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Webové stránky o citování

Dostupné z: http://uvis.mendelu.cz/icuk-citace-a-citovani

http://uvis.mendelu.cz/icuk-citace-a-citovani


Proč citujeme?

• dokazujeme vlastní znalost problematiky obsažené
v závěrečné práci a schopnost práce se zdroji

• odkazujeme čtenáře na další literaturu např. že se už dané
téma řešilo

• uvedenou literaturou podkládáme závěry ve svém výzkumu
(zesílíme naši argumentaci)

• identifikujeme použité zdroje pro možnost jejich dohledání

• dodržujeme citační etiku a Autorský zákon
(č. 121/2000 Sb. Oddíl 3: Bezúplatné zákonné licence. §31
Citace a na něj navazující novela č. 228/2014 Sb.)



Plagiátorství

Za plagiátorství se považuje:

 úmyslné kopírování cizího textu a jeho vydávání za vlastní

 okopírování obrázku, tabulek, grafů apod. bez uvedení citace

a odkazu na původní zdroj

 nedbalé nebo nepřesné citování použité literatury

 opomenutí citace (byť neúmyslné) některého využitého zdroje.

 nesprávné parafrázování

• necitování zdroje převzaté myšlenky, i když zapsané vlastními slovy

• pouhá změna slovosledu či pozměnění výrazů původního textu bez

uvedení doslovné citace

Při vytváření odborných textů v rámci studia je proto nezbytné seznámit

se s pravidly citační a publikační etiky.



Přímá citace X Parafráze X 
Plagiátorství

• PŘÍMÁ CITACE =  text je z původního díla převzat doslovně, včetně 
typografického zdůraznění. Text je uveden v uvozovkách. Autoři i 
zdroje jsou citováni.

• PARAFRÁZE (= nepřímá citace) = text je vyjádřen vlastními slovy, 
vlastními způsobem a stylem, avšak se nemění jeho význam.  Text 
se neuvádí do uvozovek. Autoři i zdroje jsou citováni. Parafráze není 
pouhé zaměnění některých slov za synonyma nebo převrácení 
slovosledu v textu.

• PLAGIÁT = převzetí cizí myšlenky, obrázku, grafu, apod. bez řádného 
ocitování autora a zdroje.

• pozn.: Všeobecně známá fakta není potřeba citovat. Jedná se o takové informace, které jsou obecně 
známé, nezpochybnitelné, popřípadě snadno ověřitelné ve všeobecných publikacích (encyklopedie nebo 
základní učebnice). 



Plagiátorství

Pro odhalování plagiátů na MENDELU slouží:

• Theses.cz – systém pro odhalování plagiátů

v závěrečných pracích

• Odevzdej.cz - systém pro odhalování plagiátů

v seminárních pracích

Dále se na VŠ využívá:

• Repozitar.cz – systém zaměřený na vědecké publikace.

• PravyDiplom.cz – systém na ověřování pravosti VŠ diplomů

http://theses.cz/?lang=cs
http://odevzdej.cz/
https://repozitar.cz/
https://pravydiplom.cz/


Jaké jsou zásady citování?

• ujasnit si typ dokumentu (u obrázku – cituji dokument, ve kterém
obrázek je), formu dokumentu + najít si příslušný vzor citace

• citace by měla být úplná, přehledná a jasná
• při citování je třeba dbát na přehlednost údajů v citacích

a v seznamu použité literatury, a dodržovat u všech citací shodná
pravidla a shodnou formální úpravu

• uvádět dokumenty, které byly v práci skutečně využity
• údaje pro tvorbu citací je nutné vždy přebírat z primárního
• zapisovat údaje v jazyce citovaného dokumentu
• u citování online zdrojů je důležité, aby bylo možné použitý zdroj

zpětně dohledat
• pokud je při práci a při psaní používán k tvorbě citací některý

z pomocných nástrojů, výsledek je nutné si překontrolovat.



Jak vypadá citace?

