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Úvod 

Bibliografické citace jsou nezbytným doplňkem odborné literatury. Smyslem citování je 

poskytnout dostatek údajů k tomu, aby byl kdokoliv schopen vyhledat a získat původní 

dokument, z něhož autor práce při jejím zpracování čerpal. 

Tento text vás seznámí s problematikou zpracování bibliografických citací obecně 

a poskytne vám základní informace o tom, jak zpracovávat bibliografické citace a jejich 

soupisy především v souladu s normou ČSN ISO 690. Tato norma je zaměřena na 

problematiku zpracování citací tradičních tištěných dokumentů a jejich částí, tedy 

zpracování citací pro knižní monografie, seriálové publikace, jejich části a patentové 

dokumenty. Při své práci se však setkáte s nutností citovat také další typy dokumentů. Stručné 

informace o tom, jak obdobným způsobem zpracovat bibliografické citace speciálních 

dokumentů, jakými jsou například vysokoškolské kvalifikační práce, normativní dokumenty, 

výzkumné zprávy, firemní literatura či legislativní dokumenty zde proto najdete také. 

Vzhledem k tomu, že je stále více informací vydáváno a šířeno v elektronické podobě, je 

nezbytné správně citovat také elektronické dokumenty. Některé z nich jsou elektronickými 

verzemi tradičních (tištěných) dokumentů, jiné tištěný ekvivalent nemají. Text proto rovněž 

přináší základní informace o hlavních typech elektronických zdrojů a zásadách pro jejich 

citování v souladu s normou ČSN ISO 690-2. 

V textu jsou uváděny příklady bibliografických citací různých typů dokumentů nebo 

způsoby uvádění jednotlivých prvků tvořících bibliografickou citaci (jména autorů, názvy 

apod.). Není-li uvedeno jinak, všechny příklady vycházejí z doporučení norem ČSN ISO 690 

a ČSN ISO 690-2, stejně tak jako obecná doporučení pro strukturování bibliografických 

citací i způsob zápisu jejich jednotlivých prvků nebo pokyny pro uspořádání soupisů 

bibliografických citací a jejich propojení s citacemi a odkazy v textu. 

Tyto příklady jsou pro názornost doplněny srovnáním s jinými často používanými 

citačními styly, případně s individuálními styly, které se používají v některých časopisech. 

Vždy je v takovém případě uveden konkrétní stylový předpis, podle něhož byla bibliografická 

citace zpracována nebo ze kterého stylu vychází příklad zápisu daného prvku citace. Srovnání 

s jinými doporučeními pro uvádění bibliografických citací je potřebné ze dvou důvodů. 
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1. Normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 jsou obecným doporučením pro české 

autory1, nicméně čeští autoři publikují v zahraničí a musí se při přípravě svých textů 

řídit pokyny vydavatelů nebo jinými obecně přijatými a používanými publikačními 

styly. Znalost metod citování podle norem ISO usnadní tvorbu bibliografických citací 

i základních metod citování použité literatury podle kteréhokoliv z jiných doporučení. 

2. Na druhé straně jsou tyto znalosti důležité při práci s texty jiných autorů. Usnadní 

orientaci v soupisech literatury a hlavně pomohou při získávání dokumentů citovaných 

jinými autory podle nejrůznějších stylů a doporučení, často velmi stručných a na první 

pohled pro méně zkušeného uživatele málo srozumitelných. 

V brzké době je možné očekávat vydání revidované verze mezinárodních norem ISO 

690:1987 a ISO 690-2:19972. Proces schvalování konečné verze návrhu revidované normy 

členy ISO3 by měl být ukončen v únoru 20104. Revidovaná norma bude náhradou obou 

norem. Oproti dosavadním normám, především ve srovnání s normou ISO 690:1987, by měla 

být revidovaná verze rozšířena o pokyny týkající se dalších typů dokumentů, jakými jsou 

třeba kartografické dokumenty, ale také hudebniny, zvukové nahrávky, fotografie a další typy 

obrazových a audiovizuálních děl. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Také pro redaktory v nakladatelstvích, resp. vydavatele časopisů, editory sborníků z vědeckých akcí apod. 

2 Final Draft International Standard (ISO): ISO/FDIS 690, 
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=43320 

3 International Organization for Standardization, http://www.iso.org/iso/home.htm 

4 Současné (leden 2010) stadium přípravy ISO 690:2010: 
http://www.iso.org/iso/standards_development/processes_and_procedures/stages_description/stages_table.htm#s
50 
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1 Úvod do problematiky   

1.1 Proč citovat 

Psaní odborného textu jakéhokoliv typu obvykle vyžaduje, abyste v něm uvedli odkazy na 

knihy, články či jiné dokumenty, ze kterých jste při své práci vycházeli. Z použitých 

dokumentů můžete ve své práci přímo citovat, tzn. převzít způsobem odpovídajícím 

autorskému právu vybranou pasáž, nebo využít autorovy myšlenky jako základ pro vlastní 

argumentaci. 

Autoři knihy The Columbia Guide to Online Style5 uvádějí pět základních principů, na 

nichž je založeno porozumění citačním stylům a postupům:  

 přístup,  

 duševní vlastnictví,  

 úspornost,  

 standardizace, 

 transparentnost.  

Ačkoliv jsou tyto zásady v knize vztaženy především k citování elektronických dokumentů, 

lze s nimi souhlasit obecně, ať jde o dokumenty tradiční či elektronické. 

Smyslem citování je poskytnout dostatek údajů k tomu, aby byl kdokoliv schopen 

vyhledat a získat původní dokument, z něhož autor práce při jejím zpracování 

čerpal. To je nejdůležitější zásada, již je nutné mít na mysli při zpracování citací.   

Prostřednictvím odkazů na jiné publikace uvedete svoji vlastní práci do souvislosti 

s dosavadním stavem poznání, potvrdíte myšlenky, pomocí nichž jste dospěli k formulaci 

vlastních závěrů, případně doložíte fakta, o něž jste se při své práci opírali. 

Uvedením zdrojů, z nichž jste čerpali, oceníte práci svých předchůdců a současně se vaše 

vlastní práce uznáním podílu jiných autorů stane dostatečně věrohodnou. Úspornost souvisí 

                                                      
5 WALKER, J. R., TAYLOR, T. W. The Columbia guide to online style, s. 31. 
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s množstvím informací, které je nezbytné poskytnout, aby bylo možné identifikovat a získat 

citovaný (odkazovaný) pramen.  

Znamená to, že bibliografické citace i odkazy v textu by měly obsahovat jen základní 

nezbytné prvky, jimiž lze jednoznačně identifikovat a lokalizovat zdroj, případně konkrétní 

pasáž v původním dokumentu – a tím k němu umožnit přístup. Standardizace metod citování 

literatury, metodiky strukturování bibliografických záznamů a vytváření soupisů 

bibliografických citací usnadní citování i následné zpracování dokumentů a citované literatury 

pro další využívání (např. při vytváření databází a především citačních rejstříků). 

 Transparentnost pak zajišťuje rychlé porozumění, jak odkazům v textu, tak také 

bibliografické citaci.   

PŘÍKLAD  

V příkladu jsou ve stručnosti ukázány různé způsoby uvádění bibliografických citací, 
především z hlediska rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu na bibliografické citaci článku 
z časopisu. Dále jsou naznačeny možností práce s údaji v citacích především z pohledu 
rychlého přístupu k plnému textu a dalšího využití bibliografických citací v dokumentech. 
 

 
Zdroj: SpringerLink6 © Springer 

Obrázek 1 Soupis bibliografických citací v online verzi článku 

 
Bai C, Wang Y (1999) The myth of the East-Asian miracle: the macroeconomic 
implications of soft budgets. Am Econ Rev 89(2):432–437. 

                                                      
6 http://www.springerlink.com/content/j5n7617751v73m1l/; doi: 10.1007/s10644-007-9028-y; References. 
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Tato citace je vytvořena podle pokynů pro autory7 příspěvků určených pro časopis 

Economic Change and Restructuring vydávaného nakladatelstvím Springer8.  

Jejím prostřednictvím je možné zjistit, že autoři citujícího článku odkazují na článek 

publikovaný v časopise American Economic Review9.  V 89. ročníku tohoto časopisu, který 

byl vydán v roce 1999, v čísle 2 na stranách 432 až 43710 se nachází citovaný článek. Součástí 

této bibliografické citace jsou rovněž jména autorů a úplný název článku. Bibliografická 

citace je přehledná a stručná a současně obsahuje všechny potřebné údaje k identifikaci 

a lokalizaci citované publikace.  

Navíc díky uvedení úplného názvu článku si může zájemce o jeho prostudování rychle 

zkusit vyhledat jeho plný text např. prostřednictvím Google Scholar11 (viz obr. 2), neboť 

dnes je často možné získat články, aniž by bylo nutné mít přístup k tradiční tištěné verzi 

(dostupné v knihovně) nebo elektronické verzi časopisu (prostřednictvím předplatného, 

nejčastěji zajišťovaného rovněž knihovnou) nebo vybraného článku (úhradou platby za tento 

článek).  

 
    Zdroj: Google Scholar, 2009-01-20 © Google 

Obrázek 2 Odkazy vyhledané v Google Scholar prostřednictvím názvu citovaného článku 

                                                      
7 Economic Change and Restructuring, pokyny pro autory,  
http://www.springer.com/economics/development/journal/10644?detailsPage=contentItemPage&CIPageCounter
=512909 
8 Springer, http://www.springer.com/ 
9 Am Econ Rev je citační zkratka názvu časopisu vytvořená v souladu s pokyny pro autory podle seznamu 
zkratek používaných v soupisu ISSN, The List of Title Word Abbreviations, http://www.issn.org/2-22660-
LTWA.php; více viz 2.8.2.2 Citační zkratky názvů seriálových publikací 
10 http://www.aeaweb.org/aer/contents/may1999.html, viz též 
http://www.rau.ro/intranet/Aer/1999/8902/89020432.pdf 
11 Google Scholar, http://scholar.google.com/ 
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 Na obr. 2 vede první odkaz k plnému textu uloženému v archivu JSTOR12, vpravo je odkaz 

na volně přístupnou PDF verzi článku, viz odkaz rau.ro [PDF]. 

Na obrázku je rovněž vidět, že Google Scholar poskytuje služby jako citační rejstřík, 

viz odkaz Počet citací tohoto článku: 24; je zde uveden také odkaz na další verze článku 

dostupné na Internetu, viz odkaz Všechny verze (počet: 6). 

Bibliografická citace téhož článku podle normy ČSN ISO 690: 

BAI, Chong-En; WANG, Yijiang. The myth of the East Asian miracle : the 
macroeconomic implications of soft budgets. American Economic Review. 1999, 
vol. 89, no. 2, p. 432–437.  

Pokud porovnáme obě citace vytvořené podle poněkud odlišných citačních stylů, zjistíme, že 

obsahují v podstatě stejné údaje, resp. údaje ve stejném rozsahu, nicméně pro méně 

zkušeného čtenáře bude zřejmě na první pohled „srozumitelnější“ citace podle ČSN ISO 690. 

Neobsahuje zkratku názvu zdrojového dokumentu (časopisu) a čísla „shluk číslic“ 89(2):432–

437, je v této citaci jednodušší „rozšifrovat“, neboť před čísly jsou uvedeny zkratky (vol., no., 

p.), které pomáhají určit význam čísel. 

Často je však možné se setkat s ještě stručnější (úspornější) citací. Nejen ve Web of 

Science13, odkud je převzata tato verze bibliografické citace téhož článku:  

BAI CE, 1999, AM ECON REV, V89, P432.  

Přesto i tato velmi stručná citace umožňuje identifikovat a získat citovaný 

článek. 

 

Bibliografická citace vytvořená podle doporučení normy ČSN ISO 690 bude asi vždy tou 

nejúplnější citací, ačkoliv i ostatní hodně využívané citační styly vykazují takřka shodný 

rozsah prvků popisujících citovaný dokument, jak lze vidět v následujících příkladech. 

 

 

                                                      
12 http://www.jstor.org/; jde o zdroj, který je možné využívat pouze na základě předplatného. 
13 http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/web_of_science 
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APA Style14   

Bai, C.-E., & Wang, Y. (1999). The Myth of the East Asian Miracle: The 
Macroeconomic Implications of Soft Budgets. American Economic Review. 89 
(2), 432-437. 

Chicago Style15 

Bai, Chong-En, and Yijiang Wang. 1999. "The Myth of the East Asian Miracle: 
The Macroeconomic Implications of Soft Budgets". American Economic Review. 
89 (2): 432-437. 

 

TIP 
Informační průzkum bibliografických citací v publikacích je jednou z metod, jak 
rychle a efektivně získat základní informace o odborné problematice, která vás 
zajímá. Uvedete-li tedy ve své práci odkazy na informační prameny, ze kterých 
jste při jejím zpracování vycházeli, poskytnete svým čtenářům rovněž základ pro 
získání dalších informací k danému tématu. Obdobně i vám mohou užitečnou 
službu poskytnout soupisy bibliografických citací v příspěvcích jiných autorů. 

 

1.2 Citační rejstříky 

Bibliografické citace uváděné autory v časopiseckých článcích jsou využívány jako 

informační zdroj také v citačních rejstřících, např. v bázích dat Web of Science16, jejichž 

producentem je společnost Thomson Reuters17, nebo Scopus18, což je citační a bibliografická 

báze dat nakladatelství Elsevier19. Propojení dokumentů s bibliografickými citacemi sleduje 

i Google Scholar20 a některé další informační zdroje. 

                                                      
14 American Psychological Association. Publication manual of the American Psychological Association. 

15 The Chicago manual of style. 

16 Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts and Humanities Citation Index. 

17 http://thomsonreuters.com/, původně Institute for Scientific Information, ISI. 

18 http://www.info.scopus.com/ 

19 http://www.elsevier.com/ 

20 http://scholar.google.com/ 
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Citační rejstříky (citační báze dat) sledují vybrané vědecké časopisy. Dnes také sborníky 

z konferencí21, případně další typy dokumentů; např. Google Scholar pracuje rovněž 

s bibliografickými citacemi z knih a dalších typů dokumentů dostupných v elektronické verzi 

na Internetu. Součástí každého záznamu článku v citačních bázích dat jsou také všechny 

citované informační prameny uvedené v soupisu na konci příspěvku (angl. references).  

Na tom je založena metoda citační analýzy22, jež umožňuje hodnotit na základě citací 

časopisy, autory, jejich pracoviště i vydavatele.  

Citační analýza je matematicko-statistická bibliometrická metoda23, která kvantifikuje 

vztahy mezi autory, dokumenty a vědními obory na základě bibliografických citací a 

bibliografických odkazů. Zkoumá citovanost dokumentů, četnost citací v dalších pracích 

apod. Více informací o citačních rejstřících s odkazy na literaturu je možné najít v článku 

J. Schwarze24. 

Moderní informační technologie usnadňují zpracování záznamů o publikované literatuře, 

budování citačních rejstříků i vyhledání potřebných dokumentů podle nejrůznějších kritérií. 

Rozvoj elektronického publikování v posledních desetiletích přinesl nové možnosti, 

především v oblasti propojování bibliografických citací s plnými texty citovaných dokumentů. 

Citační rejstříky společnosti Thomson Reuters jsou budovány na komerční bázi a jsou 

výsledkem sledování tradičních tištěných časopiseckých zdrojů (a sborníků z vědeckých 

akcí). Dnes jsou tyto tištěné zdroje v naprosté většině dostupné také v elektronických verzích. 

Ty jsou zveřejňovány na Internetu souběžně s distribucí papírových verzí, často i mnohem 

dříve, než se ke čtenářům dostanou papírové časopisy. Dokonce i starší ročníky časopisů jsou 

digitalizovány a rovněž zpřístupněny, zpravidla na serverech vydavatelů, případně 

prostřednictvím bází dat s plnými texty nebo prostřednictvím elektronických archivů. Díky 

                                                      
21 Conference Proceedings Citation Index 

22 „Matematicko-statistická bibliometrická metoda, která kvantifikuje vztahy mezi autory, dokumenty a vědními 
obory na základě bibliografických citací a bibliografických referencí. Zkoumá citovanost dokumentů, četnosti 
citací v dalších pracích apod. (…).“ ZDROJ: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy 
(TDKIV); http://sigma.nkp.cz/F/ 

23 „Vědní obor zabývající se kvantitativní analýzou dokumentů vznikajících v rámci vědecké komunikace, který 
vychází z předpokladu, že zkoumané dokumenty jsou odrazem stavu vědeckého poznání. (...) Bibliometrie se 
chápe jako součást informetrie anebo scientometrie, prakticky se však s těmito disciplínami výrazně překrývá.“ 
ZDROJ: TDKIV, http://sigma.nkp.cz/F/ 

24 SCHWARZ, Josef. Před 40 lety začala zlatá éra citačních rejstříků vědecké literatury. Dostupný z WWW: 
<http://www.ikaros.cz/pred-40-lety-zacala-zlata-era-citacnich-rejstriku-vedecke-literatury>. 
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tomu mohou být vzájemně propojeny články s citovanými články nejen v rámci služby 

jednoho vydavatele. 

Toto propojení je nakladateli účinně využíváno, viz obr. 3. 

 

Zdroj: SpringerLink25; doi: 10.1007/s10644-007-9028-y; References © Springer 
 
Obrázek 3 Soupis bibliografických citací v online verzi článku s odkazy na plné texty citovaných 
článků, viz tlačítko „crossref“ 
 

Na obrázku je v soupisu bibliografických citací za článkem26 u některých citací tlačítko 

s nápisem crossref. Poklepáním na toto tlačítko se prostřednictvím odkazu využívajícího 

DOI27 (http://dx.doi.org/10.1016/0304-4076(94)01642-D) a systém CrossRef28 dostanete 

rovnou na webovou stránku citovaného článku.  

Arellano M, Bover O (1995) Another look at the instrumental variable estimation 
of error components models. J Economet 68:29–52 

Tlačítko crossref u výše uvedené bibliografické citace (viz též obr. 3) v tomto případě vede 

na službu ScienceDirect29 (viz obrázek 4), jejímž prostřednictvím nakladatelství Elsevier30 

                                                      
25 http://www.springerlink.com/content/j5n7617751v73m1l/ 
26 http://www.springerlink.com/content/j5n7617751v73m1l/; doi: 10.1007/s10644-007-9028-y; References 
27 Trvalý identifikátor digitálního objektu; digital object identifier; viz též The Digital Object Identifier (DOI®) 
System, http://www.doi.org/. 
28 http://www.crossref.org/index.html 
29 http://www.sciencedirect.com/ 
30 http://www.elsevier.com/ 
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zpřístupňuje uživatelům svoji produkci (časopisy, knihy aj. publikace) v elektronických 

verzích (viz obr. 4). 

 

Zdroj: ScienceDirect31 © Elsevier 

Obrázek 4 Prostřednictvím tlačítka“crossref“ (obr. 3) je možné snadno přejít na citovaný článek 
na serveru nakladatele (služba ScienceDirect společnosti Elsevier) 

 
Jiným příkladem systému využívajícího přímého propojování dokumentů prostřednictvím 

bibliografických citací je CiteSeerX – Scientific Literature Digital Library and Search 

Engine32. Tento citační rejstřík umožňuje přístup k plným textům skoro 1,5 milionu článků 

a k  29 milionům citací. Citační rejstřík je vytvářen technologií ACI (autonomous citaton 

indexing). Program nejen rozpozná v plných textech dokumentů bibliografické citace, ale 

identifikuje i ty citace, které reprezentují tentýž dokument, ačkoliv jejich autoři 

v bibliografické citaci nepoužili shodnou strukturu a rozsah údajů. Je také schopen rozpoznat 

kontexty citací ve zdrojových dokumentech, tj. vztahy mezi citacemi a odkazy v textu 

dokumentu.  

                                                      
31 http://www.sciencedirect.com/; http://dx.doi.org/10.1016/0304-4076(94)01642-D 
32 http://citeseerx.ist.psu.edu/ 
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Z výše uvedených příkladů je zřejmé, že dodržování určitých základních pravidel 

při zpracování bibliografických citací usnadní nejen zjišťování a získávání 

informací tradiční cestou, ale také prostřednictvím zdrojů založených na 

moderních informačních technologiích. I proto je důležité naučit se správně 

citovat. 

1.3 Čtyři základní kroky při vytváření citací 

Při četbě odborné literatury byste měli používat určité postupy: 

1. zaznamenávat si informace o literatuře, 

2. organizovat si tyto záznamy. 

To vám později při psaní vlastního textu usnadní: 

3. vytvoření bibliografických citací, 

4. sestavení soupisu použité literatury. 

V tomto textu se nejprve ve stručnosti seznámíte s užitečnými pomůckami a nástroji, které 

vám mohou usnadnit první dva kroky. Další kapitoly pak budou věnovány krokům 3 a 4. 

KROK č. 1 

Zaznamenávejte si údaje o přečtené literatuře nebo o dokumentech, které by 

se vám mohly v budoucnu hodit. 

Při četbě literatury si poznamenejte všechny informace nezbytné k vytvoření bibliografické 

citace. Nezapomeňte si poznamenat také stránky, na nichž jste našli myšlenky (informace), 

které chcete citovat.  

Údaje pro pozdější bibliografické citace nemusí být v této fázi úplné, ale měly by vždy 

stačit k dodatečnému získání úplných informací, budete-li je potřebovat. Díky elektronickým 

zdrojům dostupným dnes na Internetu není obtížné si údaje dodatečně dohledat, nebo si je 

rovnou uložit do nástroje pro správu bibliografických citací.  
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Je však nutné vědět, které prvky jsou pro jednotlivé typy dokumentů klíčové. Alespoň tyto 

základní údaje byste si vždy měli zaznamenat. U knih je to například úplný název (uvedený 

na titulním listu uvnitř knihy). K tomu se vyplatí si poznamenat ISBN, pokud bylo knize 

přiděleno (je uvedeno na rubové straně titulního listu nebo na zadní straně obálky). 

U časopiseckého článku si poznamenejte název časopisu, rok vydání, ročník, číslo a číslo 

alespoň počáteční strany. Chcete-li citovat normu, pak její označení a číslo. Obdobně 

u dalších typů dokumentů. 

Schopnost rozpoznat jednotlivé typy dokumentů a jejich nezbytné údaje je důležitá 

i z toho důvodu, že pro jejich vyhledání (případně získání) je nutné zvolit vhodný zdroj. Ne 

vždy vše snadno najdete v Google33. 

Dejte si pozor u kopií článků ze sborníků nebo u kopií kapitol z knih. Knihy nejsou vždy 

vybaveny informacemi v záhlaví či zápatí stran, tak jak to bývá běžné u časopiseckých 

článků. Pokud si nezaznamenáte údaje o celé knize (název zdrojového dokumentu), mohlo by 

být obtížné dodatečně údaje dohledat. Ještě stále nejsou všechny dokumenty dostupné 

elektronicky na Internetu, především ne ty české. Takže jen podle názvu kapitoly nepůjde 

vždy dokument vyhledat. Ani za účelem získání úplných bibliografických údajů, ani pro 

získání citovaného dokumentu. 

KROK č. 2 

Organizujte si užitečné informace v osobní kartotéce (tradiční papírové nebo 

elektronické). 

Při studiu se určitě vyplatí ukládat si systematicky – dnes nejspíše v elektronické podobě – 

všechny užitečné informace a poznámky o přečtených knihách, časopiseckých článcích 

a dalších publikacích, abyste při zpracování textu své vlastní práce měli kdykoliv po ruce 

informace, které je zapotřebí uvést v soupisu použité literatury i v jejím textu. Na poslední 

chvíli se obtížně zjišťují potřebné údaje, zvlášť tehdy, pokud jste pro studium použili jen 

kopie vybraných pasáží z knih. 

                                                      
33 http://www.google.com/ 
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Uchovávejte si proto informace o užitečných zdrojích tak, abyste je později mohli snadno 

využít. Záleží na vás, zda si je budete uchovávat v tradiční papírové podobě nebo zda raději 

zvolíte elektronickou cestu. Tradiční postupy spočívají ve vytvoření kartotéčního systému 

(osobní kartotéky), který obsahuje utříděné základní bibliografické údaje s poznámkami nebo 

kopie dokumentů, rovněž se základními bibliografickými údaji. Tuto kartotéku můžete 

budovat pro svoji odbornou práci jako celek nebo pro jednotlivé úkoly. Může tedy obsahovat 

nejen informace o tom, co jste již přečetli, ale i údaje o zajímavých publikacích, které teprve 

hodláte získat a studovat. 

