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Úvod



Bibliometrie a scientometrie na UK

• Fakulty a jednotlivá pracoviště.

• Vědecko-výzkumní pracovníci.

• Nabídka na:

https://cuni.cz/UK-11097.html

https://cuni.cz/UK-11097.html


Obsah prezentace

• Citační etika a plagiátorství,
• Citace, bibliografická citace a seznam bibliografie,
• Citační styly,
• Citační manažery,
• Bibliografické údaje a metadata,
• Práce se Zotero.



Citační etika a plagiátorství



Proč citujeme?

• Jednoznačně identifikuje citovaný dokument.
• Prevence plagiátorství.
• Přiznání autorství dle zákona č. 121/2000 - Zákon o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů.

§ 31 Citace

(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo:

a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle,
b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či 

odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem,
c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo 

nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu; vždy 
je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž 
jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121#p31


Definice termínů

citační etika
Morální povinnost autora publikované vědecké práce uvést v této práci ty 
výsledky svých myšlenkových předchůdců, na které ve své práci bezprostředně a 
vědomě navázal, a odlišit zřetelně své vlastní výsledky od výsledků jiných autorů. 
Za tímto účelem má autor práce těchto svých předchůdců citovat, zejména pak
ty práce, jejichž výsledků využil.

plagiátorství
Vydávání cizího literárního nebo jiného uměleckého nebo vědeckého díla za
vlastní, popř. převzetí části cizí práce, bez uvedení použitých zdrojů.



Prevence plagiatorství na UK
• Zákon č. 121/2000 Sb. - Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
• Etický kodex Univerzity Karlovy a opatření rektora č.13/2020.
• Metodiky:

o Metodický materiál k hodnocení originality habilitačních prací dle OR 15/2019 
a dalších příslušných předpisů,

o Metodický materiál k postupu při podezření na plagiát ve studentských pracích.
• Systém Turnitin.
• Studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia, akademičtí pracovníci

a ostatní zaměstnanci.
• Metodické pokyny, pro strukturu, citační styly, formální a grafickou úpravu použité

v závěrečné kvalifikační práce, jsou v gesci jednotlivých fakult a kateder.
• Vzdělávání v rámci informační gramotnosti. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121
https://cuni.cz/UK-9490.html
https://cuni.cz/UK-10442.html
https://knihovna.cuni.cz/wp-content/uploads/Turnitin_Metodicky-material-k-hodnoceni-originality-hab-praci.pdf
https://knihovna.cuni.cz/wp-content/uploads/Postup-při-podezření-na-plagiát-ve-studentských-pracích.pdf
https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/turnitin/


Prevence plagiátorství

http://hdl.handle.net/20.500.11956/123698 http://hdl.handle.net/20.500.11956/124383

http://hdl.handle.net/20.500.11956/123698
http://hdl.handle.net/20.500.11956/123698
http://hdl.handle.net/20.500.11956/123698
http://hdl.handle.net/20.500.11956/124383


Citace, bibliografická citace 
a seznam bibliografie



Definice

citace / citation

bibliografická citace / reference

seznam bibliografie / bibliography

Formalizovaný údaj o dokumentu, který autor bezprostředně použil při přípravě své práce ...

Doslovné uvedení cizího výroku nebo textu v rámci vlastního dokumentu doprovázené obvykle 
přesnou identifikací pramene, ze kterého daný výrok nebo text pochází, tedy bibliografickou citací. 
Je typograficky odlišen od ostatního textu.

Seznam bibliografických citací – dokumentů ve formalizované podobě, které byly použity v práci 
autora.



Obecné zásady citování

• Struktura citace se odvíjí od použitého citačního stylu.
• Přímá/nepřímá citace.
• Citujete:

ovýňatky z textu, obrázky, grafy, data, audiovizuální dokumenty …,
oparafráze a souhrn textů.

• Necitujete:
o známá fakta (Karlova univerzita byla založena v roce 1348.),
o to, co nebylo ověřeno a nastudováno,
odezinformace jakéhokoliv charakteru.



Formy odkazování a citování v textu

• Metoda citování.
• Odkazování/citace v textu (in-text).
• Author-date systém.
• Poznámky pod čarou – průběžné citování.
• Číslování citací.



