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O čem bude řeč? 

• Struktura práce

• Proč citovat?

• Co a jak citovat? 

• Různé styly, různé metody



Struktura práce – model přesýpacích hodin

• Název

• Obsah

• Úvod

• Hlavní část

• Závěr

• Seznam zdrojů

• Přílohy

• Model přesýpacích hodin –
jedna z možných variant 
struktury práce

• Postupujeme od obecnějšího 
úvodu ke konkrétnímu 
problému, který detailně 
rozebereme, na závěr naše 
téma opět zařadíme do 
obecnějšího kontextu (co z 
toho vyplývá apod.) 



Proč se vůbec cituje?

• Odlišit vlastní myšlenky a přínos od myšlenek a práce jiných lidí

• Doložit původ informace – musí jít dohledat

• Podpořit naši argumentaci (tzv. argumentace autoritou)

ale hlavně…

Krást se nemá!
• I krádež myšlenky je krádež, duševní vlastnictví je také vlastnictví





Odkazovat či neodkazovat?

• Odkazujeme na vše, co nepochází z naší hlavy, i když…

• Existují věci, na které odkazovat nemusíme:

• Obecně známá fakta nebo informace, které lze u cílové 
skupiny očekávat (základní znalosti daného oboru) 

Příklad:

• Mt. Everest je nejvyšší hora na světě a měří 8848m.

• Nejnovější měření prokázala, že Mt. Everest roste a jeho 
současná výška nyní činí 8849m. 



Citovat nebo parafrázovat?

• Odkázat na zdroj můžeme pomocí citace nebo parafráze

• Citace: doslovný přepis cizího textu, vždy v uvozovkách

• Parafráze: vlastními slovy shrneme cizí text nebo myšlenku, 
text můžeme přeformulovat, ale nesmíme měnit význam 
originálu

Ať už text parafrázujeme nebo citujeme, na zdroj musíme 
odkázat vždy!



Kdy je lepší parafrázovat?

• Parafráze se hodí zejména, je-li 

text pro naše použití zbytečně 

dlouhý a stačí nám 

sumarizovat podstatnou 

myšlenku

• Příklad: prvních 12 stran 

příručky pro sestry se zabývá 

jen různými typy větrání a tepla 

v místnosti – tzn. Nightingaleová

upozorňuje na důležitost větrání
Nightingale, Florence [obrázek]. In: Encyclopædia Britannica [online]. [2017-10-19]
Dostupné z  http://academic.eb.com/levels/collegiate/assembly/view/88537

http://academic.eb.com/levels/collegiate/assembly/view/88537


Citace a bibliografický záznam

• Citace lokalizuje umístění textu v dokumentu

„Mám určitě pravdu, hluboce jsem se nad vším zamyslela a 
je to jasné, všecky nás postřílí Terminátoři“ (Tvrdá, 2016, str. 
150) 

• Bibliografický záznam identifikuje dokument

TVRDÁ, Pavlína, 2015. Roboti zaberou naše byty a chleba si pomažou 
Apetity. Praha: Karolinum. ISBN 978-40-7328-068-2.



Citační metoda: autor-datum (ČSN ISO 690) 



Metoda: (autor-datum)

V textu je za citátem nebo parafrází  

závorka s příjmením autora rokem a 

číslem/rozsahem stran

NOVÁK, Jan, 2015. Cestování 

časem. Praha: Karolinum. ISBN…



Metoda: poznámka pod čarou

V textu je za citátem nebo parafrází 

číslo citace (každé číslo je unikátní) 

v poznámce pod čarou jméno, název 

knihy a číslo/rozsah stran

NOVÁK, Jan. Cestování časem. 

Praha: Karolinum, 2015. ISBN…



Citační styly

• Citační styl není totéž co citační metoda

• ČSN ISO je dost benevolentní, spoustu věcí si můžete rozhodnout sami

• Styl a metoda musí být vždy konzistentní pro celý dokument

• ČSN ISO 690 

ASIMOV, Isaac. I, robot. New York: Bantam Books, 2008, 224 s. Robot series. ISBN 9780553382563.

