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Co jsou jednotlivé povinné údaje bibliografické cita-
ce a kde je hledat 
 

Autor  
Autorem (tvůrcem) díla může být jedna či více osob, zápis jejich jmen se pak řídí ní-
že uvedeným pravidlem. První uvedený autor se zapisuje ve tvaru nejprve PŘÍJME-
NÍ-čárka-vlastní jméno a eventuální druhý a třetí autor v přirozeném pořadí. 

 

U děl s uvedenými více než třemi autory, se zapisuje jméno pouze prvního uvede-
ného autora a poté se všichni další autoři skryjí do zápisu et al. (= latinsky: et alii = 
česky: a další). 

 

Pokud jsou na titulním listu kromě jmen autorů uvedena i slova „a kol.“, přebírají 
se do záznamu. Všechna uváděná příjmení se píší velkými písmeny. 
 

Vymyšlený příklad (pro názornost je migrace spojky „a“ uvedena barevně odlišně):  
1 autor  

NOVOTNÝ, Oto. 
NOVOTNÝ, Oto a kol.  

2 autoři 
NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL. 

3 autoři 
NOVOTNÝ, Oto, Josef ZAPLETAL a Jana DOLEŽALOVÁ. 
NOVOTNÝ, Oto, Josef ZAPLETAL a kol. 

4 a více autorů 
NOVOTNÝ, Oto et al. 

 

Kolektiv autorů. Pokud je na titulním listě uvedeno pouze „zpracoval kolektiv auto-
rů“ nebo „kolektiv autorů“ nebo kniha nemá autora uvedeného vůbec, pak se údaj o 
autorech v záznamu zcela vynechává a zápis citace začíná údajem o názvu. 

 

Název  
v případě knihy:  

Tento údaj najdeme na titulním listu (někdy bývá odlišný od názvu uvedeného 
na obálce knihy, v takovém případě platí název na titulním listu!). 

v případě časopiseckého článku:  
Tento údaj najdeme na první straně příslušného článku (nikdy nepoužíváme 
název uvedený v obsahu, ten někdy bývá odlišný od názvu uvedeného v 
článku). 

v případě stati ze sborníku:  
Tento údaj najdeme na první straně příslušné stati (nikdy v obsahu, někdy bývá 
odlišný od názvu uvedeného ve stati). 
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Podnázev  
v případě knihy:  

Pokud je použit, bývá na titulním listu (někdy bývá odlišný od názvu uvedené-
ho na obálce knihy, v takovém případě platí název na titulním listu!). 

v případě časopiseckého článku:  
Pokud je použit, bývá na první straně příslušného článku (nikdy v obsahu, 
někdy bývá odlišný od názvu uvedeného v článku). 

v případě stati ze sborníku:  
Pokud je použit, bývá na první straně příslušné stati (nikdy v obsahu, někdy 
bývá odlišný od názvu uvedeného ve stati). 

 

Místo vydání  
v případě knihy:  

Tento údaj najdeme na titulním listu knihy, eventuálně na rubu titulního listu či 
v tiráži.  
Nemá-li kniha nikde uvedeno místo vydání a vy víte, že daný nakladatel nebo 
vydavatel sídlí např. v Praze (příklad ministerstva), pak uvedete to konkrétní 
místo – ale v hranatých závorkách: [Praha]. Nevíte-li a nechcete-li si vymýšlet, 
pak napište do hranatých závorek zkratku pro „bez místa“ nebo zkratku pro la-
tinské „sine loco“: [B.m.] nebo [S.l.]. 

v případě časopiseckého článku:  
Místo vydání se neuvádí. 

v případě stati ze sborníku:  
Tento údaj najdeme na titulním listu sborníku, eventuálně na rubu titulního listu 
či v tiráži.  
Nemá-li sborník nikde uvedeno místo vydání a vy víte, že daný nakladatel nebo 
vydavatel sídlí např. v Praze (příklad ministerstva), pak uvedete to konkrétní 
místo – ale v hranatých závorkách: [Praha]. Nevíte-li a nechcete-li si vymýšlet, 
pak napište do hranatých závorek zkratku pro „bez místa“ nebo zkratku pro la-
tinské „sine loco“: [B.m.] nebo [S.l.]. 

