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Terminologie 

Citace 

 Odkaz v textu ve formě autora a roku, kterým odkazujeme na použitý zdroj uvedený 

v soupisu literatury (soupis bibliografických citací) 

Bibliografická citace 

 Záznam citovaného zdroje, který obsahuje údaje o použitém zdroji (řadíme 

abecedně) 

Proč citujeme? 

 Prokazujeme znalost problematiky obsažené v naší práci 

 Odkazujeme čtenáře na další literaturu (již se dané téma řešilo, apod.) 

 Uvedenou literaturou podkládáme závěry ve svém výzkumu 

 Identifikujeme použité zdroje pro možnost jejich zpětného dohledání 

 Dodržujeme citační etiku a Autorský zákon 

Zásady citační etiky 

 Uvádíme všechny použité prameny 

 Neuvádíme prameny, které jsme nepoužily 

 Necitujeme své vlastní publikace, pokud nemají s aktuální prací nic společného 

 Citujeme tak, aby bylo možné identifikovat a získat citovaný pramen 

Plagiátorství 

 Doslovné převzetí (zkopírování) cizího textu a jeho použití bez uvedení jeho citace 

 Použití obrázků, tabulek, grafů, apod. bez uvedení citace a odkazu na původní zdroj 

 (ne)úmyslné opomenutí citace některého využitého zdroje 

 Absence zdroje, příp. nedostatečné či nesprávné citování 

 Nedostatečné odkazování v textu 

 Doslovná citace není ukotvena v uvozovkách 

 Sestavení textu z doslovných úryvků více zdrojů 

 Nesprávné parafrázování: 

 Necitování zdroje, odkud myšlenku čerpáme 

 Změna slovosledu či pozměnění výrazů původního textu bez uvedení doslovné 

citace 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121
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Jak předcházet plagiátorství 

 Uvést a odkázat na původní zdroje všech textů, údajů, závěrů, myšlenek, názorů, atd. 

převzatých do textu práce 

 Uvést zdroj a přesné umístění převzatých obrázků, tabulek, grafů, schémat, apod. 

 Správně odkazovat citacemi v textu práce na zdroje v seznamu použité literatury 

 Ocitovat i cizojazyčné zdroje, ze kterých čerpáme, příp. odkud jsme přeložili úryvek 

 Neuvádět cizí názory, myšlenky a nápady jako své vlastní 

 Správně parafrázovat 
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Příklady plagiátorství 

Pro lepší pochopení problematiky plagiátorství jsou uvedeny následující příklady. 

Příklad č. 1: 

Nejdříve text ze zdrojového dokumentu. 

 

Nyní studentova verze, kterou uvedl ve své závěrečné práci. 

Experimentální kuchyně studentům nyní umožňuje prakticky si vyzkoušet tradiční  

i novodobé postupy při vaření jídel s využitím nejmodernějších technologií, aby byla 

zachována co nejvyšší výživová hodnota a současně byly dodrženy zásady přípravy jídel 

zohledňující zdravotní stav a potřeby pacienta, za dodržení správných hygienických 

a provozních postupů. 

 

Komentář: 

1. Student neocitoval zdrojový dokument. 

2. Student převzal celý odstavec a pozměnil slova tak, aby hned nebylo patrné, že text 

převzal. 

Správně by mělo být: 

„Experimentální kuchyně studentům nyní umožňuje prakticky si vyzkoušet klasické i nové 

postupy při přípravě pokrmů za použití nejmodernějších technologií, aby byla zachována co 

nejvyšší nutriční hodnota a současně byly dodrženy zásady přípravy pokrmů respektující 

zdravotní stav a potřeby pacienta, za dodržení správné hygienické a výrobní praxe.“ 

(Hrnčířová, 2020) 

V soupisu bibliografické literatury by pak byla následující citace: 

HRNČÍŘOVÁ, D.  2020. Nová experimentální dietní kuchyně na 3. lékařské 

fakultě Univerzity Karlovy. Výživa a potraviny . 75(3), 34-35. ISSN 1211-846X. 
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Příklad č. 2: 

Nejdříve text ze zdrojového dokumentu. 