Ke kriticky ohroženým druhům se řadí také luňák červený (Milvus milvus), vyskytující se také na
našem území.1 Hnízdí například v lužních lesích při řece Dyji spolu s dalšími vzácnými druhy ptáků
(luňák hnědý či kormorán velký).2 Vojtěch Mrlík uvádí, že „luňák červený u nás do roku 1976
prakticky nehnízdil a dnes u nás hnízdí asi čtyřicet párů tohoto dravce.“3

1. MARTIŠKO, Josef. Ochrana dravců a sov v zemědělsky využívané krajině. Brno: EkoCentrum, 1999. ISBN 80-
902203-8-X.

2. CHVÁTAL, Marek (ed.). Ptačí oblasti České republiky: Special protection areas of the Czech Republic. Praha:
Aventinum, 2009. ISBN 978-80-87051-53-5.

3. MRLÍK, Vojtěch. Luňák červený. In: Hlas pro tento den. Český rozhlas, 16. ledna 2004. Dostupné také z:
http://www.rozhlas.cz/hlas/dravci/_zprava/lunak-cerveny--101111

Odkaz v textu 1, [1],(1), apod.
Parafráze

Soupis literatury (Seznam bibliografických citací) Přímá citace

http://www.rozhlas.cz/hlas/dravci/_zprava/lunak-cerveny--101111


Kde si vyhledat publikace pro svou 
práci?

Kde si vyhledat publikace pro svou práci?

• Na stránkách Informačního centra a Ústřední knihovny můžete

využít:

 Katalog knihovny pro vyhledání publikací dostupných na naší

univerzitě

 Elektronické informační zdroje, v nichž naleznete placené i volně

dostupné databáze pro vyhledání odborných publikací

 Prohledávání více zdrojů najednou pomocí EBSCO Discovery

Service

• Nejsou-li hledané publikace dostupné ani na naší univerzitě, ani

v elektronických informačních zdrojích, je možné projít také katalogy

jiných knihoven, případně si zažádat o meziknihovní výpůjční

službu.

http://uvis.mendelu.cz/informacni-centrum
https://katalog.mendelu.cz/
http://uvis.mendelu.cz/elektronicke-informacni-zdroje
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cookie,uid&profile=eds
http://uvis.mendelu.cz/sluzby#mvs


Katalog knihovny

Dostupné z: http://uvis.mendelu.cz/katalog

http://uvis.mendelu.cz/katalog


Elektronické informační zdroje

Dostupné z: http://uvis.mendelu.cz/elektronicke-informacni-zdroje

http://uvis.mendelu.cz/elektronicke-informacni-zdroje


EBSCO Discovery Service

Dostupné z: http://eds.b.ebscohost.com/eds/search/basic?sid=bd07e177-
799d-4853-ab9d-d3621206ee82%40sessionmgr120&vid=0&hid=108

http://eds.b.ebscohost.com/eds/search/basic?sid=bd07e177-799d-4853-ab9d-d3621206ee82@sessionmgr120&vid=0&hid=108


Meziknihovní výpůjční služba

Dostupné z: http://uvis.mendelu.cz/icuk-nase-sluzby#mvs

http://uvis.mendelu.cz/icuk-nase-sluzby#mvs


Jak citovat publikace ve své práci?

Jak citovat publikace ve své práci?

• V dokumentu Bibliografické citace a citování naleznete obecné
zásady citování, informace k tvorbě citací, vzory a příklady
bibliografických citací a metody citování.

