no. 3, s. 217-221. ISSN 1875-4791. (DOI): 

10.1007/s12369-009-0026-2 nebo Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1007/s12369-009-0026-2

Když známe DOI (identifikátor 

digitálního objektu) - máme 

z půlky vyhráno – umožní nám 

najít dokument (když už třeba 

nevím, kde jsme ho sebrali) a 

pomůže při citování.

DOI zajišťuje jednoznačnou 

identifikaci digitálního 

dokumentu na internetu, je 

neměnný a poskytuje trvalý 

odkaz na dokument.

https://www.doi.org/

http://dx.doi.org/10.1007/s12369-009-0026-2
https://www.doi.org/


• Je vždy lepší mít své zdroje z první ruky, text si projít a 

samostatně posoudit – citát může být vytržený z kontextu, hned 

další věta ho může zpochybňovat.

• Zvlášť, pokud se jedná o věci na webu, diplomky, disertace, které 

neprošly publikačním procesem atd. Všichni děláme chyby. :)

• Nemáme-li jinou možnost, řídíme se citační normou.

Dilemata: citace citátu

Pokud toto není v normě 

ošetřeno, můžete se inspirovat 

naším přkladem dále.

Aneb doslovná citace 

doslovné citace



• V seznamu lit. citujeme ten dokument, ze kterého jsme čerpali, 

tzn. ten sekundární.

Tvrdý ve své knize zmiňuje Argument čínského pokoje, ve kterém 

John Searle čtenáře vybízí: 

……………………………………………………………………………..

(Searle 1994 cit. podle Tvrdý 2014, s. 61)

TVRDÝ, Filip. 2014. Turingův test: filozofické aspekty umělé inteligence. Praha: Togga, 213 s. ISBN 978-80-7476-043-3 

(přebíráme citaci)

Dilemata: citace citátu



Dilemata: jak citovat data? 

HENZL, Jiří. Digitální model vegetace [mapový výstup].

2017. In: HENZL, Jiří. Vliv rozlišení proměnných
odvozených z digitálních výškových modelů na modely
druhové distribuce. Praha, 2017. Diplomová práce.

Česká zemědělská univerzita. Fakulta životního

prostředí

X

HENZL, Jiří. Digitální model vegetace Krkonošského
národního parku
[datová vrstva TIF]. 2017 [cit. 13.6.2018]. Dostupné z:

http://lib.myilibrary.com?ID=86344

ů
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http://lib.myilibrary.com/?ID=86344


Dilemata: printscreen z Youtube

[22] Hydro-mechanical clamping nut with force display. Youtube [online]. 

22. 1. 2016. [vid. 2019-02-18]. Výřez obrázku z času 0:48. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=7AnUG_GgaVM&feature=youtu.be. 

Kanál uživatele ROEMHELD Gruppe

ROEMHELD Gruppe, 2016. Hydro-mechanical clamping nut with force

display. Youtube [online]. 22. 1. 2016. [vid. 2019-02-18]. Výřez obrázku 

z času 0:48. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=7AnUG_GgaVM&feature=youtu.b

e. Kanál uživatele ROEMHELD Gruppe

Název videa, YouTube [online]. Datum vzniku / změny. [Datum citování].

Dostupné z: URL. Kanál věrohodného uživatele X

Když chcete vyříznout 

printscreen z videa a použít 

ho jako ilustraci pro 

vysvětlení daného problému 

se začleněním vlastních 

popisků a označení. Citační metoda 

číselného odkazu

Citační metoda (autor, 

datum)

https://www.youtube.com/watch?v=7AnUG_GgaVM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7AnUG_GgaVM&feature=youtu.be


Věci na webu

Inside the mind of a master procrastinator | Tim

Urban, Youtube [online]. 6. 4. 2016 [vid. 2018-02-

26]. Dostupné z:

https://www.youtube.com/watch?v=arj7oStGLk

U . Kanál uživatele TED Talks

Název videa, YouTube [online]. Datum vzniku /

změny. [Datum citování]. Dostupné z: URL.

Kanál uživatele xy

Struktura citování youtube je úplně 

stejná jako pro všechny ostatní věci 

na webu.

Když sledujeme film na kanále někoho 

jiného, citovat jako obyčejný film, za 

předpokladu že jsou zachovány známé 

titulky/informace 

o filmu.

https://www.youtube.com/watch?v=arj7oStGLkU


Dilemata: médium 

Kryštof Kolumbus a jeho mapy, 2012

[dokumentární film]. Paolo Santoni. Francie.

Je-li video celé, je lepší citovat originál,

než uvádět divný kanál uživatele (jde to

samozřejmě pouze pokud film existuje

v nějaké nezávislé formě i jinde).

Dokument – Kryštof Kolumbus a jeho mapy,

YouTube [online]. 3. 11. 2017. [2019-03-18].

Dostupné z:

https://www.youtube.com/watch?v=qXxhFQ5lqLA.

Kanál uživatele Houle Abdul

Kolumbus online je, ale 

opravdu chceme 

odkazovat na ten kanál? 

https://www.youtube.com/watch?v=qXxhFQ5lqLA


Dilemata: médium 

LEM, Stanisław. Futurologický kongres. Překlad: Helena STACHOVÁ. Praha: 
Svoboda, 1977, 333 s.

