PRAVIDLÁ CITOVANIA
Nasledujúce pokyny vychádzajú z webu Purdue Online Writing Web, ktorý odráža najnovšiu
verziu publikačnej príručky APA (tj. APA 7, vydanú v októbri 2019,
https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_style_introduction.
html).
Pokyny obsahujú zoznam najbežnejšie používaných pravidiel citovania APA, ktoré sú
prispôsobené potrebám časopisu Etnologické rozpravy. Úplný zoznam pravidiel nájdete online
na https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines, prípadne v 7. vydaní príručky publikácie
APA (https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition-spiral).

Vnútrotextové citácie
Citáty
Dlhé citáty
Citáty dlhšie ako 40 slov majú tvoriť samostatný úsek textu bez úvodzoviek. Pred týmto úsekom
ani za ním nepridávajte prázdny riadok. Zachovajte vzdialenosť medzi riadkami 1.5, ale použite
veľkosť písma 11.
Citáty zo zdrojov bez stránkovania
V citátoch zo zdrojov, ktoré neobsahujú čísla strán, uveďte iný identifikačný prvok, napríklad
odsek alebo číslo kapitoly.

Autor/autori
Dielo jedného autora
Meno autora spomeňte v uvádzacej vete alebo v zátvorkách zakaždým, keď dielo citujete.
Ako tvrdí Marta Botiková (2014, s. 49).
(Botiková, 2014, s. 49)

Dielo dvoch autorov
Uveďte oboch autorov v uvádzacej vete alebo v zátvorkách zakaždým, keď dielo citujete.
Vsuňte spojku „a“ medzi mená autorov v rámci textu a v zátvorkách použite medzi nimi čiarku.
Výskum Zemana a Tížika (2016) ukázal...
(Zeman, Tížik, 2016: 3)

Dielo troch alebo viac ako troch autorov
Uveďte iba meno prvého autora a za ním výraz „a kol.“ v každej citácii, aj v prvej.

Juhaščíková a kol. (2012) ukázali...
(Juhaščíková a kol., 2012)
Ak citujete viac diel s podobnými skupinami autorov, budete musieť zabrániť nejasnostiam
tým, že napíšete viac mien. Ak ste citovali diela s týmito autormi:
Jones, Smith, Liu, Huang a Kim (2020)
Jones, Smith, Ruiz, Wang a Stanton (2020)
V texte citujte ich diela nasledovne:
(Jones, Smith, Liu a kol., 2020)
(Jones, Smith, Ruiz a kol., 2020)
Neznámy autor
Ak autor diela je neznámy, citujte zdroj na základe jeho názvu v uvádzacej vete alebo použite
prvé slovo či prvé dve slová v zátvorkách. Názvy kníh a správ sa uvádzajú kurzívou; názvy
článkov a kapitol sa uvádzajú v úvodzovkách.
K podobným záverom dospeli študenti na základe etnografického výskumu
(„Etnografický výskum,“ 2001).
Ak sa pre autora uvádza výraz „Anonym“, považuje sa to za meno autora (Anonym,
2001). V zozname odkazov použite ako meno autora Anonym.
Organizácia ako autor
Ak je autorom organizácia alebo vládna agentúra, spomeňte organizáciu v uvádzacej vete alebo
ako odkaz v zátvorkách pri prvom citovaní tohto zdroja.
Podľa Inštitútu pre verejné otázky (2000)...
Ak má organizácia všeobecne známu skratku, dajte skratku do hranatých zátvoriek pri
prvom citovaní tohto zdroja, a potom v ďalších citáciách používajte len túto skratku.
Prvé citovanie: (Inštitút pre verejné otázky [IVO], 2000)
Druhé citovanie: (IVO, 2000)
Dve alebo viac diel v tej istej zátvorke
Ak vaša citácia v zátvorkách obsahuje dve alebo viac diel, usporiadajte ich rovnako, ako sa
objavujú v zozname použitej literatúry (v abecednom poradí) a oddeľte ich bodkočiarkou.
(Chotek, 1933; Kiliánová, Popelková, 2010)
Ak v rovnakej zátvorke citujete viac diel od rovnakého autora, uveďte meno autora iba raz a
postupujte podľa dátumu. Najskôr sú uvedené citácie bez dátumu (b. d.), potom roky
v chronologickom poradí, potom citácie v tlači.
(Smith, b. d., 1995, 2002, v tlači)

Autori s rovnakým priezviskom
Aby nedošlo k nedorozumeniu, použite spolu s priezviskami autorov aj iniciály ich krstných
mien.
(E. Johnson, 2001; L. Johnson, 1998)
Dve alebo viac diel toho istého autora z toho istého roku
Ak máte dva zdroje od toho istého autora z toho istého roku, použite malé písmená (a, b, c)
spolu s rokom pri ich usporadúvaní v zozname použitej literatúry. Malé písmená použite spolu
s rokom aj pri vnútrotextových odkazoch.
Benedictovej výskum (1934a) ilustroval, že...
Úvody, predhovory a doslovy
Keď v texte citujete úvod, predhovor alebo doslov, štandardným spôsobom citujte príslušného
autora a rok.
(Funk, Kolln, 1992)
Osobná komunikácia
V prípade rozhovorov, listov, e-mailov a inej komunikácie s osobami z odbornej sféry uveďte
meno osoby, skutočnosť, že išlo o osobnú komunikáciu a dátum komunikácie. Do zoznamu
použitej literatúry túto osobnú komunikáciu nedávajte.
(M. Bartoš, osobná komunikácia, 4. januára 2019).
Z. Kováčová tvrdila, že jej výskum mal podobné výsledky (osobná komunikácia, 3.
novembra 2018).
V prípade citátov z etnografických rozhovorov uveďte kódové označenie osoby, ktorého formu
vysvetlite v poznámke pod čiarou k prvému citátu.
(Mária, 1952).1
1
Údaje o informátoroch sú anonymizované. Pri citátoch uvádzam fiktívne meno
informátora/informátorky a rok jeho/jej narodenia.

Citovanie nepriamych zdrojov
Zdroj v inom zdroji
Ak používate zdroj, ktorý bol citovaný v inom zdroji, uveďte v uvádzacej vete pôvodný zdroj.
Sekundárny zdroj dajte do zoznamu použitej literatúry a uveďte ho aj v zátvorkách.
Karl Mannheim (1952) tvrdil, že... (citované podľa Wertsch, 2009: 133).

(Mannheim, 1985, citované podľa Wertsch, 2009: 133).
Neznámy autor a neznáma datácia
Ak nie je uvedený autor ani dátum, v uvádzacej vete dajte do zátvoriek názov alebo prvé slovo
či dve z názvu a pridajte skratku „b. d.“ (t. j. „bez dátumu“).
Ďalšia štúdia študentov prezentovala výsledky podobného výskumu („Výsledky
projektu Krojovaná minulosť“, b. d.).
Zdroje bez číslovania strán
Ak elektronický zdroj nemá očíslované strany, mali by ste sa pokúsiť uviesť informáciu, ktorá
pomôže čitateľom citovanú pasáž nájsť. V prípade, že elektronický dokument má očíslované
odseky, použite skratku „ods.“ a po nej číslo odseku (Hall, 2001, ods. 5). Ak odseky nie sú
očíslované a dokument obsahuje podnadpisy, uveďte príslušný podnadpis a špecifikujte odsek
pod ním.
Podľa Strakovej (2017), ... (časť Bábkové divadlo, ods. 2).