 

Nakladatel  
v případě knihy:  

Tento údaj najdeme na titulním listu, na rubu titulního listu, v tiráži. Nepoužívá-
me zkratky typu SPN, ale používáme rozepsanou formu „Státní pedagogické 
nakladatelství“. Přídomky typu „s.r.o“ za názvem nakladatelství se neuvádějí. 

v případě časopiseckého článku:  
Nakladatel se neuvádí. 

v případě stati ze sborníku:  
Tento údaj najdeme na titulním listu, na rubu titulního listu, v tiráži. Nepouží-
váme zkratky typu SPN, ale používáme rozepsanou formu „Státní pedagogické 
nakladatelství“. Přídomky typu „s.r.o“ za názvem nakladatelství se neuvádějí. 
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Rok vydání 

 

v případě knihy:  
Rok vydání je obvykle uveden na titulním listu, na rubu titulního listu, v tiráži. 
Pokud není uveden rok vydání, přebíráme rok z copyrightu s uvedením pís-
mene c před rokem (příklad: „c2010“).  
Pokud není vůbec rok vydání zřejmý, odhadujeme a zapisujeme do hranatých 
závorek nebo jednoduše v těchto závorkách uvedeme zkratku [b.r.], která 
znamená „bez roku“. 

 

v případě časopiseckého článku:  
Není možné, aby se v časopise nenašel rok vydání. 

 

v případě stati ze sborníku:  
Rok vydání je obvykle uveden na titulním listu, na rubu titulního listu, v tiráži. 
Pokud není uveden rok vydání, přebíráme rok z copyrightu s uvedením pís-
mene c před rokem (příklad: „c2010“). Pokud není vůbec rok vydání zřejmý, 
odhadujeme a zapisujeme do hranatých závorek nebo jednoduše v těchto zá-
vorkách uvedeme zkratku [b.r.], která znamená „bez roku“. 

 

Rozsah=celkový počet stran 
 

v případě knihy je tento údaj nepovinný:  
Pokud se daný údaj rozhodnete přece jen uvést, pak je nutno dodržet jednotnost zá-
pisu, tj. uvádět u všech knižních publikací a zápis se řídí následujícími pokyny: Roz-
sahem se míní poslední uvedené číslo strany. Může nastat eventualita, že úvodní 
část je číslována samostatně (obvykle římskými číslicemi), pak se zapisují poslední 
čísla stran každého číslování (příklad: xii, 207 s.). 

 

v případě časopiseckého článku:  
Tímto údajem je strana v časopise, na které článek začíná a strana, na které článek končí, 

včetně případných citací či jiného poznámkového aparátu. (příklad: s. 204-207.) 

 

v případě stati ze sborníku:  
Tímto údajem je strana ve sborníku, na které stať začíná a strana, na které stať kon-
čí, včetně případných citací či jiného poznámkového aparátu. (příklad: s. 24-27.) 

 

ISBN  
 

ISBN (= international standard book number) bylo zavedeno ve světě od r. 1970, v na-

šich zemích nejdříve v r. 1988, takže ve starší české literatuře se nenachází. Pokud 

kniha ISBN uvedeno nemá, nenahrazujeme tento údaj žádným jiným číslem! 
 

ISBN je uváděno na zadní straně titulního listu (+ v tiráži nebo u čárového kódu 
na zadní straně obálky) 
 

Zápis ISBN v záznamu lze podle platné normy ISO 690 na konci řádku podle potřeby 
rozdělit, avšak se nesmí použít rozdělovací znaménko (textový editor rozdělí si sám). 
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ISSN 
 

ISSN (= international standard serial number) zavedeno ve světě i u 
nás v devadesátých letech 20. století. 
 

Pokud časopis ISSN uvedeno nemá (například Kriminalistický sbor-
ník), nenahrazujeme tento údaj žádným jiným číslem! 
 