• V dokumentu Bibliografické citace specifických dokumentů se
dozvíte více o citování norem, patentů, zákonů, firemní
literatury, závěrečných prací apod. K dispozici jsou zde opět
vzory a příklady.

http://web2.mendelu.cz/cp_944_navody/Prezentace prednasek/Ostatn%c3%ad/Bibliograficke citace a citovani-Norma ISO 690_2016-03-15.pdf
http://web2.mendelu.cz/cp_944_navody/Navody/c/Citace_bibliograficke_spec_dokumentu.pdf


Bibliografické citace a citování

Dostupné z: 
http://web2.mendelu.cz/cp_944_navody/Prezentace%20prednasek/Ostatn%c3%ad/Bib
liograficke-citace-citovani_Norma-ISO-690.pdf

http://web2.mendelu.cz/cp_944_navody/Prezentace prednasek/Ostatn%c3%ad/Bibliograficke-citace-citovani_Norma-ISO-690.pdf


Bibliografické citace specifických 
dokumentů

Dostupné z: 
http://web2.mendelu.cz/cp_944_navody/Navody/c/Citace_bibliograficke_spec_d
okumentu.pdf

http://web2.mendelu.cz/cp_944_navody/Navody/c/Citace_bibliograficke_spec_dokumentu.pdf


Citační manažery

Bibliografické citace lze spravovat pomocí tzv. bibliografických 
(citačních) manažerů, které umožňují:

• jednoduše a přehledně spravovat bibliografické citace 
dokumentů

• vytvářet jejich seznamy, popř. propojovat s plnými texty

• využívat velké množství citačních stylů pro různé typy 
dokumentů

• import záznamů z databází, internetu či externích zdrojů 
apod.

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ_Yqaz__OAhWFbRQKHcXBBjcQjRwIBw&url=http://uottawa.libguides.com/citation-management/zotero&psig=AFQjCNGJLl8nq0VkMasrY3wyTcbyJunuug&ust=1473418844509405
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ_Yqaz__OAhWFbRQKHcXBBjcQjRwIBw&url=http://uottawa.libguides.com/citation-management/zotero&psig=AFQjCNGJLl8nq0VkMasrY3wyTcbyJunuug&ust=1473418844509405
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBwYiwwf_OAhXGXBQKHazHC2sQjRwIBw&url=http://endnote.com/&bvm=bv.131783435,d.d24&psig=AFQjCNEVgV1_tHc4QzDW-JHPVyBfoFbygA&ust=1473415091591420
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBwYiwwf_OAhXGXBQKHazHC2sQjRwIBw&url=http://endnote.com/&bvm=bv.131783435,d.d24&psig=AFQjCNEVgV1_tHc4QzDW-JHPVyBfoFbygA&ust=1473415091591420


Zotero



Zotero

• bezplatný nástroj pro generování a správu citací

• 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 (nabízí různé typy citačních stylů, umožňuje tvorbu vlastního

citačního stylu).

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

• instalace Zotera: www.zotero.org

• návod na instalaci i práci s nástrojem:
http://web2.mendelu.cz/cp_944_navody/Navody/z/Zotero-navod_2016.pdf

http://www.zotero.org/
http://web2.mendelu.cz/cp_944_navody/Navody/z/Zotero-navod_2016.pdf
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https://www.zotero.org/support/_media/logo/zotero_512x512x32.png&imgrefurl=http://www.zotero.org/support/brand&h=512&w=512&tbnid=mvQBLzMIs2sauM:&docid=GAgIhLMRbkPM3M&ei=kIDzVqz4FIG7UZv3vfAF&tbm=isch&ved=0ahUKEwisgOrj0NjLAhWBXRQKHZt7D14QMwghKAEwAQ
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https://www.zotero.org/support/_media/logo/zotero_512x512x32.png&imgrefurl=http://www.zotero.org/support/brand&h=512&w=512&tbnid=mvQBLzMIs2sauM:&docid=GAgIhLMRbkPM3M&ei=kIDzVqz4FIG7UZv3vfAF&tbm=isch&ved=0ahUKEwisgOrj0NjLAhWBXRQKHZt7D14QMwghKAEwAQ


Mendeley



Mendeley
• volně dostupná bezplatná služba

• umožňuje správu dokumentů, jejich anotování a hlavně citování v různých
citačních stylech.