V současnosti je účelné ukládat si tyto informace elektronicky s využitím údajů 

dostupných v nejrůznějších informačních zdrojích, ať primárních či sekundárních. Díky těmto 

zdrojům není nutné údaje opisovat (opisování může být zdrojem zbytečných chyb), ale 

kopírovat či stáhnout nebo přímo importovat do aplikace používané pro tvorbu osobní 

kartotéky. Dnes není ani nutné pokoušet se o vybudování vlastního nástroje pro uchovávání 

bibliografických informací, ale je možné využít některý z komerčních či volně dostupných 

softwarů, které pro tento účel byly vyvinuty.  

KROK č. 3 

Vytvořte bibliografické citace dokumentů podle zvoleného citačního stylu. 

Vytvořte citace a odkazy v textu své práce podle pokynů v citační normě, kterou při psaní 

textu používáte. 

KROK č. 4 

Vytvořte soupis použité literatury (seznam bibliografických citací) podle 

zvoleného stylu. 

Vytvořte soupis bibliografických citací obsahujících všechny v textu použité a citované práce 

podle pokynů v citační normě, kterou se při psaní řídíte.  
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1.4 Pomůcky a nástroje pro práci s bibliografickými citacemi 

Výsledkem současného rozvoje publikační činnosti je nárůst množství informačních zdrojů ve 

všech oborech. Proto je nutné se získanými zdroji efektivně pracovat. To vám mohou usnadnit 

podpůrné služby a nástroje umožňující vyhledávání, ukládání, třídění, organizování a sdílení 

informací a záznamů nezbytných pro odbornou práci. Mnohé z nich jsou založeny na 

technologiích Web 2.0 (W2).  

1.4.1 Software pro vytváření osobních bibliografií  

K dispozici je především software, který usnadňuje budování, údržbu a vyhledávání informací 

v „osobních bibliografických kartotékách“, dnes spíše databázích (angl. personal 

bibliographic software; personal bibliographic manager; citation and bibliographic 

management tool; reference management software).  

Kromě možnosti ukládání a třídění záznamů tento software umožňuje také zformátování 

bibliografických citací a vytváření jejich soupisů podle nejrůznějších citačních stylů 

vyžadovaných nakladateli a vydavateli časopisů a samozřejmě také podle nejrozšířenějších 

citačních stylů (APA34, Chicago35, MLA36, Turabian37 apod.), jež jsou zahrnuty v příručkách 

poskytujících autorům podrobné informace o přípravě textů pro odborné publikace38. 

Software zpravidla spolupracuje s textovým editorem, takže je velmi výhodné jej využívat 

i při vlastním zpracování textů.  

Profesionální software je často finančně náročný, a tak se vyplatí hlavně těm uživatelům, 

pro něž je práce s informacemi a vlastní publikování běžnou, takřka každodenní, záležitostí. 

Jeho využívání bývá v zahraničí často institucionální záležitostí, nákup je hrazen z prostředků 

univerzit. Nevýhodou takového software je, že je zpravidla vázán svou instalací na konkrétní 

počítač. Výhodné jsou tedy nástroje, které pracují jako služba ve webovém prostředí. 

                                                      
34American Psychological Association. Publication manual of the American Psychological Association. 
35 The Chicago manual of style. 
36 GIBALDI, J. MLA style manual and guide to scholarly publishing. 
37 TURABIAN, K. L. A manual for writers of research papers, theses, and dissertations : Chicago style for 
students and researchers. 
38 Nejde tedy o příručky a pokyny jen pro citování literatury; rozsah informací v nich obsažených je možné 
demonstrovat např. na obsahu manuálu APA, viz http://www.apastyle.org/manual/table-of-contents.pdf 
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Není náhodou, že mezi producenty takového software patří společnost Thomson Reuters, 

divize Science39, o níž již byla řeč v souvislosti s citačními rejstříky. Thomson Reuters40 

nabízí mezi odbornou veřejností dobře známé produkty EndNote41, EndNote Web42 (tento 

nástroj je přístupný také z rozhraní pro zpřístupňování bází dat Web of Knowledge43), 

Reference Manager44 nebo ProCite45. 

Pro zájemce o práci s osobním bibliografickým softwarem je k dispozici i volně dostupný 

software (freeware), např. BiblioExpress46, což je zjednodušená verze komerčního programu 

Biblioscape47, nebo Scholar's Aid 4 Lite48, rovněž zjednodušená verze programu Scholar's 

Aid49. 

RefWorks 

Velmi rozšířeným nástrojem pro správu bibliografických záznamů jsou v současnosti 

v akademickém prostředí RefWorks50. Jejich producentem je společnost RefWorks-COS51, 

součást společnosti ProQuest52.  

RefWorks jsou webová služba, která usnadňuje budování, údržbu a vyhledávání 

informací v osobní bibliografické databázi i jejich sdílení s dalšími uživateli. Umožňuje také 

zformátování bibliografických citací podle velkého množství různých citačních stylů. Webové 

prostředí je jednou z výhod RefWorks; díky němu se může uživatel ke své bibliografické 

                                                      
39 http://scientific.thomsonreuters.com/index.html 
40 Research Software; http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-
z/research_software 
41 http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/endnote?parentKey=531956 
42 http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/endnote_web?parentKey=531956 
43 http://isiwebofknowledge.com/ 
44 http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-
z/reference_manager?parentKey=531956 
45 http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/procite?parentKey=433713 
46 http://www.biblioscape.com/biblioexpress.htm 
47 http://www.biblioscape.com/index.html 
48 http://scholarsaid.com/aboutsafree.html 
49 http://scholarsaid.com/index.html 
50 http://www.refworks.com/ 
51 http://www.refworks-cos.com/ 
52 http://www.proquest.co.uk/en-UK/ 
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osobní databázi dostat z libovolného počítače připojeného k Internetu. Jde však o komerční 

službu, a tak ji lze využívat jen tehdy, má-li k ní instituce uživatele, zpravidla vysoká škola, 

zajištěno předplatné. 

Základní funkce RefWorks demonstrují současné možnosti práce s podobnými systémy53  

Prostřednictvím RefWorks je možné54: 

 vytvářet osobní bibliografické databáze, 

 provádět import bibliografických záznamů – automatický (přímý) i ruční import 
z online databází a dalších informačních zdrojů (knihovních katalogů, webových 
stránek apod.),  

 k záznamům lze připojit i plné texty dokumentů, 

 upravovat záznamy a třídit a spravovat je ve složkách, 

 vyhledávat a formátovat záznamy podle konkrétních potřeb, 

 exportovat záznamy do velkého množství připravených bibliografických formátů, 

 sdílet záznamy s dalšími uživateli ve webovém prostředí. 

1.4.2 Nástroje W2 pro práci s bibliografickými citacemi a záložkami 

Koncept W2 je založen na technologiích, které umožňují realizovat myšlenku, podle níž se 

kdokoliv může podílet na vytváření informací dostupných na Internetu. Možnost aktivně se 

podílet a spolupracovat na tvorbě obsahu poskytuje uživatelům i řada aplikací W2 určených 

pro ukládání, pořádání a šíření primárních i sekundárních informací. Typické pro W2 je 

označování (tagování), komentování a sdílení záznamů s ostatními uživateli. 

1.4.2.1 Nástroje pro správu a sdílení citací 

Nejrozšířenější nástroje jsou variantou oblíbených systémů pro správu záložek na webové 

stránky určenou pro vědecké prostředí. Umožňují vytvářet osobní kartotéky odkazů podobně 

jako RefWorks automatickým importem bibliografických údajů z databází (např. z Web of 

Science, Scopus, ScienceDirect, SpringerLink apod.) i ručním vložením záznamů a plných 

textů ve formátu PDF.  

                                                      
53 http://www.refworks.com/content/products/content.asp 
54 Více podrobnějších informací o funkcích této služby:  
https://refworks.scholarsportal.info/RWSingle/help/Refworks.htm 
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1.4.2.2 CiteULike 

Zajímavou a užitečnou službou je CiteULike55. Je to volně přístupná služba, která umožňuje 

(nejen) akademickým pracovníkům ukládat56, sdílet a organizovat odkazy na literaturu, která 

je zajímá; tedy vytvářet, spravovat, využívat a sdílet „osobní bibliografickou databázi“.  

Tato služba využívá technologie a nástroje služeb pro sdílení a správu záložek57, je však 

rozšířena o určité funkce využívané v akademické prostředí. CiteULike automaticky získává 

(z podporovaných zdrojů) bibliografické údaje; uživatel má také možnost vložit citaci sám. 

Služba podporuje ukládání plných textů.  

Využívání CiteULike není zaměřeno výhradně na odbornou literaturu. Uživatel může 

využít nabízené funkce podle vlastní potřeby, avšak z důvodu udržení vědecké úrovně je 

zveřejňování a sdílení možné pouze u záznamů z podporovaných odborných zdrojů. Další 

záznamy může zájemce uložit jen pro sebe.  

 

Zdroj: CiteULike 
Obrázek 5 Ukázka rozhraní služby CiteULike  

                                                      
55 http://www.citeulike.org/ 
56 K 20. 1. 2010 v ní byly uloženy záznamy 3 484 521 článků. 
57 Tzv. social bookmarking. 
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Služba CiteULike je dostupná z libovolného počítače připojeného k Internetu a nevyžaduje 

instalaci žádného software. Její výhodou oproti jiným službám poskytujícím obdobné funkce, 

např. RefWorks, je volný přístup a jednoduchost. 

Služba CiteULike je v současnosti podporována vydavatelstvím Springer58. 

 

Zdroj: Springer; informace o časopisu Acoustical Physics59 © Springer 

Obrázek 6  Podpora věnovaná službě CiteULike nakladatelstvím Springer se kromě jiného projevuje 
integrováním této služby do elektronických produktů tohoto nakladatele 

1.4.3 Další užitečné nástroje pro práci s bibliografickými citacemi 

K dispozici jsou i další volně dostupné služby, které umožňují s větší či menší mírou 

komfortu sbírat a spravovat (případně sdílet s dalšími uživateli) bibliografické citace. Mezi 

nejznámější nástroje tohoto typu patří např. BibSonomy60, Connotea61 nebo Zotero62. 

1.4.3.1 Služby pro správu záložek 

V prostředí Internetu se systémy založené na spolupráci při tvorbě obsahu charakteristické pro 

W2 velmi rychle rozšířily. Jde hlavně o systémy pro vytváření sociálních sítí, blogy, systémy 

                                                      
58 http://www.springer.com/company/citeulike? 
59 http://www.springer.com/physics/mechanics/journal/11441 
60 http://www.bibsonomy.org/; paralelní a přehledně oddělené ukládání záložek webových stránek i citací 
odborných publikací včetně vkládání plného textu; je zaměřen také na podporu výuky; nabízí možnost propojení 
s e-learningovými systémy (např. Moodle)  
61 http://www.connotea.org/; obdoba CiteULike pro oblast přírodních a lékařských věd; provozuje ji Nature 
Publishing Group (http://www.nature.com/) 
62 http://www.zotero.org/; jde o rozšíření prohlížeče Firefox (http://www.mozilla-europe.org/cs/firefox/) 
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kolektivního vytváření obsahu (wiki) a rovněž kolektivního sdílení vlastních URL63 odkazů 

(např. Delicious64, Digg65, Diigo66, reddit67). Správa záložek specializovaných na odbornou 

literaturu je alternativou populárních nástrojů k ukládání záložek určenou pro okruh uživatelů 

odborné a vědecké literatury. 

 

Zdroj: BibSonomy 

Obrázek 7 Rozhraní BibSonomy je zřetelně rozděleno na ukládání záložek a záznamů půblikací 

1.4.3.2 2collab 

Představitelem systému umožňujícího sdílet odkazy (záložky) na vědecké publikace je nástroj 

2collab68, který byl vyvinut nakladatelstvím Elsevier s důrazem na neformální spolupráci 

v oblasti vědecké činnosti. Díky tomu je propojen s informačními produkty této společnosti, 

což se projevuje kromě jiného i v tom, že je zaměřen na sdílení informací z oborů přírodních 

                                                      
63 URL (Uniform Resource Locator), adresa přidělená každému dokumentu na Internetu. 

64 http://delicious.com/ 
65 http://digg.com/ 
66 http://www.diigo.com/ 
67 http://www.reddit.com/ 
68 http://www.2collab.com/ 
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a lékařských věd a techniky. A také tím, že systém umožňuje přímý import záznamů a odkazů 

na plné texty z databází společnosti Elsevier ScienceDirect a Scopus. Nástroj je po registraci69 

volně přístupný pro aktivní využívání, tedy pro ukládání a sdílení informací.   

2collab je zajímavým a užitečným nástrojem vhodným nejen pro snadné objevování 

relevantních a aktuálních článků, ale také pro vytvoření online komunity, navazování 

kontaktů, vzájemnou odbornou komunikaci a zpětnou vazbu. 

1.4.4 Výhoda nástrojů pro práci bibliografickými citacemi – kvalitní údaje 

Jednou z výhod většiny výše uvedených systémů je zpětná kompatibilita údajů. Jejich 

producenti tak nejen podporují nové způsoby šíření vědeckých informací, ale současně 

vytvářejí prostředí pro šíření kvalitních bibliografických údajů (mj. jednoduchou možností 

přímého importu dat z databází a dalších profesionálních informačních zdrojů, jakými jsou 

například webové služby pro publikování časopisů). Užitečná je i integrace nástrojů typu 

„social bookmarking“ do těchto zdrojů, která umožňuje nakladatelům získat informace 

(zpětnou vazbu) od uživatelů. Jako příklad lze uvést použití systému 2Collab v prostředí 

ScienceDirect.  

1.4.5 Autorská etika  

Citování publikací, které ovlivnily autora při psaní jeho vlastního textu, je samozřejmou 

součástí autorské etiky70. 

Jak se vyhnout prohřeškům proti autorské etice71 

 Uveďte bibliografické citace všech pramenů, ze kterých jste při zpracování své práce 
čerpali. 

 V soupisu bibliografických citací použité literatury neuvádějte prameny, které jste pro 
svoji práci nepoužili. 

                                                      
69 Díky spamovým útokům byla registrace dočasně zastavena (stav ze dne 20. 1. 2010). 
70 Stačí do Google vložit dotaz, např. „ethical obligations of authors“. 

71 Informační etika: „Dílčí část etiky, která se zabývá morálními principy a pravidly souvisejícími se 
zpracováním informací. Informační etika dále zahrnuje etiku tvůrce informace (autorská etika), etiku 
zprostředkovatele informací a etiku uživatele informací.“ ZDROJ: TDKIV, http://sigma.nkp.cz/F/ 
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 Necitujte své vlastní publikace, pokud nemají s danou prací nic – kromě vašeho jména 
– společného. 

 Používejte přesné údaje takovým způsobem, aby bylo možné jejich prostřednictvím 
citovaný pramen vyhledat a získat. 

A hlavně: Nezapomínejte na to, že existuje autorské právo. 

1.4.6 Autorský zákon 

Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon), 121/2000 Sb.72, je právním dokumentem ochraňujícím 

práva autorů; viz též 216/2006: Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském73, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony74. 

Autorský zákon75 upravuje vztahy vznikající v souvislosti s vytvořením a použitím díla, 

jednak osobnostní práva autora k jeho autorskému dílu, jednak s právem autorským 

související majetková práva (užití díla, právo na odměnu), platnost autorských práv 

a volná užití děl a zákonné licence. 

Dodržováním autorské etiky při psaní textů dodržíte principy autorského 

práva a nedopustíte se plagiátorství76. 

                                                      
72 http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2000/sb036-00.pdf 

73 http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2006/sb072-06.pdf 

74 http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=508 

75 http://www.mkcr.cz/autorske-pravo/zakon/default.htm 

76 Pro zájemce o problematiku plagiátorství:  

GILMORE, Barry. Plagiarism : a how-not-to guide for students. Portsmouth : Heinemann, c2009. vi, 98 s. ISBN 
978-0-325-02643-5. 

GILMORE, Barry. Plagiarism : why it happens, how to prevent it. Portsmouth : Heinemann, c2008. vii, 139 s. 
ISBN 978-0-325-02643-5 

STERN, Linda. What every student should know about avoiding plagiarism. New York : Pearson Longman, 
2007. vi, 74 s. ISBN  978-0-321-44689-3. 
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1.4.7 Obecné zásady citování informačních pramenů 

 Dbejte na přehlednost údajů v bibliografických citacích. V soupisu použité literatury 

dodržujte u všech bibliografických citací v jednom textu shodná pravidla, včetně 

shodné formální úpravy. 

 V citaci uvádějte úplné údaje. 

 Údaje do bibliografických citací přebírejte vždy z primárního dokumentu77. Citace 

zpracovávejte s knihou či jiným citovaným informačním pramenem v ruce78. 

 Chybějící údaj nedohledávejte, nýbrž vynechejte, např. údaj ISBN79, úplné křestní 

jméno autora apod.). 

 Není-li to nezbytně nutné, nezkracujte slova obsažená v údajích o citované publikaci. 

Budete-li zkracovat, respektujte obecná pravidla pro zkracování slov v souladu 

s normami ČSN ISO 480 a ČSN ISO 83281. 

 Zachovávejte jazyk citovaného dokumentu ve všech povinných prvcích bibliografické 

citace. Dodržujte pravidla pravopisu pro daný jazyk. 

1.4.7.1 Proč se vyplatí tato doporučení respektovat? 

Částečnou odpověď na tuto otázku jste mohli najít na předcházejících stránkách textu. 

Naučíte-li se správně zpracovávat bibliografické citace, bude pro vás jednodušší vyhledávání 

informací v nejrůznějších zdrojích, tradičních i elektronických, v knihovních nebo 

v nakladatelských katalozích, v bibliografických databázích, a dokonce i ve vyhledávacích 

službách registrujících webové dokumenty. Uvědomíte si také, jaké podklady budete 

                                                                                                                                                                      
TULÁČEK, Jan. Porušení autorského práva a plagiát. Bulletin advokacie. 2004, roč. 2004, č. 11-12, s. 24-31. 

Dostupný rovněž z WWW: <http://www.cak.cz/files/170/BA_04_11.pdf>. ISSN 1210-6348. 

77 Nebo z důvěryhodného informačního zdroje, pokud si dohledáváte potřebné další údaje k těm, které jste si 
zaznamenali. 

78 Nebo u obrazovky počítače. 

79 ISBN – International Standard Book Number, mezinárodní standardní číslo knihy. 

80 ČSN ISO 4 (01 0196). Informace a dokumentace – Pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů. 

81 ČSN ISO 832 (01 0149). Informace a dokumentace – Bibliografický popis a citace – Pravidla zkracování 
bibliografických termínů. 
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potřebovat, budete-li žádat o určité služby v knihovně. Budete vědět, jaké informace jsou 

nezbytné pro rychlé a kvalitní vyřízení požadavku na zajištění dokumentů meziknihovní 

výpůjční službou nebo na zakoupení požadovaných publikací do fondu knihovny. 

1.4.7.2 Čím si usnadnit zpracování bibliografických citací 

Zpracování bibliografických citací vám dnes usnadní dostupné elektronické informační 

zdroje: katalogy knihoven, národní bibliografie, nakladatelské informace, bibliografické báze 

dat apod. Nezbytné bibliografické údaje ke knihám ve většině případů snadno a lehce získáte 

například ve WorldCat82 nebo v Google Book Search83. Bibliografické údaje k článkům 

z časopisů si můžete zjistit rovněž ve WorldCat, prostřednictvím Google Scholar, ve službě 

Ingenta84, na webu vydavatele časopisu, ve kterém byl článek publikován, nebo v některé 

z dostupných bází dat85. Platí to i pro další typy dokumentů, jako jsou např. sborníky 

z konferencí (a jednotlivé příspěvky v nich zveřejněné), patenty, normy, vysokoškolské 

kvalifikační práce aj. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
82 http://www.worldcat.org/ 

83 http://books.google.com/ 

84 http://www.ingentaconnect.com/ 

85 Řada kvalitních bází dat vytvářených na profesionální úrovně je volně přístupná Užitečné jsou také 
institucionální repozitáře aj. zdroje informací, např. zdroje knihkupců.  

Knihkupci ovšem sledují trochu jiné cíle, chtějí především prodat, a proto kladou větší důraz na marketingové 
prvky, v nichž se občas ztrácejí (nebo úplně chybí) některé důležité informace nezbytné pro úplnou 
bibliografickou citaci. Někdy – a na to je zapotřebí si dát pozor, se mohou např. názvové údaje v knihkupeckých 
zdrojích lišit od údajů, které jsou ve vydané knize. Záznamy v knihkupeckých katalozích totiž vycházejí 
z nakladatelských informací o připravovaných knižních titulech zpracovaných dlouho před skutečným vydáním 
knihy. (Neplatí to samozřejmě pro všechny zdroje či záznamy.) Proto je třeba knihkupecké zdroje považovat za 
jakýsi startovní bod, ve kterém lze snadno zjistit a zkopírovat určitý údaj (např. ISBN), podle něhož se pak dají 
vyhledat přesné a úplné informace v knihovních katalozích. 
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2 Obecná pravidla pro zpracování bibliografických citací 

2.1 ČSN ISO 690 – doporučení pro autory v České republice 

Doporučením pro zpracování bibliografických citací v České republice je mezinárodní norma, 

vydaná v českém překladu v roce 1996 jako ČSN ISO 69086. 

ČSN ISO 690 (01 0197). Bibliografické citace – Obsah, forma a struktura. Praha : 
Český normalizační institut, 1996. 31 s. 

„Tato norma specifikuje prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích 
publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. 
v těchto publikacích, a patentových dokumentů. Stanoví a předepisuje pořadí 
prvků citace a ustavuje pravidla transkripce a formální úpravy informací 
získaných z pramenné publikace.“87 

Vedle normy ČSN ISO 690 jsou používána i jiná pravidla, pokyny či doporučení, tzv. citační 

styly, pro zpracování bibliografických citací a jejich soupisů. 

2.2 Další používané citační styly 

Používané citační styly se více či méně liší od normy ISO 690 (resp. ČSN ISO 690), 

především ve struktuře a rozsahu uváděných údajů, v jejich pořadí a ve formální úpravě 

bibliografických citací. Mírně odlišná jsou i doporučení pro zpracování soupisů 

bibliografických citací či pro uvádění citací a odkazů v textu příspěvku nebo knihy. Jde však 

mnohdy jen o minimální rozdíly.  

Metody pro citování literatury a vytváření soupisů jsou ovlivněny historickým vývojem 

a zachovávají často určité tradiční zvyklosti charakteristické pro danou odbornou komunitu 

(např. pro oblast společenských věd, jazykovědu, literární vědy, psychologii, právní texty, 

medicínu, přírodní vědy apod.). Některé velmi rozšířené metody a postupy vycházejí 

z činnosti určitého významného nakladatelství nebo vědecké společnosti. Metody citování 

a strukturování bibliografických citací, které jsou podle nich nazvány a obecně známy88, jsou 

                                                      
86 ČSN ISO 690 (01 0197). Dokumentace – Bibliografické citace – Obsah, forma a struktura. 
87 ČSN ISO 690, s. 3 

88 APA Style, MLA Style apod. 
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sice významnou součástí příruček pro autory, nicméně tyto příručky samy pokrývají velmi 

podrobně celou oblast komunikace vědeckých poznatků v daném oboru, případně jsou 

ovlivněny vydavatelskými aktivitami daného nakladatele.  

V oblasti vydávání časopisů jsou mnohdy pravidla citování ovlivněna potřebou úspory 

místa. Bibliografické citace v soupisech jsou stručné a obsahují skutečně jen nezbytné 

identifikační údaje bez dalších prvků určujících význam jednotlivých položek citace. 

2.2.1 Pokyny pro autory časopiseckých článků a nakladatelské styly 

Vlastní citační styly používají především jednotliví nakladatelé (vydavatelé) časopisů. 

