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ZOTERO

Aplikace Zotero umožňuje správu citačních údajů, jejich 
vkládání do textu v MS Word nebo v LibreOffice a jejich 
naformátování podle požadavků konkrétního citačního 
stylu nebo vydavatele časopisu. 



ZOTERO

• aplikace volně k dispozici zdarma
• k jeho používání je potřeba mít nainstalovaný 
prohlížeč Mozilla Firefox, Google Chrome nebo Safari.

• Instalace Zotera: www.zotero.org



INSTALACE ZOTERA

Klikněte na „Download.“ 



INSTALACE ZOTERA

Nejprve je zapotřebí nainstalovat
panel Zotero, tedy správce stažených
záznamů. Klikneme na „Download.“





INSTALACE ZOTERA

Stáhneme soubor Zotero
a otevřeme jej.





INSTALACE ZOTERA

Spustí se instalace Zotero. Stačí jen
klikat na nabídnutá nastavení.

Klikneme na „Spustit.“





INSTALACE ZOTERA

Klikneme na „Next.“




INSTALACE ZOTERA

Klikneme na „Next.“




INSTALACE ZOTERA

Klikneme na „Upgrade.“




INSTALACE ZOTERA

Klikneme na „Finish.“




INSTALACE ZOTERA

Poté, co se nám Zotero nainstalovalo, klikneme na
„Install Firefox Connector,“ aby se nainstalovala
aplikace propojující Firefox s nainstalovaným
panelem Zotero.





INSTALACE ZOTERA

Klikneme na „Přidat,“ aby proběhla instalace.





INSTALACE ZOTERA

Klikneme na „OK,“ aby proběhla instalace.





INSTALACE ZOTERA


Po úspěšné instalaci s vpravo nahoře v prohlížeči
zobrazí ikona Zotero. Kliknutím na ikonu otevíráme
nebo zavíráme aplikaci. Ikona se mění podle typu
dokumentu, jehož záznam je stahován. Např. bílý list s
řádky pro článek z časopisu, modrá ikona pro knihy,
webkamera pro Youtube, apod.



Panel ZOTERO

V panelu Zotero najdeme jednak adresář se složkami,
které můžeme tvořit, přejmenovávat či mazat.



Panel ZOTERO

Prostřední část obsahuje záznamy
stažených publikací dané složky.

Část vpravo obsahuje podrobné
údaje k danému záznamu
publikace.



Panel ZOTERO

Kliknutím na „Úpravy“ a na „Předvolby“
si můžeme nastavit citační styl, podle
kterého chceme ve své práci citovat.





Panel ZOTERO

Vybereme požadovaný citační
styl a klikneme na „OK.“







Stahování citací do ZOTERA


Nejjednodušší možností vložení citačních údajů je
jejich stažení do Zotera přímo z online databáze, stačí
kliknou na žlutou ikonku….



Stahování citací do ZOTERA

…. v nově otevřené tabulce se zobrazí
seznam publikací, který je aktuálně
zobrazen na dané webové stránce. V
seznamu označíme názvy publikací,
jejichž bibliografické údaje si chceme
stáhnout. Poté klikneme na „OK“,
čímž potvrdíme náš výběr.




V průběhu stahování se vpravo dole zobrazí zpráva o ukládání údajů.



Stahování citací do ZOTERA

Po otevření aplikace Zotero 
se můžeme přesvědčit, že se 
bibliografické údaje stáhly.



U všech citačních údajů lze po kliknutí na 
kterékoliv pole jednotlivé údaje spravovat. 



Stahování citací do ZOTERA

Další možností stahování záznamů publikací je jejich 
vkládání do schránky.







Stahování citací do ZOTERA

Až si vybereme záznamy požadovaných publikací, 
klikneme nahoře na „Schránku.“





Stahování citací do ZOTERA

Otevře se nám schránka s vybranými 
záznamy a klikneme na „Exportovat.“





Stahování citací do ZOTERA

Označíme „Přímý export ve formátu RIS….“ a klikneme na „Uložit.“







Stahování citací do ZOTERA

Potvrdíme „OK.“




Stahování citací do ZOTERA

Vpravo dole zobrazí zpráva o ukládání 
údajů do Zotera.





