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ÚVOD 

Co je předmětem ČSN ISO 690? 
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ČSN ISO 690 

• Platnost od 1.4.2011 

• český překlad mezinárodní normy ISO 690 

• Norma pro tvorbu bibliografické citace všech 
druhů informačních zdrojů  

• kromě legislativních dokumentů (zákony, vyhlášky, 
vládní usnesení) 

• doporučuje konzistentní způsob interpunkce a 
typografie 

• nepředepisuje konkrétní styl odkazu nebo citace 
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Proč citovat? 

Aby byl kdokoliv 
schopen vyhledat 
původní 
dokument, z něhož 
autor práce při jejím 
zpracování čerpal 

 

také 

Obrana proti 
přivlastnění si cizí 
myšlenky 
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Základní pravidla citování 

Uveďte všechny prameny, ze kterých jste čerpali. 

V soupisu použité literatury neuvádějte prameny, které jste ve své práci 
nepoužili. 

Necitujte své vlastní publikace, pokud nemají s danou prací nic 
společného. 

Citujte takovým způsobem, aby se prameny daly vyhledat a získat. 

Dbejte na přehlednost citací, uvádějte úplné údaje, které přebíráte z 
primárního dokumentu. 

Chybějící údaj nedohledávejte, nýbrž vynechejte (např. ISBN, ve světě 
se začalo přiřazovat od konce 60. let, v ČSR až od roku 1989) 

Zachovávejte jazyk citovaného dokumentu ve všech povinných prvcích 
bibliografické citace. 
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Odkud citovat? 

Primárním zdrojem 
popisu u tištěných 
dokumentů je titulní 
list, rub titulního listu, 
popř. tiráž. Nenajdeme-
li nějaký údaj, můžeme 
využít externí zdroje, 
např. knihovní katalogy. 

V katalogu Ústřední 
knihovny VŠB-TUO 
naleznete u 
záznamu každé 
publikace 
vytvořenou citaci* 
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*pozor na zkrácené záznamy starších knih, poznáte je podle toho, že citaci u nich tvoří pouze název. V 
takovém případě je třeba citaci sestavit dle instrukcí v prvním odstavci. 

 



ZÁKLADNÍ PRVKY CITACE 

Autor – Název – Vydání – Místo – Nakladatel 
– Rok -  Rozsah stran - Identifikátor 
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Základní prvky citace 

Primární odpovědnost– 
ve většině případů se 
jedná o autora. Pokud je 
dílo složeno z více 
samostatných částí, uvádí 
se editor, popř. sestavitel. 

• Jméno prvního autora 
se uvádí v invertované 
formě: PŘÍJMENÍ, 
Jméno, ostatní autoři se 
již zapisuji klasicky 
Jméno PŘÍJMENÍ, 
oddělují se čárkami, 
před posledním 
uvedeme a. 

• KUNT, Miroslav a Tomáš 
LECHNER. Spisová služba. 
Praha: Leges, 2015. ISBN 
978-80-7502-083-3. 
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Základní prvky citace 

Název- vždy 
zapisujeme kurzívou. 

• Pokud má dokument i 
podnázev, zapisujeme 
jej za dvojtečkou, 
rovněž v kurzívě. 

 

• ŘÍČAN, Pavel. S Romy žít 
budeme - jde o to jak: 
dějiny, současná situace, 
kořeny problémů, naděje 
společné budoucnosti. 
Praha: Portál, 1998. ISBN 
80-7178-250-5. 
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Základní prvky citace 

Vydání- první vydání 
lze vynechat, všechna 
ostatní je třeba uvést.  

• Zadáváme tak, jak je 
uvedeno v 
dokumentu, např. 2. 
přeprac. vyd., 3rd ed. 
atd.  

 

• LEINVEBER, Jan a Pavel 
VÁVRA. Strojnické 
tabulky: pomocná 
učebnice pro školy 
technického zaměření. 5. 
upr. vyd. Úvaly: Albra, 
2011. ISBN 978-80-7361-
081-4. 
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Základní prvky citace 

Místo- obvykle město, 
kde byl dokument 
vydán.  
• Pokud je třeba uvést 

stát, když je nezbytná 
jednoznačná 
identifikace místa, 
uvedeme jej do 
kulatých závorek ve 
zkratce.  