Informace o tom, jak zpracovat bibliografické citace a jejich soupisy najdete většinou 

v pokynech pro autory v každém čísle časopisu nebo na webových stránkách daného 

periodika. V případě, že připravuje příspěvek do určitého časopisu (nebo knižní monografii), 

musíte se těmito pokyny pro uvádění citací a jejich soupisů řídit. 

Příklady  

 The Computer Journal: 
http://www.oxfordjournals.org/our_journals/computer_journal/for_authors/msprep_su
bmission.html 

 Collection of Czechoslovak Chemical Communications: 
http://cccc.uochb.cas.cz/Misc/for-authors.html 

 IEEE: Information for IEEE Transactions, Journals, and Letters Authors: 
http://www.ieee.org/portal/cms_docs/pubs/transactions/auinfo03.pdf 

 Engineering Mechanics: http://www.im.fme.vutbr.cz/pokyny.html 

 Taylor & Francis Reference Style X  

o Complete Style: 
http://www.tandf.co.uk/journals/authors/style/reference/tf_X.pdf  

o Quick Guide: http://www.tandf.co.uk/journals/authors/style/quickref/tf_X.pdf 

 Oxford University Press:  The Oxford Style Manual89 

 American Chemical Society: The ACS style guide90 

 

                                                      
89 RITTER, R. M. The Oxford style manual. 

90 COGHILL, A. M., GARSON, L. R. The ACS style guide : effective communication of scientific information. 
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2.2.2 Nejčastěji používané citační styly 

Kromě individuálních nakladatelských (vydavatelských) pokynů existují další doporučení pro 

zpracování bibliografických citací a jejich soupisů, jež vycházejí z dlouholetých zvyklostí 

používaných v určité odborné komunitě. 

 APA Style91;  American Psychological Association 

 CSE Style92; Council of Science Editors  

 Chicago Style93; The University of Chicago Press 

 MLA Style94; Modern Language Association 

 Citing Medicine, The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers95 

 Turabian96 

 

2.2.3 Bibliografická citace knihy (monografie) podle různých citačních stylů – 
příklady 

 

APA Style: 

Buffie, E. F. (2001). Trade policy in developing countries. Cambridge: Cambridge 
University Press.  

 

Chicago Style:  

Buffie, Edward F. 2001. Trade policy in developing countries. Cambridge: 
Cambridge University Press.  

 

                                                      
91 http://www.apastyle.org/index.aspx; viz též Publication manual of the American Psychological Association. 

92 http://www.councilscienceeditors.org/publications/index.cfm;  

93 The Chicago Manual of Style Online, http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html 

94 http://www.mla.org/style/ 

95 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bookres.fcgi/citmed/frontpage.html; NLM: U.S. National Library of 
Medicine, http://www.nlm.nih.gov/ 

96 TURABIAN, K. L. A manual for writers of research papers, theses, and dissertations. 
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MLA Style: 

Buffie, Edward F. Trade Policy in Developing Countries. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2001.  

 

Turabian: 

Buffie, Edward F. Trade Policy in Developing Countries. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2001.  

 

ACS Style:  

Buffie, Edward F. Trade Policy in Developing Countries. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2001.  

 

CSE Style:  

Buffie, EF. Trade policy in developing countries. Cambridge (UK): Cambridge 
University Press; 2001.  

 

ČSN ISO 690:  

BUFFIE, Edward F. Trade policy in developing countries. Cambridge : 
Cambridge University Press, 2001. vi, 400 s. ISBN 0-521-78223-6. 

 

2.2.4 Bibliografická citace článku z časopisu podle různých citačních stylů – 
příklady 

APA Style: 

Hosseini, T. R., Kolahdoozan, M., Tabatabaei, Y. S., Oliazadeh, M., Noaparast, 
M., Eslami, A., et al. (2005). Bioflotation of Sarcheshmeh copper ore using 
Thiobacillus Ferrooxidans bacteria. Minerals Engineering. 18 (3), 371-374. 

 

Chicago Style:  

Hosseini, T. R., M. Kolahdoozan, Y. S. Tabatabaei, M. Oliazadeh, M. Noaparast, 
A. Eslami, Z. Manafi, and A. Alfantazi. 2005. "Bioflotation of Sarcheshmeh 
copper ore using Thiobacillus Ferrooxidans bacteria". Minerals Engineering. 18 
(3): 371-374. 
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MLA Style: 

Hosseini, T. R., M. Kolahdoozan, Y. S. Tabatabaei, M. Oliazadeh, M. Noaparast, 
A. Eslami, Z. Manafi, and A. Alfantazi. "Bioflotation of Sarcheshmeh Copper Ore 
Using Thiobacillus Ferrooxidans Bacteria." Minerals Engineering. 18. 3 (2005): 
371-374. 

 

Turabian: 

Hosseini, T. R., M. Kolahdoozan, Y. S. Tabatabaei, M. Oliazadeh, M. Noaparast, 
A. Eslami, Z. Manafi, and A. Alfantazi. 2005. "Bioflotation of Sarcheshmeh 
Copper Ore Using Thiobacillus Ferrooxidans Bacteria". Minerals Engineering. 
18, no. 3: 371-374. 

ACS Style:  

Hosseini, T. R.; Kolahdoozan, M.; Tabatabaei, Y. S.; Oliazadeh, M.; Noaparast, 
M.; Eslami, A.; Manafi, Z.; Alfantazi, A. Bioflotation of Sarcheshmeh Copper 
Ore Using Thiobacillus Ferrooxidans Bacteria. Miner. Eng. 2005, 13, 371–374. 

 

CSE Style: 

Hosseini TR, KolahdoozanM, Tabatabaei YS, Oliazadeh M, Noaparast M,  
Eslami A, Manafi Z, AlfantaziA. Bioflotation of sarcheshmeh copper ore using 
Thiobacillus Ferrooxidans Bacteria. Miner Eng. 2005;13(3):371-374. 

 

ČSN ISO 690: 

HOSSEINI, T. R., et al. Bioflotation of Sarcheshmeh copper ore using 
Thiobacillus Ferrooxidans bacteria. Minerals Engineering. 2005, vol. 18, no. 3, 
s. 371-374. ISSN 0892-6875. 

 

Při zpracování bibliografických citací, odkazů a soupisů byste se vždy měli řídit 

pokyny toho, kdo vám uložil úkol napsat práci (například diplomovou či 

disertační práci) nebo pokyny nakladatele (vydavatele) knihy nebo časopisu, 

případně editora sborníku příspěvků. 

Naučíte-li se zpracovávat bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690, určitě pro vás 

nebude obtížné přizpůsobit se jiným pravidlům či zvyklostem. Jak je zřejmé z uvedených 

příkladů bibliografických citací knihy i časopiseckého článku, většinou jsou do 



Jak zpracovávat bibliografické citace a vytvářet jejich soupisy 

 35

bibliografických citací zahrnovány shodné údaje, jen v mírně pozměněném pořadí či 

v poněkud odlišné formální úpravě. 

2.3 Jak citovat 

Citujete-li, potřebujete především informační zdroj, ze kterého chcete „citovat“ (angl. cite) 

nebo na který chcete odkázat bibliografickou citací (angl. reference). Samozřejmě i v prvním 

případě musíte prostřednictvím bibliografické citace uvést, odkud pochází převzatá část textu, 

tedy „citát“ (angl. quote, quotation, citation). 

Bibliografické citace jsou zpravidla uváděny v závěru celé publikace (knihy, článku, 

diplomové či disertační práce apod.) nebo na konci její části (kapitoly, oddílu apod.) ve formě 

seznamu použité (případně doporučené) literatury (angl. endnotes).  

Soupis bibliografických citací (angl. list of bibliographic references) můžete uspořádat: 

 abecedně podle prvního prvku (nejčastěji podle příjmení autora), 

 v číselné posloupnosti, jež odpovídá pořadí odkazů v textu. 

V samotném textu je možné odkázat na příslušnou položku tohoto soupisu nebo uvést 

odkaz – stručnou formu bibliografické citace – na příslušném místě textu nebo formou 

poznámky v dolní části (v zápatí) dané stránky (angl. footnotes). 

2.4 Jak správně postupovat při zpracování bibliografické citace 

Pustíte-li se do psaní odborného textu, mějte na paměti, že jeho součástí budou bibliografické 

citace literatury, z níž jste při své práci čerpali. 

Abyste dostáli příslušným pravidlům pro citování (např. pokynům uvedeným v ČSN ISO 

690), měli byste vždy dodržet následující kroky: 

 zpracovat bibliografické citace, 

 uspořádat jejich soupis, 

 citovat a odkazovat v textu na bibliografické citace v souladu s jejich soupisem. 

Od začátku práce na odborném textu je třeba si uvědomit, že odkaz v textu musí 

korespondovat s bibliografickými citacemi v soupisu a že i řazení soupisu je zpravidla 

formálně předepsáno. Čím rozsáhlejší je odborná práce, tím složitější a náročnější je 

zpracování bibliografických citací. Naštěstí vám moderní informační technologie mohou tuto 
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práci usnadnit. Při psaní je ovšem nutné naučit se dobře pracovat alespoň s textovým 

editorem, který vám také v mnoha věcech může pomoci. Služby pro správu bibliografických 

citací poskytují nástroje, jejichž prostřednictvím je možné přímo do textu vložit odkazy 

a soupisy bibliografických citací s využitím zvoleného citačního stylu. Tyto nástroje mohou 

pomoci, ale je nutné si uvědomit, že základem práce s takovými utilitami jsou především 

kvalitní bibliografické informace, ze kterých jsou pak následně vytvářeny bibliografické 

citace podle potřeby autora97.  

Při zpracování bibliografických citací musíte vzít v úvahu, že se jejich obsah (prvky), 

rozsah a struktura liší podle typů dokumentů. Jinak vypadá bibliografická citace knižní 

monografie, jinak citace příspěvku ve sborníku nebo časopiseckého článku. 

V následujících kapitolách se seznámíte s obecnými pravidly pro citování dokumentů, 

s údaji, které charakterizují jednotlivé typy dokumentů (jako je např. knižní monografie, 

časopis, časopisecký článek, sborník příspěvků apod.). Závěrem se dozvíte, jak v souladu 

s normou ČSN ISO 690 vytvořit soupis bibliografických citací a jak je možné citovat 

a odkazovat přímo textu práce. 

2.5 Znalosti nezbytné pro zpracování bibliografických citací 

Bibliografická citace je souhrn údajů o citované publikaci nebo její části, jež umožňují její 

identifikaci. Základním zdrojem těchto údajů je vždy citovaná publikace. 

Pro zpracování bibliografických citací je nutné vědět: 

 které údaje charakterizují daný typ dokumentu. Tyto údaje jsou prvky bibliografické 

citace (tzv. popisné prvky, angl. descriptive elements); 

 kde je v daném typu dokumentu naleznete, tj. kde jsou prameny údajů; 

 jak tyto údaje seřadit a jakým způsobem je do citace uvést, tj. jaká je struktura 

bibliografické citace obecně a jaká pro daný typ dokumentu;  

 jaká jsou formální pravidla pro zápis údajů tvořících bibliografickou citaci daného 

typu dokumentu. 

                                                      
97 Např. RefWorks nabízejí program Write-N-Cite, který se nainstaluje na stanici uživatele jako plugin do 
Microsoft Wordu. Uživatel pak může přímo ve Wordu pracovat s daty RefWorks a vkládat zformátované 
bibliografické citace přímo do své vlastní práce. 
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Příklad 

Struktura bibliografické citace monografické publikace (knihy) s jednotlivými údaji 
(prvky) 

Autorské údaje (PŘÍJMENÍ, Jméno)98. Názvové údaje (Název : podnázev). Pořadí 

vydání. Nakladatelské údaje (Místo vydání : Název nakladatelství), rok vydání. 

Rozsah (počet stran, listů nebo svazků). Poznámka. ISBN (mezinárodní 

standardní číslo knihy).  

Prameny údajů v knize (monografické publikaci): 

 titulní list, 

 rubová strana titulního listu, 

 tiráž, 

 záhlaví nebo zápatí stran pro zjištění rozsahu (stránkování, počtu stran knihy). 

Bibliografická citace knihy (monografické publikace) – příklad  

HEROUT, Pavel. Učebnice jazyka C. 3. upr. vyd. České Budějovice : Kopp, 
2001. 269 s. ISBN 80-85828-21-9. 

 

2.6 Povinné a nepovinné prvky podle normy ČSN ISO 690 

Doporučení týkající se specifikace prvků v bibliografických citacích v normě ČSN ISO 69099 

uvádí některé prvky jako nepovinné (volitelné) údaje. 

Mezi nepovinné údaje patří podle ČSN ISO 690:  

 údaj o tzv. podřízené odpovědnosti (překladatel, editor, ilustrátor, autor fotografií 
apod.), 

 nakladatelské údaje (místo vydání, nakladatel),  

 rozsah (počet stran, listů, svazků apod.),  

 edice (jméno většího celku100, jehož je publikace částí),  

                                                      
98 V terminologii ČSN ISO 690 se tento prvek nazývá primární odpovědnost, angl. primary responsibility. 

99 ČSN ISO 690, s. 18-20, 7.6.5 Nakladatel; 7.7 Rozsah; 7.8 Edice; 7.9 Ostatní informace 
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 kód MPT – Mezinárodního patentového třídění, Int. Cl.101,  

 další doplňkové informace, které mohou pomoci identifikovat a získat citovaný 
dokument. 

Podle normy ČSN ISO 690 je povinným prvkem např. v bibliografické citaci monografické 

publikace údaj o mezinárodním standardním číslu knihy (ISBN). Pro identifikaci knihy 

uvedené v následujícím příkladu tedy postačují pouze tyto údaje: 

HEROUT, Pavel. Učebnice jazyka C. 3. upr. vyd. ISBN 80-85828-21-9. 

ISBN jednoznačně identifikuje nejen titul, ale i vydání102. Co však s knihami, kterým ISBN 

přiděleno nebylo? Buď vyšly dávno před zavedením tohoto systému do vydavatelské 

a distribuční praxe, anebo prostě ISBN nemají, ačkoliv byly vydány třeba v roce 2003. 

V České republice (ČR) například neexistuje povinnost pro nakladatele (vydavatele) být 

v tomto systému registrován103. Navíc se na území ČR používá systém ISBN až od roku 1989. 

V případě, že knize ISBN nebylo přiděleno, měla by bibliografická citace takové knihy 

obsahovat pouze povinné údaje v rozsahu uvedeném v následujících příkladech: 

VLČEK, Jaroslav; BERAN, Václav. Automatizované systémy řízení ve 
stavebnictví. 1985. 

WHELAND, George Willard. Advanced Organic Chemistry. 3rd ed. 1960. 

Pokud bibliografická citace neobsahuje žádnou chybu, jsou tyto údaje skutečně dostatečné pro 

identifikaci i lokalizaci citovaného dokumentu. 

Bibliografická citace včetně nepovinných údajů: 

VLČEK, Jaroslav; BERAN, Václav. Automatizované systémy řízení ve 
stavebnictví. Praha : SNTL, 1985. 294 s. 

                                                                                                                                                                      
100 Např. edice nakladatelství Springer: Lecture notes in mathematics nebo nakladatelství Oxford University 
Press: Oxford lecture series in mathematics and its applications. 

101 International Patent Classification (IPC), http://www.wipo.int/classifications/ipc/en 

102 Proto by se ani nemuselo uvádět pořadí vydání, pokud knize ISBN bylo přiděleno. ISBN je primárně údajem 
pro knižní distribuci, proto se také např. liší ISBN stejné knihy v různé vazbě (pevná vazba, zpravidla je také 
použit  kvalitnější druh papíru, angl. hardcover, hardback; brožovaná – měkká papírová vazba, angl. paperback,  
též soft cover). Je evidentní, že způsob vydání ovlivňuje cenu knihy. 

103 To se týká i systému ISSN pro seriálové publikace. 
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WHELAND, George Willard. Advanced Organic Chemistry. 3rd ed. New York : 
Wiley, 1960. xi, 871 s. 

Pokud jsou tedy v bibliografických citacích správně uvedeny povinné údaje o dokumentech, 

pak by neměl mít zájemce o citovaný dokument problém s jeho identifikací a získáním. 

Zvláště dnes, kdy je snadné většinu informací vyhledat v nejrůznějších zdrojích na Internetu.  

Na druhé straně je však možné při vytváření citací potřebné informace právě z těchto 

zdrojů získat, zpravidla již ve strukturované podobě, jež velmi usnadňuje vytvoření citace 

podle používaného stylového předpisu104.  

 

Zdroj: Google Scholar ©2010 Google 
 
Obrázek 8 V Google Scholar je možné si nastavit podle svých potřeb také možnost importu citací 
do formátů pro citační manažery 

 
Zdroj: Google Scholar ©2010 Google 

Obrázek 9 Nastavení možnosti importu citací podle volby uživatele se v Google Scholar projeví 
při zobrazování výsledků vyhledávání, viz odkaz Import do programu BibTeX105 
 

                                                      
104 Většina zdrojů nabízí možnost přímý import záznamů ve formátu podle potřeby uživatele (podle toho, který 
nástroj pro správu citací používá) nebo export citace v různých formátech pro další zpracování uživatelem, jako 
jsou např. prostý text (Plain Text, ASCII), RIS: formát pro citační manažery Reference Manager, ProCite 
a EndNote; BibTeX; RefWorks apod. 

Je tedy vhodné se vždy podívat, zda se u nalezeného záznamu (nebo dokumentu) nevyskytuje odkaz jako 
Cite/Export, Download citation, Export this article, Export Citation apod. 

105 http://www.bibtex.org/ 
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Zdroj: SpringerLink106 © Springer 

Obrázek 10 Export bibliografických citací nabízí i Springer ve své službě SpringerLink, viz odkaz 
vpravo dole Export this article as... 

 
Zdroj: WorldCat Copyright © 2001-2009 OCLC. All rights reserved 

Obrázek 11 Funkci pro export citací najdete i u záznamů v katalogu WorldCat, viz odkaz 
Cite/Export vpravo nahoře; poklepáním na tento odkaz se otevře okno s možností zkopírování citace 
dokumentu podle zvoleného stylu nebo pro přímý export citace do RefWorks nebo EndNote 

 

                                                      
106 doi: 10.1007/s12404-009-0101-1 
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Jedním z důvodů pro stručnost s možností volitelného uvádění některých prvků 

v bibliografických citacích podle doporučení normy ČSN ISO 690 je úspora místa při 

vydávání tištěných publikací. Stručnost rovněž zajišťuje větší přehlednost a snazší orientaci, 

jak v soupisech, tak v jednotlivých záznamech107. 

V každém případě se vyplatí v bibliografických citacích uvádět i některé základní údaje, 

jež podle normy nejsou povinné, přestože jinak lze požadavek na stručnost a přehlednost 

údajů (a současně jednoduchost zpracování, která nezatíží zbytečně autora) jen podpořit. 

Jejich uvádění usnadní identifikaci citovaného dokumentu a svým rozsahem příliš autora při 

zpracování nezatíží. Mnohdy tyto údaje vedle upřesnění poskytované informace umožní 

i jakési prvotní posouzení citovaného zdroje108.  

Upozornění: 

V tomto textu není v uváděných příkladech podle ČSN ISO 690 na povinné 

a nepovinné prvky brán zřetel. Rozsah údajů v příkladech i výklad 

problematiky citování dokumentů vychází především z praktických zkušeností 

z práce s informacemi a řešení problémů při jejich vyhledávání a získávání. 

Přestože se v pokynech i v příkladech vyskytuje doporučení uvádět 

v bibliografických citacích některé podle normy ČSN ISO 690 nepovinné prvky, 

je hlavní zásadou výkladu problematiky především důraz na přesnost, stručnost a 

přehlednost bibliografických citací i jejich soupisů.  

2.7 Pravidla pro úpravy údajů pro bibliografické citace 

Údaje zařazené do bibliografické citace jsou přebírány z originálního dokumentu109. Nejsou 

však reprodukovány naprosto přesně, nýbrž podléhají určitým úpravám. 

                                                      
107 Méně opravdu často znamená více! 

108 Např. již název nakladatelství může něco napovědět o kvalitě citovaného zdroje, rovněž tak je zřejmé, že 
rozsah citované publikace (25 stran nebo 450 stran) má z tohoto pohledu také jistou vypovídací schopnost. 
109 Pokud si budete potřebné údaje pro bibliografické citace dohledávat v dostupných zdrojích, mějte vždy na 
paměti, že byste měli pro tento účel využívat pouze kvalitní profesionální zdroje. Jsou to především zdroje 
knihovnické (knihovní katalogy, bibliografie), nakladatelské zdroje, báze dat, repozitáře (institucionální nebo 
předmětové), digitální knihovny a archivy. Například u knihovních katalogů si můžete být víceméně jisti tím, že 
záznamy v nich uložené byly zpracovány na základě údajů z dokumentů.  
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Důvody úprav: 

 přehlednost, 

 zjednodušení, 

 jednotnost zápisu údajů. 

Potřebné údaje totiž bývají díky různorodé vydavatelské praxi i kvůli odlišnostem jazykovým 

v originálních dokumentech uváděny rozdílně. 

Způsob zápisu údajů je kromě jiného ovlivněn i katalogizační praxí v knihovnách; obecně 

vzato bibliografickými standardy. Například bibliografická citace knihy je, zjednodušeně 

řečeno, podmnožinou katalogizačního záznamu v knihovním katalogu. 

Ostatně jedním z důvodů zpracovávání bibliografických citací je umožnit čtenářům 

vyhledat originál citovaného dokumentu, tedy u knih nejčastěji v některé z knihoven. Navíc, 

jak pro bibliografickou citaci, tak pro záznam v knihovním katalogu, se přebírají údaje ze 

stejného zdroje, tj. z popisovaného originálního dokumentu. Úlohou zpracovatele 

bibliografické citace ovšem není podrobný bibliografický popis citované publikace, nýbrž 

poskytnutí údajů pro její identifikaci a prostřednictvím základních identifikačních údajů také 

její případná lokalizace.  

Jakým způsobem jsou v bibliografické citaci upraveny údaje převzaté z původního 

dokumentu, vidíte na následujícím příkladu. 

Struktura bibliografické citace monografické publikace (knihy) 

Bloky údajů 

Autorské údaje. Názvové údaje. Vydání. Nakladatelské údaje a datum vydání. 

Údaje o rozsahu. Poznámka. Standardní číslo. 

 

                                                                                                                                                                      
Výjimku mohou představovat neúplné akviziční záznamy (tzn. záznamy knih, které má knihovna jen 
objednány). Ty jsou však rozpoznatelné právě díky tomu, že neobsahují jednak všechny obvykle uváděné 
informace o knize, jednak údaje o vlastnictví dané knihovny (ale také další údaje, např. předmětové prvky, údaje 
o jazyce apod.). 
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Prvky bibliografické citace monografické publikace (knihy) 

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název knihy : podnázev. Pořadí vydání.110 Místo vydání : 

Název nakladatelství, rok vydání. Počet stran. Poznámka. ISBN. 

Údaje na titulním listu knihy 

 autor: Harold Henke 

 název: Electronic Books and ePublishing 

 podnázev: A Practical Guide for Authors 

 nakladatel: Springer 

Údaje získané z rubu titulního listu knihy 

 místo vydání: London 

 rok vydání: 2001 

 ISBN: 1-85233-435-5 

 xix, 222 stran (údaje o rozsahu knihy) 

Výsledná bibliografická citace knihy 

HENKE, Harold. Electronic books and epublishing : a practical guide for 
authors. London : Springer, 2001. xix, 222 s. ISBN 1-85233-435-5. 

Bibliografická citace knihy podle jiného citačního stylu 

MLA Style: 

Henke, Harold. Electronic Books and Epublishing: A Practical Guide for Authors. 
London: Springer, 2001.  

To, že je nutné údaje do bibliografické citace převzít z citovaného dokumentu, mimo jiné 

znamená, že se tyto údaje nepřekládají!  