Stahování citací do ZOTERA

Po otevření aplikace Zotero
se můžeme opět přesvědčit,
že se bibliografické údaje
stáhly.





Stahování citací do ZOTERA

Některé databáze neumožňují stažení
bibliografických údajů pomocí ikony „Schránka,“ př.
Scopus, Wiley, Springer, Proquest tak je možný
následující postup: ….



Stahování citací do ZOTERA

….rozklikneme název konkrétní publikace, dostaneme se do záznamu 
publikace a vpravo nahoře klikneme na ikonku vedle ikony Zotera.





Stahování citací do ZOTERA

Další možnosti, jak vkládat citační 
údaje, jsou:

…. ruční vkládání citačních údajů, kdy si nejprve zvolíme typ
dokumentu, a poté už vepisujeme v pravé části Zotera do jednotlivých
položek příslušné údaje….





Stahování citací do ZOTERA

…. nebo dohledáním publikací pomocí ISBN, ISSN, DOI nebo PMID





Vložení citací v MS Word

Když si otevřeme MS Word,
nalezneme v něm nový panel Zotero,
který se vytvořil po instalaci pluginu
pro tento textový editor.






Vložení citací v MS Word

Jakmile jsme si do Zotera stáhli příslušné
citační údaje, můžeme začít psát vlastní text.
Během odkazování vkládáme citace do textu
a následně vytvoříme soupis literatury.

Před tím, než vložíme citaci do textu,
umístíme kurzor na místo, v němž se má
citace zobrazit. Poté v panelu Zotero
klikneme na ikonu pro vložení citace.
„Add/Edit Citation.“







Vložení citací v MS Word



Nejprve se nám při prvním vkládání
zobrazí tabulka, v níž zvolíme citační
styl, podle kterého chceme citace i
bibliografické citace formátovat.
Zvolíme si např. ISO 690 (author‐date)
a klikneme na „OK.“





Vložení citací v MS Word

Zobrazí se červené okénko, v němž začneme psát příjmení autora
nebo slovo z názvu citovaného dokumentu. Zotero nám začne
nabízet možné související publikace. Kliknutím zvolíme požadovanou
publikaci.





Vložení citací v MS Word



Po výběru citované publikace se zobrazí příjmení
autora/autorů a rok vydání. Klikneme na „Enter,“
čímž potvrdíme naši volbu a vložíme citaci do textu.





Vložení citací v MS Word

Vytvořila se citace formou ISO‐690 (author‐date).



Vložení citací v MS Word

Zotero nabízí také možnost odkázat na více
publikací najednou a to následujícím
postupem. Klikneme na ikonu pro vložení
citace „Add/Edit Citation.“





Vložení citací v MS Word

V tomto případě je lepší hledat podle slova nebo slov,
která se vyskytují v názvu všech článků, např. „chemical
engineering“.





Vložení citací v MS Word

Zobrazí se tak všechny stažené články, které postupně všechny
vybereme. Nakonec klikneme na „Enter.“





Vložení citací v MS Word

Dle našeho zadání se do textu vložily citace podle normy ISO
690 (author‐date).

Nyní si vložíme pod text soupis literatury. Nejprve zařádkujeme
(Enter a dostaneme se na začátek nového řádku) a klikneme na
ikonku „Insert Bibliography.“





Vložení citací v MS Word

Vložený soupis literatury je naformátovaný podle citačního
stylu ISO 690 (author – date).



Vložení citací v MS Word

Pokud bychom potřebovali
citace i výsledný soupis
přeformátovat do jiného
citačního stylu, klikneme
myší do soupisu literatury.

Soupis literatury se zvýrazní.
Ten můžeme spolu s
citacemi v textu
přeformátovat pomocí
příslušné ikony v panelu
Zotero „Document
Preferences.“





Vložení citací v MS Word


Zvolíme si příslušný citační styl, dle kterého chceme citace i soupis
literatury přeformátovat, např. Vencouver. Volbu potvrdíme
kliknutím na „OK.“





Vložení citací v MS Word

Citace i soupis literatury se přeformátovaly do citačního stylu
Vencouver.



Vložení citací v MS Word

Zůstaneme u varianty citací a soupisu
literatury naformátovaném podle ISO
690 (author‐date).