• Pokud v dokumentu 
není uvedeno místo 
vydání, lze tento údaj 
nahradit zkratkou 
b.m. (bez místa) 
nebo s.l. (sine loco). 
 

• NEVESELÝ, 
Miloslav. Teoretická 
elektrotechnika: vybrané 
kapitoly. V Žiline: Žilinská 
univerzita, 2004. ISBN 80-
8070-290-X. 

2
6
.1

1
.2

0
1
8
 



Základní prvky citace 

Vydavatel- 
zapisujeme jej bez 
obchodního značení 
(s.r.o., a.s., GmbH 
apod.).  

• Pokud není vydavatel 
uveden, zapisujeme 
údaj zkratkou b.n. 
(bez nakladatele) 
nebo s.n. (sine 
nomine). 

 

• VRBENSKÁ, Helena a Jana 
BĚLOHLÁVKOVÁ. Základy 
matematiky pro bakaláře 
II. 3. vyd. Ostrava: VŠB - 
Technická univerzita 
Ostrava, 2009. ISBN 978-
80-248-1957-0. 
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Základní prvky citace 

Datum vydání- běžně 
stačí uvést rok, 
výjimku tvoří noviny a 
časopisy, kde uvádíme 
celé datum vydání. 

• Pokud nelze dohledat 
datum vydání, 
zapíšeme údaj 
zkratkou b.r. (bez 
roku) nebo s.a. (sine 
anno). 

 

• CHÁB, Jan, Zdeněk 
STRÁNÍK a Mojmír 
ELIÁŠ. Geologická mapa 
České republiky 1:500 
000. Praha: Česká 
geologická služba, 2007. 
ISBN 978-80-7075-666-9. 
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Základní prvky citace 

Rozsah stran- 
nepovinný údaj. 

• Můžeme uvést 
celkový počet stran 
dokumentu (ve formě 
350 s.), uvádíme 
vždy poslední 
číslovanou stranu. 

• ATKINSON, A. 
B. Ekonomika nerovnosti. 
Přeložil Jana KOČIČKOVÁ. 
V Brně: BizBooks, 2016. 
373 s. ISBN 978-80-265-
0508-2. 

2
6
.1

1
.2

0
1
8
 



Základní prvky citace 

Identifikátor- slouží pro 
jednoznačnou identifikaci 
dokumentů 

• u knih se nejčastěji jedná 
o ISBN (International 
Standard Book Number) 

• u časopisů ISSN 
(International Standard 
Serial Number)  

• u elektronických 
dokumentů DOI (Digital 
Object Identifier).  

• Většina významných 
vydavatelů dnes přiděluje 
DOI.   

• HANNA, Nick a Emma 
STANFORD. Karibik. Přeložil 
Kristýna HONKOVÁ. Brno: 
Computer Press, c2010. ISBN 
978-80-251-2864-0. 

 

• SHOTTON, David. The five 
stars of online journal articles 
— a framework for article 
evaluation. D-Lib 
Magazine [online]. 
January/February 2012, vol. 
18, no. 1/2 [vid. 2012-01-
03]. ISSN 1082-
9873. Dostupné 
z: http://dx.doi.org/10.1045/j
anuary2012-shotton  
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http://dx.doi.org/10.1045/january2012-shotton
http://dx.doi.org/10.1045/january2012-shotton
http://dx.doi.org/10.1045/january2012-shotton
http://dx.doi.org/10.1045/january2012-shotton
http://dx.doi.org/10.1045/january2012-shotton


PŘÍKLADY 

Článek z časopisu – Závěrečná práce – Patent - 
Sborník – Norma – Výzkumná zpráva – Firemní 
literatura – Elektronická kniha - článek v 
elektronickém časopise – Webové sídlo – 
Příspěvek na webovém sídle - Kapitola z 
elektronické knihy 
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Citace článku z časopisu 

 

• MATĚJKA, Vlastimil, Zdeněk KLIKA a Petr KOZELSKÝ. 
Analytické využití reakce nitridů vanadu a hliníku 
s uhlíkem. Hutnické listy. 2003, roč. 58, č. 6/8, s. 29-
35. ISSN 0018-8069. 

 

• PEČTOVÁ, Iva aj. Vliv petrografického složení uhlí na 
jeho flotovatelnost. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. 
2005, 12(10), 36-38. ISSN 1210-7697. 