V případě potřeby lze dohledat ISSN zpětně v databázi Národní technické knihovny 
viz: www.issn.cz 
 

 

Užití kurzívy v bibliografické citaci 
 

Kurzívou se píší  

v případě knihy: název a podnázev knihy 
v případě časopiseckého článku: název časopisu 
v případě stati ze sborníku název a podnázev sborníku 

 

Užití loga PA ČR (znak PA ČR) 
 

Logo se nesmí v žádných studentských pracích používat! Platí ustanovení, že znak 
Policejní akademie ČR není přípustné použít jako vodoznak či podmalbu textu kde-
koliv v práci ani na titulním listě, jednalo by se o jeho zneužití (viz Sbírka interních 
aktů řízení rektora PA Č., 2001, č. 10, s. 1 - 3.). 

 

Jak uvádět citace v příspěvcích určených do zahraničních publikací 
 

Pokud publikujete v zahraničí, vždy se řiďte pokyny autorům, které má každý vydava-
tel jiné. Tyto pokyny jsou k dispozici na stránkách daného vydavatelství a také větši-
nou i v jednotlivých číslech daného časopisu. Vydavatel určuje, který citační styl uží-
vá a který máte dodržet, obvykle jsou odchylné od ISO 690. V případě problémů s 
tvorbou citací v jiném stylu než je ISO 690, lze využít generátor citací, citační mana-
žery nebo konzultovat s odborníky. 

 

Zkracování slov z názvů a názvů dokumentů 
 

Eventuální zkrácení jednotlivých slov z názvů (jména osob, jména místní, naklada-
telství) či názvů dokumentů se řídí normou ČSN ISO 4 (01 0196). Tato, norma však 
není běžně každému dostupná, současnou preferovanou praxí je nezkracovat. 

 

Jazyk záznamu v případě cizojazyčného díla 
 

Povinné údaje bibliografické citace se píší v jazyce díla (rozhodně je nepřekládáme), 
nelatinková písma se transliterují. 
 

Pokud považuji za nutné uvést překlad názvu, uvedu jej za originálním ná-
zvem v hranatých závorkách. 
 

Použití původního jazyka díla končí u roku vydání. Údaje o rozsahu se píší již v češ-
tině (tzn. zkratka „s.“ pro strany nikoliv anglická zkratka „p.“ pro „page“ apod.).  
I slovenština je cizí jazyk! 
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Praktické příklady bibliografických citací 
podle jednotlivých druhů dokumentů  
Nejprve jsou tučným písmem uvedeny povinné údaje bibliografické citace a po-
té konkrétní příklad.  
(Zpracováno podle normy ČSN ISO 690 ve znění po poslední revizi z r. 2011) 

 

KNIHA (tištěná verze) 
 
Tvůrce. Název knihy. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování. Standard-
ní identifikátor. 
 
TOMÁŠEK, Michal, Vladimír TÝČ a kol. Právo Evropské unie. 2. uprav. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 
2017. ISBN 978-80-7380-184-7. 

 

KNIHA (elektronická verze) 
 
Tvůrce. Název knihy [typ nosiče]. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Datum publiková-
ní. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. 
 
HUSOVEC, Martin. Zodpovednosť na internete podľa českého a slovenského práva [online]. Pra-
ha: CZ.NIC, 2014. [cit. 22.5.2015]. ISBN: 978-80-904248-8-3. Dostupné z: 
https://knihy.nic.cz/files/nic/edice/Zodpovednost_web_FINAL.pdf 

 

ČLÁNEK Z ČASOPISU (tištěná verze periodika) 
 
Tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Název periodika. Datum, číslování, rozsah stránek. 
Standardní identifikátor. 
 
SCHEINOST, Miroslav. Kriminologie v České republice. Kriminalistika. 2010, roč. 43, č. 4, s. 253-
256. ISSN 1210-9150. 
 

ČLÁNEK Z ČASOPISU (elektronická verze periodika) 
 
Tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Název periodika [typ nosiče]. Datum, číslování, roz-
sah stránek [datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. 
 
SVOBODA, Lukáš. Bezpečnostní spolupráce v prostoru Západního Balkánu. Ochrana & bezpečnost 
[online]. 2016, roč. 5, č. 4. [cit. 23.10.2016]. ISSN 1805-5656. Dostupné z: 
http://www.ochab.ezin.cz/O-a-B_2016_D/2016_OaB_D_01_svoboda.pdf 

 

PERIODIKUM JAKO CELEK (málokdy užívané) 
 
Název periodika. Místo vydání: Vydavatel, Datum vydávání. Standardní identifikátor. 
 