Pokud je oskenovaná 

kniha zřetelnou kopií té 

tištěné, citujeme ji jako 

obyčejnou knihu. 

Elektronickou knihu zase 

citujeme jako 

elektronický dokument, 

tzn. přidáme nosič: online 

+ url + datum citování.



Dilemata: software 

Autor, distributor. Název programu
[software] Datum vydání. [datum

zpřístupnění]. Dostupnost.

Požadavky na systém.

ESET SOFTWARE, S.R.O. ESET NOD32 Antivirus 5 [software]. 2011. [přístup 17. 10. 2011]. Dostupné z:

http://www.eset.cz/cz/domacnosti/produkty/antivirus/ [Požadavky na systém: procesor i386 (Intel® 80386), amd64 (x86-

64),operační systém Microsoft Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows Home Server, volné místo na disku 400

MB, operační paměť 100 MB]

http://www.eset.cz/cz/domacnosti/produkty/antivirus/


JAMES, Edward, MENDLESOHN, Farah, ed., The Cambridge Companion to Science 
Fiction. New York: Cambridge University Press, 2003. 295 s. ISBN 9780521816267.

Editoři nejsou nutně autoři!

Častá otázka: 

Kdy citovat toto a proč? 

Jedná se o přehledovou publikaci, 

která obsahuje množství dílčích 

studií, které na sebe 

tematicky/chronologicky navazují –

jako celek se bude citovat pouze 

v případě, že komentujeme její 

celkový přínos nebo nějaké obecné 

výstupy.



Podle Jamese a Mendlesohnové (2003, 

str. 137) začalo pronikání postmoderních 

prvků do sci-fi na začátku 60. a 70. let.

Postmoderní prvky začaly do sci-fi 

pronikat na začátku 60. a 70. let (James, 

Mendlesohn 2003, str. 137).

JAMES, Edward, MENDLESOHN, Farah, ed., 2003. The Cambridge Companion to 
Science Fiction. New York: Cambridge University Press. ISBN 9780521816267.

Špatně!

V rámečku je 

jméno 

Mendlesohn – ale 

jedná se o ženu –

uvést správný tvar, 

pokud jména v 

práci 

přechylujeme.

Chyba je v tom, 

že jsou zde 

citováni editoři a 

ne autor citované 

kapitoly.



Pronikání postmoderních prvků do sci-fi 

staví Butler (2003, str. 137) na začátek 60. a 

70. let.

Postmoderní prvky začaly do sci-fi pronikat 

na začátku 60. a 70. let (Butler 2003, str. 

137).

BUTLER, Andrew M., 2003. Postmodernism and science fiction. In: JAMES, Edward a

Farah MENDLESOHN, ed. The Cambridge Companion to Science Fiction. New York:

Cambridge University Press, 2003, 137 - 149. ISBN 9780521816267.

Jedná se 

o kompendium –

necitujeme tedy 

editory, ale autora

daného příspěvku 

uvedeného v rámci 

kompendia.

● Nezmění se jen jméno v závorkách ale především bibliografická 

citace v seznamu literatury.

● Je nutné ocitovat také studii/část knihy, které se to týká, ne 

pouze celý dokument. 

● Pokud bychom čerpali z více kapitol ze stejné obsáhlé publikace, 

autoři v seznamu literatury by byli seřazení podle autorů.

● Když budu citovat ze dvou kapitol, i když se jedná o stejnou knihu, 

v seznamu literatury budou dvě citace, protože se liší autoři!

● Nikdy nemůžeme citovat autora a odkazovat na editory.



SKENDERIJA, Sasha, ed. 2020. Informační podpora pro studenty středních škol. Národní 
technická knihovna [online]. 3. 1. 2020 [vid. 2020-03-27]. 

Dostupné z: https://www.techlib.cz/cs/83607-stredni-skoly

https://www.techlib.cz/cs/83607-stredni-skoly


Morální závěr + 

citování Facebooku

Shit Academics Say. In: Facebook [obrázek online] 15. 1. 2018. [cit. 2019-03-18]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/academicssay/photos/a.1499246890297103/2108356189386167/

?type=3&theater

https://www.facebook.com/academicssay/photos/a.1499246890297103/2108356189386167/?type=3&theater


Když budete v koncích… 

pavlina.tassanyi@techlib.cz tereza.kadlecova@techlib.cz

●
● ř ě

/

Mrkněte na náš online návod 

na citace a na vzorové SŠ 

práce (obsahují spoustu 

užitečných tipů, rad a ukázek), 

objednejte se na konzultaci 

nebo nám napište své dotazy. 

:)

Terka a Pája

mailto:pavlina.tassanyi@techlib.cz
mailto:tereza.kadlecova@techlib.cz
https://www.techlib.cz/cs/83076-citovani
http://repozitar.techlib.cz/record/1454/files/idr-1454_1.pdf
http://repozitar.techlib.cz/record/1278/files/idr-1278_1.pdf
mailto:reference@techlib.cz
https://www.techlib.cz/cs/83377-konzultace-na-objednavku
https://www.facebook.com/napisudiplomku/



