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Úvod
Práce s literaturou a dalšími informačními prameny se řídí standardem ČSN ISO 690 (010197)
Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů z roku
2011 (dále jen standard). Při existenci variant je uplatněna v práci jen jedna varianta, a to jednotně v
celém dokumentu práce.
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1 Metoda odkazování
Jako metoda odkazování na zdroj v textu práce (citační styl):
•
•
•

je povolen styl označený jako „Systém jméno a datum“ (tzv. Harvardský systém) nebo
je povolen styl označený jako „Číselný systém“ a
není povolen styl „Průběžné poznámky“.

U obou povolených citačních stylů se uvádějí odkazy v textu práce v kulatých (okrouhlých)
závorkách.
Student si vždy volí po dohodě s vedoucím práce pouze jeden z povolených stylů, který konzistentně
uplatní v celé práci.
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2 Citační styly
2.1 Citační styl „Systém jméno a datum“
U citačního stylu „Systém jméno a datum“ (tzv. „Harvardský systém) je nutné věnovat pozornost:
•
•

odkazování na jednotlivé zdroje a
soupisu zdrojů

2.1.1 Odkazování na jednotlivé zdroje u stylu „Systém jméno a datum“
U citačního stylu „Systém jméno a datum“ (tzv. „Harvardský systém“) standard umožňuje dvojí
zápis odkazů v textu práce:
•
•

První typ zápisu využívá jako oddělovač jména a data mezeru, tj. (autor rok) a
Druhý typ zápisu využívá jako oddělovač čárku a mezeru, tj. (autor, rok).

Možné jsou oba zápisy odkazů, ale v práci je uplatněn v celém dokumentu konzistentně pouze jeden
zápis odkazů.
V případě, že text odkazuje na několik zdrojů současně, pak se u obou typů zápisů odkazů v rámci
tohoto citačního stylu uplatňuje jako oddělovač znak středník, tj. zápis má tvar (autor rok; autor rok)
nebo (autor, rok; autor, rok).
U obou typů zápisů odkazů v rámci tohoto citačního stylu lze uvést i přesnou stranu původního
dokumentu s následujícími podmínkami:
•
•
•

Pokud je udáván rozsah stran, pak používáme pomlčku ne spojovník mezi čísly stran.
Pokud se student rozhodl pro první typ zápisu, pak odkaz má tvar (autor rok, s. číslo strany)
Pokud se student rozhodl pro druhý typ zápisu, pak odkaz má tvar (autor, rok, s. číslo strany)

U obou typů zápisů odkazů v rámci tohoto citačního stylu lze autora vložit přímo do textu, tzn.
uplatnit zápis ve tvaru autor (rok) respektive autor (rok, s. číslo strany).

2.1.2 Soupis zdrojů u stylu „Systém jméno a datum“
Pouze ty zdroje, na které bylo v textu práce odkazováno, jsou uvedeny v soupise. Tento soupis je
uvozen slovy Použitá literatura (viz dokument „Uspořádání textu bakalářské práce“).
Soupis je tvořen samostatnými odstavci a odstavec popisuje právě jeden zdroj.
Text odstavce je formátován dle dokumentu „Úprava textu bakalářské práce“ a dále jsou na
jednotlivé části textu (prvky) uplatněny zásady standardu, které specifikují pořadí prvků i jejich
vizuální vlastnosti (verzálky, tučné písmo, kurzíva).
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Soupis odstavců je uspořádán abecedně bez dalšího členění. Při existenci vícero použitých zdrojů
téhož autora a v rámci téhož roku se uplatňuje pořadí, jak ho specifikuje standard, a to včetně
specifického označování roku publikace.
Dle standardu je v tomto stylu přesunut rok publikace na specifické místo, přičemž oddělovačem
může být znak tečky nebo čárky.

2.2 Citační styl „Číselný systém“
U citačního stylu „Číselný systém“ je nutné věnovat pozornost:
•
•

odkazování na jednotlivé zdroje a
soupisu zdrojů

2.2.1 Odkazování na jednotlivé zdroje u stylu „Číselný systém“
U citačního stylu „Číselný systém“ má zápis odkazu v textu práce tvar (pořadové číslo zdroje).
V odkazu lze uvést i přesnou stranu původního dokumentu, a potom má zápis odkazu v textu práce
tvar (pořadové číslo zdroje s číslo strany). V případě potřeby uvést rozsah stran, používáme pomlčku
ne spojovník mezi čísly stran.
V případě, že text odkazuje na několik zdrojů současně, pak se u tohoto citačního stylu uplatňuje
jako oddělovač znak čárka a zápis odkazů v textu práce má tvar (pořadové číslo zdroje, pořadové
číslo zdroje).

2.2.2 Soupis zdrojů u stylu „Číselný systém“
Pouze ty zdroje, na které bylo v textu práce odkazováno, jsou uvedeny v soupise. Tento soupis je
uvozen slovy Použitá literatura (viz dokument „Uspořádání textu bakalářské práce“).
Soupis je tvořen samostatnými odstavci a odstavec popisuje právě jeden zdroj.
Text odstavce je formátován dle dokumentu „Úprava textu bakalářské práce“ a dále jsou na
jednotlivé části textu (prvky) uplatněny zásady standardu, které specifikují pořadí prvků i jejich
vizuální vlastnosti (verzálky, tučné písmo, kurzíva).
Text odstavce v soupisu je opatřen unikátním číselným identifikátorem, kterým je pořadové číslo.
Soupis je uspořádán podle pořadového čísla s tím, že jako první je uveden záznam toho zdroje, který
byl v textu práce jako první odkazován.
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3 Citace a parafráze, plagiátorství
Se zdrojem jsou povoleny následující podoby práce: Citace a Parafráze. Citace je doslovný přepis a
je v textu práce ohraničena uvozovkami. Způsob zápisu uvozovek se řídí pravidly, která jsou uvedena
v Internetové jazykové příručce (http://prirucka.ujc.cas.cz/). Samotný text citace včetně uvozovek je
zvýrazněn použitím kurzívy. Parafráze je formátována jako běžný text. V obou případech je nutné
dle zvolené metody odkazování správně použít zápis odkazu.
Je zakázáno převzetí cizí myšlenky, obrázku, tabulky apod. bez uvedení zdroje, tzn. je zakázáno
plagiátorství, a to v souladu s Etickým kodexem VŠE ze dne 23. září 2013
(https://www.vse.cz/obecne/eticky_kodex.php). Všechny kvalifikační práce jsou testovány aplikací
„Kontrola plagiátů“ (https://validator.vse.cz) a vedoucí práce se vyjadřuje ve svém posudku
k výsledkům testu touto aplikací.
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4 Další doporučení
Další pravidla uplatněná v této oblasti jsou uvedena na stránce „Práce s literaturou při psaní seminární
práce“, kterou spravuje Knihovna (Centrum informačních a knihovnických služeb)
(https://knihovna.vse.cz/citace/).
Knihovna (Centrum informačních a knihovnických služeb) poskytuje služby konzultace a
poradenství (https://knihovna.vse.cz/sluzby/konzultace/), které je možné využít.
Knihovna (Centrum informačních a knihovnických služeb) realizuje v této oblasti semináře
(https://knihovna.vse.cz/sluzby/seminare/), které je možné využít.
Nespoléhejte se na korektnost výsledků on-line služeb (např. citace.com). V řadě případů služby
poskytují výsledky, které jsou založeny na dříve nesprávně vložených údajích.
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