                                                      
110 Není-li pořadí vydání v knize uvedeno, tento údaj se v citaci neuvádí. Týká se to zpravidla prvních vydání 
(případně knih vydaných zhruba do pol. 20. století, kdy nebylo zvykem některé dnes běžné údaje v knihách 
uvádět). 
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Jazyk dokumentu je nutné zachovat u všech prvků bibliografické citace, 

které jsou do ní přímo ze zdrojového dokumenty přebírány.  

Některé prvky jsou do bibliografických citací doplňovány jejich zpracovateli. V takovém 

případě je zapotřebí je v citacích uvést v jazyce, v němž je napsán text práce, pro kterou jsou 

citace určeny.  

Je-li text psán v češtině, pak jsou tyto údaje uváděny v českém jazyce. Znamená to tedy, 

že se tyto doplňkové informace nepřizpůsobují jazyku citovaného dokumentu. Typickým 

příkladem jsou údaje o rozsahu dokumentu, kde se používá zkratka s. pro počet stran111 

(např. 232 s.) citované publikace nebo pro informaci o umístění článku nebo kapitoly ve 

zdrojovém dokumentu (na stranách od-do; např. s. 38-44). 

 Někdy se doplňují v dokumentu chybějící údaje, např. nakladatelské údaje, zkratkami 

v českém jazyce nebo jejich mezinárodně srozumitelným latinským ekvivalentem.   

Vyžadují-li to okolnosti, lze připojit například překlad názvu za originální název 

převzatý do bibliografické citace z pramene údajů. Překlad názvu však musí být uveden 

v hranatých závorkách (angl. square brackets) – [Překlad názvu] – takto: 

The invisible Web : uncovering information sources search engines can't see 

[Neviditelný web : objevování informačních zdrojů, které vyhledávací stroje 

nevidí]. 

2.7.1 Úpravy údajů převzatých z původního dokumentu 

 Stanovení prvků citace v závislosti na typu dokumentu, tj. struktury a rozsahu 
bibliografických citací. 

 Stanovení pořadí a posloupnosti prvků v bibliografické citaci. 

 Některých pravopisných úprav (transliterace a romanizace, psaní velkých písmen, 
zkratek, interpunkce apod.). 

                                                      
111 Uvádí-li se počet listů, pak je to zkratka l. 
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 Formální (typografické) úpravy bibliografických citací, např. použití jiného řezu 
písma pro odlišení a zvýraznění prvku, viz třeba použití kurzívy (angl. italics) pro 
název zdrojového dokumentu (angl. source), tj. pro název knihy nebo časopisu. 

2.7.2 Interpunkční znaménka v bibliografických citacích 

Pokud jde o interpunkci, zapamatujte si především, že každý blok údajů by měl být ukončen 

tečkou (angl. full stop). Název od podnázvu se odděluje dvojtečkou (angl. colon), přičemž za 

názvem (případně za podnázvem, je-li jich u daného dokumentu uvedeno více) následuje 

nejprve mezera a pak teprve dvojtečka. Stejným způsobem se v bibliografické citaci oddělují 

nakladatelské údaje, tedy místo vydání a název nakladatelství. 

Practical information architecture : a hands-on approach to structuring successful 
websites. 

Harlow : Addison Wesley, c2000. 

Uvádí-li se v bibliografické citaci více jmen autorů, oddělují se jednotliví autoři zpravidla 

středníkem (angl. semicolon). Můžete však použít i čárku (angl. comma). V publikaci však 

vždy dodržte jednotný způsob formální úpravy. 

NIELSEN, Jakob; TAHIR, Marie. Homepage usability : 50 websites 
deconstructed. Indianapolis : New Riders Publishing, 2001. xiii, 315 s.            
ISBN 0-7357-1102-X. 

Jinak platí běžná pravopisná pravidla či typografické zvyklosti. To znamená, že s výjimkou 

míst, kde se v citaci oddělují prvky citace dvojtečkou, následuje interpunkční znaménko 

(tečka, čárka či středník) bezprostředně za znakem, který jim předchází. Za interpunkčním 

znaménkem následuje mezera a pak teprve začátek dalšího slova nebo číselného údaje. 

 

TIP 

Při zpracování soupisů bibliografických citací v textovém editoru nepoužívejte 
zarovnání odstavce do bloku, jinak vám editor naruší zbytečnými mezerami výše 
uvedená pravidla pro používání interpunkčních znamének.  

 

Pravidla pro používání interpunkce v bibliografických citacích nejsou samoúčelná. Kromě 

jiného může jejich důsledné dodržování autory či editory usnadnit další zpracování 
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bibliografických citací, viz např. v úvodní části textu zmiňované citační rejstříky nebo 

propojování bibliografických citací s plnými texty. 

2.7.3 Transliterace nelatinkových písem 

Pokud jde o transliteraci112, údaje se transliterují v souladu s příslušnou normou, tedy např. 

podle ČSN ISO 9113 nebo ČSN ISO 843114.  

V našich podmínkách se zřejmě nejčastěji setkáte s nutností transliterace údajů 

o dokumentech publikovaných v ruském jazyce. Zde ovšem může nastat problém, neboť 

zvyklosti přepisu z ruštiny do českého jazyka mají dlouhou tradici a liší se od doporučení 

uvedených v normě ČSN ISO 9. Běžný uživateli je bližší obecná konverze ruštiny, zvláště při 

užívání jmen, která vychází ze zvukové podoby slova a národních typografických zvyklostí. 

Příklady transliterace z cyrilice do latinky podle ČSN ISO 9: 

Коллоидно-дисперсные системы. 

Kolloidno-dispersnye sistemy. 

Двухкомпонентные металлополимерные материалы. 

Dvuchkomponentnye metallopolimernye115 materialy. 

Основы физики частично упорядоченных сред. 

Osnovy fiziki častično uporâdočennych116 sred. 

Pro bibliografické citace dnes není problémem využít originální název (i další prvky citace), 

který je možné zkopírovat z elektronického zdroje. Transliterovaná podoba může být 

připojena v závorkách:  

                                                      
112 Transliterace je proces, při kterém se vyjadřují znaky jednoho psacího systému znaky jiného systému. Můžete 
se setkat také s pojmem transkripce, tedy proces, při němž jsou zvuky daného jazyka zapisovány do systému 
znaků jazyka, do kterého jsou převáděny. Dalším používaným pojmem je romanizace, což je převod 
nelatinkových psacích systémů do latinky (ČSN ISO 9, s. 5). 

113 ČSN ISO 9 (01 0185). Informace a dokumentace – Transliterace cyrilice do latinky – slovanské 
a neslovanské jazyky. 

114 ČSN ISO 843 (01 0145). Informace a dokumentace – Konverze řeckých znaků do latinky. 

115Podle u nás ustálených zvyklostí by slovo bylo přepsáno takto: metallopolimernyje. 

116 Podle ustálených zvyklostí by přepis vypadal takto: uporjadočennych. 
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Основы физики полупроводников и полупроводниковых приборов [Osnovy 

fiziki poluprovodnikov i poluprovodnikovych priborov]. 

Zpracovatel bibliografické citace má možnost převzít ze zdrojů na Internetu nejen originální 

údaje, ale také jejich přepisy do latinky. Je však nezbytné zvážit jejich použití s ohledem na 

to, jaký je účel jeho práce. Je nutné si rovněž uvědomit, že přepis cyrilice je odlišný pro 

slovanské a neslovanské jazyky (i podle normy ČSN ISO 9, jak je ostatně zřejmé již z jejího 

názvu).  

2.8 Obecná pravidla pro úpravu údajů v bibliografických citacích 

Následující část textu se zabývá úpravami údajů, které jsou základními prvky 

bibliografických citací, a pravidly, jež jsou v bibliografických citacích používány stejným 

způsobem bez ohledu na typ popisovaného dokumentu.  

Jde především o způsob uvádění údajů o autorech, názvových údajů a dalších údajů, jako 

jsou např. nakladatelské údaje, údaje o rozsahu, údaje o vydávání seriálových publikací apod. 

2.8.1 Údaje o autorech 

V údajích o autorech dokumentů (tzv. primární odpovědnost; údaj povinně uváděný) se 

uvádějí jména fyzických osob nebo korporací. V bibliografických citacích se uvádějí pouze 

jména uvedená na významném místě v dokumentu, tj. na titulním listu117. 

Jména autorů (fyzických osob) jsou v původních dokumentech zpravidla uváděna 

v přirozeném pořadí, například takto: 

Harold Henke 

William H. Forrester 

A. K. Chaudhuri 

V bibliografických citacích se jména autorů uvádějí v tzv. invertované podobě, tj. nejprve 

příjmení, pak křestní jméno (jména) nebo zkratky jmen (iniciály), případně další prvky jmen 

                                                      
117 „Jde především o titulní stranu, jíž se rozumí líc titulního listu. Údaje obvykle prezentované na titulní straně 
mohou být rozděleny mezi dvě sousedící strany (tj. rub patitulu a líc titulního listu), jež se obě považují za titulní 
stranu.“ ČSN ISO 1086. Informace a dokumentace – Titulní listy knih, s. 6, 3.23, poznámka 6.  
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(např. Jr.). Autorské údaje jsou prvním prvkem citace, a tak jsou základem pro řazení 

soupisů bibliografických citací. To je důvodem této úpravy118.  

HENKE, Harold 

FORRESTER, William H. 

CHAUDHURI, A. K. 

Jména autorů se uvádějí ve stejném znění (úplnosti), v jakém jsou uvedena v prameni údajů 

v originálním dokumentu, tj. křestní jména se nezkracují ((není-li to nutné nebo nepožaduje-li 

to editor/vydavatel textu). Naopak se ani nedoplňují iniciály křestních jmen na úplná jména. 

TIP 

V případě, že si u jmen autorů nejste jisti, jak je správně v citaci zapsat, 
nezapomeňte na to, že dávno před vámi zpracovali záznamy dané publikace 
knihovníci, zpracovatelé bibliografií či vydavatelé. Vyhledejte si záznam 
v katalogu knihovny119 nebo v některém jiném užitečném zdroji (bibliografická 
báze dat, nakladatelské zdroje apod.). Využít můžete také zdroje obsahující tzv. 
autoritní údaje120. 

 

Součástí bibliografických citací nejsou akademické tituly autorů. 

 

Jeden až tři autoři 

Pokud jsou v prameni uvedeni jeden až tři autoři, v citaci se uvedou jména všech autorů 

v pořadí, v němž jsou uvedeni v dokumentu, takto: 

SHERMAN, Chris; PRICE, Gary. 

PŘÍHODA, Antonín; URBAN, Ladislav; URBAN, Ladislav, ml. 

 

                                                      
118 Některé citační styly používají pro zápis autorských údajů invertovanou podobu jména pouze u prvního 
autora (má-li dokument více autorů). U autorů dalších je ponecháno přirozené pořadí jména. Např. podle 
Chicago, MLA nebo Turabian: Nielsen, Jakob, and Marie Tahir.  

119 Např. ve WorldCat, http://www.worldcat.org/; viz též WorldCat Identities, http://orlabs.oclc.org/Identities/ 

120 Virtual International Authority File, http://viaf.org/; Library of Congress Autorities, http://authorities.loc.gov/ 
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Více než tři autoři 

Jsou-li v prameni údajů, tj. například na titulním listu v knize, uvedeni více než tři autoři, 

bývá zvykem uvádět v citaci pouze jméno prvního autora doplněné zkratkou et al. 

(z latinského et alii) nebo jejím českým ekvivalentem aj. (a jiní). 

Například knihu Internet – ekonomické, marketingové a finanční aplikace : strategie 

vyhledávání a prezentace napsali čtyři autoři: Richard Papík, Petr Michalík, Pavel Michalík 

a Libor Nováček. V bibliografické citaci se proto uvede v autorských údajích:  

PAPÍK, Richard, aj. 

Neznámý autor 

Není-li autor v popisovaném dokumentu uveden, údaje o autorech se v citaci 

neuvádějí. Prvním prvkem citace je v tomto případě název. 

 

Další úroveň autorské odpovědnosti 

V některých případech následuje za jménem autora (autorů) informace o úrovni autorské 

odpovědnosti. Týká se to především editorů (redaktorů, sestavovatelů) sborníků příspěvků, 

antologií apod. Jsou-li jména editorů uvedena na titulním listě, uvedou se v citaci 

v autorských údajích a doplní příslušnou zkratkou v závorce: 

RAMAJZLOVÁ, Barbora (sest.) 

FEČKO, Peter (ed.) 

Údaje o korporativních autorech 

Korporativním autorem (angl. corporate body) je organizace považovaná za odpovědnou za 

vytvoření dokumentu121. Můžete se také této roli setkat s názvem konference nebo jiné akce. 

Někdy je používán tzv. kvalifikátor122, který upřesňuje název korporace, a tím usnadňuje její 

identifikaci.  

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

                                                      
121 ČSN ISO 5127 (01 0162). Dokumentace a informace – Slovník, s. 58, 4.2.1.5.06. 

122 „Poslední část korporativního záhlaví, umožňující rozlišit korporace stejného jména nebo korporaci blíže 
charakterizovat. Uvádí se v kulatých závorkách.“  Zdroj: TDKIV, http://sigma.nkp.cz/F/ 
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American Association of Petroleum Geologists 

Higher Education Council (Australia) 

Airfield and Highway Pavements Conference 

IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 

Interpunkce používaná pro uvádění jmen autorů 

Jména jednotlivých autorů se oddělují středníkem nebo čárkou, blok autorských údajů je 

ukončen tečkou. Pro snadnější orientaci v bibliografické citaci, především pro větší 

přehlednost rozsáhlého soupisu citací, je vhodné příjmení autora (autorů) uvádět VELKÝMI 

PÍSMENY (verzálkami). 

2.8.2 Názvové údaje 

Název (angl. title) dokumentu se v bibliografické citaci uvádí shodně s původním 

dokumentem, přičemž je možné (někdy nezbytné) provést určité formální úpravy. 

Mezi tyto úpravy zpravidla patří: 

 transliterace, 

 zkracování, 

 nahrazení velkých písmen malými apod. 

Má-li citovaný dokument více názvů, například je-li název uveden v několika jazykových 

verzích, uvádí se v bibliografické citaci pouze jeden název. Buď ten, který je typograficky 

zvýrazněn, nebo ten, který je uveden na prvním místě. 

Je-li na titulním listu uveden podnázev (angl. subtitle), případně více podnázvů, je 

vhodné – zvlášť tehdy, je-li to důležité pro identifikaci dokumentu (název je obecný, shodný 

s názvy jiných dokumentů apod.) – je v bibliografické citaci uvést. 

Formálně se název od podnázvu (případně podnázvy) oddělují dvojtečkou, přičemž je 

před i za dvojtečkou mezera (viz příklady). Blok názvových údajů je ukončen tečkou. 

Nebrání-li tomu pravopisná pravidla jazyka, ve kterém je název v originálním dokumentu 

uveden, není nutné přesně reprodukovat typografickou úpravu názvu na titulním listu. 

Například u anglických publikací bývá zvykem uvádět na titulním listu u významových slov 

v názvech počáteční písmena verzálkami. Zde se doporučuje použít v bibliografické citaci 

malá písmena.  
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Oproti tomu například u názvů v němčině je nezbytné ponechat psaní velkých písmen 

v souladu s pravopisnou praxí tohoto jazyka: 

Taschenatlas der Umweltchemie. 

Umweltchemie : eine Einführung. 

Příklady 

Údaje na titulním listu 

Název: The Invisible Web 

Podnázev: Uncovering Information Sources Search Engines Can't  See 

Názvové údaje v bibliografické citaci 

The invisible Web : uncovering information sources search engines can't  see. 

Pokud tomu nebrání pravopisná pravidla, podnázev v bibliografické citaci zapisujeme malými 

písmeny včetně prvního písmene počátečního slova (ačkoliv na titulním listu zpravidla začíná 

písmenem velkým). 

Údaje na titulním listu 

Název: HISTORIE TRESTU SMRTI, podnázev: Dějiny a techniky hrdelního trestu od 
počátků po současnost 

Název: THE ELEMENTS OF USER EXPERIENCE, podnázev: User-Centered Design 
for the Web 

Názvové údaje v bibliografické citaci 

Historie trestu smrti : dějiny a techniky hrdelního trestu od počátků po současnost 

The elements of user experience : user-centered design for the Web 

Pro snadnější orientaci v bibliografické citaci, zvláště v rozsáhlém soupisu citací, je vhodné 

názvy zdrojových publikací uvádět kurzívou. Kurzívou tedy můžete zvýraznit názvové 

údaje, citujete-li monografickou publikaci či seriálovou publikaci (časopis) jako celek, nebo 

můžete použít kurzívu, citujete-li článek z časopisu nebo článek ze sborníku, pro zvýraznění 

zdroje, v němž byly články publikovány. 

Jde-li o článek z časopisu, kurzívou se zvýrazní název časopisu, jde-li o článek ze 

sborníku, použije se kurzíva pro zvýraznění názvu sborníku. 
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Bibliografická citace článku ve sborníku příspěvků 

ŠTEFANIDESOVÁ, Vlasta; VIDLÁŘ, Jiří; WEISS, Zdeněk. Precipitation of 
insoluble sulfates.In FEČKO, Peter (ed.). New trends in mineral processing III : 
24. 6.–26. 6. 1999, VŠB-TU Ostrava. Pt. 1. Ostrava : VŠB-Technická univerzita 
Ostrava, 1999, s. 33-36. ISBN 80-7078-670-1. 

Bibliografická citace článku v časopisu 

KOČÍ, Kamila, et al. Effect of TiO2 particle size on the photocatalytic reduction 
of CO2. Applied catalysis. B, Environmental. 2009, vol. 89, issue 3-4, s. 494-502. 
Dostupný též z WWW: <http://dx.doi.org/10.1016/j.apcatb.2009.01.010>. 

2.8.2.1 Zkracování slov v názvových údajích 

Monografické publikace (knihy) 

Názvy monografických publikací a dalších typů knih (učebnice, skripta, příručky apod.), 

stejně jako názvy článků nebo příspěvků, se nezkracují. Jen u velmi dlouhých názvů je možné 

název (nebo podnázev) zkrátit způsobem, který nevede ke ztrátě důležitých údajů. Vynechané 

údaje se označují třemi tečkami, tzv. výpustkou. Užívá se k tomu jejich uzavření do kulatých 

(…) nebo hranatých […] závorek. Závorky se od okolního textu oddělují základní mezerou, 

uvnitř závorek se mezery nepíší.  

Počáteční slova názvů se v žádném případě nevynechávají. 

Seriálové publikace 

V názvech seriálových publikací (časopisů, novin apod.) je možné slova tvořící název 

zkracovat v souladu s normou ČSN ISO 4123. 

Je-li název seriálové publikace tvořen jedním slovem, nezkracuje se. 

2.8.2.2 Citační zkratky názvů seriálových publikací 

Tzv. citační zkratky názvů časopisů bývají často používány v záznamech dokumentů 

(časopiseckých článků) v bibliografických bázích dat, např. také v Journal Citation 

                                                      
123 ČSN ISO 4. Informace a dokumentace – Pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů. 
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Reports124 (JCR) společnosti Thomson Reuters. Zde je citační zkratka názvu125 (angl. 

abbreviated journal title) využita pro propojení s podrobnými informacemi o časopisu. 

Setkáte se s nimi často i v soupisech bibliografických citací v časopiseckých článcích.  

Pokud neznáte dobře pravidla pro zkracování slov z názvů, pak raději v bibliografických citacích 

slova sami nezkracujte. Názvy časopisů jsou důležité pro vyhledání a získání citovaného článku. 

Nevhodnými zkratkami můžete znemožnit nebo zkomplikovat svým čtenářům získání původního 

dokumentu. 

 

TIP 

Citační zkratky názvů časopisů jsou využívány v systému ISSN pro zkratky tzv. 
klíčových názvů časopisů (angl. abbreviated key titles). Seznam zkratek slov 
z názvů časopisů126 je volně dostupný online. Obsahuje zkratky více než 57 tisíc 
slov ze 70 jazyků. Zkratky jsou vytvořeny v souladu s normou ISO 4: 1997127.   

                                                      
124 http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/journal_citation_reports 

125 V bázích dat společnosti Thomson Reuters jsou používány vlastní citační zkratky, což je způsobeno 
historickým vývojem. Metody zkracování nejsou plně totožné s doporučeními v normě ISO 4:1997, resp. v ČSN 
ISO 4. V podrobných informacích o daném titulu časopisu je zpravidla v JCR vedle této zkratky uváděna 
i zkratka podle ISO (tyto údaje jsou zřejmě doplňovány postupně až v poslední době, neboť nejsou uvedeny 
u každého titulu). Příklady: 

 Full Journal Title: JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM  

 ISO Abbrev. Title: Theochem-J. Mol. Struct. 

 JCR Abbrev. Title: J MOL STRUC-THEOCHEM 

Informace o časopisu na webu nakladatele (Elsevier): Journal of Molecular Structure: THEOCHEM,    
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/500851/description#description 

 Full Journal Title: JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS 

 ISO Abbrev. Title: J. Phys. B-At. Mol. Opt. Phys.  

 JCR Abbrev. Title: J PHYS B-AT MOL OPT 

Informace o časopisu na webu nakladatele (IOP Publishing): Journal of Physics B: Atomic, Molecular and 
Optical Physics, http://www.iop.org/EJ/JPhysB 
126 The List of Title Word Abbreviations, http://www.issn.org/2-22660-LTWA.php 

127 ISO4:1997. Information and documentation -- Rules for the abbreviation of title words and titles of 
publications. Geneva : ISO, 1997. 11 s. 
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Zdroj: Journal Citation Reports (JCR) © 2010 Thomson Reuters 

Obrázek 12 Na obrázku z JCR je vidět, že se v tomto zdroji pracuje s citačními zkratkami časopisů 

 

Příklady zkratek slov z názvů 

industrial, industrie, industriell, industry atd. = ind. 

international = int. 

Jahrbuch = Jahrb. 

journal = j. 

national = natl. 

science, scientific atd. = sci. 

Zeitung = Ztg. 

Zeitschrift = Z. 

žurnal = ž. 

Příklady citačních zkratek názvů časopisů 

úplný název: AISE Steel Technology 

citační zkratka: AISE Steel Technol. 
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úplný název: Computer Communications 

citační zkratka: Comput. Commun. 

úplný název: International Journal of Fluid Power 

citační zkratka: Int. J. Fluid Power 

úplný název: International Journal of Heat and Mass Transfer 

citační zkratka: Int. J. Heat Mass Transfer 

úplný název: Journal of Polymer Science 

citační zkratka: J. Polym. Sci. 

úplný název: Monthly Bulletin of Statistics 

citační zkratka: Mon. Bull. Stat. 

Formální pokyny pro uvádění citačních zkratek a plných názvů časopisů 

První část citační zkratky se píše s velkým počátečním písmenem, u zbývajících částí zkratky 

se psaní velkých písmen řídí národními zvyklostmi nebo požadavky specifického použití. 

Citační zkratku je tedy možné napsat dvojím způsobem: 

J. Polym. Sci. 

J. polym. sci. 

Stejně tak je možné zapsat i plný název časopisu: 

Journal of Polymer Science 

Journal of polymer science 

2.8.3 Obecná pravidla pro vydání, nakladatelské údaje a datum vydání 

2.8.3.1 Vydání 

Jde-li o jiné než první vydání, uvádí se v bibliografické citaci za názvovými údaji pořadí 

vydání a další výrazy, které jsou uvedeny v prameni. U prvního vydání se tento údaj 

v bibliografické citaci neuvádí, zpravidla nebývá uváděn ani v knihách. Je-li údaj o tom, že se 

jedná o první vydání, uveden přímo v knize, je možné tento údaj uvést rovněž v bibliografické 

citaci. Slovní vyjádření číselného pořadí se nahrazuje arabskými číslicemi. Slova vyjadřující 
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změny oproti prvnímu vydání se uvádějí v jazyce originálu a je možné je v souladu s normou 

ČSN ISO 832128 zkrátit. 

2nd ed. 

2. völl. neubearb. Aufl. 

3. přeprac. vyd. 

2.8.3.2 Nakladatelské údaje 

Údaje o vydání popisné jednotky se zapisují v pořadí: místo, nakladatel a rok. 

Brno : SoftPress, 2001. 

Praha : Zvon, 1993. 

Praha : Computer Press, 2003. 

London : Library Association, 2000. 

