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PROČ?
•
•

Etické hledisko – krást je špatné
Rozlišení vlastních objevů a myšlenek od
převzatých

•

Podpoření našich myšlenek

•

Polemika s jiným autorem

•

Jasná identifikace použitých pramenů
(kdokoli má být schopen dohledat náš zdroj)

•

Prokázání orientace v oboru (přehled o
uznávaných odbornících, renomovaných
časopisech…)

Citační slovníček
Citát

Doslovně přejatý text či myšlenka, uveden uvozovkami.

Parafráze

Volné přeformulování něčí myšlenky, pozor na změnu významu!

Bibliografická citace

Systematicky uspořádané údaje, které identifikují použitý zdroj.

Kryptomnézie

Použití myšlenky, u níž si autor nepamatuje zdroj nebo nemá záznam
o výchozím zdroji, a tak myšlenku vydává za vlastní.

Všeobecně známá informace

Základní informace typu: voda se vaří při 100°C, hlavní města apod.
Neuvádíme zdroj.

Plagiátorství

Převzetí myšlenky či informace bez uvedení zdroje.

Plagiátorství
• Úmyslné /neúmyslné nepřiznání zdroje, ze kterého autor čerpal
• Citování děl, která nebyla použita (snaha o vytvoření lepšího dojmu)
•

Nadužívání autocitací (citování sebe sama)

•

Nepřesné či neúplné citace (ztížení identifikace zdroje)

Nejčastější citační prohřešky
•

•
•

•
•
•

CTRL+C, CTRL+V
nejčastěji spojeno s internetovými zdroji –
vydávání cizí myšlenky za vlastní
V textu provedu malé úpravy (přehození vět,
vypuštění některých pasáží apod., nahrazení slov) a
text vydám za vlastní
Spojím více textů nebo pasáží z různých dokumentů
do jednoho textu, který vydám za vlastní
Citát vydávám za parafrázi, tzn. citovaný text
neuvedu do uvozovek
Citaci zapíšu špatně (většinou neúmyslně) – pak může
být problematické dohledat zdrojový dokument
Necitujeme použité obrázky, grafy, tabulky

https://americanlibrariesmagazine.org/whaddyamean/

Zjišťování plagiátorství
•

Základní přestupek vůči akademickým mravům – řeší disciplinární řád
fakulty

•

Odevzdávárna závěrečných prací – vedoucí má povinnost zjistit % shodu

•

IS MU – funkce „vejce vejci“ odhaluje shodné pasáže

•

Odevzdej.cz

IS MU: Úschovna souborů: Vyhledat podobné soubory

Vytváříme
citaci

JAK
1.

Zjistíme citační pravidla instituce/vydavatele

2.

Citujeme s knihou, časopisem atd. „v ruce“

3.

Údaje zapisujeme v jazyce, ve kterém jsou uvedeny v citovaném dokumentu

4.

Údaje psané jinak než latinkou transliterujeme

5.

Citace píšeme v jednotném stylu (formát, interpunkce…)

6.

Citujeme přesně, aby zdroj byl jednoznačně identifikovatelný

Postup
1.

Rozhodnu se, zda budu používat generátor citací - jaký. Zajistím přístup.

2.

Ujasním si, podle které citační normy budu citovat.

3.

Ujasním si typ citovaného dokumentu (tradiční X elektronický , kniha, časopis, článek,
kapitola, video, diplomová práce atd.)

4.

Naleznu příslušný vzor citace k mému typu dokumentu.

5.

Zapíšu jednotlivé údaje o dokumentu i s interpunkcí, která je předepsaná ve vzoru.
Nejčastější chyby vznikají nepozorností!

6.

Povinné údaje uvádíme vždy, pokud jsou zjistitelné. V opačném případě
vynecháváme nebo doplňujeme

U všech tištěných dokumentů přebírám popisné údaje nejprve z titulní strany, poté z rubu titulní
strany, tiráže, obálky a pak dalších částí knihy (např. ediční poznámka, úvod apod.)
Specifika elektronických zdrojů – uvádí se datum citování, typ nosiče [online], dostupnost

Citační normy
➢Stanovuje pravidla citování v soupisu použité literatury a odkazů v textu.
ČSN ISO 690

APA (American Psychological Association)
ISO 690

MLA, NLM a tisíce dalších

SANTLEROVÁ, Květoslava. Metody ve výuce čtení a psaní. Brno: Paido, 1995. Edice pedagogické
literatury. ISBN 8085931052. Dotisk prvního vydání.