Může se stát, že se v soupisu literatury
objeví chyby, které můžeme opravit.
Např. chybějící znaménka, přehozené
nebo nepřesné údaje, apod.
V prvním případě chybí ročník a celý
rozsah stran článku. U druhé publikace
není odkaz na plný text, ale na webovou
adresu. U posledního článku chybí
pomlčka u ISSN.

Opravy se neprovádí v MS Wordu, ale přímo v aplikaci Zotero. Soupis literatury pak zaktualizujeme.



Vložení citací v MS Word

Doplníme ročník a rozsah stran.






Vložení citací v MS Word

Vložíme doi článku.





Vložení citací v MS Word

Doplníme pomlčku u ISSN.



Poté, co provedeme potřebné úpravy u všech citací se vrátíme zpět 
do MS Wordu.



Vložení citací v MS Word

Pokud provedeme v Zoteru
jakoukoliv změnu/úpravu,
musíme vložené citace i
soupis literatury
aktualizovat pomocí ikony
„Refresh“ na panelu Zotero.
Nyní vidíme, že se nám
vložily chybějící údaje
ročník, rozsah stran, doi,
pomlčka u ISSN.





Vložení citací v MS Word

Aby se nám v bibliografických citacích zobrazovaly všechny údaje
týkající se online publikací (typ dokumentu, datum
citování/zobrazení, webová adresa plného textu nebo DOI), je nutné
provést následující kroky:

Jednak si musíme po stažení/vytvoření záznamu publikace v Zotero
zkontrolovat, že v poli DOI je číslo DOI dané publikace, nebo že v poli
URL je webová adresa odkazující přímo na plný text citované
publikace, a že v poli Přístup je datum, kdy jsme plný text získali
(nejlépe psát ve formátu RRRR‐MM‐DD). Klikneme na „Nastavení.“





Vložení citací v MS Word

A jednak si musíme v nastavení Zotera plně
aktivovat zobrazování zmíněných údajů
typických pro online dokumentu, viz tabulka

1.)2.)

3.)



Vložení citací v MS Word

Pokud nám citační styl nařizuje
uvádění citovaných stran, vložíme
strany tak, že klikneme na citaci v
textu a klikneme na ikonku
„Add/Edit Citation.“





Vložení citací v MS Word

Zobrazí se nám červené okénko pro výběr publikací, ve kterém
klikneme na tu publikaci, u které máme specifikovat citovanou
stranu.





Vložení citací v MS Word

Do políčka „Stránka“ napíšeme číslo citované
strany a kliknutím na „Enter“ potvrdíme zadání.





Vložení citací v MS Word

Nakonec znovu klávesou „Enter“
potvrdíme změnu.





Vložení citací v MS Word

Nyní se můžeme podívat, že se číslo
citované strany do citace vložilo.





Vložení citací v MS Word

Dále je zde ještě možnost, jak
postupovat v případě, že
příjmení autora je součástí věty a
my potřebujeme za něj uvést
pouze rok vydání a případně i
číslo citované strany.

Kurzor umístíme za příjmení
autora a klikneme na ikonku
Add/Edit Citation.







Vložení citací v MS Word



Opět se otevře červené okénko
pro výběr citací. Pro urychlení
ukázky jsme již vybrali a zobrazili
okno, ve kterém se zadává číslo
citované strany.

V tomto okně klikneme na
možnost Potlačit autora a opět
klávesou „Enter“ potvrdíme volbu
a také u vložení upravené citace
do textu



Vložení citací v MS Word



Nyní se v citaci zobrazuje jen rok vydání
publikace.



Další styly a jejich vkládání

Zotero obsahuje jen několik
základních citačních stylů.
Vzhledem k tomu, že každý časopis
nebo vydavatel upřednostňuje jiný
citační styl, je potom nutné do
Zotera příslušný styl doinstalovat.

Repozitář s citačními styly 
nalezneme na adrese: 

https://www.zotero.org/styles





Další styly a jejich vkládání

Na příslušné adrese nalezneme seznam citačních stylů.

