
… cituješ, citujeme, citujete?! 

UVÁDĚNÍ BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ/REFERENCÍ VYŽADUJE AUTORSKÝ ZÁKON. ČTENÁŘI PŘINÁŠÍ 

INFORMACE O DOKUMENTECH, KTERÉ AUTOR PŘI PSANÍ SVÉ PRÁCE POUŽIL. 

Proč bys měl citovat?  

 chráníš tak autorská práva a intelektuální vlastnictví původního autora  

 můžeš si zpětně ověřit převzaté myšlenky  

 získáš širší kontext k popisované problematice 

 existuje něco jako citační etika 

 nechceš přeci porušovat autorský zákon a dopouštět se tak PLAGIÁTORSTVÍ  

plagiátorství = vydávání cizího díla, části textu či myšlenky za vlastní bez uvedení 

bibliografické citace/reference 

Rada pro tebe 

Použij citační software, například generátor citací     
Využívá citační styl ČSN ISO 690 (česká verze mezinárodní normy). 

Příklady bibliografických citací dle ČSN ISO 690 
tištěná kniha  

tištěný článek 

Pozor na rozdíl mezi citací a parafrází! 

citace = doslovné převzetí cizího výroku 

(je třeba odlišit od vlastního textu uvozovkami, změnou stylu písma – kurzíva, oddělit do samostatného 

odstavce v případě delšího textu nežli jsou 4 řádky, doplnit bibliografickou citací) 

parafráze = cizí myšlenka vlastními slovy (přeformulování původního textu) 

(je třeba TAKTÉŽ doplnit bibliografickou citaci) 

Zapamatuj si 

Nemusíš citovat obecně známé věci. Uvádí se, že pokud se nějaká informace nachází v pěti a více na 

sobě nezávislých zdrojích, lze ji považovat za běžnou znalost, a tudíž ji nemusíš citovat. 

(př. voda vaří při 100 °C, nejvyšší hora světa je Mt. Everest) 

 

Autorské údaje. Název publikace: podnázev. Vydání. Místo vydání: Nakladatel, rok vydání. Edice, číslo edice. 

ISBN. 

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

6074-1. 

 

Autor. Název článku. Název časopisu. Místo vydání: Nakladatel, rok vydání, ročník (číslo), rozsah stran. ISSN. 

př. SEDLÁČKOVÁ, Beáta. Bibliografická citace: citování tradičních a elektronických dokumentů v souladu s 
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POZOR: mrkni na formát citování více autorů 

http://www.citace.com/


 

elektronická kniha 

elektronický článek 

článek na wikipedii 

web 

příspěvek na webové stránce (např. článek) 

obrázek 

 

 

NYNÍ JIŽ VÍŠ, JAK CITOVAT A PROČ JE CITOVÁNÍ TAK DŮLEŽITÉ? 

Tak cituj, jako my ostatní.   
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Autorské údaje. Název webu: podnázev [typ nosiče]. Místo: nakladatel, datum publikování, datum aktualizace 
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TIP: potřebné informace nalezneš v levém sloupci v odkazu nástroje (citovat stránku) 

TIP: potřebné informace o obrázku na wikipedii nalezneš po kliknutí na obrázek a následný odkaz „více informací“ 

https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/34/76/26/ze_zivota_hmyzu.pdf
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