
- Lze si vybrat ze dvou variant manažeru - základní variantu „Citace PRO Free“ nebo placenou variantu „Citace
PRO Plus“, která nabízí pokročilé funkce s doplňkovými nástroji.

- Varianta „Citace PRO Plus“ je zdarma dostupná pro studenty UP. Pro přihlášení lze využít institucionálního
přihlášení pod UP.

Citační software CitacePRO

https://www.citacepro.com/.

Návod na citační software CitacePRO je na následujících snímcích…

https://www.citacepro.com/


1. Vybrat UPOL pro přihlášení
2. Přihlášení je stejné jako do portálu 

UP
3. V prohlížeči se otevře „Tvoje 

knihovna“



Tlačítkem vytvořit se ručně nahrávají citace, 
které jsou potřeba do práce/článku (vždy je 
nutné vybrat typ publikace). 

Zde jsou všechny publikace, které byly nahrány 
do knihovny. Je dobré si je řadit do složek, líp se 
pak přidávají ve Wordu.

Tímto lze seřadit seznam citací.
Důležitá je třetí ikonka (složka s pluskem). 
Když se označí článek a klikne na ikonku, tak se 
článek zařadí do vybrané složky v sekci Moje 
složky.



Pro přidávání článků je praktické využívat přidávání pomocí DOI. Zkopírované DOI článku, který chci přidat, se vloží do této kolonky. Po kliknutí 
na lupu a software vyhledá článek online. Po kliknutí na okýnko, které se objeví při vyhledávání, automaticky se vyplní všechna dostupná 
políčka. Údaje lze různě zkontrolovat a upravit před uložením. 
Stejně tak to funguje s ISBN, při přidávání knih. Citační software ale bere jen knihy, které jsou v katalogu knihovny UP. Když je to nějaká 
zahraniční kniha, většinou se nic nenalezne a je potřeba zadat knihu ručně.



Důležité je pak ještě propojit CitacePRO s Wordem…

1. Stáhne se doplněk pro MS Word (nabízí se to samo nad seznamem publikací)



2. Důležité je heslo, které je vygenerováno při stažení doplňku. Heslo
je lepší si někam zkopírovat, poté je docela složité jej znova vyhledat.

3. Poté se ve Wordu otevře záložku citacePRO, klikne se na barevnou ikonku
Přihlásit se. Po zkopírování kódu se knihovna v prohlížeči spojí s Wordem. Poté
lze normálně přidávat citace tlačítkem vložit atd. tak jako při klasickém citování.