Anatomie citace v textu I

„Metadatové záznamy zastupují původní jednotky a používají se místo 
nich. Hlavním účelem metadat je identifikace, vyhledání, k používání a 
správa informačních zdrojů. To zahrnuje vyhledání zdrojů, nalezení 
konkrétní požadované jednotky prozkoumáním nebo prohlížením, její 
zobrazení, rozhodnutí pravděpodobné užitečnosti, posouzení právních 
otázek.  (Bawden a Robinson 2017)"



Anatomie citace v textu II.

D. Bawden (Bawden a Robinson 2017, s. 154) popisuje metadata jako 
zástupce, kteří představují původní jednotky, které slouží pro 
identifikaci, vyhledání, použití a správě informačních zdrojů. Podle něj 
slouží a pomáhají k vyhledávání, k nalezení konkrétní požadované 
jednotky, k prohlížení a zobrazení.



Anatomie bibliografické citace

TYNER, Sam, François BRIATTE a Heike HOFMANN. 
Network Visualization with ggplot2. The R Journal [online]. 
2017, 9(1) [cit. 2021-4-27]. ISSN 2073-4859. Dostupné z: 
https://doi.org/10.32614/RJ-2017-023

Autor (původce) díla

Název díla
Zdroj

Rok vydání, ročník, číslo 
Identifikace zdroje

Identifikace díla (odkaz)



Forma seznamu bibliografií



Citační styly



Jaké styly používat?
• Existuje široké spektrum citačních stylů (~ 9 tisíc).
• Vědecké publikování:

o určuje vždy vydavatel nebo nakladatel díla (v případě monografií, publikací
v časopise či příspěvků v konferencích.

o oborové zvyklosti při výběru citačního stylu.
• Univerzita Karlova:

o fakulta nebo katedra = studentské kvalifikační práce,
o jednotliví vyučující = seminární prace.

• Forma a jazyk citace podle pravidel vydavatele.



Přehled citačních stylů
Název Vydavatel Rok Obor

ISO 690 International Organization for Standardization 1975 mezioborové
APA American Psychological Association 1952 společenské vědy
Chicago University of Chicago 1906 humanitní a společenské vědy
MLA Modern Language Association of America 1951 humanitní a společenské vědy
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers - technika
Vancouver International Committee of Medical Journal Editor 1978 lékařské vědy



Jaké jsou odlišnosti?

• Oborové zvyklosti.
• Odlišnosti jsou v:

oodkaz na citace v textu díla,
o seznam použité literatury,
opsaní jmen autorů (původců díla),
onázev zdroje díla, 
opovinné a nepovinné údaje,
opoužití interpunkce.

• Grafická úprava citace.



ISO 690
• ISO 690:2010: Information and documentation — Guidelines for 

bibliographic references and citations to information resources.
• Formální úprava citací.
• České znění pod označením ČSN ISO 690:2011.
• Neřeší metody citování a odkazování v textu díla.
• Různé interpretace normy:

o Bibliografické odkazy a citace dokumentů: dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné 
od 1.dubna 2011

• Dostupné v  Centrálním katalogu UK: tinyurl.com/u73efaj5.

https://www.iso.org/standard/43320.html
http://csnonlinefirmy.agentura-cas.cz/html_nahledy/01/87858/87858_nahled.htm
https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf
https://tinyurl.com/u73efaj5


ISO 690 – příklady
Kniha:

Článek v časopise:

Webová stránka:

Disertační práce:

BAWDEN, David a Lyn ROBINSON. Úvod do informační vědy. Doubravník: Flow, 2017. ISBN 978-80-88123-10-1.

ŠVEC, František. Quo vadis kapalinová chromatografie? Chemické listy. 2021, 115(4), 185–187. ISSN 1213-7103.

