
JAK Z PUBLIKACÍ V ISu VYTVOŘIT SEZNAM LITERATURY 
PODLE RŮZNÝCH CITAČNÍCH STYLŮ

1. Po přihlášení do ISu klikněte vlevo na Publikace. 

2. Otevře se stránka, kde klikněte na Moje autorské 
publikace/výsledky. 
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3. V seznamu publikací klikněte u každé, kterou 
chcete zařadit do výsledného soupisu literatury, 
na odkaz Přidat do výběru. 

4. Až příslušné publikace označíte, klikněte vpravo 
na Export a tisk. 
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5. Zobrazí se stránka, na níž klikněte na Publikace 
- RIS. 

6. Rozbalí se nabídka, v níž vyberte možnost Uložit 
do souboru. 

7. Zobrazí se další nabídka, ve které zvolte Kódová-
ní UTF-8. 

8. Po uvedených nastaveních klikněte na Provést 
vybranou operaci. Po pár vteřinách se zobrazí 
okno s možností uložit soubor publ_sestava.txt, 
který si uložte na váš počítač. 
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9. Otevřete si panel Zotero a po kliknutí na symbol 
Nástroje zvolte možnost Importovat. Otevře se 
okno, jehož prostřednictvím vyberte z ISu ulože-
ný soubor publ_sestava.txt a volbu potvrďte.
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11. Pro vytvoření soupisu literatury klikněte pravým 
tlačítkem myši na adresář se záznamy a zvolte 
možnosto Vytvořit bibliografii z kolekce. 
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12. Zobrazí se okno, ve kterém zvolíte vámi požado-
vaný citační styl (pokud v seznamu není uveden, 
je třeba jej doinstalovat - viz návod k Zotero 
zmíněný na konci tohoto návodu). 

13. Poté označte možnost Bibligrafie. 

14. Následně zvolte Uložit jako RTF. 

15. Uvedená nastavení potvrďte stiskem tlačítka 
OK, načež se zobrazí výzva k uložení souboru s 
výsledným seznam literatury.
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ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY

1. V případě, že v bibliografické citaci nějaký údaj chybí, ujistěte se, nechybí-li již v samotném záznamu dané 
publikace, který jste stáhli do Zotera. Pokud chybí, tak jej v Zotero do příslušného pole doplňte. 

2. Animovaný tutoriál k Zotero v českém jazyce naleznete na webu Knihovny univerzitního kampusu 
(https://kuk.muni.cz) v sekcí Výuka - Návody. Součástí návodu je i vysvětlení, jak do Zotero přidávat další 
citační styly.

10. Proběhne import dat ze souboru do Zotera, po 
kterém se v sekci Moje knihovna vytvoří nový 
adresář publ_sestava se záznamy publikací. 
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