
Citovanie a parafrázovanie.

Pri  tvorení  Vašej  práce  pracujete  s odbornou  literatúrou  a využívate  rôzne 

literárne  zdroje.  K nim  patria  odborné  knihy,  články  z odborných  časopisov  (nie 

Zdravie, ani Plus 7 dní...), zborníky z konferencií, letáky združení, interné materiály 

rôznych inštitúcii, samozrejme zákony a vyhlášky a tiež odborné internetové zdroje. 

Nedoporučuje sa použiť ako literárny zdroj napr. diplomové práce.

Po zadaní a výbere témy je dobré dať si spraviť rešerš v knižnici. Podľa témy práce 

zadáte  kľúčové  slová  práce  a v knižnici  Vám vyhotovia  zoznam literatúry  k vašej 

práci je to za poplatok (asi 50 Sk) ale uľahčí Vám to prácu.

Samozrejme  všetko  čo  z tejto  literatúry  do  práce  napíšete  musíte  v práci 

označiť. Používajú sa dva druhy uvádzania literárnych prameňov  - a to buď v texte, 

alebo pod čiarou. Musíte si ale vybrať jeden a ten používať v celej práci, nemôžete to 

kombinovať.

Citát – je to doslovne prevzatý text z nejakej literatúry, mal by byť krátky a výstižný, 

maximálne na 10 riadkov. Text musí byť v úvodzovkách, prípadne môžete zmeniť 

písmo na kurzívu.

Parafráza – je upravená myšlienka iného autora pričom zmysel tej myšlienky ostáva 

nezmenený. Informácie z knihy teda akoby voľne parafrázujete do vašej práce. Vtedy 

sa tento text nedáva do úvodzoviek a môže byť aj na celú stranu.

Na druhej strane sú uvedené konkrétne príklady:
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Citácia a parafráza v texte

1 Hormonálna terapia
  

Pri  komplexnej  liečbe  nádorových  ochorení  sa  veľmi  účinne  uplatňuje 

hormonálna  terapia.  „Vzťahy  medzi  zhubnými  nádormi  a hormónmi  sú 

mnohotvárnejšie, ako sa kedysi predpokladalo. Hormóny môžu nielen ovplyvňovať  

rast  nádoru  v zmysle  pozitívnom,  alebo negatívnom,  ale  môžu  zhubné  nádory  aj  

sami vyvolávať.“ ( Dostálová, 1986, s.22) citát
Mnohé  nádory  vykazujú  hormonálnu  závislosť  a vtedy  je  ich  rast  stimulovaný, 

udržiavaný a podporovaný účinkom hormónov. ( Fussiová, 2000) parafráza

Citát  aj  parafrázu  v texte  samozrejme  môžete  uviesť  do  textu  aj  iným 
spôsobom. Napr.
M. Schavel (1996, s. 22) hovorí, že „vzťahy medzi zhubnými nádormi......“citát ....ako 

tvrdí N. Kovalčíková (2000) mnohé nádory........

Ak  literárny  zdroj  nemá autora  tak  namiesto  mena  napíšeme názov  článku 
a potom  samozrejme  rok,  prípadne  ak  je  to  citát  aj  číslo  strany.  Aj  pri 
internetových zdrojoch by sme mali  písať meno autora a rok a ostatné veci 
potom do zoznamu literatúry.
Ak  napr.  M.  Oláh vo  svojej  knihe cituje  Š.  Strieženca,  tak sa to uvádza:  Š. 

Strieženec (In: Oláh, 2005) hovorí, že........
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Citovanie  a parafrázovanie pod čiarou

1 Zmeny v živote dieťaťa spôsobené hospitalizáciou

Ak je  adaptačný  proces  úspešný,  dieťa  ostáva  v nemocnici  a postupne  sa 

podriaďuje nemocničnému režimu. To pre neho znamená ďalšie zmeny, ktoré musí 

zdolávať. Uvedené zmeny popísal M. Oláh.1 Parafráza

M. Schavel definuje sugesciu ako „proces, ktorý určuje nekritické prijatie myšlienky,  

ktorá môže byť prijatá verbálne  a neverbálne.“ 2  V bežnom živote sa so sugesciou 

a autosugesciou bežne stretávame. Citát

Poznámku pod čiaru spravíte: pri mene autora Vám bliká kurzor, dáte Vložiť, 
potom odkaz, potom odkaz pod čiarou a vtedy Vám počítač dá k menu číslo 
a spraví dole poznámku pod čiarou. Tam dopíšete meno autora, názov diela at
´d. presne tak ako to máte uvedené dole na príklade. Ak je to citát, píšete aj  
číslo strany.
Všetky poznámky pod čiarou musia nasledovať v číselnom poradí v celej práci, 
to znamená že ak je  na strane 1 prvá citácia alebo parafráza,  tak dole pod 
čiarou musí byť jednotka a postupne 2, 3, 4, 5........33, 34,.....
Takéto uvádzanie literárnych prameňov je „pracnejšie“, ale za to efektnejšie.

1 Oláh, M. 2005. Sociálnoprávna ochrana detí. Prešov: PBF PU, 2005
2 Schavel In: Strieženec, Š 2003. Sociálne poradenstvo a supervízia. Trnava: FZaSP TU 2002, s. 118
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Zoznam použitej literatúry

Všetky literárne pramene, ktoré ste uviedli priamo v práci, bu´d v texte, alebo 

pod čiarou,  musíte  dať  do  zoznamu použitej  literatúry.  Tam musia  byť  zoradené 

literárne  pramene  podľa  priezviska  autora  v abecednom poradí,  bez  poradového 

čísla. Trošku sa zmenila norma, takže sa musí písať meno autora, rok, názov práce, 

mesto vydavateľstvo, znova rok, počet strán knihy a ISBN.

V niektorých  starších  knihách  ISBN  nie  je.  Ak  ho  tam  nenájdete  tak  ho  tam 

jednoducho  nenapíšte.  Dole  máte  príklady:  kniha,  internetová  stránka,  kniha, 

časopis, kniha bez autora a zákon.

Príklady:

OLÁH M. – SCHAVEL M. 2006. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Prešov : PBF 

PU, 2006. 192 s. ISBN 80-8068-487-1.

DUDINSKÁ,  E.  2002.  Metodika  pre  vypracovanie  diplomovej  práce.  Bratislava  : 

EKONÓM, 2002. 104 s. ISBN 80 – 225 – 1498 – 5

DUNBAR, B. 1996. The  16th Most Frequently Asked Questions about NASA 

[ citované 14. august 1996]. Dostupné na: htpp:/www.nasa.gov/hqpao/top10.html

ECO, U. 1997. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997.278 s. ISBN 80 

– 7198 – 173 – 7

PAVELOVÁ, L. Reakce detí na závislosti rodiča. In: Čistý deň, 2005, č.3, s.22/23

Pravidlá slovenského pravopisu. 1998. Bratislava: VEDA, 1998. 574 s. ISBN 80 – 

224 – 0532 – 9.

Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
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