• funguje i jako sociální síť, kde uživatel může:

 sdílet s ostatními uživateli záznamy i vytvořené citační styly

 propojovat se s vědci, kteří pracují na podobných projektech

 získávat odkazy na další podobné výzkumy, nejčtenější články a autory z oboru

 připojit se k odborným skupinám a sledovat novinky v daném oboru

 vyhledávat si v systému profily, odborné články a odborné skupiny

 kontrolovat si, co chce dál zveřejnit.



Mendeley

• je k dispozici jako desktopová aplikace, zároveň je uživateli založen
webový účet. Existuje i aplikace pro mobilní zařízení.

• r. 2012 byla služba Mendeley zakoupena společností Elsevier, díky čemuž
má uživatel možnost přímých exportů z licencovaných databází Science
Direct a Scopus, patřící právě producentovi Elsevier.

• silnou stránkou Mendeley je práce s PDF dokumenty, ve kterých lze psát
poznámky, anotovat, prohledávat. Z PDF dokumentů se automaticky
extrahují metadata k vytvoření záznamů.

• instalace Mendeley: www.mendeley.com

• návod na instalaci i práci s nástrojem:

http://web2.mendelu.cz/cp_944_navody/Navody/m/Mendeley-navod_2016.pdf

http://www.mendeley.com/
http://web2.mendelu.cz/cp_944_navody/Navody/m/Mendeley-navod_2016.pdf


EndNote



EndNote

• komplexní řešení pro vyhledávání, správu a citování informačních zdrojů.

• nástroj pro online vyhledávání. S jeho pomocí lze prohledávat online
zdroje informací a stahovat záznamy přímo do EndNote knihovny.

• bezproblémové třídění a organizaci záznamů a relevantních fulltextů PDF
formátu – umožňuje jejich prohlížení, psaní poznámek, zvýrazňování
důležitých části textu apod.

• import a export citací

• pomocí plug-inu Cite While You Write (nainstalovaného do MS Wordu) se
vkládají do textu citace a seznam literatury.

• dostupný na všech počítačích Mendelovy univerzity v Brně a vzdáleným
přístupem připojením k proxy

http://proxy.mendelu.cz/
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBwYiwwf_OAhXGXBQKHazHC2sQjRwIBw&url=http://endnote.com/&bvm=bv.131783435,d.d24&psig=AFQjCNEVgV1_tHc4QzDW-JHPVyBfoFbygA&ust=1473415091591420
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBwYiwwf_OAhXGXBQKHazHC2sQjRwIBw&url=http://endnote.com/&bvm=bv.131783435,d.d24&psig=AFQjCNEVgV1_tHc4QzDW-JHPVyBfoFbygA&ust=1473415091591420


Jak psát závěrečné práce?

Jednotlivé fakulty naší univerzity vydaly na základě vyhlášek
děkanů fakult návody/příručky k psaní závěrečných prací. V nich
se dozvíte, jak má závěrečná práce vypadat po formální stránce
a jaké náležitosti má obsahovat. Návody naleznete na stránkách
svých fakult.



Doporučené zdroje a odkazy

• BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle 
ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011. Brno, 2011. 27 s. Dostupné 
z http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf

• 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.

• KRATOCHVÍL, Jiří. Jak citovat. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita. Knihovna 
univerzitního kampusu, © 2014. Dostupné z: 
https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/citace.php

• KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: 
Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1.

• Citační rozcestník Knihovny univerzitního kampusu MU – obsahuje kompletní 
textové, interaktivní a audiovizuální pomůcky k problematice citování.

http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf
https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/citace.php
https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/rozcestnik.php


Problematika citování

Děkuji Vám za pozornost!

vlasta.zatloukalova@mendelu.cz

Více o Open Access a problematice citování:
http://uvis.mendelu.cz/openaccess
http://beta-uvis.mendelu.cz/citace-a-citovani

mailto:vlasta.zatloukalova@mendelu.cz
http://uvis.mendelu.cz/openaccess
http://beta-uvis.mendelu.cz/citace-a-citovani