Úkol drogy: periodikum Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost.  
Lucembursko: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2004-. ISSN 1725-8480. 

 

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU (tištěná verze) 
 
Tvůrce příspěvku. Název příspěvku. In: Jméno tvůrce mateřského dokumentu. Název mateř-
ského dokumentu. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování. Číslování 
svazku obsahujícího příspěvek, rozsah stran. Standardní identifikátor. 
 
BEER, Jan. Motivace formou podpory resocializace. In: II. kriminologické dny: sborník 
příspěvků z vědecké konference. Eds. Roman Svatoš a Josef Kříha. České Budějovice: 
Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014, s. 5-7. ISBN 978-80-87472-65-1. 
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PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU (elektronická verze) 
 
Tvůrce příspěvku. Název příspěvku. In: Jméno tvůrce mateřského dokumentu. Název 
mateřského dokumentu [typ nosiče]. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Datum 
publikování. Číslování svazku obsahujícího příspěvek, rozsah stran. [datum citová-
ní]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. 
 
BEER, Jan. Motivace formou podpory resocializace. In: II. kriminologické dny: sborník pří-
spěvků z vědecké konference [online]. Eds. Roman Svatoš a Josef Kříha. České Budějovi-
ce: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014, s. 5-7. [cit. 16.2.2015] ISBN 978-
80-87472-65-1. Dostupné z: http://www.cz.krim.cz/files/Svatoš,R.,Kříha,J.-
II.%20kriminologické%dny.pdf 
 

VYSOKOŠKOLSKÁ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE (tištěná verze) 
 
Tvůrce. Název práce. Místo odevzdání práce, Rok odevzdání práce. Druh práce. Název 
instituce, kde byla práce obhájena. Vedoucí práce. 
 
NOVOTNÁ, Ivana. Ústřední katalogizace: popis a problémy současného stavu. Praha, 1975.  
Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta filozofická, Katedra knihovnictví a vědeckých informa-
cí. Vedoucí práce doc. PhDr. Hana Vodičková, CSc. 

 

PRÁVNÍ NORMY (na PA ČR odchylné od normy ISO 690) 
 
Druh normy a číslo ve Sbírce, Název normy dodatek o platnosti. 
 
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v posledním znění  
Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon  ve znění k 30.6.1973 
 

Vysvětlení zápisu bibliografických údajů:    
1) Počátečním údajem je druh právní normy (zákon, vyhláška, pokyn, nařízení), její pořadové číslo  

v roce uvedené zkratkou „č.“, poté lomítko a zápis roku v čtyřciferné podobě, mezera a zkratka 
„Sb.“ pro sbírku zákonů České republiky (nebo zkratka pro jinou sbírku), poté čárka a mezera a 
vlastní název právní normy zapsaný kurzívou, poté vyjádření o datu platnosti ke kterému je daný 
dokument citován (příklad: a) v posledním znění = pro současnou právní úpravu,  

       b) ve znění k 30.6.1973 –pro posuzovaný stav v konkrétním časovém 
období, např u srovnávání)  

2) Záznam právní normy nezávisí na tom, odkud jsme text zákona získali (ASPI, web, tištěná Sbírka 
zákonů ČR, edice Úplné znění apod.), vždy bude vypadat tak, jak je uvedeno v příkladu výše. 

 

WEBOVÝ PORTÁL (další podrobnější příklady jsou uvedeny v samostatném bodě) 
Název: podnázev [typ nosiče]. [datum citování]. Dostupnost a přístup. 
 
Drogy-info.cz: informační portál o ilegálních a legálních drogách [online]. [cit.1.3.2011]. Dostupné 
z: http://www.drogy-info.cz 

 

ZNALECKÝ POSUDEK A PODOBNÉ NEPUBLIKOVANÉ MATERIÁLY 
 
Autor. Název [typ nosiče]. Místo vypracování, Datum vypracování. Dostupnost a přístup. 
 
