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Co jsou citační manažery
• nástroje pro generování a správu bibliografických citací
• umožňují: správu citací, importy z katalogů a databází, uchovávání poznámek i plných textů, automatické generování

citací podle různých citačních stylů, třídění citací, instalaci doplňků do textových editorů, které umožňují automatické
vytváření odkazů přímo např. ve Wordu apod.

Volně dostupné citační manažery
Citace PRO Free
•   Citace PRO Free   je generátor citací podle aktuální verze normy ČSN ISO 690
• nabízí také základní funkce manažeru
• citace lze vytvářet prostým vyplněním formuláře nebo si je můžete automaticky vygenerovat dle ISBN, ISSN nebo

DOI
• po registraci a přihlášení umožňuje správu citací a také jejich následný export (do Wordu nebo PDF)

Zotero
•   Zotero   je open-source nástroj pro správu citací, který je k dispozici v desktopové verzi a jako aplikace pro mobilní

telefony
• umožňuje vytváření citací v   různých citačních stylech
• rozšíření   Chrome Connector  umožňuje získávání a ukládání citačních údajů z webových stránek (včetně knihovních

katalogů); Zotero zároveň automaticky k ukládaným položkám přikládá i související soubory (obrázky, PDF soubory)
• návod najdete   zde
•   Zoterobib  - umožňuje rychle vytváření citací

Mendeley
•   Mendeley   je kombinací citačního manažera a sociální sítě
• funguje jako online služba s omezenými funkcionalitami, pro plné využití je potřeba si nainstalovat podpůrnou aplikaci

(  Mendeley Desktop )
• pro lokální použití na PC je možné využít volně dostupný   citační manažer  (Reference Manager); rozšíření do

prohlížečů   Web Importer  umožňuje přímý import citačních odkazů a dokumentů z velkého množství akademických
databází i plnotextových zdrojů

Komerční citační manažery
Citace Pro Plus
•   Citace Pro Plus   je placená varianta Citace PRO Free
• podporuje přes 8000 citačních stylů včetně ČSN ISO 690
• nabízí rozšíření pro Google Chrome a Mozilla Firefox a rozšíření pro MS Word
• systém je přístupný pro studenty a zaměstnance FHS, přihlášení   zde  - použijte přihlašovací údaje do CAS/SIS

EndNote Basic
•   EndNote Basic   je online nadstavba desktopového programu EndNote
• k dispozici jsou dvě verze - verze, která je kompletně zdarma a rozšířená verze, která je dostupná pro uživatele 

Web of Science 
• jak získát přístup k rozšířené verzi:

• zaregistrujte se do   EndNote Basic  z IP adres univerzity nebo, pokud pracujete z domova, přihlašte se přes 
Vzdálený přístup (Shibboleth)  a pak se zaregistrujte do EndNote Basic

• pak již můžete používat aplikaci z jakéhokoliv počítače po dobu jednoho roku (stačí se jenom přihlašovat)
• aby nedošlo k deaktivaci rozšířené verze, je po roce nutné se znovu k   EndNote Basic  připojit, a to buď na IP

adresách UK (přímý přístup), nebo přes   Vzdálený přístup (Shibboleth)
• podívejte se i na   příručku pro práci s manžerem

https://www.citace.com/vytvorit-citaci
http://zotero.org/
https://www.zotero.org/styles
https://www.zotero.org/download/
https://www.zotero.org/support/quick_start_guide
https://zbib.org/
http://www.mendeley.com/
https://www.mendeley.com/download-desktop-new/
http://www.mendeley.com/features/
http://www.mendeley.com/import/
https://www.citacepro.com/
https://www.citacepro.com/prihlasit?instituce=UK
http://www.myendnoteweb.com/EndNoteWeb.html
http://pez.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&amp;amp;id=222
https://www.myendnoteweb.com/
https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=404
http://pez.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&amp;amp;id=404
https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=404
https://clarivate.libguides.com/ld.php?content_id=56675793