 

• HARNIČÁROVÁ, Marta et al. Predicting residual and 
flow stresses from surface topography created by laser 
cutting technology. Optics & Laser 
Technology. 2013, 52(1-4), 21-29. ISSN 0030-3992. 
Dostupné z doi: 10.1016/j.optlastec.2013.03.024 
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Citace… 

 

• závěrečné práce 
ŘEPKA, Vlastimil. Určení optimální hranice zrnitosti při flotaci 
černého uhlí. Ostrava, 2001. Doktorská dizertační práce. VŠB-
Technická univerzita Ostrava, Fakulta hornicko-geologická. 

 

• patentu 
KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA. Processing apparatus, processing 
system and processing method. Vynálezci: Kouichi TESHIMA et al. 
IPC: C22B 007/00. United States. Patent, 6 332 909. 2001-12-15. 

 

• sborníku 
ČABLÍK, Vladimír a Peter FEČKO. Možnost aplikace bakterií 
Thiobacillus ferrooxidans na popílek z elektrárny Vřesová. 
In: FEČKO, Peter, ed. Recyklace odpadů IV: 27. 10. 2000, VŠB-TU 
Ostrava. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2000, s. 247-
250. ISBN 80-7078-822-4. 
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Citace… 

• normy 
ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro 
bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 40 
s. Třídící znak 01 0197.  

 

• výzkumné zprávy 
VÍTEČEK, Antonín a Lubomír SMUTNÝ. Nové přístupy k řízení 
složitých nelineárních dynamických podsystémů. Technická zpráva 
grantového projektu GA ČR 101/95/1085. Ostrava: VŠB-Technická 
univerzita Ostrava, 1996. 

 

• firemní literatury 
MACROMEDIA. Macromedia Flash 5: using Flash. San Francisco: 
Macromedia, 2000. 

 

 

2
6
.1

1
.2

0
1
8
 



Citace… 

• elektronické knihy 
JONES, W. P. Air conditioning engineering [online]. 5th ed. 
Boston: Butterworth-Heinemann, c2001 [cit. 2017-04-10]. 
ISBN 978-0-7506-5074-8. Dostupné z: 
http://www.sciencedirect.com/science/book/978075065074
8 
 

• článek v elektronickém časopise 
RAPANT, Petr. Prostor v multiagentových systémech modelujících 
prostorové procesy [Space in multi-agent systems modelling 
spatial processes]. Acta Montanistica Slovaca [online]. 2007, vol. 
12, no. 2, s. 84-97 [cit. 2011-11-26]. ISSN 1335-1788. Dostupné 
z: http://actamont.tuke.sk/pdf/2007/n2/2rapant.pdf 
 

• webového sídla  
NOSKIEVIČ, Petr. Od GPS ke GIS. VŠB-TU Ostrava [online]. 
©2017 [cit. 2017-03-27]. Dostupné z: 
https://www.vsb.cz/cs/blog/?login=nos52&id=2008 

 
 
 

2
6
.1

1
.2

0
1
8
 



Citace… 

• příspěvku na webovém sídle 
KAN, Michael. China blocks LinkedIn, ramps up Internet censorship. In: 
Macworld [online]. Feb 25, 2011, 2 pm [cit. 2011-05-11]. Dostupné z: 
http://www.macworld.com/article/158155/2011/02/linkedin_china.html 

 

• kapitoly z elektronické knihy 
BAGLIANO, Fabio-Cesare a Guiseppe BERTOLA. Models for Dynamic 
Macroeconomics [online]. Oxford: Oxford University Press, 
2004 [vid. 2011-11-26]. [Chapter] 4 Growth in Dynamic General 
Equilibrium. ISBN 978-0-19-926682-1. Dostupné z: http://dx.doi.org/ 
10.1093/0199266824.003.0004 
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http://www.macworld.com/article/158155/2011/02/linkedin_china.html
http://www.macworld.com/article/158155/2011/02/linkedin_china.html
http://dx.doi.org/ 10.1093/0199266824.003.0004
http://dx.doi.org/ 10.1093/0199266824.003.0004


ODKAZY V TEXTU 

3 základní používané styly: 

Harvardský 

Číselný 

Poznámky pod čarou 
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Harvardský styl 

• Za textem/ parafrází uvedeme do kulatých závorek 
příjmení prvního autora, rok a případně i stranu, odkud 
jsme myšlenku čerpali. Údaj o straně je volitelný (u 
elektronických zdrojů, které nejsou stránkované, není 
třeba uvádět). 

