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Přístup k citačnímu manažeru
Přihlášení pro instituce na webu Citace PRO
→ výběr VŠB-TUO 
→ vyplňte své osobní číslo a heslo.

Verzi Citace PRO plus máte přístupnou po celou dobu 
studia/zaměstnaneckého vztahu s univerzitou → před jeho ukončením je 
dobré si citace vyexportovat, popř. přenést si je do verze Citace PRO free.

https://www.citacepro.com/


Základní orientace



Základní orientace
⚫ Vytvoření citace podle nápovědy 

(praktické u vytvoření citace webu, 
e-knihy, článku z e-časopisu popř. kapitoly 
z e-knihy)

⚫ Vyhledávání podle ISBN, DOI nebo názvu

⚫ Možnosti doplňků, importů, technické 
podpory





Doplňky
Rozšíření webového prohlížeče Google Chrome 
nebo Mozilla Firefox
- využití při ukládání citací z webu, kde jsou dostupné 

identifikátory ISBN a/nebo DOI. Při ukládání výsledku je 
vhodné kliknout na ikonku     pravým tlačítkem a otevřít si 
citační manažer v novém okně, abyste neztratili původní 
stranu zdroje.

- často je třeba některá pole dokopírovat, nepřenesou se 
všechna data.

Doplněk do MS Word
- využití při vkládání citací a seznamu literatury do práce
- ve wordu se vytvoří nová karta, která jej propojí s vaší 

složkou na citačním manažeru



Pablikado



Pablikado
⚫ Práce s textem- kreslení, zvýrazňování, ukládání poznámek



Pablikado - novinky
⚫ Označení citátu → přenesení do složky manažeru → 

přenesení do wordu (brzy bude v provozu citát i přes 
manažer, nejen přes pablikado)



Pablikado - novinky



Vložení citátu do wordu



Vložení citátu do wordu



Nástrahy
„Strojová výroba“
- je třeba znát, jak má citace vypadat, aby po vás 

manažer nechtěl údaje, které můžete vynechat  (např. 
ISBN u starších publikací, údaj o prvním vydání aj.)
- Konečná kontrola a zvážení je na vás, ne na manažeru.

Zkrácené záznamy v knihovním katalogu
- z necelých 400.000 knihovních jednotek tvoří cca 30.000 

„zkrácených“ záznamů) → generátor vytvoří citaci pouze z 
názvu, je třeba ji doplnit ručně. 

Občasné výpadky (odlišné zobrazení v prohlížečích)
- nejméně výpadkový se ukázal Internet Explorer



Efektivní sklizeň citací - Katalog ÚK
 

https://katalog.vsb.cz/


Efektivní sklizeň citací -  DSpace

http://dspace.vsb.cz/


Efektivní sklizeň citací - Knihovny.cz

https://www.knihovny.cz/


Efektivní sklizeň citací – EDS (Ebsco Discovery Service)

http://eds.vsb.cz/


EDS a WorldCat
⚫ Tip- pokud použijete nějaký článek z 

e-časopisu, zkuste si jej zpětně 
dohledat v EDS → vytvoření citace 
během chvilky.

Efektivní sklizeň citací –
U zahraničních zdrojů mimo EDS 
WorldCat + doplněk do prohlížeče 

https://www.worldcat.org/


Citační helpdesk
⚫ Formulář na citační dotaz: 

https://knihovna.vsb.cz/cs/nevite-jak-citova
t/

⚫ Kurz citací na moodlu: 
https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=518
54

https://knihovna.vsb.cz/cs/nevite-jak-citovat/
https://knihovna.vsb.cz/cs/nevite-jak-citovat/
https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=51854
https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=51854


DOTAZY?

Děkuji za pozornost.


