Metodika korektného citovania
a všetkého, čo súvisí s citovaním je súčasťou vnútorných predpisov UK
Vnútorný predpis č.12/2013 Smernica rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných
prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK
v Bratislave
(najmä kap. 6)
Vnútorný predpis č. 7/2017 Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 12/2013 Smernici rektora UK o
základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality,
uchovávaní a sprístupňovaní na UK.
Dostupné on-line na stránke našej univerzity v hesle

Záverečné práce

http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/ais/zaverecne-prace/ (cit. 23-01-2017).
Príklady citovania

Metodika písania záverečných prác (vybrané časti)
Vhodné je preštudovať si aj odporúčania Lucie Lichnerovej z Katedry knižničnej a informačnej vedy
Filozofickej fakulty UK "o citovaní a odkazovaní na použité zdroje podľa ISO 690" (Lichnerová 2010)
Dostupné na: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2013/3/citovanie-a-odkazovanie-na-pouzite-zdroje-podla-novehostandardu-iso-690-2010-cast-2-prvky-a-techniky-citovania.html?page_id=2516
(cit. 29-11-2017)

Pri tvorbe citácií treba využiť aj nástroje programu MS WORD pre citovanie vo forme video návodov:
Napríklad:
Vadlejch Petr (2018). Jak na diplomky 6. díl - Bibliografie a citace. Dostupné na:
https://www.youtube.com/watch?v=RrAMV5VylTg (cit. 18.12.2018)
Citace, bibliografie, citační software III (2018). Videomanuály vytvořeny jako inovace Semináře k
bakalářské práci. Vytvořeno v rámci projektu: Inovace vzdělávání v technologiích a aplikacích polymerů,
CZ.1.07/2.2.00/15.0363. Dostupné na:

https://www.youtube.com/watch?v=IvQNpAadUfQ
Čo je to rešerš?
Slovo rešerš pochádza z francúzštiny a znamená výťah, prehľad a súhrn údajov alebo poznatkov
získaných z literatúry, časopisov, dennej tlače, prípadne z elektronických databáz.
Výsledkom rešeršnej činnosti je bibliografický záznam dokumentov, ktorý obsahuje základné
bibliografické údaje (autor, názov, miesto a rok vydania, príp. ročník, číslo, strany v časopise) a prípadne i
ďalší popis (kľúčové slová, abstrakt).
Pri hľadaní je dôležité uviesť ... predovšetkým tému a kľúčové slová. Môže ísť o synonymá, zaužívané
termíny, odborné výrazy a pod. V prípade, že máte záujem aj o inojazyčnú literatúru, je potrebné uviesť
kľúčové slová v požadovanom jazyku.
(Slovenská pedagogická knižnica (2018), on-line, dostupné na: http://www.spgk.sk/?Objednavka-reserse (cit.
03.10.2018)