• U tohoto stylu se v soupisu literatury uvádí rok vydání 
hned za autorem (popř. za názvem). Seznam se řadí 
abecedně a již se nečísluje. 

 
Příklad 
 
V soupisu literatury: 
SILBERNAGEL, Arnošt a Miroslav GREGER. 2009. Kovové 
materiály normované v České republice. 3. opr. vyd. Ostrava: 
Kovosil. ISBN 978-80-903694-4-3. 
 
V textu: … (Silbernagel, 2009, s. 25-26) 
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Číselný styl 

• Jednotlivé citace v soupisu použité literatury si 
očíslujeme a poté jejich čísla používáme v textu. 
Čísla uvádíme v kulatých (nebo hranatých) 
závorkách, pokud možno i s uvedením strany. 

 

Příklad 

V soupisu literatury: 

5. SILBERNAGEL, Arnošt a Miroslav GREGER. Kovové 
materiály normované v České republice. 3. opr. vyd. 
Ostrava: Kovosil, 2009. ISBN 978-80-903694-4-3. 

 

V textu: … (5, s. 25-26) 

2
6
.1

1
.2

0
1
8
 



Poznámky pod čarou 

• Za převzatý text vložíme číslo poznámky a dole 
na stránce uvedeme pod tímto číslem citaci 
zdroje. Je možné uvést zkrácenou citaci v podobě 
první autor, název a strana (úplné citace 
budou uvedeny v soupisu literatury), nebo je také 
možno poprvé uvést v poznámce pod čarou plnou 
citaci a pak, pokud se zdroj často opakuje, její 
zkrácenou formu. 

 

Příklad 

 

SILBERNAGEL, Arnošt. Kovové materiály 
normované v České republice, s. 25-26. 

2
6
.1

1
.2

0
1
8
 



CITAČNÍ MANAŽER 

Jak si to usnadnit - Druhy – Citace Pro 
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Citační manažer 

• Nástroj pro generování a správu bibliografických 
citací. 

• Umožňuje správu, třídění, sdílení, importy z 
katalogů a databází, automatické generování 
citací, atd. 

 

• Dělí se na volně dostupné (citace.com, Zotero, 
Mendeley, CiteULike, apod.) a komerční (Citace 
Pro, EndNote Basic, RefWorks, apod.) 

 

• Proč Citace Pro? Oslovili nás, získali si nás. 
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https://www.citacepro.com/


Citace Pro 

Přístup na základě přihlášení pomocí LDAP jména  
a hesla (z webu knihovny přímý vstup do aplikace) 

Výhody 

• Prohledávání záznamů podle ISBN/DOI/názvu, 
popř. vytvoření citace podle šablony 

• Propojení katalogu ÚK a manažeru (ukládání 
všech zdrojů hned začerstva) 

• Doplněk do webového prohlížeče (Google Chrome 
a Mozilla Firefox) 

• Doplněk pro MS Word (vytvoření nové karty 
Citace Pro přímo ve Wordu, vkládání odkazů, 
vygenerování seznamu literatury) 
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Citace Pro 

Citace Pro jako knihovna 
• kromě veškeré správy citací dovoluje manažer i 

ukládání souborů. Můžete si tak ukládat své e-knihy, 
učební texty apod. 

• E-kniha Naučte (se) citovat nově předplacená do 
srpna 2019. 

 
Pablikado 
• doplněk pro Android 
• usnadňuje práci přes chytré telefony nebo tablety. 

Volně dostupný doplněk je určen ke čtení 
elektronických knih, článků a odborných textů. Kromě 
čtení slouží doplněk i k vytváření poznámek, 
zvýrazňování částí textu, kreslení a psaní přímo do 
textu apod. 

• Zobrazit si můžete i PDF dokumenty nahrané do 
citačního manažeru Citace Pro. 
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https://www.pablikado.cz/dokument/naucte-(se)-citovat-1?fbclid=IwAR3SBHsR8s7osBAQDfxBTpeuQQGXZcMHRaY2DTHVCpn797GZJiU77egRi5Y
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DOTAZY? 

Směřujte na: 

vendula.nemcova@vsb.cz 
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DĚKUJI ZA POZORNOST. 
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