Vybereme si příslušný citační styl. Jestliže v seznamu
nenalezneme název časopisu, pro který potřebujeme
citace naformátovat, je doporučováno zkontrolovat si,
zda v seznamu není název nakladatelství, které časopis
vydává. Někteří vydavatelé používají pro více svých
časopisů stejná citační pravidla, proto odkaz může být
pod názvem vydavatele.

Instalace nového citačního stylu je jednoduchá, stačí
jen kliknout na název a potvrdit instalaci.



Další styly a jejich vkládání

Kliknout „Instalovat.“





Další styly a jejich vkládání

Po otevření MS Wordu a po kliknutí
do soupisu literatury a na
příslušnou ikonku „Document
Preferences“ v panelu Zoteru se
otevře okno pro volbu citačního
stylu. Zde si můžeme zkontrolovat,
že styl pro námi zvolený citační
časopis je zobrazen v seznamu.





Klikneme na „OK“ a můžeme si již
známým postupem podle potřeby
přeformátovat citace a soupis
literatury.





Užívání ZOTERA na více počítačích
Aplikace Zotero nabízí také možnost jak
zajistit přístup k uloženým citačním
údajům z jiného počítače, než na kterém
jsme si citace uložili.

V aplikaci Zotero v Nástrojích klikneme na
„Nastavení.“





Užívání ZOTERA na více počítačích

Otevře se nové okno a po
kliknutí na „Vytvořit účet“
se otevře další okno s
registračním formulářem,
který musíme vyplnit.





Užívání ZOTERA na více počítačích

Po registraci stačí vepsat
přihlašovací údaje do polí
„Uživatelské jméno“ a „Heslo.“

Tato údaje se musí vyplnit v
aplikaci Zotero na každém počítači,
ze kterého chceme mít přístup k
souboru svých stažených citačních
údajů.




Též je nutné po vložení
přihlašovacích údajů označit
všechny položky týkající se
synchronizace a nastavení. Poté
potvrdit kliknutím na „OK.“



Užívání ZOTERA na více počítačích

Nakonec je potřeba provést synchronizaci a to kliknutím
na příslušnou ikonu se na server Zotera uloží vaše citační
údaje. Když budete pracovat na jiném počítači, vyplníte
v panelu Zotero všechny potřebné údaje (viz předchozí
postup s přihlašovacími údaji) a kliknete na ikonu pro
synchronizaci, stáhnou se vám všechny citační údaje.





Sdílení citací

Po přihlášení na webových stránkách Zotera
Můžete v „My Library“ najít přehled vašich adresářů.







Sdílení citací

Pokud chcete své citační údaje
nasdílet i s jiným uživatelem Zotera,
je třeba zvolit záložku Groups a poté
kliknout na „Create New Group.“







Sdílení citací

Na nově otevřené stránce zadáte název
nového adresáře a ve spodní části zvolíte
přístupová práva k adresáři. Zde si
nastavíme omezení pro vybrané uživatele.
Poté klikneme na „Create Group.“







Sdílení citací

Potvrdíme kliknutím na „Save Settings.“



Sdílení citací

Pod odkazem „Members“ můžeme
nalézt seznam osob vlastnících adresář
a osob, s nimiž je složka nesdílená.



Momentálně není adresář
nesdílen s žádným uživatelem,
proto klikneme na „Send More
Invitations.“



Sdílení citací

Otevře se nám stránka, kde můžeme vypsat e‐
mailové adresy uživatelů, kteří mají na Zoteru také
vytvořený účet, a s nimiž bychom chtěli danou
složku nasdílet. Aby se zadaní uživatelé dostali k
vašim složkám, musejí také provést synchronizaci.





Export citací

Aplikace Zotero nabízí také možnost
převedení citačních údajů do jiného
referenčního manažeru. Předtím je však
třeba je uložit do souboru.

V příslušné nabídce vyberete odkaz
Exportovat knihovnu.





Export citací

V zobrazené tabulce zvolíme formát, v
jakém se má soubor exportovat.
Doporučuje se vždy volit formát RIS, který
je kompatibilní se všemi aplikacemi typu
EndNoteWeb, EndNote, RefWorks,
Reference Manager atd.

Po kliknutí na „OK“ si uložíme na svůj
počítač soubor, který budeme následně
importovat do jiné aplikace.
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