KOVÁŘ, Michal. Znalecký posudek…., znalec v oboru kriminalistika se specializací kriminalistická 
mechanoskopie, k podání znaleckého posudku v trestní věci obž. A.R. [rukopis]. V Praze, 2015. Do-
stupné u: Okresní soud Brno-venkov pod spis. zn. 8T 79/2015 
 

Vysvětlení zápisu bibliografických údajů:  
Vlastní název znaleckého posudku je velmi dlouhý, začíná slovy Znalecký posudek a poté 
jsou různé další údaje týkající se daného soudního řízení, to vše je možné vynechat zápisem 
tří teček, avšak je nutné uvést jméno znalce a obor ve kterém působí a samozřejmě musí být 
přesně zapsána dostupnost materiálu, většinou vyjádřená názvem soudu a příslušnou spi-
sovou značkou. 
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Doplňkový přehled různých příkladů citací z webu  
(umístění údaje [online] je zde pro přehlednost barevně odlišeno) 
 

 

KNIHA NA INTERNETU 
 

příklad klasické knihy umístěné na webu  
HUSOVEC, Martin. Zodpovednosť na internete podľa českého a slovenského práva [onli-
ne]. Praha: CZ.NIC, 2014. [cit. 22.5.2015]. ISBN: 978-80-904248-8-3. Dostupné z: 
https://knihy.nic.cz/files/nic/edice/Zodpovednost_web_FINAL.pdf 
 

příklad knihy bez autora a bez ISBN umístěné na webu 
Kybergrybergrooming a kyberstalking: metodický materiál pro pedagogické pracovníky  
[online]. Národní centrum bezpečnějšího internetu, 2012. [cit.28.5.2015]. Dostupné z: 
http://www.ncbi.cz/category/6-metodiky-ucebni-materialy 
 

 

STAŤ VE SBORNÍCÍCH ČI KNIHÁCH SBORNÍKOVÉHO TYPU NA INTERNETU 

 

BEER, Jan. Motivace formou podpory resocializace. In: II. kriminologické dny: sborník pří-
spěvků z vědecké konference [online]. Eds. Roman Svatoš a Josef Kříha. České Budějovi-
ce: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014, s. 5-7. [cit. 16.2.2015] ISBN 978-
80-87472-65-1. Dostupné z: http://www.cz.krim.cz/files/Svatoš,R.,Kříha,J.-
II.%20kriminologické%dny.pdf 
 

 

ČLÁNEK V ONLINE ČASOPISE 

 

SVOBODA, Lukáš. Bezpečnostní spolupráce v prostoru Západního Balkánu. Ochrana & 
bezpečnost [online]. 2016, roč. 5, č. 4. [cit. 23.10.2016]. ISSN 1805-5656. Dostupné z: 
http://www.ochab.ezin.cz/O-a-B_2016_D/2016_OaB_D_01_svoboda.pdf 
 

 

RECENZE ČLÁNKU V ONLINE ČASOPISE 

 

POSPÍŠILOVÁ, Kateřina.  Recenze příspěvku "Personální aspekty bezpečnosti ve školách a 

školských zařízeních“. Ochrana & bezpečnost  [online]. 2016, č. 5., č. 3 [cit. 9.10.2016]. ISSN 
1805-5656. Dostupné z: http://www.ochab.ezin.cz/O-a-
B_2016_C/2016_OaB_C_04_hrivnak_recense.pdf 

Rec. na: HRIVNÁK, Ján. Personální aspekty bezpečnosti ve školách a školských zaří-

zeních. Ochrana & bezpečnost  [online]. 2016, č. 5., č. 3. ISSN 1805-5656  
 

 

WEBOVÝ PORTÁL 
 

Drogy-info.cz: informační portál o ilegálních a legálních drogách [online]. [cit.1.3.2011].  
Dostupné z: http://www.drogy-info.cz 
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ZÁZNAM POŘADU V TELEVIZI DOSTUPNÝ ONLINE 

 

PELIKÁNOVÁ, Jana a Jaroslav VOSTATEK. Hydepark: host pořadu: psycholožka Jana 
Pelikánová [online]. Praha: Česká televize-ČT 24, vysíláno dne 17.6.2014, 25 minut. [cit. 
28.4 .2015]. Dostupné z: www.ceskatelevize.cz/porady/10252839638-hyde-park-
ct24/211411058080217-hyde-park/ 
 