Santlerová, K. (1995). Metody ve výuce čtení a psaní. Paido.
APA

Prvky
citace

Struktura
ISO 690

APA

Kniha:
PŘÍJMENÍ, Jméno a Jméno, PŘÍJMENÍ. Název knihy
[online]. Vydání. Místo vydání: Nakladatel, 2020
[cit. 1. 1. 2020]. Edice, číslo edice. ISBN 123456789.
Dostupné z: DOI nebo URL

Kniha:
Příjmení, A. A., & Příjmení, B. B. (Rok vydání).
Název knihy (7th ed.). Vydavatel. DOI nebo URL.

Článek v časopisu:
PŘÍJMENÍ, Jméno a Jméno, PŘÍJMENÍ. Název
článku. Název časopisu [online]. Místo vydání:
nakladatel, rok, číslování, strany [cit. 1. 1. 2020].
ISSN 1234-4321. Dostupné z: DOI nebo URL

Článek v časopisu:
Autor, A. A., & Autor, B. B. (Rok vydání). Název
článku. Název časopisu, ročník(číslo), x-xx.
https://doi.org/123456

Tvůrce
ISO 690

APA

NAKONEČNÝ, Milan
NAKONEČNÝ, M.
GOETHE, Johann Wolfgang von
SMITH, John (ed.)
MASARYKOVA UNIVERZITA
•

•
•

Zapisujeme v invertované podobě, bez titulů (tituly pouze v
případě rozlišení dvou autorů stejného jména)
Příjmení autora uvádíme velkými písmeny
Pokud je autorů více, uvádíme všechny do počtu tří,
oddělujeme od sebe čárkou, případně spojovníkem a poslední
dva spojíme spojkou „a“.
KŘIVÁNEK, Jiří, Jan NĚMEC a Jan KOPP
nebo
KŘIVÁNEK, Jiří, NĚMEC, Jan a KOPP, Jan

•

Pokud více než tři, zapíšeme prvního a zkratku et al. = et alii
(a jiní)
NĚMEC, J., et al.

Nakonečný, M.
Manalo, E. (Ed.)
American Psychiatric Association
•
•

Zapisujeme v invertované podobě, křestní jméno se uvádí vždy
pouze iniciálou
Zapisujeme všechny autory do počtu dvaceti, poslední dva
spojujeme znakem &
Křivánek, J., Němec, J., & Kopp, J.

•

•

Pokud je autorů 21 a více, zapíšeme prvních šest, znak . . . a
posledního.
Pokud dokument nemá autora, uvedeme místo něj název díla.

Název
ISO 690
• Zapisujeme tak, jak je uveden na titulní straně
• Označujeme kurzívou
• Dlouhý název můžeme zkrátit a vynechaná
slova nahradíme třemi tečkami

•

O závazcích k náhradě škody z činů nedovolených, pak o úrocích, dle rakouského
práva občanského, s přídavkem, jenž obsahuje změny, které v knize: "Právo
vlastnické" (1871) hledě ke knihovnímu zákonu ze dne 25. července 1871
poznamenati sluší
Lze zkrátit takto:
O závazcích k náhradě škody z činů nedovolených…

•

•

Podnázev je nepovinný, ale doporučujeme
uvést pro lepší identifikaci. Píšeme ve tvaru
Název: podnázev.
U webových stránek přebíráme údaj z názvu
hlavní stránky, příp. z hlavičky webu

APA
• Zapisujeme kurzívou
• Pokud autor chybí, název se uvádí na první
místo
• Podnázev zapisujeme s velkým počátečním
písmenem:
Název: Podnázev.

Nakladatelské údaje
ISO 690
Místo vydání: Nakladatel, Datum.
•
•
•
•

•

Místo vydání píšeme v jazyce dokumentu
(London X Londýn)
Pokud více míst vydání, zapisujeme to
zvýrazněné, příp. první uvedené
Pokud více nakladatelů, zapisujeme
zvýrazněného, příp. prvně uvedeného.
Datum přejímáme přesně ze zdroje, zapisujeme
arabskými číslicemi, u el. zdrojů možno zapsat
©2019.
Pokud je datum neznámé, odhadujeme a
zapisujeme do hranatých závorek.

