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Citování
a parafrázování

Citace X parafráze
Citace – text, který bychom lépe nezformulovali
Parafráze – má vlastní formulace textu nebo myšlenky někoho jiného,
nesmím změnit význam původního textu/myšlenky
Parafráze není obměna některých slov za jejich synonyma!

Na zdroj musíme odkázat v obou případech!

Odkazovat na zdroj se nemusí…
Obecně známá fakta (pokud informaci
nevyvracíme)
Mt. Everest je se svou výškou 8848 m
nejvyšší horou světa.
Encyklopedická fakta/vzorce/… Radon je
chemický prvek patřící do skupiny vzácných
plynů s chemickou značkou Rn.

Odkazovat na zdroj se nemusí…
Informace, které lze u cílové skupiny očekávat základní znalosti daného oboru (váš odborný text
budou číst odborníci, nepodceňovat je)
Biolog ví, co je buňka. Učitel materiálového
inženýrství ví, co jsou plastifikátory.
Vlastní myšlenky a data, které použiju poprvé
(autoplagiátorství)
Když nevím: Je pravděpodobné, že se mě u
obhajoby zeptají, odkud jsem informaci čerpala?

Citace X parafráze
Nevýhody doslovné citace:
Je příliš dlouhá / krátká

Zvyšování kvóty omezující přímé citace
Staré zdroje napsané v jiném stylu – vypadá to trochu divně
Cizojazyčné zdroje v AJ je třeba dobře přeložit a uvést originál

Nightingaleová (1946, str. 8) ve své knize říká:
„Základním pravidlem ošetřovatelství, první a poslední
věcí, na kterou musí každá sestra upínat svou pozornost,
první nezbytností vůči pacientovi, bez které je vše ostatní,
co byste pro něj mohli udělat k ničemu a téměř bych řekla
že to můžete vynechat, je: Udržujte vzduch, který
vdechuje stejně čistý jako venkovní vzduch, aniž byste
pacienta ochladili.“ (překlad autorky)1

Nightingaleová (1946, str. 8-10) upozorňuje
na podstatnou roli, kterou hraje čerstvý vzduch v péči o
pacienta.
1)

Text originálu: „The very first canon of nursing, the first and the last thing upon which a
nurse's attention must be fixed, the first essential to a patient, without which all the rest
you can do for him is as nothing, with which I had almost said you may leave all the rest
alone, is this: TO KEEP THE AIR HE BREATHES AS PURE AS THE EXTERNAL AIR,
WITHOUT CHILLING HIM.“

NIGHTINGALE, Florence. Notes on nursing: what it is, and what it is not [online].
B.m.: Philadelphia : J.B. Lippincott Company, 1946 [vid. 2018-03-14]. Dostupné z:
https://archive.org/stream/notesnursingw hat00nigh#page/8/mode/2up

Kde parafráze začíná a kde končí
Citát – začátek a konec jasně odlišen uvozovkami, kurzívou nebo
samostatným odstavcem
„Udržujte vzduch, který vdechuje stejně čistý jako venkovní vzduch,
aniž byste pacienta ochladili“ (Nightingaleová 1946, str. 8).
Parafráze – je také potřeba oddělit od vlastního textu. Musí být
zřejmé, kde končí naše myšlenka a začíná cizí. Ideální je oddělit
parafráze odkazem / stylově / graficky (nový odstavec)

Kde parafráze začíná a kde končí

Wik ipedie: Otevřená encyklopedie: Jaderná fúze [online]. 2020 [1. 11. 2020]. Dostupné z:
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jadern%C3%A1_f%C3%BAze&oldid=18933795

Jméno autora v závorce
Ve své knize Novák tvrdí že „…………………………...…….
…………………………………………………..“ (2015, str. 3).

„Výsledky pozorování naznačují …………….……………….
………………………………………....“ (Novák 2015, str. 3).

Jméno autora už jsme zmínili
– je jasné, že dokument, na
který odkazujeme v závorce,
se váže k němu

Klasická přímá citace, jméno
autora je až za tím, co říká

Jméno autora v závorce
…………………………... ale výsledky mohou být částečně
zkreslené, tvrdí Novák (Novák 2015, str. 3).

Duplikace odkazů k autorovi,
není to chyba, vypadá to
trochu blbě
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