Aldershot : Elgar, 1996. 

New York : Neal-Schuman, 2002. 

Více míst vydání 

Je-li v prameni uvedeno více míst vydání, uvádí se v citaci buď místo, které je typograficky 

zvýrazněno, nebo místo, které je uvedeno jako první. 

Úprava názvů nakladatelství pro bibliografické citace 

Název nakladatelství je možné uvést ve zkrácené podobě nebo zkratkou, pokud to nezpůsobí 

nejednoznačnost. Křestní jména a jejich iniciály se vynechávají (E. Elgar, John Wiley and 

Sons, W. H. Freeman, Marcel Dekker), stejně jako slova nebo zkratky typu: a synové, Ltd, 

Limited, Inc., Verlag, Publishers, Publishing, & Associates apod. 

Slovo Press se však v názvu nakladatelství ponechává (Academic Press, Cambridge 

University Press, Computer Press, HRD Press, Zoner Press apod.). 

Údaje na titulním listu nebo na rubu titulního listu 

Neal-Schuman Publishers, Inc. New York London 

                                                      
128 ČSN ISO 832 (01 0149). Informace a dokumentace – Bibliografický popis a citace – Pravidla zkracování 
bibliografických termínů. 
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Springer-Verlag London Berlin Heidelberg 

Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York 

Osborne McGraw-Hill Berkeley New York St. Louis San Francisco Auckland Bogotá... 

Nakladatelské údaje v bibliografické citaci 

New York : Neal-Schuman 

London : Springer 

Berlin : Springer 

Berkeley : Osborne McGraw-Hill 

Je-li v prameni údajů uvedeno více nakladatelů, uvádějí se v bibliografické citaci 

nakladatelské údaje typograficky nejvýraznějšího z nich nebo toho nakladatele, který je 

uveden na prvním místě. 

Chybějící údaje v popisovaném dokumentu 

Není-li v dokumentu uvedeno místo vydání, je možné je nahradit zkratkou B.m. (bez místa) 

nebo S.l. (sine loco)129. 

Není-li v dokumentu uveden nakladatel, je možné tento údaj nahradit zkratkou b.n. (bez 

nakladatele) nebo s.n. (sine nomine). 

S chybějícími nakladatelskými údaji se můžete setkat spíše u literatury staršího data 

vydání. 

2.8.3.3 Datum vydání 

Datum vydání se zapisuje tak, jak je uvedeno v prameni, zpravidla je to rok vydání 

dokumentu. Úplné datum se uvádí např. v bibliografické citaci patentového dokumentu, 

případně u citace článku z deníku. U vícesvazkových děl může datum vydání přesahovat více 

než jeden rok nebo vydávání nemusí být v době zpracování citace ukončeno. V prvním 

                                                      
129 Latinský výraz pro chybějící místo vydání v bibliografickém popisu; používá se ve zkrácené podobě 
v hranatých závorkách [s.l.]; obdobně pro chybějící jméno nakladatele: [s.n.] a pro chybějící rok vydání: [s.a.]. 
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případě se zapíší shrnující data (např. 1999-2001), ve druhém pak rok, kdy bylo vydávání 

zahájeno, s pomlčkou130, za kterou následuje mezera (1999- ). 

Někdy v dokumentu není uvedeno datum vydání, může tam však být datum udělení 

copyrightu nebo tisku (c2002, 2001 printing). 

Nelze-li rok vydání zjistit, je možné ho nahradit zkratkou b.r. (bez roku) nebo s.a. (sine 

anno).  

Údaje o vydávání u seriálových publikací 

Údaje o vydávání seriálových publikací jsou dvojí: 

 údaje v bibliografické citaci seriálové publikace, 

 údaje v bibliografické citaci článku v seriálové publikaci. 

Údaje v bibliografické citaci seriálové publikace 

V citaci časopisu se uvádějí buď souhrnné údaje o publikaci, jejíž vydávání ještě nebylo 

ukončeno, např. 1995, roč. 1, č. 1- , nebo údaje o určitém časovém období, po které byl 

časopis vydáván (nebo na které se v citaci odkazuje), např. 1956-1963, roč. 1-8. 

Příklady bibliografických citací seriálových publikací 

Vodní hospodářství & Ochrana ovzduší. Nadace VODA A VZDUCH. 1993-1994, 
roč. 43-44. Praha : Parta. ISSN 1210-4195. 

Acta metallurgica. 1953-1989, vol. 1-37. 12x ročně. Elmsford : Pergamon Press. 
ISSN 0001-6160. 

Acta metallurgica et materialia. 1990-1995, vol. 38-43. 12x ročně. Kidlington : 
Elsevier. ISSN 0956-7151. 

Acta materialia. 1996- , vol. 44- . 12x ročně. Kidlington : Elsevier. ISSN 1359-
6454. 

Údaje v bibliografické citaci článku v seriálové publikaci 

V citaci článku z časopisu se uvádějí co nejpřesnější údaje, které zpravidla zahrnují: rok 

vydání, pořadové číslo svazku (ročník, volume, tom apod.), číslo sešitu (číslo, number, issue 

                                                      
130 Ve skutečnosti nejde při uvádění rozsahu od-do v bibliografických citacích o pomlčku, nýbrž o spojovník. 
Jedná se v tomto případě o způsob zápisu převzatý ze zahraniční praxe. Více o pomlčce a spojovníku např. na 
webu Ústavu pro jazyk český AV ČR, http://www.ujc.cas.cz/poradna/odpo.html#pomlcka.  
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apod.), případně měsíc, ve kterém uvedené číslo vyšlo (ovšem jen tehdy, je-li tento údaj 

uveden ve zdrojovém dokumentu). 

Slova, jež jsou součástí údajů o vydávání, je možné vyjádřit zkratkou v souladu s normou 

ČSN ISO 832131. Zapisují se v jazyce originálu. 

Příklady bibliografických citací článku v seriálové publikaci 

DOLEJŠ, Petr. Technologický audit úpraven vody. Vodní hospodářství. 2001, roč. 
51, č. 1, s. 8-10. ISSN 1211-0760. 

STEIN, P. L. The Great Sydney water crisis of 1998. Water, Air and Soil 
Pollution. 2000, vol. 123, no. 1, s. 419-436. Dostupný též z WWW: 
<http://dx.doi.org/10.1023/A:1005255202854>. ISSN 0049-6979.  

SASIKUMAR, K.; MUJUMDAR, P. P. Application of fuzzy probability in water 
quality management of a river system. International Journal of Systems Science. 
May 2000, vol. 31, no. 5, s. 575-591. Dostupný též z WWW: 
<http://dx.doi.org/10.1080/002077200290894>. ISSN 0020-7721.  

2.8.3.4 Údaje o rozsahu 

U tištěných monografických publikací se rozsah zapisuje jako počet stran, listů apod., 

u vícesvazkových publikací pak počtem svazků. Zkratka označující strany se uvádí zpravidla 

v jazyce, ve kterém je psán text práce, pro niž jsou citace vytvářeny. Pokud je text psán česky, 

pak je to s. Je-li text psán anglicky, pak p. (z angl. pages). 

xix, 255 p. 

viii, 248 s. 

3 sv. 

3 vol. 

V bibliografické citaci části dokumentu se uvádí umístění citované části, např. 

časopiseckého článku, příspěvku ve sborníku nebo kapitoly v monografické publikaci, na 

stranách zdrojového dokumentu od-do, například takto: 

s. 35-52 

                                                      
131 ČSN ISO 832 (01 0149). Informace a dokumentace – Bibliografický popis a citace – Pravidla zkracování 
bibliografických termínů. 
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p. 35-52 

2.8.3.5 Údaje o standardním číslu 

Standardní číslo – ISBN, ISSN132 – přidělené popisné jednotce se zapisuje ve formě 

předepsané normou. 

ISBN (zkratka z angl. international standard book number), viz norma ČSN ISO 2108133.  

ISSN (zkratka z angl. international standard serial number), viz norma ČSN ISO 3297134.  

Příklady údaje ISBN: 

ISBN 0-201-77422-4. 

ISBN 978-0-470-51024-7. 

Příklady údaje ISSN: 

ISSN 1564-3794. 

ISSN 0005-125X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
132 Může jít i o další standardní čísla, jednak čísla používaná pro speciální dokumenty, jednak identifikátory 
elektronických dokumentů, např. DOI. 

133 ČSN ISO 2108 (01 0189). Informace a dokumentace – Mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN). 

134 ČSN ISO 3297 (01 0187). Informace a dokumentace – Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací 
(ISSN). 
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3 Bibliografické záznamy dokumentů podle ČSN ISO 690 

3.1 Úvod 

Norma ČSN ISO 690 stanoví zásady pro bibliografické citace tradičních dokumentů, které 

jsou nejčastěji citovány v odborných publikacích. Z tohoto důvodu se norma věnuje vedle 

monografických publikací rovněž citacím seriálových publikací (a jejich částí – kapitol, 

článků atd.) a také patentových dokumentů.  

V normě jsou specifikovány prvky, jež jsou důležité pro identifikaci a lokalizaci 

dokumentů. Vedle obecných pravidel, která byla vysvětlena v předchozí části tohoto textu, 

předepisuje tato norma strukturu bibliografických citací pro jednotlivé typy dokumentů: 

 monografické publikace, 

 seriálové publikace, 

 části nebo příspěvky v monografických publikacích, 

 články v seriálových publikacích, 

 patentové dokumenty. 

Norma ponechává na rozhodnutí zpracovatele bibliografických citací, jakým způsobem 

využije v souladu s potřebami vlastní práce, případně v souladu s vlastnostmi popisovaného 

dokumentu, zařazení nepovinných prvků do citací. 

3.2 Monografická publikace (kniha) 

Několik užitečných definic 

Dokument: zaznamenané informace nebo hmotný předmět, který je možno považovat za 
jednotku procesu dokumentace135. 

Publikace: dokument určený ke všeobecné distribuci a zpravidla vyrobený ve větším počtu 
kopií136. 

Kniha: duševní dílo vydané v psané, tištěné nebo elektronické formě, obvykle rozdělené na 
stránky a tvořící fyzickou jednotku137. 

                                                      
135 ČSN ISO 5127 (01 0162). Dokumentace a informace – Slovník, s. 15, 1.2.02. 

136 ČSN ISO 5127, s. 19, 2.1.11. 
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Svazek: stoh listů tvořící fyzickou jednotku, která je spojena vazbou138. 

Monografie: publikace v tištěné nebo netištěné formě, buď úplná v jednom svazku, nebo 
úplná či zamýšlená jako úplná v konečném počtu svazků139. 

Brožura: monografie o rozsahu nejvýše 48 stran140. 

Specifikaci prvků i struktury bibliografických citací, jež jsou uvedeny v normě ČSN ISO 690, 

je možné analogickým způsobem použít také pro bibliografické citace dalších tištěných 

dokumentů, které mají charakter knihy – příruček, sborníků, encyklopedií, učebnic apod.141  

3.2.1 Prameny údajů 

Jak jste se již dozvěděli v předchozím textu, údaje se do bibliografických citací přebírají 

z originálního dokumentu z příslušných pramenů údajů142. Rozsah údajů uvedených v knize 

i formální úprava knihy však závisí na postupech konkrétního nakladatelství. Doporučením 

pro nakladatele (vydavatele) je v České republice norma ČSN 01 0166143, která stanoví hlavní 

zásady formální nakladatelské (vydavatelské) úpravy knih a některých dalších druhů 

neperiodických publikací. 

Dalším důležitým doporučením pro nakladatele je mezinárodní norma ČSN ISO 1086144, 

která specifikuje informace, které se mají uvádět na titulních listech knih, a způsob, jakým 

mají být tyto informace prezentovány a uspořádány. 

V praxi se však setkáte s rozdílnou vydavatelskou úpravou knih respektující více či méně 

pokyny uvedené v normě ČSN ISO 1086, přičemž se samozřejmě liší úprava knih vydaných 

                                                                                                                                                                      
137 ČSN ISO 5127, s. 20, 2.1.12. 

138 ČSN ISO 5127, s. 35, 2.4.01. 

139 ČSN ISO 5127, s. 35, 2.4.02. 

140 ČSN ISO 5127, s. 35, 2.4.03. 

141 S určitými úpravami (doplňky) lze z této normy čerpat i při zpracování bibliografických citací dokumentů 
speciálních, mezi něž patří například disertační práce, normy, výzkumné nebo technické zprávy, firemní 
literatura aj. 

142 Případně z důvěryhodného zdroje. 

143 ČSN 01 0166. Nakladatelská (vydavatelská) úprava knih a některých dalších druhů neperiodických publikací. 

144 ČSN ISO 1086 (01 0159). Dokumentace a informace – Titulní listy knih. 
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v bývalém Československu do roku 1989 od úpravy knih vydávaných po roce 1989. 

Zahraniční praxe vykazuje také určité odlišnosti oproti normám. 

Základním pramenem údajů pro popis knih je titulní strana.  

Zde byste měli nalézt údaje o autorech, názvové údaje (název, podnázev), označení vydání a 

také údaje nakladatelské (název nakladatelství, místo vydání) nebo alespoň jejich část a rok 

vydání (vročení). Na rubu titulního listu by mělo být uvedeno mezinárodní standardní číslo 

knihy (ISBN).  

Některé další údaje je nutné dohledat na jiných místech knihy, například  

 v tiráži umístěné na konci knihy145,  

 na tzv. patitulní stránce (lícová strana listu předcházejícího titulnímu listu),  

 na protititulní stránce (říká se jí také frontispis)146,  

 na obálce nebo přebalu knihy. 

3.2.2 Údaje o rozsahu 

Údaje o rozsahu (stránkování) najdete v záhlaví nebo v zápatí stran (listů) prolistováním 

knihy. Pro uvedení rozsahu se používá údaj na poslední číslované straně. Zahraniční knihy 

mívají často dvojí stránkování. Úvodní strany (obsah, předmluva, poděkování apod.) bývají 

číslovány malými římskými číslicemi, teprve pak následuje stránkování arabskými číslicemi.  

Je-li v knize použito dvojí stránkování, pak je nezbytné v údajích o rozsahu uvést oba 

údaje. Příklad: xii, 285 s. 

TOKE, David. Green energy : a non-nuclear response to the greenhouse effect. 
London : Green Print, 1990. viii, 136 s. ISBN 1-85425-035-3. 

MEYER, Eric A. Eric Meyer on CSS : mastering the language of Web design. 
Indianapolis : New Riders, 2002. xix, 322 s. ISBN 0-7357-1245-X. 

                                                      
145 „Tiráž může být místo na konci dokumentu uvedena na rubu titulního listu.“ ČSN ISO 1086, s. 8, 4.2.3. 

146 Označení levé, sudé strany umístěné proti titulnímu listu, která není započítána do stránkování. 
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Čeští nakladatelé dnes přebírají některé zvyklosti běžné v zahraniční praxi, a tak se také 

u českých knih můžete s tímto způsobem stránkování setkat. Překlad zahraniční odborné 

knihy často zachovává stejnou vydavatelskou úpravu, včetně způsobu stránkování. 

MEYER, Eric A. Eric Meyer o CSS : ovládněte kaskádové styly! Brno : Zoner 
Press, 2004. xviii, 318 s. ISBN 80-86815-03-X. 

TIP 
V tomto textu je často zdůrazňováno, že při zpracování bibliografických citací je 
možné se spolehnout, samozřejmě s určitou úrovní znalostí způsobu zpracování 
bibliografických citací a práce s informačními zdroji obecně, na práci 
profesionálů, kteří s největší pravděpodobností vámi citovaný dokument dávno 
před vámi podrobně zpracovali. Pokud jde o knihy, pak jsou to nejčastěji 
zpracovatelé záznamů pro knihovní katalogy nebo pro záznamy do národních 
bibliografií. Není tedy nutné brát doslovně veškeré pokyny uváděné v postupech 
pro zpracování citací.  

Máte-li před sebou počítač připojený k Internetu, nemusíte knihou listovat, abyste 
našli všechny potřebné údaje pro bibliografickou citaci. Určitě neuškodí, budete-li 
vědět, kde je v knize najít, ale nic vám nebrání využít kvalitní zdroje a potřebné 
informace si v nich rychle vyhledat. Užitečným zdrojem informací (nejen) 
o knihách je souborný katalog WorldCat147.  Na příkladech (viz obr. 13 až 16) je 
názorně předvedeno, jak snadno lze z tohoto zdroje zjistit potřebné informace 
prostřednictvím ISBN. Pro vyhledání byly použity údaje z příkladů: Eric Meyer 
on CSS (originální vydání v angličtině a český překlad).   

 

 
Zdroj: WorldCat Copyright © 2001-2009 OCLC. All rights reserved 

Obrázek 13 Prostřednictvím ISBN byl ve WorldCat nalezen záznam knihy. Zobrazen je stručný 
záznam, poklepáním na hypertextový odkaz názvu se otevře podrobnější záznam, ve kterém lze zjistit 
další údaje o knize, případně využít další nabídky.  

                                                      
147 WorldCat, http://www.worldcat.org/ 
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Zdroj: WorldCat Copyright © 2001-2009 OCLC. All rights reserved 

Obrázek 14 Detail záznamu z WorldCat: položka Description (popis) obsahuje údaje o rozsahu 
knihy. 

 

 

 
Zdroj: WorldCat Copyright © 2001-2009 OCLC. All rights reserved 

Obrázek 15 Ve WorldCat se prostřednictvím ISBN najde i záznam českého překladu knihy. 
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Zdroj: WorldCat Copyright © 2001-2009 OCLC. All rights reserved 

Obrázek 16 Prostřednictvím odkazu Cite/Export si můžete stáhnout citaci, která se víceméně 
shoduje se strukturou bibliografické podle ČSN ISO 690. Tuto citaci poměrně snadno doplníte dalšími 
údaji (ISBN, rozsah, případně pořadí vydání), které získáte překopírováním ze záznamu z WorldCat 
(viz záložka Details). Upravit bibliografickou citaci podle typografických požadavků také nebude 
nijak časově náročné. 

3.2.3 Mezinárodní standardní číslo knihy 

Systém ISBN je identifikační systém pro monografie (tištěné knihy a brožury, slepecké tisky, 

zvukové knihy na různých nosičích, elektronické publikace apod.). Je spravován Mezinárodní 

agenturou ISBN148. 

ISBN (angl. international standard book number) je mezinárodní standardní číslo knihy 

identifikující název nebo vydání knihy nebo jiné monografie149. 

                                                      
148 International ISBN Agency, http://www.isbn-international.org/ 

149 ČSN ISO 5127, s. 55 (4.2.1.2.01) 
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ISBN je numerický údaj, původně tvořený 10 číslicemi. Od 1. 1. 2007 sestává z 13 číslic 

(arabské číslovky od 0 do 9; pouze v případě kontrolní číslice na poslední pozici 

u 10místného ISBN se může někdy vyskytovat X; algoritmus pro výpočet kontrolní číslice 

u 13místného ISBN je odlišný, proto se zde již X nevyskytuje). V psané nebo tištěné podobě 

musí mezinárodnímu číslu knihy předcházet písmena ISBN a každá jeho část musí být 

oddělena mezerou nebo spojovníkem150. 

Stejný údaj ISBN může tedy být uveden takto: 

ISBN 0-12-554522-3 (10místné ISBN) 

ISBN 0 12 554522 3 (10timístné ISBN) 

ISBN 978-0-12-554522-8 (13místné ISBN) 

ISBN 978 0 12 554522 8 (13místné ISBN) 

Nebylo-li citované knize přiděleno standardní číslo ISBN, je posledním prvkem 

v bibliografické citaci údaj o rozsahu. 

Příklad bibliografické citace knihy bez přiděleného ISBN: 

DROBNÝ, Josef. Dálková pásová doprava. Praha : SNTL, 1970. 153 s. 

3.3 Struktura bibliografické citace monografické publikace (knihy) 

Bloky údajů 

Autorské údaje. Názvové údaje. Údaje o vydání. Nakladatelské údaje a datum 

vydání. Údaje o rozsahu. Poznámka. Standardní číslo. 

Prvky bibliografické citace 

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název knihy : podnázev. Vydání. Místo vydání : Název 

nakladatelství, rok vydání. Počet stran (svazků). Poznámka. ISBN. 

 

                                                      
150 Nejsou součástí ISBN, slouží pouze pro zlepšení čitelnosti a porozumění vnitřní struktuře čísla. 
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Příklady bibliografických citací monografických publikací (knih) 

COOK, C. J.; KERSE, C. S.E.C. merger control. 3rd ed. London : Sweet & 
Maxwell, 2000. xxxi, 376 s. ISBN 0-421-66080-5. 

HARTLEY, Darin E. On-demand learning : training in the new millennium. 
Amherst : HRD Press, c2000. xiii, 171 s. ISBN 0-87425-539-2. 

HEROUT, Pavel. Učebnice jazyka C. 3. upr. vyd. České Budějovice : Kopp, 
2001.269 s. ISBN 80-85828-21-9. 

REISSIG, Wolfgang. Elements of distributed algorithms : modeling and analysis 
with Petri nets. Berlin : Springer, 1998. xi, 302 s. ISBN 3-540-62752-9. 

TURABIAN, Kate L. A manual for writers of research papers, theses, and 
dissertations : Chicago style for students and researchers. 7th ed. Chicago : 
University of Chicago Press, 2007. xviii, 466 s. ISBN 978-0-226-82337-7. 

VLK, Václav; VLK, Martin. Kachlové a selské sporáky. Praha : Grada, 2000. 
100 s. ISBN 80-247-9030-0. 

Bibliografická citace knihy podle jiného citačního stylu 

Chicago Style: 

Cook, C. J., and C. S. Kerse. 2000. E.C. merger control. London: Sweet & 
Maxwell. 

3.4 Kapitola z  monografické publikace (knihy) 

Prvky bibliografické citace 

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název knihy : podnázev. Vydání. Místo vydání : Název 

nakladatelství, rok vydání. Označení části a lokace ve zdrojovém dokumentu. 

Poznámka. ISBN. 

GERMANO, William P. From dissertation to book. Chicago: University of 
Chicago Press, c2005. Chap.151 6, Planning and doing, s. 66-78. ISBN 0-226-
28845-5. 

 

                                                      
151 Zkratka angl. slova kapitola, chapter. 
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3.5 Seriálové publikace 

Seriálová publikace (seriál, angl. serial) je publikace v tištěné nebo netištěné formě, vydávaná 

postupně po částech, obvykle s číselným nebo chronologickým označením a určená 

k neomezenému pokračování bez ohledu na periodicitu152. 

Periodikum (angl. periodical) je seriálová publikace zpravidla charakterizovaná růzností 

obsahu a přispěvatelů, a to jak v rámci jedné publikace, tak od jednoho čísla k druhému153. 

Seriálové publikace zahrnují: 

 časopisy, 

 noviny, 

 ročenky, 

 edice zpráv a sborníků institucí, 

 edice sborníků z konferencí, viz např. Lecture Notes in Mathematics, ISSN 0075-8434 
(Print) a ISSN 1617-9692 (Online)154, 

 edice monografií. 

3.5.1 Mezinárodní standardní číslo seriálové publikace 

ISSN (angl. international standard serial number, mezinárodní standardní číslo seriálové 

publikace) je mezinárodní standardní kód identifikující seriálovou publikaci155.  

V rámci mezinárodního systému ISSN je pro každou seriálovou publikaci zaveden 

klíčový název (angl. key title). 

Struktura bibliografické citace seriálové publikace 

Název. Nakladatelské údaje (Místo vydání : Název nakladatelství), roky vydání 

(od-do), ročník (od-do). Standardní číslo (ISSN). 

                                                      
152 ČSN ISO 5127, s. 35, 2.4.06. 

153 ČSN ISO 5127, s. 35, 2.4.07. 

154 http://www.springerlink.com/content/105633/ 

155 ČSN ISO 5127, s. 55, 4.2.1.2.02. 
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Bibliografická citace seriálové publikace 

Acta Metallurgica Slovaca. Košice : Hutnícka fakulta Technickej univerzity 

v Košiciach, 1995- , roč. 1- . ISSN 1335-1532. 

Acta Metallurgica. Elmsford : Pergamon Press, 1953-1989, roč. 1-37. ISSN 0001-

6160. 