APA
• Od letoška změna, zapisuje se pouze
nakladatel, místo vydání odpadá!

•
•
•

Datum zapisujeme podle zdrojového
dokumentu, pokud chybí, píšeme zkratku (n.d.)
= no date
V rámci citace je na druhém místě, hned za
autorem
Uvádí se v závorce (2019)

Údaj o vydání
ISO 690

APA

•
•

•

Je povinný v případě druhého a dalších vydání
Zapisujeme přesně podle zdrojového
dokumentu
Second edition
2. vyd.
3. upr. a dopl. vyd.

Zapisuje se v anglickém jazyce do kulaté
závorky ve tvaru
(2nd ed.)
(3rd ed.)
Zpravidla zapisujeme druhé a další vydání

Seriálové údaje a rozsah
ISO 690
• Seriálové údaje (ročník a číslo) lze volitelně psát
ve dvou tvarech:
roč. 6, č. 2
6(2)

•
•

Rozsah citované části dokumentu
s. 20-24
Pokud jsme zvolili označení seriálu kratším
tvarem, nepíšeme ani zkratku pro slovo strana:
6(2), 20-24.

APA
• Píšeme ve tvaru ročník(číslo)
6(2)

•

Pokud je časopis souvisle stránkovaný, např.
první číslo 1-100, druhé číslo 101-200 atd.,
neuvádíme číslo, ale jen ročník.

•

Rozsah stran uvádíme u článku pouze ve formě
10-15, u citování jedné kapitoly v knize nebo
příspěvku ve sborníku použijeme tvar pp. 10-15

Mezinárodní standardní číslo
ISO 690

APA

•

•

ISBN pro knihu
978-80-270-3565-6

•

ISSN pro časopis
1598-6621

•

ISMN pro hudebniny
979-0-2600-0043-8

•

V ČR zavedeno r. 1989

Nezapisuje se

Generátory citací, Citační manažery
•
•

Programy pro generování a správu citací – usnadnění práce
Doplňky do internetových vyhledavačů, do MS Word – automatická tvorba seznamu
literatury při psaní práce

Volně dostupné
Citace Pro citacepro.com
Zotero zotero.org

APA Generátor
scribbr.com/apa-citation-generator

Placené
EndNote Web
myendnoteweb.com
RefWorks refworks.com

Beyer, J., & Gammeltoft, L. (2006). Autismus a hra: Příprava herních aktivit pro děti s autismem. Portál.

BEYER, Jannik a Lone GAMMELTOFT. Autismus a hra: příprava herních aktivit pro děti s autismem. Praha: Portál, 2006.
Speciální pedagogika. ISBN 80-7367-157-3.

Odkazování
v textu

Jméno-datum

APA

(Příjmení autora, rok vydání, číslo strany)
(Novák, 2017, s. 70)
Podle Trojana (2017, s. 74)…
__________________________________________________
Švamberk Šauerová, M. (2016). Hyperaktivita nebo hypoaktivita – výchovný problém? Wolters Kluwer.
Trojan, V. (2014). Pedagogický proces a jeho řízení. Wolters Kluwer. Řízení školy (Wolters Kluwer).
Vojtová, V., & Červenka, K. (2014). Intervence pro inkluzi dětí s problémy/poruchami chování. Masarykova univerzita.

•
•
•
•

Dva autoři: (Vojtová & Červenka, 2010), Tři autoři a více: (Novák et al., 2019)
Pokud máme dvě různé publikace s identickým autorem i datem vydání, píšeme:
(Horák, 2010a)
(Horák, 2010b)
Pokud není uvedeno příjmení autora (typicky u webové stránky), nahrazuje se názvem, popř. jeho částí
Pokud chybí informace o roku vydání, uvedeme n.d.
(Bloom, n.d.)

Harvardský systém (jméno-datum)

ISO 690

(Příjmení autora, rok vydání, číslo strany)
(Novák, 2017, s. 74)

Podle Trojana (2017, s. 74)…
__________________________________________________

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, 2016. Hyperaktivita nebo hypoaktivita – výchovný problém?: (edukační přístupy u poruch aktivity). Bratislava: Wolters Kluwer. ISBN 978-808168-348-0.
TROJAN, Václav, 2014. Pedagogický proces a jeho řízení. Praha: Wolters Kluwer. Řízení školy (Wolters Kluwer). ISBN 978-80-7478-539-9.
VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA, 2014. Intervence pro inkluzi dětí s problémy/poruchami chování. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-7610-5.