Licence. Centrum pro podporu open science [online]. [cit. 2021-06-28]. Dostupné 
z: http://openscience.cuni.cz/OSCI-68.html

KRÁLOVÁ, Kristýna. Fast Goes the Fleeting Time: The Miscellaneous Concepts of Time in Different Old Norse Genres
and their Causes. Praha, 2020. Disertační práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav germánských 
studií. Dostupné také z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/142987/52898140

http://openscience.cuni.cz/OSCI-68.html
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/142987/52898140


APA
https://apastyle.apa.org/

• American Psychological Association.
• Citace v textu (zkrácená autor-datum). Bibliografie.
• Publication Manual of the American Psychological Association, 

Seventh Edition.
• APA Style Handouts and Guides.
• Dostupné v  Centrálním katalogu UK: tinyurl.com/dpwmu675

https://apastyle.apa.org/
https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition
https://apastyle.apa.org/instructional-aids/handouts-guides
https://tinyurl.com/dpwmu675


APA – příklady
Kniha:

Článek v časopise:

Webová stránka:

Disertační práce:

Bawden, D., & Robinson, L. (2017). Úvod do informační vědy. Flow.

Švec, F. (2021). Quo vadis kapalinová chromatografie? Chemické listy, 115(4), 185–187.

Charles University. Licensing. (2021). Open Science Support Centre. http://openscience.cuni.cz/OSCIEN-59.html

Králová, K. (2020). Fast Goes the Fleeting Time: The Miscellaneous Concepts of Time in Different Old Norse Genres
and their Causes [Faculty of Arts, Charles University]. Charles University Digital Repository. 
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/142987/52898140



Chicago
https://www.chicagomanualofstyle.org

• University of Chicago.
• Citace v textu (zkrácená autor-datum). Bibliografie.
• The Chicago Manual of Style Online 17.
• Chicago-Style Citation Quick Guide.
• Turabian - Manual for Writers of Research Papers.
• Dostupné v Centrálním katalogu UK: tinyurl.com/7nmfdryh

https://www.chicagomanualofstyle.org/
https://www.chicagomanualofstyle.org/book/ed17/frontmatter/toc.html
https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
https://www.chicagomanualofstyle.org/turabian
https://tinyurl.com/7nmfdryh


Chicago – příklady
Kniha:

Článek v časopise:

Webová stránka:

Disertační práce - online:

Bawden, David, a Lyn Robinson. Úvod do informační vědy. Doubravník: Flow, 2017.

Švec, František. "Quo vadis kapalinová chromatografie?" Chemické listy 115, č. 4 (2021). 185–87.

Open Science Support Centre. "Licensing". Charles University. Last change: July 27, 2020 15:20. 
https://openscience.cuni.cz/OSCIEN-59.html.

Králová, Kristýna. „Fast Goes the Fleeting Time: The Miscellaneous Concepts of Time in Different Old Norse
Genres and their Causes". Disertation thesis, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav germánských studií, 
2020. https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/142987/52898140.



MLA
https://style.mla.org/

• Modern Language Association of America.

• Citace v textu (zkrácená). Bibliografie.
• MLA Handbook 9th edition.
• Works Cited: A Quick Guide.
• Dostupné v centrálním katalogu UK: tinyurl.com/2tmwfry5

https://style.mla.org/
https://style.mla.org/ninth-edition-whats-new/
https://style.mla.org/works-cited/works-cited-a-quick-guide/
https://tinyurl.com/2tmwfry5


MLA – příklady
Kniha:

Článek v časopise:

Webová stránka:

Disertační práce:

Bawden, David, a Lyn Robinson. Úvod do informační vědy. Flow, 2017.

Švec, František. ""Quo Vadis Kapalinová Chromatografie?" Chemické Listy, vol. 115, no. 4, 2021, p. 185–87.

""Licensing". Open Science Support Centre, http://openscience.cuni.cz/OSCIEN-59.html. Accessed 28 June 2021.

Králová, Kristýna. Fast Goes the Fleeting Time: The Miscellaneous Concepts of Time in Different Old Norse
Genres and their Causes. 2020. Charles University, PhD dissertation. Charles University Digital Repository, 
is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/142987/52898140.