3.6 Článek v seriálové publikaci 

Články publikované v odborných časopisech patří zřejmě k nejčastěji citovaným 

dokumentům. 

Popisovanou jednotkou je článek, proto citace začíná údaji o článku. Za nimi pak 

následuje citace zdrojového dokumentu jako celku, jasně typograficky a interpunkcí 

odlišená od citovaného článku. Závěrečnou částí citace je lokace (umístění) článku ve 

zdrojovém dokumentu uvedená příslušným stránkováním (s. od-do, s. 55-63). 

Standardní číslo ISSN se v bibliografické citaci článku podle normy ČSN ISO 690 

neuvádí156. Pokud je citovaný článek dostupný rovněž v elektronické verzi na webu 

nakladatele, je možné bibliografické údaje doplnit i informací o jeho dostupnosti s uvedením 

adresy (URL) dokumentu. 

Struktura bibliografické citace článku v seriálové publikaci 

[ÚDAJE O ČLÁNKU.] Autorské údaje. Názvové údaje. [ÚDAJE 

O ZDROJOVÉM DOKUMENTU.] Název. Rok vydání, ročník, číslo, strany od-

do. ISSN. 

 

                                                      
156 Vzhledem k tomu, že jde o údaj, který je používán v bibliografických bázích dat, v knihovních katalozích 
a v dalších zdrojích, je vhodné jej v citaci uvést, je-li zpracovateli známo, neboť identifikuje zdrojový dokument, 
a tím usnadňuje jeho lokalizaci. Je vhodné vzít v úvahu, že elektronické verze mívají přiděleno vlastní ISSN. 

Např. JOM Journal of the Minerals, Metals and Materials Society: ISSN1047-4838 (Print) 1543-1851 (Online) 
nebo  Metallurgical and Materials Transactions B: 1073-5615 (Print) 1543-1916 (Online), viz SpringerLink, 
http://www.springerlink.com/. 
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Bibliografická citace článku v seriálové publikaci 

FEBER, Jaromír. Metodologické poznámky nejen ke studiu ruské náboženské 
filosofie. Filosofický časopis. 2007, roč. 55, č. 5, s. 721-738. ISSN 0015-1831. 

OBALOVÁ, Lucie; BERNAUER, Bohumil. Katalytický rozklad oxidu dusného. 
Chemické listy. 2003, roč. 97, č. 5, s. 255-259. Dostupný též z WWW: 
<http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2003_05_02.pdf>. ISSN 0009-2770.  

LIWARSKA-BIZUKOJC, Ewa; LEDAKOWICZ, Stanislaw. RNA assay as 
a method of viable biomass determination in the organic fraction of municipal 
solid waste suspension. Biotechnology Letters. 2001, vol. 23, s. 1057–1060. 
Dostupný též z WWW: <http://dx.doi.org/10.1016/10.1023/A:1010550205658>. 
ISSN 0141-5492.  

HORŇAK, P.; MATSUDA, F.; KIMOTO, H. Fatigue crack behaviour in 
simulated boiling water reactor environment. Acta Metallurgica Slovaca. 2001, 
roč. 7, č. 1, s. 55-63. Dostupný též z WWW: 
<http://www.ams.tuke.sk/data/ams_online/2001/number1/mag05/mag05.pdf>. 
ISSN 1335-1532.  

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

LEHMANN, M. N.; O'LEARY, S.; DUNN, J. G. An evaluation of pretreatments 
to increase gold recovery from a refractory ore containing arsenopyrite and 
pyrrhotite. Minerals Engineering. 2000, vol. 13, no. 1, s. 1-18. Dostupný též 
z WWW: <http://dx.doi.org/10.1016/S0892-6875(99)00145-4>. ISSN 0892-6875.  

PEČTOVÁ, Iva; FEČKO, Peter; OVČAŘÍ, Pavla; TORA, Barbara.157 Vliv 
petrografického složení uhlí na jeho flotovatelnost. Uhlí-Rudy-Geologický 
průzkum. 2005, roč. 12, č. 10, s. 36-38. ISSN 1210-7697. 

WATKINS, L. M., et al.158 Purification and characterization of the aromatic 
desulfinase, 2-(20-hydroxyphenyl)benzenesulfinate desulfinase. Archives of 
Biochemistry and Biophysics. 2003, s. 14–23. Dostupný též z WWW: 
<http://dx.doi.org/10.1016/S0003-9861(03)00230-3>. ISSN 0003-9861. 

                                                      
157 Údaje o autorech článku je možné uvést i takto: PEČTOVÁ, Iva, aj. 

158 Tento článek má celkem devět autorů: L. M. Watkins, R. Rodriguez, D. Schneider, R. Broderick, M. Cruz, R. 
Chambers, E. Ruckman, M. Cody and G. T. Mrachko. 
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Bibliografická citace článku z časopisu podle jiného citačního stylu  

MLA Style: 

Lehmann, M. N., S. O'Leary, and J. G. Dunn. "An evaluation of pretreatments to 
increase gold recovery from a refractory ore containing arsenopyrite and 
pyrrhotite." Minerals Engineering 13 (2000) 1-18. 

3.7 Sborníky příspěvků 

Při studiu odborné literatury se zřejmě setkáte se sborníky příspěvků z konferencí, symposií, 

seminářů, workshopů apod. Bibliografické citace se zpracovávají obdobně jako citace 

monografických publikací. V autorských údajích se zpravidla uvádějí – jsou-li uvedeni na 

titulním listu – editoři (sestavovatelé, redaktoři apod.) těchto sborníků. Není-li uveden editor, 

je prvním prvkem bibliografické citace název sborníku. 

U sborníků jsou zpravidla na titulním listu uvedeny údaje o datu a místě konání akce. Jde 

vlastně o podnázev (podnázvy), a proto je vhodné tyto údaje do bibliografické citace 

zahrnout, neboť usnadňují vyhledání originálního dokumentu. 

Sborníky příspěvků z odborných akcí bývají zpravidla registrovány v oborově 

orientovaných bibliografických bázích dat (jako jsou např. Inspec159, Compendex160, 

Metadex161 apod.) i v multioborových bázích dat Web of Science (Conference Proceedings 

Citation Index) a Scopus, jak na úrovni celého sborníku, tak především na úrovni jednotlivých 

příspěvků.  

Bibliografické citace sborníku příspěvků 

FEČKO, Peter (ed.). New trends in mineral processing III : 24.6.-26.6.1999, VŠB-
TU Ostrava. Pt. 1. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 1999. 360 s. 
ISBN 80-7078-670-1. 

Airfield and highway pavements conference; ROESLER, Jeff (ed.). Airfield and 
highway pavements : efficient pavements supporting transportation's future : 
proceedings of the 2008 Airfield and Highway Pavements Conference, October 
15-18, 2008, Bellevue, Washington. Reston : American Society of Civil 
Engineers, 2009. viii, 648 s. ISBN 0-9674971-0-8. 

                                                      
159 http://www.theiet.org/publishing/inspec/ 

160 http://www.ei.org/compendex 

161 http://www.csa.com/factsheets/metadex-set-c.php 
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Bibliografická citace sborníku podle jiného citačního stylu 

MLA Style: 

Airfield and Highway Pavements Conference, and Jeff Roesler. Airfield and 
Highway Pavements: Efficient Pavements Supporting Transportation's Future : 
Proceedings of the 2008 Airfield and Highway Pavements Conference, October 
15-18, 2008, Bellevue, Washington. Reston, Va: American Society of Civil 
Engineers, 2009.  

3.8 Příspěvek ve sborníku příspěvků 

Články publikované ve sbornících příspěvků patří vedle časopiseckých článků 

a monografických publikací k nejčastěji citovaným dokumentům. 

Popisovanou jednotkou je článek, proto první část citace tvoří údaje o článku. Za nimi 

pak následuje bibliografická citace zdrojového dokumentu jako celku, jasně typograficky 

a interpunkcí odlišená od citovaného článku. Závěrečnou částí citace je lokace článku ve 

zdrojovém dokumentu uvedená příslušným stránkování (s. od-do). 

V bibliografické citaci článku ze sborníku, případně v citaci části monografické 

publikace, je nutné před údaji o zdrojovém dokumentu uvést slovo In (za tímto slovem se 

neuvádí žádné interpunkční znaménko!). 

Standardní číslo ISBN se v bibliografické citaci článku ze sborníku nebo v citaci části 

monografické publikace nemusí uvádět. Vzhledem k tomu, že k obstarání originálního 

dokumentu, tj. citovaného příspěvku nebo části monografické publikace, je zpravidla 

nezbytné vyhledat například v knihovním nebo nakladatelském katalogu záznam zdrojového 

dokumentu jako celku, je vhodné i zde ISBN uvést. ISBN je zpravidla jedním ze selekčních 

prvků, tzn., jde o údaj, jehož prostředním je možné prohledávat katalog. Je to jednoznačný 

údaj, který může urychlit či usnadnit identifikaci hledaného zdroje. 

Struktura bibliografické citace článku ve sborníku 

[ÚDAJE O ČLÁNKU.] Autorské údaje. Názvové údaje. In [ÚDAJE 

O ZDROJOVÉM DOKUMENTU.] Autorské údaje. Názvové údaje. Údaje 

o vydání. Nakladatelské údaje a datum vydání, údaje o rozsahu – lokaci příspěvku 

ve zdrojovém dokumentu (strany od-do). Standardní číslo. 
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Bibliografické citace článku ze sborníku 

BARTOŇOVÁ, Lucie; KLIKA, Zdeněk. Vliv obsahu prchavé hořlaviny 
v hořlavině uhlí na sorpční charakteristiky nedopalů vzniklých při spalování 
těchto uhlí. In HUMMEL, Martin; SAMKOVÁ, Radmila (ed.). Recyklace odpadů 
kovových a kovonosných : 5.4.-6.4.2006. Ostrava : VŠB-Technická univerzita 
Ostrava, 2006, s. 13-18. ISBN 80-248-1070-0. 

ČABLÍK, Vladimír; FEČKO, Peter. 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. 

HERZOG, Ulrich. Formal methods for performance evaluation. In BRINKSMA, 
Ed; HERMANNS, Holger; KATOEN, Joost-Pieter. Lectures on formal methods 
and performance analysis : first EEF/Euro Summer School on Trends in 
Computer Science, Berg en Dal, The Netherlands, July 3-7, 2000 : revised 
lectures. Berlin : Springer, 2001, s. 1-37. ISBN 3-540-42479-2. 

Bibliografická citace tohoto článku podle jiného citačního stylu 

MLA Style: 

Herzog, Ulrich."Formal methods for performance evaluation."Lectures on formal 
methods and performance analysis: first EEF/Euro Summer School on Trends in 
Computer Science, Berg en Dal, The Netherlands, July 3-7, 2000: revised 
lectures. Eds. Ed Brinksma, Holger Hermanns, and Joost-Pieter Katoen. Berlin: 
Springer, 2001.1-37. 

 

3.9 Patentové dokumenty 

Patentový dokument je oficiálně publikovaná specifikace definující vynález. Jeho cílem je 

získání práv k vynálezu nebo jejich ochrana. 

Pramenem údajů pro bibliografickou citaci je titulní strana patentového 

dokumentu. 
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Struktura bibliografické citace patentového dokumentu 

PŘIHLAŠOVATEL. Název vynálezu. Původce vynálezu: PŘÍJMENÍ, Jméno.162 

Poznámka (kód MPT – Mezinárodního patentového třídění, Int. Cl. International 

Patent Classification, IPC)163. Země nebo vydávající úřad. Druh patentového 

dokumentu, číslo. Datum vydání citovaného dokumentu. 

Bibliografická citace patentového dokumentu 

MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL. Image formation control method, 
image forming apparatus using the same and storage medium to which the same 
is applied. Inventors: TAKAMINE, Kouichi; MURATA, Kazuyuki. Int. Cl.: 
G03G 15/00. United States Patent, 6 771 914. 2003-08-24. 

KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA. Processing apparatus, processing system and 
processing method. United States Patent, 6 332 909. 2001-12-15.164 

Bibliografická citace tohoto patentu podle jiného citačního stylu 

Harvard Style: 

Teshima, Kouichi et al. (2001). Kabushiki Kaisha Toshiba. Processing apparatus, 
processing system and processing method. U.S. Pat. 6,332,909. 

 

4 Bibliografické citace speciálních dokumentů 

Při své práci se setkáte s nutností citovat i další typy dokumentů, které nejsou popsány 

v normě ČSN ISO 690. Při zpracování bibliografických citací speciálních druhů dokumentů, 

mezi něž patří například vysokoškolské kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, disertační 

a habilitační práce), výzkumné zprávy, normy nebo firemní literatura, je možné se řídit 

obecnými pravidly uvedenými v normě ČSN ISO 690. 

                                                      
162 Podle ČSN ISO 690 jde o nepovinný údaj. 

163 Rovněž nepovinný údaj. 

164 Bibliografická citace bez nepovinných údajů je díky stručnosti přehledná. Podle názvu je patent snadno 
vyhledatelný, např. v Google Patents , http://www.google.com/ptshp, nejlépe jako fráze takto: "Processing 
apparatus, processing system and processing method"; nebo podle čísla patentu: 6332909. 
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Znamená to tedy, že i pro citace těchto dokumentů platí tatáž obecná pravidla a zásady, jako 

pro bibliografické citace ostatních tradičních dokumentů: 

 Údaje zařazené do bibliografické citace jsou přebírány z originálního dokumentu. 

 Základní strukturu bibliografické citace tvoří zpravidla tyto bloky údajů: Autorské 
údaje. Názvové údaje. Nakladatelské údaje a datum vydání. Údaje o rozsahu. Oproti 
tradičním dokumentům je nutné zařadit do citace některé další prvky charakteristické 
pro daný typ dokumentu.    

 Pro pravopisné (transliterace, psaní velkých písmen, zkratek, interpunkce apod.) i pro 

formální typografickou úpravu bibliografických citací, např. pro použití jiného řezu 

písma k odlišení a zvýraznění některého prvku, platí pravidla uvedená v normě ČSN 

ISO 690. 

4.1 Vysokoškolské kvalifikační práce 

Zpracování bibliografických citací bakalářských, diplomových, disertačních nebo 

habilitačních prací je velmi jednoduché. Jednou z výhod těchto prací je, že mají pouze 

jednoho autora. Většinu potřebných údajů naleznete na titulním listu, tytéž údaje jsou 

zpravidla uváděny i na obálce dokumentu. Vyhledat si v textu dokumentu musíte údaje 

o rozsahu, přičemž údaj o počtu stran (nebo listů) bývá v tomto případě zpravidla nutné 

doplnit také informací o přílohách.  

Tyto práce patří mezi tzv. šedou literaturu (angl. grey literature), tj. nejsou zpravidla 

vydávány a šířeny na knižním trhu. Pokud byla práce vydána, např. nakladatelstvím 

univerzity, zpracuje se obdobně jako knižní monografie. Vedle autorských údajů, názvových 

údajů a údajů o rozsahu se do poznámky uvádí druh vysokoškolské kvalifikační práce165, 

získaný titul, informace o vysoké škole, na které byla práce obhájena, a rok obhajoby.  

Pokud práce nebyla vydána (což se týká většiny českých vysokoškolských kvalifikačních 

prací), místo nakladatelských údajů se uvede pouze sídlo vysoké školy (město) a rok obhájení. 

Další údaje jsou shodné jako u vydané práce.  

                                                      
165 Například: bakalářská práce, diplomová práce, kandidátská disertační práce, doktorská disertační práce, 
habilitační práce, master's thesis, dissertation apod. 
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V současné době je řada vysokoškolských kvalifikačních prací zpřístupňována také (nebo 

pouze) v elektronické podobě. Je proto užitečné doplnit bibliografické údaje také informací 

o dostupnosti elektronické verze práce166.   

Prvky bibliografické citace 

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název práce. Sídlo vysoké školy, rok. Počet stran, počet 

příloh. Druh práce (Dosažený titul). Název vysoké školy. Fakulta. Rok obhájení 

práce. Dostupnost online verze. 

 

Příklady bibliografických citací vysokoškolských kvalifikačních prací 

BĚLICA, Josef. Tvařitelnost šroubové oceli typu 23 MN B4T. Ostrava, 2001. 34 
l., [64] l. příl. Bakalářská práce (Bc.). VŠB–Technická univerzita Ostrava. Fakulta 
strojní.  

PLEVOVÁ, Marie. Postavení Euroregionu Bílé Karpaty v rámci přeshraniční 
spolupráce v ČR [online]. Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 2009 [cit. 2010-01-20].  
Diplomová práce (Ing.). Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava. 
Ekonomická fakulta. Dostupná z: <http://hdl.handle.net/10084/72271>.   

ŘEPKA, Vlastimil. Určení optimální hranice zrnitosti při flotaci černého uhlí. 
Ostrava, 2001. 104 l., 140 l. příl. Disertační práce (PhD.). VŠB-Technická 
univerzita Ostrava. Fakulta hornicko-geologická. 

ABBOTT, Michael Shawn. Kinematics, dynamics and control of single-axle, two-
wheel vehicles (biplanar bicycles) [online]. Blacksburg : Virginia Polytechnic 
Institute and State University, 2000 [cit. 2010-01-20]. viii, 92 s. Master's thesis. 
Dostupná z: <http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-04132000-
14590026/unrestricted/Abbott.PDF>. 

BÖSING, Klaus Dieter. Aspekte der Schattierung dreidimensionaler Objekte zur 
realitätsnahen Visualisierung in der Computer Graphics. Berlin, 1989. v, 222 s. 
Dissertation. Technische Universität Berlin. 

                                                      
166 V případě, že je práce zpřístupněna výhradně elektronicky, měla by být vedle informace o dostupnosti 
bibliografické citace doplněna také o prvky uváděné v citacích elektronických dokumentů: druh nosiče [online] 
a datum citování [cit. 2010-01-20]. Údaje se uvádějí v hranatých závorkách, neboť nejsou součástí citovaného 
dokumentu.  
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Bibliografická citace této práce podle jiného citačního stylu 

MLA Style: 

Bösing, Klaus Dieter. Aspekte der Schattierung dreidimensionaler Objekte zur 
realitätsnahen Visualisierung in der Computer Graphics. Diss. Technische U 
Berlin, 1989. 

4.2 Normy 

Pro bibliografické citace norem lze převzít základní pravidla rovněž z normy ČSN ISO 690. 

Při jejich zpracování je důležité si znovu připomenout, že smyslem bibliografických citací je 

mj. možnost zpětného vyhledání původního dokumentu. Bibliografická citace tedy musí 

obsahovat nezbytné identifikační údaje. 

U normativních dokumentů je tím nejvýznamnějším údajem označení normy. Tento údaj 

zpravidla obsahuje číslo normy a informaci označující zpracovatele, tj. místo vzniku 

a platnosti normy. Je-li součástí označení normy údaj ČSN ISO, pak to znamená, že jde 

o českou normu zpracovanou Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví (ÚNMZ), dříve Českým normalizačním institutem (ČNI), jež byla převzata 

z mezinárodní normy zpracované v rámci International Organization for Standardization 

(ISO). 

Struktura bibliografické citace normy 

Bloky údajů 

Označení normy. Názvové údaje. Vydání. Nakladatelské údaje a datum vydání. 

Údaje o rozsahu. 

Prvky bibliografické citace 

Označení normy. Název : podnázev. Místo vydání : Vydavatel (nakladatel), rok 

vydání. Počet stran. 
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Příklady bibliografických citací norem 

ČSN EN ISO 9004. Systémy managementu jakosti : směrnice pro zlepšování 
výkonnosti. Praha : Český normalizační institut, 2001. 93 s. 

ASTM G5-94(2004). Standard reference test method for making potentiostatic 
and potentiodynamic anodic polarization measurements. West Conshohocken : 
American Society for Testing and Materials, 2004. 12 s. 

DIN 2395-2. Geschweißte Präzisionsstahlrohre mit rechteckigem und 
quadratischem Querschnitt : technische Lieferbedingungen für allgemeine 
Verwendung. Berlin : DIN Deutsche Institut für Normung, 1994. 4 s. 

4.3 Výzkumné a technické zprávy 

Stejně jako u ostatních typů dokumentů je v bibliografické citaci výzkumné zprávy nezbytné 

uvést nejdůležitější údaje, které umožní identifikovat daný dokument. Výzkumné (případně 

technické) zprávy, patří mezi tzv. šedou literaturu. Jde tedy o publikace, jež nejsou běžně 

dostupné na knižním trhu. Lze je však vyhledat v různých zdrojích, v oborově zaměřených 

komerčních bázích dat, v online katalozích knihoven nebo ve specializovaných bázích dat a 

v řadě zdrojů volně dostupných. A samozřejmě také získat, vypůjčit, koupit nebo stáhnout 

v elektronické verzi z elektronického zdroje. V současnosti bývají výzkumné zprávy 

zveřejňovány elektronicky v institucionálních nebo specializovaných oborově zaměřených 

repozitářích a databázích. 

U výzkumných nebo technických zpráv se v poznámce uvádí druh zprávy v jazyce 

originálu a – je-li uvedeno – také číslo zprávy, resp. výzkumného úkolu apod. Vzhledem 

k tomu, že tyto dokumenty nebývají publikovány, neobsahují údaje o nakladateli; v poznámce 

se uvede název organizace, kde byla zpráva zpracována (kde byl řešen výzkumný úkol)167.  

Prvky bibliografické citace 

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název : podnázev. Sídlo instituce, rok. Počet stran (listů), 

přílohy. Informace o výzkumném úkolu a druhu zprávy. Instituce. 

                                                      
167 Pravidla pro formální úpravu vědeckých a technických zpráv stanoví norma ČSN ISO 5966. V této normě 
jsou zahrnuty i pokyny pro uvedení bibliografických informací pro pro účely jejich zpracování a zpětného 
vyhledání (s. 16, 10.2). 
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Příklady bibliografických citací výzkumných zpráv 

PŘIBYL, Josef; VONDRÁK, Vladimír. Studium stahování tvárné litiny. Ostrava, 
1968. 99 s. Výzkumná zpráva fakultního výzkumného úkolu F-10. Vysoká škola 
báňská, Hutnická fakulta. 

LICHÝ, Michael aj. Proudění dvojfázové směsi potrubím. Ostrava, 1998. 118 s. 
Závěrečná výzkumná zpráva projektu GA ČR č. 101/96/0828, (1996-1998). VŠB-
Technická univerzita Ostrava.  

VÍTEČEK, Antonín; SMUTNÝ, Lubomír. Nové přístupy k řízení složitých 
nelineárních dynamických podsystémů. Ostrava, 1996. 38, [93] l. Technická 
zpráva grantového projektu GA ČR 101/95/1085. VŠB-Technická univerzita 
Ostrava. 

Probabilistic approach for predicting concrete containment leakage. Palo Alto : 
Electric Power Research Institute, 1993. 2 vol. Report number EPRI TR-102176. 

ALDERMAN, C. J. Life-cycle cost and impacts : alternatives for managing KE 
basin sludge. Richland : Fluor Daniel Hanford, Inc., 1997. 120 p. Report number 
HNF-SD-SNF-TA-015. 

Bibliografická citace výzkumné zprávy podle jiného citačního stylu  

CSE Style: 

Alderman CJ. 1997. Life-cycle cost and impacts: alternatives for managing KE 
basin sludge. Richland: Fluor Daniel Hanford, Inc. Report No.: HNF-SD-SNF-
TA-015.120 p. 

4.4 Firemní literatura 

Firemní literatura patří rovněž mezi užitečné zdroje informací, a tak se dá očekávat, že budete 

stát před problémem jak správně citovat takový dokument. Důležitými údaji jsou v tomto 

případě název a sídlo firmy168, která informační materiál o svém výrobku nebo službě vydala. 

Stejně jako u jiných typů dokumentů se dnes často můžete setkat s firemní literaturou 

publikovanou elektronicky na webových stránkách firem. Nejčastěji jsou tyto firemní 

materiály šířeny ve formátu PDF. Zpravidla jde o elektronické verze katalogů, specifikací 

výrobků, příruček, manuálů, ceníků apod., jež jsou jinak šířeny tradičním způsobem, tedy 

tiskem. V takovém případě je nezbytné bibliografické citace firemních materiálů doplnit 

                                                      
168 Jako korporativním autor. 
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o prvky uváděné v citacích elektronických dokumentů (údaj o dostupnosti, nosiči a datu 

citování). 