•
•
•
•

Pokud má publikace více autorů, uvádíme příjmení všech, kteří jsou zapsáni v bibliografické citaci.
Pokud není uvedeno příjmení autora (typicky u webové stránky), nahrazuje se názvem, popř. jeho částí
Pokud chybí informace o roku vydání, uvedeme „nedatováno“.
V seznamu zdrojů na konci práce seřazeno abecedně dle příjmení, rok vydání vždy uváděn ihned za
jménem autora.

Metoda číselných odkazů

ISO 690

(1, s. 68)
Jak uvádí Cihlář a Fialová [9]…
_________________________________________________
8. FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi: [příručka pro učitele]. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-063-4.
9. CIHLÁŘ, David a Ludmila FIALOVÁ. Hodnocení ve školní tělesné výchově a postoje žáků k pohybové aktivitě. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství
Karolinum, 2019. ISBN 978-80-246-4407-3.
10. NOHAVOVÁ, Alena. Podpora a perspektivní rozvoj funkční gramotnosti ve školní praxi a v učitelském vzdělávání: čtenářská, psychologická, sociální,
emoční, přírodovědná. Praha: Eduko, 2018. ISBN 978-80-88057-67-3.

• V textu uvádíme postupně čísla v závorce označující použité publikace, nejlépe s informací o konkrétní
straně.
• Pokud je na více místech práce odkazováno na stejný zdroj, použijeme vždy prvně přidělené číslo.
• Asi nejjednodušší metoda, riziko ztracení přehledu o zdrojích při úpravách textu.

Průběžné poznámky

ISO 690

•

Na zdroj odkazujeme pořadovým číslem poznámky (horní index či číslo v závorce), citace se objeví v
poznámce pod čarou, příp. na konci dokumentu – plná bibliografická či autor, dílo, strany

•

Soupis literatury je pak řazen podle abecedy, nečíslován.

•

Pokud se stejný zdroj opakuje za sebou na jedné straně, do poznámky stačí zapsat Tamtéž, s. 5

Abychom mohli komunikaci považovat za efektivní, musí být splněno tzv. „Sedm C“. 23
________________________________________________________________________________________________________
23 FORET, Miroslav .

Komunikace s veřejností. Brno : Masarykova univerzita, 1994. 206 s. ISBN 80-210-1034-7.

Sekundární citování
•
•
•

Přebírání myšlenky z jiného než primárního zdroje. Pokud je to možné, vždy raději citujte
primární zdroj.
Ve výjimečných případech lze použít
V seznamu literatury pak citujeme pouze ten zdroj, který jsme opravdu použili, tedy
sekundární.
ISO 690
Harvardský styl:
„K napsání Janošíka Mahena inspiroval jeho moravský pobyt, jehož počátek se datuje k
roku 1907…“ (Peňáková, 2004 cit. podle Trávníček, 2018, s. 57)
_______________________________________________________
TRÁVNÍČEK, Jiří. Mahenův život. Brno: Host, 2018. ISBN 978-80-87950-35-9.

Metoda poznámek nebo číselných odkazů – původního autora můžeme uvést do textu:
Trávníček ve své knize zmiňuje informaci Marie Peňázové, že „k napsání Janošíka….“ (6, s.
57)
6. TRÁVNÍČEK, Jiří. Mahenův život. Brno: Host, 2018. ISBN 978-80-87950-35-9.

APA
(Rabbit, 1982, as cited in Lyon et al.. 2014)
(Peňáková, 2004, podle Trávníček, 2018)

Použité zdroje
Biernátová, O., & Skůpa, J. (2011). Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690
(01 0197) platné od 1. dubna 2011. https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf
Kratochvíl, J., Sejk, P., Eliášová, V., & Stehlík, M. (2011). Metodika tvorby bibliografických citací.
Masarykova univerzita.
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace_2011.html
American Psychological Association (2019). Publication manual of the american psychological
association: the official guide to APA style (7th ed.). APA.

Streefkerk, R. (2019, October 11). APA Manual 7th edition: The most notable changes. Scribbr.
https://www.scribbr.com/apa-style/apa-seventh-edition-changes/
American Psychological Association (2020). Reference examples. APA.
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/

