Nápověda:Citace
Verze k tisku již není podporovaná a může obsahovat chyby s vykreslováním. Aktualizujte si prosím záložky ve svém prohlížeči a
použijte prosím zabudovanou funkci prohlížeče pro tisknutí.
Citování Vám usnadní nástroj s pomocí šablony, která vytvoří citaci podle platné normy ISO 690 a ISO 690-2. Mezi editačními tlačítky
jej najdete s ikonou:
.
Citujeme každý zdroj, ze kterého jsme čerpali. Zdroje a citace by měly být první zkontrolované parametry redakční šablony.
Nápověda k tomuto nástroji následuje níže, nejprve si ale povíme o způsobech vkládání citace.

Vkládání citací
Existují tři možnosti, jak vložit citaci do článku:
do značky <ref> – chcete-li uvést zdroj jako poznámku na konci článku;
do značky <ref> se jménem – při opakovaných citacích;
přímo do článku – jako samostatnou citaci;

Vložení do značky <ref>
Vložte příslušný kód do značky <ref> {{Citace |typ =...}} </ref> za text, který jste ocitovali a do odstavce reference na konci článku
napište <references/>.
Např:
Asi kilometr za Krupkou směrem na Chlunem je Francouzský pomník, prostý kamenný jehlan postavený v roce 1911 na místě,
kde ruští kanonýři čelili největšímu náporu Vandammových divizí <ref>{{Citace
|typ = článek
|korporace =
|příjmení1 = Linhart
|jméno1 = Jiří
|příjmení2 =
|jméno2 =
|příjmení3 =
|jméno3 =
|kolektiv =
|článek = Táhly tudy armády
|časopis = Treking
|rok = 6-7/2005
|ročník = 4
|strany = 32-33
|issn = 1214-1682
}}
</ref>.
===Reference===
<references/>

Výsledek je zde:
Asi kilometr za Krupkou směrem na Chlunem je Francouzský pomník, prostý kamenný jehlan postavený v roce 1911 na místě, kde ruští
kanonýři čelili největšímu náporu Vandammových divizí [1].

Reference
1. LINHART, Jiří. Táhly tudy armády. Treking. 6-7/2005, roč. 4, s. 32-33, ISSN 1214-1682.

Opakovaná citace
Pokud citujete na více místech z jednoho zdroje, můžete si práci ulehčit použitím atributu a hodnoty <ref name="něco">. Např:
Asi kilometr za Krupkou směrem na Chlunem je Francouzský pomník, prostý kamenný jehlan postavený v roce 1911 na místě,
kde ruští kanonýři čelili největšímu náporu Vandammových divizí <ref name="Linhart">{{Citace
|typ = článek
|korporace =
|příjmení1 = Linhart
|jméno1 = Jiří
|příjmení2 =
|jméno2 =
|příjmení3 =
|jméno3 =
|kolektiv =
|článek = Táhly tudy armády
|časopis = Treking
|rok = 6-7/2005
|ročník = 4
|strany = 32-33
|issn = 1214-1682
}}
</ref>.
Tempo se docela srovnalo, odráží se v nás totiž námaha dní předešlých i vidina dalších sedmi <ref>{{Citace

|typ = článek
|korporace =
|příjmení1 = Kostelná
|jméno1 = Michaela
|příjmení2 =
|jméno2 =
|příjmení3 =
|jméno3 =
|kolektiv =
|článek = Rock Towns
|časopis = Treking
|rok = 6-7/2005
|ročník = 4
|strany = 44-47
|issn = 1214-1682
|url = https://www.treking.cz/cyklistika/skalni-mesta.htm
}}
</ref>.
U Pruského pomníku končí téměř dvacetikilometrová projížďka po rovině
a začíná kruté stoupání na Nakléřovský průsmyk <ref name=Linhart/>.
===Reference===
<references/>

Výsledkem je:
Asi kilometr za Krupkou směrem na Chlunem je Francouzský pomník, prostý kamenný jehlan postavený v roce 1911 na místě, kde ruští
kanonýři čelili největšímu náporu Vandammových divizí [1]. Tempo se docela srovnalo, odráží se v nás totiž námaha dní předešlých i
vidina dalších sedmi [2]. U Pruského pomníku končí téměř dvacetikilometrová projížďka po rovině a začíná kruté stoupání na
Nakléřovský průsmyk [1].

Reference
1. LINHART, Jiří. Táhly tudy armády. Treking. 6-7/2005, roč. 4, s. 32-33, ISSN 1214-1682.
2. KOSTELNÁ, Michaela. Rock Towns. Treking [online]. 6-7/2005, roč. 4, s. 44-47, dostupné také z
<https://www.treking.cz/cyklistika/skalni-mesta.htm>. ISSN 1214-1682.

Samostatná citace
Např.:
===Literatura===
{{Citace
|typ = článek
|korporace =
|příjmení1 = Kostelná
|jméno1 = Michaela
|příjmení2 =
|jméno2 =
|příjmení3 =
|jméno3 =
|kolektiv =
|článek = Rock Towns
|časopis = Treking
|rok = 6-7/2005
|ročník = 4
|strany = 44-47
|issn = 1214-1682
|url = https://www.treking.cz/cyklistika/skalni-mesta.htm
}}

Výsledkem je:

Literatura
KOSTELNÁ, Michaela. Rock Towns. Treking [online]. 6-7/2005, roč. 4, s. 44-47, dostupné také z
<https://www.treking.cz/cyklistika/skalni-mesta.htm>. ISSN 1214-1682.

Skupiny poznámek
V textu můžeme používat současně odkazování na několik skupin poznámek – například na skupinu shromažďující prameny k údajům
uváděným ve článku a na jinou skupinu, jež vysvětluje některé obtížné termíny. Takové seskupení umožňuje příkaz <ref group="jméno
skupiny">
Podle vědců je Slunce hodně veliké.<ref>E. Miller, The Sun, (New York: Academic Press, 2005), 23-5.</ref>.
Opravdu není malé.<ref group="poznámky">Raději jim věřte, nezkoušejte Slunce pozorovat bez zaclonění.</ref>
;Prameny
<references />
;Poznámky
<references group="poznámky" />

vytvoří následující text:

Podle vědců je Slunce hodně veliké.[1]. Opravdu není malé.[poznámky 1]
Prameny
1. E. Miller, The Sun, (New York: Academic Press, 2005), 23-5.
Poznámky
1. Raději jim věřte, nezkoušejte Slunce pozorovat bez zaclonění.

Použití udělátka pro citace
Zapnutí udělátka
Udělátko ke snadnému používání citací se zobrazuje všem uživatelům v editační liště s ikonou:

.

Použití
Nástroj funguje pouze v novějších prohlížečích. Po kliknutí na příslušné editační tlačítko se zobrazí nabídka možných typů zdrojů, které
chcete ocitovat. Po vybrání správného typu se ukáže formulář, do kterého lze zadat různé údaje o zdroji. Kromě nezbytných autorů jsou
červeně orámovaná pole doporučená, ostatní jsou nepovinná. Po stisknutí tlačítka Vygenerovat citaci je vytvořena šablona
{{Citace}} se zadanými parametry a vložena na místo, kde jste naposledy zanechali kurzor v editačním poli.

Odkazy
Generátor citací (https://www.citace.com/) dle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
Podrobnější informace o šabloně Citace
Citováno z „https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Nápověda:Citace&oldid=450909“