IEEE
• Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
• Většina periodických a neperiodických publikací vydavatelství.
• Citace v textu (číselné -datum). Bibliografie.
• Zkracování názvů zdroje – časopisy. ISO 4. ISSN International 

Centre - List of Title Word Abbreviations.
• IEEE Editorial style manual for authors.
• Chicago Manual of Style.

https://www.issn.org/services/online-services/access-to-the-ltwa/
http://ieeeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE_Style_Manual.pdf


IEEE – příklady
Kniha:

Článek v časopise:

Webová stránka:

Disertační práce:

D. Bawden and L. Robinson, Úvod do informační vědy. 1. vyd. Doubravník: Flow, 2017.

F. Švec, ‘Quo vadis kapalinová chromatografie?’, Chemické listy, vol. 115, no. 4, Art. no. 4, 2021.

‘Licensing’, Open Science Support Centre. http://openscience.cuni.cz/OSCIEN-59.html (accessed Jun. 28, 2021).

K. Králová, ‘Fast Goes the Fleeting Time: The Miscellaneous Concepts of Time in Different Old Norse Genres
and their Causes’, PhD dissertation, Faculty of Art, Charles University, Prague, 2020. Accessed: Jun. 28, 2021. 
[Online]. Available: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/142987/52898140

http://openscience.cuni.cz/OSCIEN-59.html
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/142987/52898140


Vancouver
http://www.icmje.org/

• International Committee of Medical Journal Editor.
• U.S. National Library of Medicine
• Citace v textu (číselný odkaz). Bibliografie.
• Citing Medicine, 2nd edition
• Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical 

journals: Writing and editing for biomedical publication

http://www.icmje.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3142758/


Vancouver – příklady
Kniha:

Článek v časopise:

Webová stránka:

Disertační práce:

Bawden D, Robinson L. Úvod do informační vědy. Doubravník: Flow; 2017. 451 p.

Švec F. Quo vadis kapalinová chromatografie? Chemické listy. 2021;115(4):185–7.

Licence [Internet]. Centrum pro podporu open science. [cited 2021 Jun 28]. Available from: 
http://openscience.cuni.cz/OSCI-68.html

Králová K. Fast Goes the Fleeting Time: The Miscellaneous Concepts of Time in Different Old Norse Genres and 
their Causes [Internet] [Ph.D. thesis]. [Praha]: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav germánských studií; 
2020 [cited 2021 Jun 28]. Available from: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/142987/52898140

http://openscience.cuni.cz/OSCI-68.html
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/142987/52898140


Citační manažery



Co přináší?
• Snadné formátování.
• Nevytváříte manuálně.
• Nemusíte znát všechny citační styly.
• Vyhledání metadat = bibliografické údaje pro vytvoření citace.
• Import a Export v různých formátech pro tvorbu citací.
• Umožňují sdílení vytvořených bibliografií dokumentů.
• Podporují vkládání bibliografických citací do textových editorů. 

(Word, Open Office).
• Auto archivace (webové stránky).
• Doplňky pro webové prohlížeče. Mobilní aplikace.



Porovnání funkcí
Funkce Zotero CitacePro Mendeley EndNote RefWorks

Přidávaní ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️

Organizace ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️

Sdílení a spolupráce ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️

Velikost úložiště 300 MB 1 GB 2 GB 2 GB 2 GB*

Desk. verze ✔️ ❌ ✔️ ✔️ ❌

Web. verze ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️

Rozšíření web. 
prohlížeče

✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️

Vkládání přes text.
editor

✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️

Import/Export ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️

PDF import ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️

CZ lokalizace ✔️ ✔️ ✔️ ❌ ❌

Přístupnost zdarma předplatné freemium předplatné předplatné

https://www.zotero.org/
https://www.citace.com/
https://www.mendeley.com/
https://endnote.com/
https://refworks.proquest.com/


Zotero
https://www.zotero.org

• Open source citační manažer.
• Corporation for Digital Scholarship.
• Synchronizace mezi web. a desktop. verzí.
• Rozšíření pomocí pluginů.
• LibreOffice a Word.
• Zotero Connector – propojení s libovolným web. prohlížečem
• Zoterobib = vyhledávač vědeckých publikací a generátor.
• Zotero Documentation.
• PEZ UK na: 

https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=403

https://www.zotero.org
http://digitalscholar.org/
https://www.zotero.org/support/plugins
https://zbib.org/
https://www.zotero.org/support/
https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=403