Příklady bibliografických citací firemní literatury 

EUROPEAN PATENT OFFICE, Vienna. Esp@cenet in action : a six-step guide 
to searching. 2000. [4] s. 

KARDEX, Praha. Office. 2000.18 s. 

MACROMEDIA, San Francisco. Macromedia Flash 5 : using Flash. 2000. 380 s. 

4.5 Legislativní dokumenty 

Při zpracování bibliografických citací legislativních dokumentů je možné vyjít z pokynů pro 

citace jiných druhů dokumentů. Úvodním prvkem citace je v tomto případě název státu, jako 

korporativní autor. Uvedené příklady jsou citacemi zákonů vydaných v tištěné Sbírce zákonů.  

Příklady bibliografických zákonů České republiky 

Česko. Zákon č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického 
tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). In Sbírka zákonů, 
Česká republika. 2000, částka 17, s. 586–593. 

Česko. Zákon č. 81/2005 Sb., kterým se mění zákon, zákon č. 121/2000 Sb., 
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon). In Sbírka zákonů, Česká republika. 2005, 
částka 23, s. 658–659. Dostupný též z WWW: 
<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2005/sb023-05.pdf>. 

5 Bibliografické citace elektronických dokumentů 

Elektronické dokumenty dostupné online na Internetu i na dalších nosičích představují 

relativně nové formy šíření informací. Díky rozvoji moderních informačních technologií je 

však dnes velké množství informací publikováno pouze elektronicky. Jiné dokumenty jsou 

sice publikovány tradičně tiskem, ale současně jsou dostupné i jejich elektronické verze. Také 

se můžete setkat s dodatečně digitalizovanými dokumenty, často jinak obtížně dostupnými. 

Některé typy elektronických dokumentů jsou obdobou tradičních forem publikování 

(časopisy, knihy, sborníky z konferencí apod.). Uchovávají si proto i v elektronické podobě 
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základní charakteristiky shodné s tištěnou podobou. Další typy dokumentů se objevily až díky 

elektronickému publikování a nemají tedy svůj tradiční tištěný ekvivalent. 

5.1 Podle čeho citovat elektronické zdroje 

Jednou z důležitých věcí souvisejících s nárůstem informačních zdrojů na Internetu a jejich 

využíváním pro profesionální práci a pro studium se stala otázka, jak mají být elektronické 

zdroje citovány v odborné literatuře. Stále častěji se totiž bude stávat, že informace budou 

uživatelům známy (a to i tehdy, budou-li rovněž vydány tradičním způsobem – tiskem) pouze 

prostřednictvím elektronických verzí, neboť elektronické forma informací usnadňuje jejich 

šíření i dostupnost. 

V současnosti je k dispozici mezinárodní norma ISO 690-2, která problematiku citování 

elektronických informačních zdrojů řeší. Zabývá se specifikací datových prvků a jejich 

předepsaným pořadím v bibliografických odkazech na dokumenty. Její česká verze vyšla 

v lednu 2000. 

ČSN ISO 690-2. Informace a dokumentace – Bibliografické citace – Část 2: 
Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha : Český normalizační institut, 
2000. 22 s. 

V textu jsou uvedeny příklady bibliografických citací vybraných typů elektronických 

dokumentů podle této normy. Normu ISO 690-2 respektuje například i Chicago Manual of 

Style169. Při psaní textů se však můžete setkat s požadavky na zpracování bibliografických 

citací podle jiných citačních stylů, stejně jako je tomu u tradičních tištěných dokumentů. Při 

své práci respektujte pokyny toho, kdo vám úkol uložil. Opět zde platí, že v zásadě jsou 

v bibliografických citacích elektronických dokumentů podle různých stylů uváděny prakticky 

shodné údaje, jenom v poněkud pozměněné formální úpravě. 

5.2 Jaké jsou další citační styly pro elektronické dokumenty 

Způsob citování elektronických dokumentů není dosud, přestože existuje již od roku 1997 

také mezinárodní norma ISO 690-2170, jednoznačně určen. Je zřejmé, že se s rozvojem nových 

                                                      
169 The Chicago Manual of Style, viz též http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html 

170 Tato norma je vlastně zastaralá, neboť z pohledu rozvoje elektronického publikování a vývoje moderních 
informačních a komunikačních technologií je rok 1997 dávnou historií; jak je uvedeno v úvodu, měla by být 
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forem elektronického publikování budou citační pravidla neustále vyvíjet. Stejně jako je tomu 

u bibliografických citací tradičních dokumentů, i pro zpracování bibliografických citací 

dokumentů elektronických je možné podle potřeb využívat různé citační styly. Jsou to 

především příručky pro autory publikací, na které již bylo upozorněno v souvislosti 

s citačními styly pro tradiční dokumenty. Metody citování elektronických zdrojů jsou dnes již 

zpravidla zahrnuty do nejnovějších vydání těchto příruček (APA Style171, MLA Style172, 

Chicago Style173). 

Kromě těchto citačních stylů jsou k dispozici i další zásady pro citování elektronických 

zdrojů, např. The Columbia Guide to Online Style174. Tato příručka je zaměřená právě na 

práci s elektronickými dokumenty dostupnými online. Podrobně se zpracováním 

elektronických zdrojů zabývá i příručka orientovaná na zdroje z oblasti lékařských věd Citing 

medicine: the NLM style guide for authors, editors, and publishers175.  

Stejně jako u bibliografických citací tradičních dokumentů stanoví i pro citace 

elektronických dokumentů svá pravidla také nakladatelé a vydavatelé časopisů.  

Jednotlivé citační styly se v přístupech k citování elektronických zdrojů liší. Obecně lze 

konstatovat, že mezi nimi nepanuje jednoznačná shoda. I přesto lze vyčíst dvě základní 

shodná pravidla: 

 bibliografická citace musí obsahovat maximum údajů nezbytných s ohledem na 
autorská práva a na dostupnost zdroje, 

 v případě, že neexistují zvláštní pravidla pro určitý typ elektronického zdroje, je 
vhodné zpracovat jeho citaci analogicky v souladu s pravidly pro tištěný zdroj. 

To jsou také hlavní zásady, jimiž by se měl řídit zpracovatel bibliografických citací. 

                                                                                                                                                                      
v roce 2010 vydána revidovaná norma ISO 690, kde jistě bude rozvoj nových forem elektronického publikování 
zohledněn. 

171 APA Style, http://www.apastyle.org/ 

172 Viz The MLA Handbook for Writers of Research Papers and the MLA Style Manual and Guide to Scholarly 
Publishing, http://www.mla.org/style_faq1 
173 The Chicago Manual of Style. 

174 WALKER, J. R., The Columbia guide to online style. 

175 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bookres.fcgi/citmed/frontpage.html 



Jak zpracovávat bibliografické citace a vytvářet jejich soupisy 

 84

5.3 Obecné zásady pro bibliografické citace elektronických dokumentů 

Při citování elektronických zdrojů je nutné dodržovat určité zásady používané pro citování 

tradičních tištěných dokumentů. I zde platí především platí, že smyslem citování je 

poskytnout dostatek údajů k tomu, aby byl kdokoliv schopen vyhledat a získat původní 

dokument. 

 Údaje zařazené do bibliografické citace jsou přebírány z originálního dokumentu. 

 Struktura bibliografických citací, tj. stanovení a posloupnost prvků v bibliografické 

citaci elektronického dokumentu je obdobou struktury bibliografických citací 

tradičních dokumentů. Navíc jsou v bibliografických citacích uváděny údaje 

charakterizující elektronické dokumenty (druh nosiče, datum citování, adresa síťového 

zdroje). 

 Pro uvádění autorských a názvových údajů platí shodná pravidla jako 

u bibliografických citací tradičních dokumentů. 

 Obecná pravidla platí i pro uvádění údajů o vydavatelích (nakladatelích) či pro další 

údaje, pokud se tyto údaje vyskytují, resp. je možné je zjistit, také u elektronických 

dokumentů. 

 Pro pravopisné úpravy (transliterace, psaní velkých písmen, zkratek, interpunkce 

apod.) i pro formální úpravu bibliografických citací – např. použití jiného řezu písma 

pro odlišení a zvýraznění prvku – platí pravidla uvedená v normě ČSN ISO 690. 

Důležitou odlišností oproti tradičním dokumentům je dynamičnost elektronických 

dokumentů, především dokumentů síťových. Elektronické dokumenty tedy mohou být 

neměnné nebo mohou být ovlivněny výhodami elektronického prostředí, tzn., že mohou být 

měněny (aktualizovány), ať už po stránce obsahové nebo formální úpravy. 

Dokumenty zveřejněné v prostředí Internetu mohou být přesunuty na jiné místo nebo 

zcela odstraněny ze serveru poskytovatele. Při zpracování bibliografických citací, ale 

především při získávání citovaných dokumentů se tedy mohou výhody elektronického 

publikování proměnit v komplikace. I z toho důvodu je nezbytné poskytnout informace 

o elektronickém síťovém zdroji v takovém rozsahu, aby bylo možné jej v případě potřeby 

vyhledat prostřednictvím některého z vyhledávacích nástrojů176. Někdy lze dokument 

                                                      
176 Např. prostřednictvím Google, http://www.google.com/. 
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vyhledat snadno podle názvu, došlo-li jen k jeho přesunutí na jiný server nebo k modifikaci 

jeho původní adresy (URL). Pokud byl dokument odstraněn ze serveru poskytovatele, 

neznamená to ještě, že zmizel úplně. Řadu dokumentů je možné vyhledat v archivech, jedním 

z nich je například Internet Archive177. 

5.4 Druhy elektronických zdrojů 

Elektronické dokumenty podle ČSN ISO 690-2: 

 elektronické monografie, databáze a počítačové programy, jejich části a příspěvky do 
těchto zdrojů, 

 elektronické seriálové publikace (jako celek) a články v těchto publikacích, 

 elektronické nástěnky, diskusní fóra a elektronické zprávy. 

5.5 Důležité charakteristiky elektronických dokumentů 

 druh nosiče178 – uvádí se v hranatých závorkách za názvem citovaného dokumentu: 
[online], [CD-ROM], [magnetická páska], [disk], například: „Informace na dlani 2002 
[CD-ROM].“; v případě potřeby je možné spolu s nosičem uvést také druh 
dokumentu, např. [monografie na CD-ROM], [online seriálová publikace]; 

 vydání179 (release) – například pořadové číslo verze programu; 

 datum aktualizace nebo revize180 – je-li tento údaj uveden společně s datem 
zveřejnění, měl by být součástí citace, neboť aktualizace mohla způsobit změnu 
obsahu původního dokumentu; 

 datum citování181 – uvádí se v hranatých závorkách v jazyce originálu u dokumentů, 
které mohou podléhat změnám, tj. u online dokumentů, případně tehdy, nelze-li zjistit 
datum zveřejnění, před datem citování se uvádí zkratka cit., například takto:               
[cit. 2010-01-20]; 

                                                      
177 Internet Archive, http://www.archive.org/ 

178 ČSN ISO 690-2, s. 15, 7.3. 

179 ČSN ISO 690-2, s. 16, 7.5. 

180 ČSN ISO 690-2, s. 18, 7.9.3. 

181 ČSN ISO 690-2, s. 18, 7.9.4. 
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 údaj o dostupnosti  a přístupnosti182 – tato informace se označuje slovy „Dostupný 
z“ nebo ekvivalentní frází, například: „Přístup z“, „Dostupný na“, „Available from“, 
včetně přístupového protokolu či služby, například: „Dostupný z WWW:“; 
URL zdroje se uvádí mezi znaky < > (ostré závorky) takto:                   
<http://knihovna.vsb.cz/>. 

Na rozdíl od tradičních tištěných dokumentů nejsou tyto dokumenty zpravidla 

charakterizovány údaji o rozsahu, jako jsou svazky, čísla, počet stran. To se samozřejmě 

netýká elektronických verzí tištěných dokumentů, jež jsou šířeny ve formátu PDF, neboť jsou 

to (s jistým zjednodušením) elektronické kopie tištěných verzí. Tyto elektronické dokumenty 

jsou stránkovány; údaje o rozsahu však není nezbytné uvádět. 

Bylo-li elektronickému dokumentu přiděleno standardní číslo (ISBN, ISSN), mělo by být 

v bibliografické citaci uvedeno, a to i tam, kde u tradičních dokumentů není podle ČSN 

ISO 690 povinným údajem. Například bibliografická citace článku v elektronické seriálové 

publikaci by měla obsahovat údaj o ISSN. 

5.6 Příklady bibliografických citací elektronických dokumentů 

Nejčastěji se zřejmě setkáte s nutností citovat webové dokumenty, takže pro inspiraci alespoň 

několik příkladů. Druh citovaných dokumentů uvedených v příkladech vychází ze zkušeností 

s nejčastěji citovanými elektronickými dokumenty. V případě nutnosti citování jiného 

elektronického dokumenty není problém konzultovat normu ČSN ISO 690-2183, informace 

uvedené v příručkách184 nebo informace v nakladatelských pokynech pro autory. Mnoho 

užitečných informací je možné nalézt na webu185. Především je však možné pro české 

prostředí doporučit metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací, kde 

je problematika citování různých druhů elektronických dokumentů velmi podrobně 

dokumentována prostřednictvím konkrétních příkladů186. Vzhledem k tomu, že je v roce 2010 

možné očekávat vydání revidované normy ISO 690, která by měla pokrýt i oblast 

                                                      
182 ČSN ISO 690-2, s. 20, 7.12. 

183 ČSN ISO 690-2, s. 8-13, 5 Struktura bibliografických citací. 

184 Např. WALKER, J. R., The Columbia guide to online style. 

185 Např. HACKER, Diana. Research and Documentation Online, http://www.dianahacker.com/resdoc/. 

186 BRATKOVÁ, Eva. (zprac.). Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle 
mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2, http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf 
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elektronických zdrojů, nepovažuji za účelné uvádět nyní podrobné příklady dalších druhů 

dokumentů, které nebývají tak často citovány. 

Některé z dokumentů uvedených v příkladech jsou elektronickými verzemi tradičních 

dokumentů. A to doslova – tj. dokument je publikován buď souběžně v tištěné i elektronické 

verzi, nebo byl později zpřístupněn rovněž elektronicky187. Buď byl nakladatelem pro 

zpřístupnění elektronické verze využit původní zdrojový text určený pro tisk, nebo jde 

o dodatečně digitalizovanou papírovou předlohu. Nemusí jít vždy jen o zpřístupnění 

nakladatelem (vydavatelem) publikované původní verze dokumentu. Plné texty jsou často 

zpřístupňovány v bázích dat, v archivech, repozitářích aj. zdrojích. Je-li elektronický 

dokument de facto elektronickou kopií původní papírové verze, je při zpracování 

bibliografické citace možné využít postupy pro zpracování citací tradičních dokumentů 

a doplnit citaci informací o dostupnosti elektronické verze. Podstatná je zde přesná 

a bezchybná bibliografická citace dokumentu188. S těmito údaji je možné kdykoliv dohledat 

citovanou publikaci podle potřeby a možností zájemce o text. Díky přesným bibliografickým 

údajům má kdokoliv možnost získat původní papírový dokument nebo jeho elektronickou 

verzi.  

Je však nutné rozlišovat mezi dokumenty, které jsou přístupné ve formátu PDF (případně 

v jiném formátu189, který může být rovněž použit pro zpřístupnění digitalizované kopie 

původního dokumentu) a mezi dokumenty, které jsou elektronickou verzí dokumentu 

publikovaného původně tradičním způsobem. Dokumenty, které jsou zpřístupněné v HTML 

verzích na webu (případně dostupné v jiném formátu, např. v prostém textu apod.) nezaručují 

naprostou shodu obsahu s původním dokumentem. V takovém případě je vždy vhodné citovat 

elektronický dokument v té verzi, ze které jste čerpali informace pro svou práci. Je vždy 

                                                      
187 V současnosti je již běžné, že na nakladatelských serverech jsou dostupné úplné ročníky časopisů od prvních 
čísel prvních ročníků, viz např. časopis Applied Physics Letters, jehož 1. číslo vyšlo v prosinci 1962;  
http://scitation.aip.org/dbt/dbt.jsp?KEY=APPLAB&Volume=1 (samozřejmě to není ani zdaleka ten nejstarší 
časopis dostupný v úplnosti na webu). 

188 Díky rozvoji reprografické techniky a informačních a komunikačních technologií se dnes spíše výjimečně pro 
studium článků z vědeckých časopisů používají jejich originální papírové verze; naprostá většina zájemců 
pracuje s kopiemi, často získanými např. prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb nebo služeb 
dodávání dokumentů. 

189 Např. formát TIFF (Tagged Image File Format). Tento formát byl původně vytvořen pro účely skenování 
výrobci skenerů. Dnes je vlastníkem formátu TIFF firma Adobe, více viz 
http://partners.adobe.com/public/developer/tiff/index.html. 
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nezbytné zvážit konkrétní zdroj a pak se rozhodnout pro odpovídající způsob vytvoření citace. 

řada autorů zveřejňuje, např. v oborově zaměřených repozitářích preprinty svých příspěvků 

do odborných publikací, případně podle možností také postprinty190, které ovšem často 

nejsou identické s oficiálně zveřejněnými publikacemi (neobsahují formátování a další 

typografické a bibliografické náležitosti časopisu, ve kterém byly publikovány). Pokud máte 

přístup pouze k autorské verzi příspěvku, je nezbytné v citaci uvést informace jednoznačně 

identifikující dokument, ze kterého jste čerpali. Nelze tedy dokument citovat tak, jako byste 

citovali kopii reprodukovanou z originálního dokumentu publikovaného nakladatelem.  

Jiné dokumenty jsou zveřejněny výhradně elektronicky, avšak vydavatelský model 

kopíruje tradiční vydavatelské postupy (elektronické časopisy, elektronické knihy, 

elektronické sborníky příspěvků z vědeckých akcí apod.). Zde je poměrně jednoduché 

vytvořit bibliografickou citaci analogicky tradičním dokumentům. Samozřejmě je nezbytné 

doplnit do citace prvky, které jsou pro citování elektronického dokumentu nezbytné.  

Mnohé elektronické dokumenty však svůj tradiční tištěný ekvivalent nemají191. V takovém 

případě je nezbytné uvést základní údaje pro jeho identifikaci doplněné údajem 

o dostupnosti192. A pochopitelně by z bibliografické citace měl každý vyčíst potřebnou 

informaci o tom, že se jedná o elektronický dokument. Ne každý citovaný dokument musí být 

nutně dostupný online, proto je nutné nezapomenout např. na doplnění informace o nosiči. 

5.6.1 Elektronická monografie (kniha) 

Struktura bibliografické citace elektronické monografie (kniha) 

Autorské údaje. Názvové údaje (Název : podnázev) [online]. Nakladatelské údaje, 

datum vydání (Místo vydání : Název nakladatelství, rok vydání) [datum citování]. 

Dostupný z WWW: <URL>. Standardní číslo (ISBN). 

Bibliografická citace elektronické knihy 

                                                      
190 Mezi nejznámější archivy preprintů a postprintů patří např. arXiv.org e-Print archive,  http://arxiv.org/. 

191 Míněno vydavatelsky, nikoliv obsahově. 

192 U řady webových dokumentů je obtížné zjistit některé údaje, mj. i proto, že nejsou dodržovány všechny 
potřebné standardy pro jejich vytváření. Více informací najde zájemce na 
http://knihovna.vsb.cz/knihovna/inforum2004/index.html. 
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BAILEY, David; WRIGHT, Edwin. Practical fiber optics [online]. Amsterdam : 
Elsevier, c2003 [cit. 2010-01-20]. Dostupný z WWW: 
<http://www.sciencedirect.com/science/book/9780750658003>. ISBN 978-0-
7506-5800-3. 

Bibliografická citace kapitoly z elektronické knihy 

BIEMER, Paul P.; LYBERG, Lars E. Introduction to Survey Quality [online]. 
Hoboken : Wiley, 2003 [cit. 2010-01-20]. Chapter 5, Errors Due to Interviewers 
and Interviewing. Dostupný z WWW: 
<http://dx.doi.org/10.1002/0471458740.ch5>. ISBN 978-0-471-45872-2. 

BAGLIANO, Fabio-Cesare; BERTOLA, Giuseppe. Models for Dynamic 
Macroeconomics [online]. Oxford : Oxford University Press, 2004. Published to 
Oxford Scholarship Online: January 2005. [cit. 2010-01-20]. [Chapter] 4 Growth 
in Dynamic General Equilibrium. Dostupný z WWW: 
<http://dx.doi.org/10.1093/0199266824.003.0004>. Print ISBN 978-0-19-926682-
1. 

5.6.2 Elektronické seriálové publikace a jejich části 

Struktura bibliografické citace elektronické seriálové publikace 

Název seriálu [online]. Nakladatelské údaje (Místo vydání : Název nakladatelství), 

rok vydání (od- ) [datum citování]. Dostupný z WWW: <URL>. Standardní číslo 

(ISSN). 

Bibliografická citace elektronické seriálové publikace 

Journal of Electronic Publishing [online]. Ann Arbor : University of Michigan 
Press, 1995- [cit. 2010-01-20]. Dostupný z WWW: 
<http://www.journalofelectronicpublishing.org/>. ISSN 1080-2711. 

D-Lib Magazine [online]. Reston (Va.) : Corporation for National Research 
Initiatives,July 1995- [cit. 2010-01-20]. Monthly. Dostupný z WWW: 
<http://www.dlib.org/>. ISSN 1082-9873.193  

                                                      
193 Informaci o dostupnosti citovaného elektronického časopisu je možné uvést také s využitím trvalého  
identifikátoru digitálního objektu doi (digital object identifier), neboť tento časopis je v současnosti registrován 
také v systému DOI. Informace o doi je uvedena v záhlaví úvodní strany časopisu na viditelném místě: 
doi:10.1045/dlib.magazine. Na tuto úvodní stránku časopisu vás také dovede adresa s využitím směrovací služby 
systému DOI, http://dx.doi.org/10.1045/dlib.magazine. Informace o doi pro celý časopis znamená, že své 
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5.6.3 Článek v elektronické seriálové publikaci 

Struktura bibliografické citace článku v elektronické seriálové publikaci 

Autorské údaje. Názvové údaje. Název seriálu [online]. Rok vydání, ročník, číslo 

[datum citování]. Dostupný z WWW: <URL>. Standardní číslo (ISSN). 

Bibliografická citace článku v elektronické seriálové publikaci 

HUNTER, Karen. Electronic journal publishing : observations from inside. D-Lib 
Magazine [online]. 1998, July/August [cit. 2010-01-20]. Dostupný z WWW: 
<http://www.dlib.org/dlib/july98/07hunter.html>. ISSN 1082-9873. 194 

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. 2010-01-20]. 
Dostupný z WWW: <http://actamont.tuke.sk/pdf/2007/n2/2rapant.pdf>. ISSN 
1335-1788. 

LYNCH, Clifford. The Battle to Define the Future of the Book in the Digital 
World. First Monday [online]. June 4th 2001, vol. 6, no. 6 [cit. 2010-01-20]. 
Dostupný z WWW: 
<http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/864/773>
195. ISSN 1396-0466.  

                                                                                                                                                                      
digitální identifikátory mají i jednotlivé články. Např. doi:10.1045/january2010-koutsomitropoulos. Z tohoto 
příkladu je zřejmé, že doi je možné použít i pro článek z tohoto časopisu, jenž je uveden jako příklad 
v poznámce 184 v souvislosti s informací o trvalém identifikátoru handle. Adresa 
http://dx.doi.org/10.1045/july98-hunter skutečně také vede k plnému textu uvedeného článku. 

194 Na posledním řádku tohoto dokumentu (webové stránky, na které je citovaný článek dostupný) je uvedeno: 
hdl:cnri.dlib/july98-hunter. Tuto informaci je možné využít pro informaci o dostupnosti, např. takto: 
<http://hdl.handle.net/cnri.dlib/july98-hunter>.  