 

KONKRÉTNÍ ČÁST Z ONLINE PŘÍSTUPNÉ STATISTIKY 

 

Štatistika kriminality za obdobie 1.1.-31.01.2015: podľa druhu kriminality. In: Štatistika 
kriminality v Slovenskej republike za rok 2015 [online]. [cit. 9.2.2015]. Dostupné z: 
http://www.minv.sk/?statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-za-rok-2015 
 

 

KONKRÉTNÍ JEDNOTLIVÁ PUBLIKACE NEMAJÍCÍ VLASTNÍ URL ADRESU,  
DOSAŽITELNÁ POUZE PŘES PORTÁL VYDAVATELE 

 

Kybergrooming a kyberstalking: metodický materiál pro pedagogické pracovníky [online]. Národní 
centrum bezpečnějšího internetu, 2012. [cit.28.5.2015]. Dostupné z:http://www.ncbi.cz/category/6- 
metodiky-ucebni-materialy 
 

 

PREZENTACE NA INTERNETU, KDE NEZNÁME ŽÁDNÉ DALŠÍ ÚDAJE A V RÁMCI  
DOSTUPNÉ URL ADRESY NELZE JIŽ BLIŽŠÍ ÚDAJE DOHLEDAT 

 

NOVÁK, Vladimír. Současné aspekty krizového řízení [online]. [cit.28.5.2015]. Dostupné z: 
http://www.acef.cz/spoluprace/krizove.rizeni.pdf 

 

Nejčastější chyby v citování z internetu 
 

Nedodržení výčtu povinných údajů  
Uvádění záznamů dokumentů z internetu (a dalších sítí) formou pouhým uvedením 

URL adresy je chybné. Záznam je nutné vždy uvést v předepsané struktuře povinných 

údajů, tj. včetně eventuálního autora, názvu dokumentu a dalších  
Chybný příklad: http://www.sakcr.cz/cz-main/napsali-o-nas/rok-
2010/hodnoceni-zamestnancu-jako-soucast-karierniho-rustu-.404/ 

 

Správný zápis výše uvedeného příkladu:  
Hodnocení zaměstnanců jako součást kariérního růstu [online]. Spojená akre-
ditační komise, 2011. [cit. 8.8.2012]. Dostupné z: http://www.sakcr.cz/cz-
main/napsali-o-nas/rok-2010/hodnoceni-zamestnancu-jako-soucast-karierniho-
rustu-.404/ 

 
Údaj o datu citování elektronického zdroje  
Tento údaj je povinný a pro zpracovatele citace dokonce výhodný v argumentaci, že 
v uvedený den na dané URL adrese opravdu dokument existoval (o rok později může 
dokument být odstraněn, přesunut nebo změněn). 
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Citace citace = sekundární citace 
 

Přebírání citace nastává, pokud potřebujeme ve své práci citovat citaci obsaženou ve 
studovaném dokumentu, a získat původní dokument, ze kterého je citováno, není 
možné. Tento jev není normou upraven.  
Citujeme dílo, ve kterém je citace uvedena. Tento zdroj musí být vždy uveden  
v seznamu literatury. Sekundární citát buď v textu zpracujeme tak, aby bylo patrné, 
že text přebíráme odjinud nebo v poznámkách pod čarou doplňujeme doprovod-
ným vysvětlením „ citováno podle …“, „převzato z ….“ apod.  
Úvozovky nezdvojujeme. Poznámku pod čarou můžeme využít pro další vysvětle-
ní nastalé situace. 
 

 

Kumulace indexů 
 

 

Pokud máme ve své práci odstavec, ve kterém jsou nakumulovány myšlenky z více 
děl, případně pokud chceme daný fakt podpořit uvedením více zdrojů. Použijeme 
pro identifikaci poznámky pod čarou pouze jeden index 
 

Správně: Chybně: 
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Pojmosloví:  

Citát – parafráze – citování – odkazy v textu – poznámky pod čarou 
– bibliografické odkazy a citace 
 

Citát = text, který je doslovně převzat z nějakého dokumentu. Musí být patrny jeho 
hranice, proto se píše buď v uvozovkách, nebo je signalizován změnou písma 
(obvykle kurzíva). Má-li více jak 4 řádky, odděluje se od výkladového textu tak, že 
vytvoří samostatný odstavec, který je odsazený od levého okraje textu.  

