Použití citací v odborném textu
V odborném textu je nutné důsledně uvádět zdroje informací a odkazovat na ně. Uvádějí
se veškeré zdroje, s nimiž autor textu pracoval. Pokud tak autor neučiní, dopouští se
podvodu (plagiátorství).
Přímo v textu práce rozlišujeme přímé citace a nepřímé citace:
-

Přímá citace je doslovné převzetí části textu jiného autora. Musí být v textu graficky
zvýrazněna uvozovkami nebo kurzívou (zkratka cit. se v tomto případě nepoužívá).
Vynechání části textu v citaci vyznačujeme třemi tečkami … nebo pro větší část textu
(tj. více vět) třemi tečkami v závorce (…). Pro delší citace (cca 40 slov nebo 4 řádky) je
vhodné použít samostatný odstavec.

-

Nepřímá citace je přepis cizí myšlenky za pomocí vlastní formulace (tj. parafráze).
Není graficky zvýrazněna.

V obou případech se uvede odkaz na zdroj, odkud byl údaj převzat (tzv. bibliografická
citace). Forma odkazu je závislá na zvolené metodě citování. Možné je použít tyto tři: forma
jméno-datum (tzv. harvardský systém), forma číselného odkazu nebo forma průběžných
poznámek pod čarou (viz ČSN ISO 690:2011).
Na konci odborné práce je třeba vytvořit seznam bibliografických citací nazvaný např.
Literatura a použité zdroje.
Necitují se obecně platné a známé informace. Citace musejí být pro další text autora
přínosné. Nemohou tvořit podstatnou část práce. Pouze doplňují práci a myšlenky autora.
Nelze citovat celé odstavce nebo dokonce strany textu. Takto poustupovat je možné pouze
ve výjimečných případech, kdy s rozsáhlými citacemi autor textu následně kriticky pracuje.
Práce musí obsahovat vlastní přidanou hodnotu.
Pro další studium použití citací doporučujeme Úvod do problematiky citací.1
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Příklady použití citací s odkazy ve formě průběžných poznámek pod čarou:
Příklad citace přímé: “Pokud použijete cokoliv ze zdroje slovo od slova, jedná se o
přímou citaci. V tomto případě je vaší povinností tuto skutečnost uvést, což se děje pomocí
označení přímo citovaného textu do uvozovek.”2
Příklad citace nepřímé: Autor se ve své knize také zmiňuje o tom, co je nepřímá citace.
Jedná se tedy o část textu, jenž vyjádříme vlastním slovy, avšak obsah sdělení musí zůstat
stejný. Tento úkon můžeme též nazvat parafrázováním. Jakmile se pustíte do parafrázování,
tak vždy musíte přetransformovaný text označit a citovat jej, aby nedocházelo k
plagiátorství.3
Příklad citace přímé z elektronického zdroje: “Informační etiku definujeme jako oblast
morálky uplatňované při vzniku, šíření, transformaci, ukládání, vyhledávání, využívání a
organizaci informací.”4
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