The Handle System®  je obecně použitelný distribuovaný systém, který poskytuje bezpečné směrovací služby 
s využitím trvalého identifikátoru handle, HDL, pro využití v sítích typu Internet. Poskytovatelem této služby je 
Corporation for National Research Initiatives (CNRI),  http://www.cnri.reston.va.us/. Identifikátor handle je 
přidělen digitálnímu objektu. V adrese uvádějící dostupnost dokumentu je tento identifikátor nezbytné uvést 
včetně adresy směrovací služby, tedy včetně URL http://hdl.handle.net/, např. takto: 
http://hdl.handle.net/10084/76598, tedy včetně adresy směrovací služby, HDL® Identifier and Resolution 
Services. Handle (hdl) je v daném příkladu tento údaj: 10084/76598. Jako samostatný identifikátor dokumentu se 
zapisuje takto: hdl:10084/76598. 

195 Citovaný článek byl podle bibliografické citace (datum citování: 2002-05-27) původně dostupný na této 
adrese: http://www.firstmonday.dk/issues/issue6_6/lynch/index.html. Tato adresa již není funkční, ale podle 
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CHONTANAWAT, Jaruwan; HUNT, Lester C.; PIERSE, Richard. Causality 
between Energy Consumption and GDP: Evidence from 30 OECD and 78 Non-
OECD Countries. Surrey Energy Economics Discussion Paper Series (SEEDS) 
[online]. June 2006, no. 113 [cit. 2010-01-20]. Dostupný z WWW: < 
http://www.seec.surrey.ac.uk/Research/SEEDS/SEEDS113.pdf>. ISSN 1749-
8384. 

FRAIT, Jan; KOMÁREK, Luboš. Monetary Policy and Asset Prices : What Role 
for Central Banks in New EU Member States? Warwick Economics Research 
Paper Series (TWERPS) [online]. 2006, no. 738 [cit. 2010-01-20]. Dostupný 
z WWW: 
<http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/research/papers/twerp_738.pdf>. 

JOSEPH, Heather. An economic model for Web enhancements to a print journal. 
Journal of Electronic Publishing [online]. April 2002, vol. 7, no. 3 [cit. 2010-01-
20]. Dostupný z WWW: < http://dx.doi.org/10.3998/3336451.0007.302>. ISSN 
1080-2711.196  

5.6.4 Příspěvek v elektronickém sborníku 

Bibliografická citace příspěvku z elektronického sborníku z odborné akce197 

TKAČÍKOVÁ, Daniela.Vysokoškolské knihovny a statistika. In Celostátní 
porada vysokoškolských knihoven 1998 [online]. Pardubice : Univerzita 
Pardubice, Univerzitní knihovna, 1998 [cit. 2010-01-20]. Dostupný z WWW: 
<http://www.upce.cz/priloha/knihovna-cpvs98_3>. 

TKAČÍKOVÁ, Daniela. Online přístup k obrovskému množství zdrojů – problém 
dostupnosti informací je vyřešen… Máme však dostatečně gramotné uživatele? In 
Inforum 2002 : 8. konference o profesionálních informačních zdrojích : 21.–23. 
května 2002 [online]. Praha : Albertina icome Praha, 2002 [cit. 2010-01-20]. 
Dostupný z WWW: <http://www.inforum.cz/inforum2002/prednaska40.htm>. 

                                                                                                                                                                      
názvu citovaného článku „The Battle to Define the Future of the Book in the Digital World“ bylo jednoduché se 
díky Google rychle dostat k nové adrese, byť přes zřejmě dočasnou adresu 
(http://131.193.153.231/www/issues/issue6_6/lynch/), ze které vede odkaz na současnou URL časopisu First 
Monday (http://firstmonday.org/). Zde už je jednoduché pomocí odkazů nebo vyhledávání najít platnou adresu 
citovaného článku. 

196 V navigační liště prohlížeče se zobrazí u tohoto článku tato adresa: http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-
idx?c=jep;view=text;rgn=main;idno=3336451.0007.302.  Do bibliografické citace je proto vhodné použít adresu, 
která využívá trvalý identifikátor doi. Tato adresa včetně směrovacího serveru dx.doi.org je uvedena v záhlaví 
webové stránky článku. Z výše uvedené adresy je zřejmé, že pro identifikaci objektů na serveru používá správce 
webové aplikace část identifikátoru doi (doi:10.3998/3336451.0007.302) 

197 Výhradně přístupného online, jinak nepublikovaného. 
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5.6.5 Bibliografická citace webového sídla 

Centrum.cz slovníky - vyhledávání [online]. [cit. 2010-01-20]. Dostupné  
z WWW: <http://slovniky.centrum.cz/>. 

RefWorks [online]. c2009 [cit. 2010-01-20]. Dostupné z WWW: 
<http://www.refworks.com/>. 

W3C. Standards [online]. c2009 [cit. 2010-01-20]. Dostupné z WWW: 
<http://www.w3.org/standards/>. 

LYNCH, Patrick; HORTON, Sarah. Web Style Guide [online]. 3rd ed. c2008–
2009 [cit. 2010-01-20]. Dostupná z WWW: <http://www.webstyleguide.com/>. 

 

5.6.5.1 Praktické rady pro zpracování bibliografických citací síťových zdrojů 

Nezbytné informace o zdrojích, na které chcete odkázat, neopisujte, ale použijte funkce 

textového editoru a webového prohlížeče kopírovat/vložit, abyste se zbytečně nespletli 

v adrese či v jiných údajích. Nejjednodušší je použít některý z nástrojů pro správu 

bibliografických citací, viz kap. 1.4 Pomůcky a nástroje pro práci s bibliografickými citacemi. 

Poznamenejte si nejen datum, kdy byl zdroj, který hodláte využít a poté citovat, vytvořen 

(aktualizován), ale také datum, kdy jste jej na síti navštívili. 

Při zpracování soupisu bibliografických citací si, pokud možno, vždy znovu ověřte 

existenci, URL a stav (došlo ke změnám v jeho obsahu?) internetového zdroje. 

V případě, že chcete odkázat na zprávu z elektronické konference nebo e-mailovou 

zprávu, vyžádejte si nejprve svolení jejího autora. Tento typ informací totiž bývá řazen mezi 

osobní korespondenci a neměl by být zařazován mezi citované zdroje bez souhlasu autora. 
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6 Soupisy bibliografických citací a jejich propojení s odkazy 
v textu 

6.1 Odkazy v textu 

„Odkaz je stručná forma citace vsunutá do pokračujícího textu nebo připojená 

jako poznámka na stránce dole, na konci kapitoly nebo na konci celého textu. 

Odkaz slouží k identifikaci publikace, z níž byla vybrána část textu, parafrázována 

myšlenka atd., a k přesnému určení jejího umístění v původní publikaci.“198 

„Citace (citát, angl. citation) je doslovné uvedení cizího výroku nebo textu v rámci vlastního 
dokumentu doprovázené obvykle přesnou identifikací pramene, ze kterého daný výrok nebo 
text pochází, tedy bibliografickou citací. V textu je obvykle uvedena uvozovkami, odsazením 
nebo typem písma.“199 

6.1.1 Vztah mezi citacemi a odkazy v textu 

Způsob vytváření odkazů je popsán v normě ČSN ISO 690 na stranách 23 až 26. 

6.1.2 Hlavní zásady 

Pokud není za textem připojen samostatný soupis bibliografických citací, je nutné, aby první 

odkaz na danou publikaci obsahoval všechny prvky, které jsou podstatné pro základní 

bibliografickou citaci. 

Totéž pravidlo platí, pokud soupis bibliografických citací za textem neobsahuje 

bibliografické citace všech v textu odkazovaných publikací. 

Jsou-li odkazy v textu používány se soupisem bibliografických citací za textem, musí 

obsahovat takové údaje, které zajistí propojení mezi odkazem v textu a bibliografickou citací 

publikace v soupisu.  

Toto propojení lze zajistit jedním z následujících způsobů: 

 metoda číselných citací, 

                                                      
198 ČSN ISO 690, s. 23. 

199 Zdroj: TDKIV, http://sigma.nkp.cz/F/ 
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 metoda průběžných poznámek, 

 metoda prvního prvku a data vydání. 

6.1.3 Metoda číselných citací 

Číslice vložené do textu jako horní index nebo v závorkách odkazují na publikace (na jejich 

bibliografické citace) uspořádané v soupisu za textem v pořadí, jak byly poprvé citovány. 

Následujícím odkazům na stejný dokument je přiděleno stejné číslo jako prvnímu odkazu. 

Číslice může být doplněna pro upřesnění číslem stránky z citovaného dokumentu. 

V tomto případě není soupis bibliografických citací uspořádán abecedně podle 

prvního prvku, nýbrž podle číselného pořadí v závislosti na odkazech v textu.   

Příklad 

Při psaní diplomových prací je nutné dodržet určitou úroveň formální úpravy textu. Je 
proto nezbytné dobře ovládat funkce textového editoru, který ke zpracování textu 
používají (1), ale také se seznámit s požadavky na typografickou úpravu textů obecně 
(2). 

Bibliografické citace v soupisu publikací 

1. PÍRKOVÁ, Kateřina. Microsoft Office Word 2007 : podrobná uživatelská příručka. 
1. vyd. Brno : Computer Press, 2007. 367 s. ISBN 978-80-251-1571-8. 

2. KOČIČKA, Pavel; BLAŽEK, Filip. Praktická typografie. Praha : Computer Press, 
2000. xiv, 288 s. ISBN 80-7226-385-4.  

6.1.4 Metoda průběžných poznámek200 

Číslice vložené do textu jako horní index nebo v závorkách odkazují na poznámky (pod 

čarou, případně na konci textu příspěvku, kapitoly apod.) uspořádané podle pořadí jejich 

výskytu v textu. Poznámka může obsahovat odkazy na více než jeden dokument.  

V textu se může vyskytnout odkaz na stejný dokument na více místech. V takovém 

případě je každému odkazu přiděleno vlastní číslo. První odkaz na danou položku by měl 

obsahovat prvky, které zajistí propojení mezi odkazem a příslušnou bibliografickou citací 

                                                      
200 Metoda citování pomocí průběžných poznámek je používána v tomto textu. 
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v soupisu za textem. Měl by tedy obsahovat údaje prvního prvku bibliografické citace (jména 

autorů) a alespoň název dokumentu.  

V dalších odkazech na stejný dokument je možné údaje o citovaném dokumentu zkrátit 

(např. vynechat další autory v pořadí, uvést stručnou formu názvu apod.), případně je možné 

u často odkazovaných dokumentů využít zkratku, která ovšem musí být vysvětlena v první 

poznámce nebo v tabulce zkratek (např. místo American Psychological Association. 

Publication manual of the American Psychological Association se zkráceně uvede APA. 

Publication manual of APA). Pokud je dokument opakovaně v textu citován, je možné další 

odkazy zkrátit na minimum a využít v poznámce odkazu na první výskyt citace, resp. první 

podrobný odkaz v textu. 

Pokud nejsou jména autorů a názvy dokumentů dostatečnými údaji pro odlišení od 

ostatních bibliografických citací, je nezbytné v poznámkách uvést další potřebné údaje, např. 

pořadí vydání, rok vydání aj. 

V poznámkách mohou být uvedeny odkazy na dokumenty, které nejsou zahrnuty 

v soupisech literatury za textem. V takovém případě je nezbytné v poznámce uvést úplnou 

bibliografickou citaci dokumentu. 

Odkazy v poznámce pod čarou 

1. WALKER, J. R., TAYLOR, T. W., The Columbia guide to online style, s. 31. 

2. American Psychological Association. Publication manual of the American 
Psychological Association. 5th ed.  

3. The Chicago manual of style. 15th ed.  

Bibliografické citace v soupisu publikací 

American Psychological Association. Publication manual of the American Psychological 
Association. 5th ed. Washington : American Psychological Association, c2001. xxviii, 
439 s. ISBN 1-55798-810-2. 
... 

The Chicago manual of style. 15th ed. Chicago : University of Chicago Press, 2003. xvii, 
956 s. ISBN 0-226-10403-6. 
... 

WALKER, Janice R.; TAYLOR, Todd W. The Columbia guide to online style. 2nd ed. 
New York : Columbia University Press, 2006. xxi, 312 s. ISBN 978-0-231-13210-7. 
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6.1.5 Metoda prvního prvku a data vydání 

V textu je uváděn první prvek a rok vydání odkazované publikace. Nejčastěji jde o příjmení 

prvního autora citované publikace201. Pokud se první prvek vyskytuje přirozeně v textu, uvádí 

se za ním rok vydání v závorkách202.  

Analýzou tematické struktury časopiseckých článků českých autorů podle třídění 

JEL se zabývá např. Macháček (2004). 

Nevyskytuje-li se první prvek v textu, uvede se společně s rokem vydání v závorkách.  

Porovnání článků podle jejich tematické struktury najdeme i v příspěvcích 

českých autorů (Macháček, 2004). 

Je-li to nutné, uvedou se v závorce i čísla stránek, na kterých se v publikaci vyskytuje 

citovaná myšlenka. 

(Macháček, 2004, s. 75) 

Bibliografická citace odkazovaného dokumentu v soupisu  

MACHÁČEK, Martin. 2004. Komparace tematické struktury časopiseckých 
publikací českých a evropských ekonomů. Politická ekonomie. 2004, roč. 52, č. 1, 
s. 74-90. ISSN 0032-3233. 

Má-li více odkazovaných publikací stejný první prvek i rok vydání, rozliší se malými písmeny 

za rokem vydání (bez mezery).  

(Macháček, 2001a) 

(Macháček, 2001b) 

Bibliografické citace odkazovaných dokumentů v soupisu  

MACHÁČEK, Martin. 2001a. Reálné hospodářské cykly v otevřených 
ekonomikách. Finance a úvěr. 2001, roč. 51, č. 2, s. 81-98. 

MACHÁČEK, Martin; KOTLÁN, Viktor. (2001b) EMU a asymetrické šoky: 
přehled fungování mechanizmů adaptace a zajišťování. Finance a úvěr. 2001, roč. 

                                                      
201 Může jít o první slovo názvu korporace, číslo normy nebo první slovo z názvu publikace, která nemá autora. 

202 Závorky mohou být buď kulaté, nebo hranaté,  
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51, č. 10, s. 514-527. 
 

Soupisy bibliografických citací za textem jsou v takovém případě uspořádány abecedně podle 
prvního prvku, s rokem vydání. 

MACHÁČEK, Martin. 2004. Komparace... 

MACHÁČEK, Martin. 2001a. Reálné... 

MACHÁČEK, Martin; KOTLÁN, Viktor. 2001b. EMU a asymetrické... 

6.2 Vytvoření soupisu bibliografických citací 

Soupis bibliografických citací bývá zpravidla uspořádán abecedně podle prvního prvku 

v citaci, nebo v číselné posloupnosti způsobem, jenž odpovídá pořadí odkazů v textu. 

6.2.1 Abecedně uspořádaný soupis bibliografických citací 

Metoda prvního prvku a data vydání  

ECO, Umberto. 1997. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. 271 s. 
ISBN 80-7198-173-7. 

KOČIČKA, Pavel; BLAŽEK, Filip. 2000. Praktická typografie. Praha : Computer Press, 
2000. xiv, 288 s. ISBN 80-7226-385-4. 

PÍRKOVÁ, Kateřina. 2007. Microsoft Office Word 2007 : podrobná uživatelská příručka. 
1. vyd. Brno : Computer Press, 2007. 367 s. ISBN 978-80-251-1571-8. 

 

Metoda průběžných poznámek 

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-
7198-173-7. 

KOČIČKA, Pavel; BLAŽEK, Filip. Praktická typografie. Praha : Computer Press, 2000. 
xiv, 288 s. ISBN 80-7226-385-4. 

PÍRKOVÁ, Kateřina. Microsoft Office Word 2007 : podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. 
Brno : Computer Press, 2007. 367 s. ISBN 978-80-251-1571-8. 
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6.2.2 Soupis bibliografických citací uspořádaný v číselné posloupnosti 

Metoda číselných citací 

1. ECO, Umberto. 1997. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. 271 s. 
ISBN 80-7198-173-7. 

2. PÍRKOVÁ, Kateřina. Microsoft Office Word 2007 : podrobná uživatelská příručka. 
1. vyd. Brno : Computer Press, 2007. 367 s. ISBN 978-80-251-1571-8. 

3. KOČIČKA, Pavel; BLAŽEK, Filip. 2000. Praktická typografie. Praha : Computer 
Press, 2000. xiv, 288 s. ISBN 80-7226-385-4. 

6.2.3 Soupis bibliografických citací se stejným prvním prvkem 

Obsahuje-li abecedně uspořádaný soupis citací dvě nebo více položek se stejným prvním 
prvkem a položky jsou zapsány za sebou, ve druhé a následujících citacích je možné nahradit 
první prvek pomlčkou (angl. dash). 

TKAČÍKOVÁ, Daniela. 2004. Kvalitní dokument jako základ účinného vyhledávání 
informací. In Inforum 2004 : 10. konference o profesionálních informačních zdrojích : 25.–
27. 5. 2004 [online]. Praha : Albertina icome Praha, 2004. [cit. 2010-01-20]. Dostupný 
z WWW: <http://www.inforum.cz/inforum2004/pdf/Tkacikova_Daniela.pdf>. 

–. 2009. Open access institutional repository and the role of academic library staff: 
reconsidering the position of the academic library in preserving and disseminating 
university's scholarly output. In CASLIN 2009 : Institutional Online Repositories and Open 
Access : 16th International Seminar, Teplá Monastery, Czech Republic, 7-11 June 2009. 
Pilsen : University of West Bohemia, 2009, p. 65-70. Dostupný též z WWW: 
<http://www.knihovna.zcu.cz/Caslin/Caslin09.pdf>. ISBN 978-80-7043-806-0.  

–. 2007a. Scénologie webu a role knihovny. In TKAČÍKOVÁ, Daniela; RAMAJZLOVÁ, 
Barbora (ed.). Automatizace knihovnických procesů – 11 : sborník z 11. ročníku semináře 
pořádaného ve dnech 16.–17. května 2007 v Liberci. Praha : ČVUT, 2007, s. 5-10. 
Dostupný též z WWW: <http://www.akvs.cz/akp-2007/01-tkacikova.pdf>. ISBN 978-80-
01-03691-4. 

–. 2007b. Zkušenosti s využitím DSpace v Ústřední knihovně VŠB-TU Ostrava. In Infos 
2007 : 34. medzinárodné informatické sympózium : 16.–19. apríla 2007, Stará Lesná [CD-
ROM]. Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2007. Dostupný též z WWW: 
<http://www.infolib.sk/index/open_file.php?file=INFOS2007/Tkacikova_Daniela_1.pdf>. 
ISBN 978-80-969674-0-7. 

 

 



Jak zpracovávat bibliografické citace a vytvářet jejich soupisy 

 99

7 Literatura 
 

American Psychological Association. Publication manual of the American Psychological 
Association. 5th ed. Washington : American Psychological Association, c2001. xxviii, 
439 s. ISBN 1-55798-810-2. 

BRATKOVÁ, Eva. (zprac.). Metody citování literatury a strukturování bibliografických 
záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 : metodický materiál pro 
autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze 2.0, aktualiz. a rozšíř. Praha : 
Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských 
kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, 2008-12-22 [2010-01-20]. 60 
s. (PDF). Dostupný z WWW: <http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf>. 

COGHILL, Anne M.; GARSON, Lorrin R. (eds.) The ACS style guide : effective 
communication of scientific information. 3rd ed. Washington : American Chemical 
Society, 2006. xiv, 430 s. ISBN 978-0-8412-3999-9. 

Council of Science Editors. Scientific style and format : the CSE manual for authors, editors, 
and publishers. 7th ed. Reston : Council of Science Editors, 2006. xvi, 658 s. ISBN 0-
9779665-0-X. 

Česko. Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). In Sbírka zákonů, Česká 
republika. 2000, částka 36, s. 1658–1685. Dostupný též z WWW: 
<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2000/sb036-00.pdf>  

Česko. Zákon č. 81/2005 Sb., kterým se mění zákon, zákon č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon). In Sbírka zákonů, Česká republika. 2005, částka 23, s. 658–659. 
Dostupný též z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2005/sb023-05.pdf>. 

ČSN 01 0166. Nakladatelská (vydavatelská) úprava knih a některých dalších druhů 
neperiodických publikací. Praha : Český normalizační institut, 1993. 15 s. 

ČSN ISO 4 (01 0196). Informace a dokumentace – Pravidla zkracování slov z názvů a názvů 
dokumentů. Praha : Český normalizační institut, 1999. 13 s.  

ČSN ISO 9 (01 0185). Informace a dokumentace – Transliterace cyrilice do latinky – 
slovanské a neslovanské jazyky. Praha : Český normalizační institut, 2002. 17 s.  

ČSN ISO 690 (01 0197). Bibliografické citace – Obsah, forma a struktura. Praha : Český 
normalizační institut, 1996. 31 s. 



Jak zpracovávat bibliografické citace a vytvářet jejich soupisy 

 100

ČSN ISO 690-2 (01 0197). Informace a dokumentace – Bibliografické citace – Část 2: 
Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha : Český normalizační institut, 2000. 24 s.  

ČSN ISO 832 (01 0149). Informace a dokumentace – Bibliografický popis a citace – Pravidla 
zkracování bibliografických termínů. Praha : Český normalizační institut, 2001. 7 s.  

ČSN ISO 843 (01 0145). Informace a dokumentace – Konverze řeckých znaků do latinky. 
Praha : Český normalizační institut, 2001. 14 s.  

ČSN ISO 1086 (01 0159). Dokumentace a informace – Titulní listy knih. Praha : Český 
normalizační institut, 2001. 9 s.  

ČSN ISO 2108 (01 0189). Informace a dokumentace – Mezinárodní standardní číslo knihy 
(ISBN). Praha : Český normalizační institut, 2006. 21 s. 

ČSN ISO 3297 (01 0187). Informace a dokumentace – Mezinárodní standardní číslo 
seriálových publikací (ISSN). Praha : Český normalizační institut, 2000. 10 s.  

ČSN ISO 5127 (01 0162). Dokumentace a informace – Slovník. Praha : Český normalizační 
institut, 2003. 152 s. 

ČSN ISO 5966 (01 0173). Dokumentace – Formální úprava vědeckých a technických zpráv. 
Praha : Český normalizační institut, 1996. 31 s. 

GIBALDI, Joseph. MLA style manual and guide to scholarly publishing. 3rd ed. New York : 
Modern Language Association of America, 2008. ISBN 978-0-87352-298-4. 

The Chicago manual of style. 15th ed. Chicago : University of Chicago Press, 2003. xvii, 
956 s. ISBN 0-226-10403-6. 

RITTER, R. M. (ed.). The Oxford style manual. Oxford : Oxford University Press, c2003. 
xvii, 1033 s. ISBN 978-0-19-860564-5. 

SCHWARZ, Josef. Před 40 lety začala zlatá éra citačních rejstříků vědecké literatury. Ikaros 
[online]. 2003, roč. 7, č. 11. [cit. 2010-01-20]. Dostupný na World Wide Web: 
<http://www.ikaros.cz/node/1520>. URN-NBN:cz-ik1520. ISSN 1212-5075. 

TURABIAN, Kate L. A manual for writers of research papers, theses, and dissertations : 
Chicago style for students and researchers. 7th ed. Chicago : University of Chicago 
Press, 2007. xviii, 466 s. ISBN 978-0-226-82337-7. 

WALKER, Janice R.; TAYLOR, Todd W. The Columbia guide to online style. 2nd ed. New 
York : Columbia University Press, 2006. xxi, 312 s. ISBN 978-0-231-13210-7. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Neprodejné 

ISBN 948-80-248-2158-0 

Autor: Mgr. Daniela Tkačíková 

Katedra, institut : Regionální centrum celoživotního vzdělávání                                                9240 

Název: Bibliografické citace a etické zacházení 
s informacemi 

Místo, rok, vydání: Ostrava , 2010, 1.vydání 

Počet stran: 100 

Vydala: VŠB – TU OSTRAVA 

17. listopadu 15/2172 

708 33 Ostrava-Poruba 

Tisk: RCCV, Útvar 9240, VŠB-TU Ostrava 

Náklad: 10 ks 