"Země není kulatá, její tvar se nazývá geoid" 
 

Parafráze = volné zpracování cizí myšlenky, tzn. místo doslovného převzetí jedné či 
několika vět autor tlumočí vlastními slovy a zapojuje ji do vlastního textu.  

... například J. Novák, který je jedním z těchto teoretiků tvrdí, že Země není 
kulatá, ale jde o geoid... 

 

Citování = onen proces, kterým přenášíme vybraný úsek textu z původního 
dokumentu do svého textu. Zde je nutno dbát na etiku citování:  

a) citát nesmí myšlenku zkreslit nebo změnit vyznění vytržením z kontextu. Ci-
tát pouhé první části věty "Země není kulatá" by mohl navozovat, že je snad 
placatá;  

b) přepisuje se doslovně (s eventuálními chybami, může se použít upozornění 
na onu chybu typu (!) nebo (síc!);  

c) cizojazyčný citát se zpravidla překládá do jazyka textu, avšak lze uvést i 
originální znění a poté překlad v závorce spolu s vyznačením jména 
překladatele. 

 

Odkazy v textu = spojení místa citátu či parafráze se záznamem citovaného 
dokumentu.  
(Existující možnosti harvardského či vencouverského stylu, které nejsou spoje-
ny s grafickým umístěním pod čáru, byly v podmínkách PA ČR zamítnuty.) Na PA 
ČR se tudíž používá následující propojení: Za citát či parafrázi se vkládá horní čísel-
ný index a pod čarou se k tomuto číslu uvádí všechny údaje vyžadované normou ISO 
690 pro daný typ dokumentu  

Buď: 1) viz str. 93, SVATOŠ, Roman. Kriminologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012.  
ISBN 978-80-7380-389-6.  

Nebo: 1) SVATOŠ, Roman. Kriminologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-
80-7380-389-6, str. 93.  

Nebo: můžeme všechny odkazy průběžně číslovat a před „Seznam literatury“ zařadit 
"Seznam bibliografických odkazů". (Vzhledem k možné úplné shodě těchto dvou se-
znamů, tento způsob však je pro vysokoškolské kvalifikační práce nevhodný) 
 

Poznámka pod čarou = prvek poznámkového aparátu, jde o spojení určitého místa 
textu buď s odkazem na dokument nebo s vysvětlivkou či poznámkou překladatele. 
Vždy je to text graficky odlišený zmenšením písma a oddělený linkou (= čarou) 
 

Bibliografická citace = (víceméně nešťastný) název pro soubor povinných biblio-
grafických (=knihopisných) údajů, které jednoznačně identifikují citovaný dokument. 
Dřívější název normy ISO 690 „Bibliografická citace“ byl právě pro její nepregnant-
nost nahrazen názvem novým, tj. názvem „Pravidla pro bibliografické odkazy a 
citace informačních zdrojů“. Norma uvádí povinné údaje pro jednotlivé druhy 
tištěných nebo elektronických informačních zdrojů. 
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Součásti tradiční formy knižní publikace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. převzat z: ŠALDA, Jaroslav. Od rukopisu ke knize a časopisu, 4. přeprac. vyd. Praha: SNTL, 1983, s. 182. 

 
 
 
 

Co bych měl na závěr redakčního čtení svých záznamů citací 
zkontrolovat: 
 

1) jednotnost zápisu jmen autorů 
2) správné použití kurzívy  
3) tečka na konci každé citace (většinou záznam končí údajem o ISBN nebo 

ISSN) 
4) funkčnost uvedených URL adres. 
 

 

Varování!  

Nenechávejte se zmást citacemi uváděnými v různých vámi 
studovaných materiálech, které velmi často nedodržují úpravu 

podle u nás vyžadované normy ISO 690! 
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