
Autocitácia  
- citovanie vlastnej staršej práce (napr. preberanie výsledkov výskumu, ktorý s te už niekde 

publikovali) 
 
Bibliografický odkaz  
- záznam o citovanom dokumente, ktorý sa skutočne použil pri písaní práce  
- š tandardizovaný popis  musí byť dostatočne podrobný a presný na jeho identifikáciu  
 
Citačný š týl 
- základným princípom je, že podľa každého štýlu musí byť použitý informačný zdroj 

jednoznačne identifikovaný a  dohľadateľný (všeobecne sa odporúča STN ISO 690 ) 
- vybraný š týl je nutné použiť jednotne v celej práci 
 
Citácia (angl. Citation)  
- skrátené uvedenie citovaného zdroja (dokumentu) v rámci textu práce alebo inej formy obsahu 

(napr. pripojený  k textu ako poznámka) 
- citácia s lúži na spojenie citovaného miesta s  bibliografickým odkazom 
- forma citácie závisí od techniky citovania 
 
Citát (angl. Quotation)  
- doslovne prevzatý text z citovaného dokumentu. Píše sa v úvodzovkách alebo iným typom 

písma.  
- ak má citát viac ako 4  riadky, oddeľuje sa od ostatného textu a  odsadí sa do ľavého okraja  
- citáty píšeme v jazyku citujúceho dokumentu, pričom sa odporúča originálne znenie textu 

vložiť do poznámky pod čiarou 
- bez úvodzoviek alebo iného typu písma uvádzame prebraté texty, ktoré parafrázujeme 

a uvádzame vo vlastnej interpretácii 
 
Citovaný dokument  
- dokument, z ktorého informácie preberáme, alebo na ktorý odkazujeme ako na relevantný 

zdroj informácií k spracovávanej problematike 
 
Citujúci dokument 
- práca, ktorú píšeme a v ktorej použijeme informácie z citovaného dokumentu, resp. v texte 

práce odkazujeme na exis tujúcu relevantnú literatúru 
 
Ohlas  
- vedecké a odborné práce citované v iných prácach 
 
Skrátený bibliografický odkaz 
- nepovinný, ale odporúča sa. Slúži na uľahčenie orientácie v texte a v citovaných dokumentoch 

bez nutnosti hľadania v zozname bibliografických odkazov na konci dokumentu. V skrátenom 
odkaze sa vypúšťa miesto vydania a  vydavateľ a  ak je názov dlhý, tiež sa môže skrátiť. 

 
Technika citovania 
- spôsob, akým prepájame citácie so zoznamom bibliografických odkazov 
- má vplyv na formu citácie a zoznam bibliografických odkazov 
 
Zoznam bibliografických odkazov 
- súpis  citovaných dokumentov nachádzajúci sa na konci textu 