• Chicago (16th edition)

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

• IEEE

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

https://sites.google.com/site/novaiso690/
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
https://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf


Citujeme…

• Obrázky

Tvůrce, rok. Název díla [technika].

Hokusai, Kacušika. 1830–1832.Velká vlna u pobřeží Kanagawy [malba]. 





• Filmy

Název filmu, rok uvedení v zemi 
produkce [typ nosiče / média]. 
Režie. Země produkce.

Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje, 1977 [film]. George Lucas. USA.

Citujeme…



TED Talks, 2016, Inside the mind of a master procrastinator | Tim Urban, YouTube 
video. [2017-03-22]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=arj7oStGLkU . 

• YouTube video

Username, 2013, Název videa,

YouTube video. [Datum 

citování]. Dostupné z: URL.

Citujeme…

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


Citační metoda: autor-datum (ČSN ISO 690) 

• Jak citovat různé druhy 
dokumentů v harvardském stylu?  

• Návod: ČSN ISO 690 harvardský 
styl (autor-datum) 

https://sites.google.com/site/novaiso690/priklady-harvardsky-system-jmeno-datum


• Melania Trump –

manželka prezidenta USA, 

projev na sjezdu 

Republikánské strany 

v červenci 2016 obsahoval 

celé pasáže z projevu 

Michelle Obama z roku 

2008 → Donald Trump 

zvolen prezidentem USA 11 Hilarious Melania Trump RNC Speech Memes (Photos). In: The Wrap
[online]. [Cit 6.9.2016]. Dostupné z: http://www.thewrap.com/11-
hilarious-melania-trump-rnc-speech-memes-photos/. 

(ne)slavní plagiátoři

http://www.thewrap.com/11-hilarious-melania-trump-rnc-speech-memes-photos/


Melania Trump slammed for stealing from Michelle Obama’s speech. Atlanta Daily World [online]. 19. červenec 2016 [2017-04-19]. 
Dostupné z: https://atlantadailyworld.com/2016/07/19/melania-trump-slammed-for-stealing-from-michelle-obamas-speech/ 

• K odhalení 
plagiátorství 
existují speciální 
programy, 
nedělejte stejnou 
chybu jako 
Melania

• Melania neznala 
odevzdej.cz

Melania Trump slammed for stealing from Michelle Obama’s speech. Atlanta Daily World [online]. 19. červenec 2https:/atlantadailyworld.com/2016/07/19/melania-trump-slammed-for-stealing-from-michelle-obamas-speech/
https://odevzdej.cz/


(ne)slavní plagiátoři

• Bakalářská 
práce ministra 
práce a sociálních 
věcí Petra Krčála

„Opsaných je 40 stran z 65, včetně úvodu,“ říká expert. 
Podívejte se na bakalářskou práci ministra Krčála. ČT24
[online]. 17. 7. 2018 [2018-09-05]. Dostupné z:
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2539924-
opsanych-je-40-stran-z-65-vcetne-uvodu-rika-expert-
podivejte-se-na-bakalarskou-praci

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2539924-opsanych-je-40-stran-z-65-vcetne-uvodu-rika-expert-podivejte-se-na-bakalarskou-praci


• Nástroje pro 
generování a 
správu citací

CitacePRO

Citační manažery

http://www.citacepro.com/


• Z nabídky citačních 
stylů si můžeme 
vybrat. 

• Pokud preferovaný 
styl nenajdeme 
můžeme ho do 
nabídky přidat. 

Citační manažery



Citační manažery



Citační manažery



Citační manažery

Generátory citací nejsou neomylné, na místě je kontrola! 



Otázky?

Hodnocení

https://goo.gl/forms/4qjifce24OTdbtMQ2