Citace.com/CitacePRO
https://www.citace.com/

• Citační manažer (generátor).
• Přizpůsoben českému vysokoškolskému prostředí.
• Citace PRO Free a Plus:

• Free: https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=395,
• Plus: https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=604

(2. LF, 3. LF, FF, FHS, FSV, PedF). 
• Automatické vytváření citací podle identifikátorů (DOI a ISBN).
• Import metadat přes SFX. Katalogy knihoven.
• Citace PRO návod na využívání citačního manažeru.
• Hodí se pro studenty bakalářského a magisterského studia.

https://www.citace.com/
https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=395
https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=604
https://www.citacepro.com/download/CitacePRO.pdf


Mendeley
https://www.mendeley.com

• Elsevier.
• Integrace s databází Scopus.
• Mendeley Guide.
• Dostupné ve verzi zdarma.

https://www.mendeley.com
https://www.mendeley.com/guides


EndNote
https://endnote.com/

• Clarivate Analytics.
• Integrace s databází Web of Science.
• ResesercherID a Publons.
• EndNote LibGuide.
• Basic verze zdarma.
• PEZ UK na: 

https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=404

https://endnote.com/
https://clarivate.libguides.com/endnote_training/home
https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=404


RefWorks
https://refworks.proquest.com/

• ProQuest/ExLibris.
• RefWorks User Guide.
• Placená verze.

https://refworks.proquest.com/
https://knowledge.exlibrisgroup.com/RefWorks/Product_Documentation/RefWorks_User_Guide


Další
• BibSonomy ~ ukládání webových stránek a publikací.
• JabRef ~ multiplatformní manažer.
• KBibTex ~ manažer pro Linux KDE.
• Pybliographer ~ manažer napsaný v prog. Jazyce Python.
• Wikindx ~ manažer v podobně Wiki stránky.
• Papers ~  placený software.
• …

https://www.bibsonomy.org/
https://www.jabref.org/
https://userbase.kde.org/KBibTeX
https://gitlab.gnome.org/GNOME/pybliographer
https://wikindx.sourceforge.io/web/trunk/
https://www.papersapp.com/


Bibliografické údaje
a metadata



Jak je získat?
• Různými způsoby z různých zdrojů.
• Fyzická kopie díla (primární dokument) v tištěné nebo elektronické

podobě.
• Většina citačních manažerů umí připravit citaci v daném citačním stylu

nebo exportovat v požadovaném formátu metadata (DOI, ISSN, ISBN).
• Bibliografický záznam (sekundární dokument):

o Knihovní katalogy,
o Plnotextové databáze (Portál elektronických zdrojů UK),
o SFX,
o Bibliografické a citační databáze (Web of Science, Scopus, Pubmed, Medvik atd.),
o Vyhledávací služby (Vyhledávač UKAŽ nebo Google Scholar),
o Vydavatel vědecké publikace.

https://ezdroje.cuni.cz/
https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/ukaz/
https://scholar.google.com/s


Nejznámější formáty
• Šetří práci.
• Vytváření citací podle citačních stylů - generátor.
• Formátování citace.
• Převod mezi citačními manažery.
• BibTeX

• LATEX,
• Citační manažer a formát.

• Citation Style Language
• Založen na XML (OpenOffice),
• Zotero a Mendeley.

• RIS. 

https://www.ctan.org/pkg/bibtex
https://citationstyles.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/RIS_(file_format)


Závěr přednášky

• Existuje množství citačních stylů.
• Citační manažery usnadňují práci.
• Ukázka práce se Zotero.
• Náměty pro diskuzi:

• výuka studentů,
• jednotný průvodce citačními styly, 
• příklady průvodců citačních stylů v zahraničí.



Práce se Zotero



Instalace

https://www.zotero.org

https://www.zotero.org/


Přidání nových citačních stylů



Přidání publikace přes rozšíření



Přidání publikace manuálně



Propojení s Word



RSS kanál



Časová přímka



ZoteroBib

https://zbib.org/

https://zbib.org/


Děkuji Vám za pozornost!



Dotazy ❔❓❔