Nyní studentova verze, kterou uvedl ve své závěrečné práci. 

„Klasický zchlazovač s ledovou vodou je tunel o délce 12-15 m, které se dochlazuje ledem 

nebo mechanickým chladícím zařízením.“ (Goliáš, 2011)   

V soupisu bibliografické literatury má student citaci. 

GOLIÁŠ, J. 2011. Skladování ovoce v řízené atmosféře . Praha: Brázda. ISBN 

978-80-209-0386-0. 

Komentář: 

1. Student uvádí přímou citaci, i když vynechal celou vedlejší větu. 

Správně by mělo být: 

„Klasický zchlazovač s ledovou vodou je tunel o délce 12-15 m, jímž jsou produkty 

transportovány po páse a sprchovány chladícím médiem, které se dochlazuje ledem nebo 

mechanickým chladícím zařízením.“ (Goliáš, 2011) 

NEBO 

„Klasický zchlazovač s ledovou vodou je tunel o délce 12-15 m, […], které se dochlazuje ledem 

nebo mechanickým chladícím zařízením.“ (Goliáš, 2011) 

V soupisu bibliografické literatury: 

GOLIÁŠ, J. 2011. Skladování ovoce v řízené atmosféře . Praha: Brázda. ISBN 

978-80-209-0386-0. 

Pokud přímo citujeme, tak je nutné uvádět vždy celý text nebo můžeme využít pomocné 

výpustky -> […] tedy vynecháme část textu při zachování významu citovaného textu. 
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Druhy citací 

Přímá citace 

 Doslovně převzatý text, který uvádíme v uvozovkách 

 Autory i zdroje citujeme 

Parafráze 

 Vyjádření textu vlastními slovy a vlastním stylem, avšak bez změny významu; text 

neuvádíme v uvozovkách autory i zdroje citujeme 

 POZOR na pouhou záměnu slov synonymy, nebo dokonce pouhé přeskupení 

slovosledu ve větě! 

Komentář: 

Všeobecně známá fakta není potřeba citovat. Jedná se o takové informace, které jsou obecně 

známé, patří k základnímu vzdělání každého člověka, jsou nezpochybnitelné a také snadno 

ověřitelné ve všeobecných publikacích (encyklopedie nebo učebnice). 

Než začneme citovat  

 Ujasnit si typ dokumentu + formu dokumentu -> najít příslušný vzor citace 

 Není nutné si pamatovat vzory citací pro jednotlivé dokumenty -> mnohem 

důležitější je vědět, kde daný vzor najít a pracovat podle něj. 

 Citace by měla být úplná, přehledná, jasná 

 Pořadí údajů je přesně stanovené citačním stylem Knihovna doporučuje 

 Bibliografické citaci musí být jednotné v celé naší práci (jednotný styl, formát a 

interpunkce) 

 Údaje přebíráme vždy z citovaného zdroje (z dokumentu, se kterým pracujeme): 

 Titulní list (úvodní obrazovka, webová stránka, etiketa na disku, apod.) 

 Případně rub titulního listu 

 Tiráž 

 Hlavička stránky, obálky, obalu, letáku, apod. 

 Údaje se zapisují v jazyce, ve kterém jsou uvedeny v citovaném dokumentu (viz. 

poznámky v jednotlivých částech v kapitole Knihovna doporučuje – citační styl) 
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Knihovna doporučuje – citační styl 

Tento návrh citačního stylu – Knihovna doporučuje, byl vytvořen na základech 
normy ISO 690 a Harvardského systému a upraven do podoby pro lehké 
osvojení a pochopitelnost. Citační styl je určen pro studenty Mendelovy 
univerzity v Brně. 
 

Níže jsou uvedeny základní povinné údaje společně s komentářem. 

Tvůrce 

Při odkazování v textu můžeme využít několik podob.  

Přímá citace: 

 „… se názory liší.“ (Svoboda 2014, s. 26) nebo (Svoboda, 20141, s. 262) 

 Svoboda (2014, s. 26) uvádí, že … 

 Podle Svobody (2014, s. 26) je … 
 

Parafráze: 

 Podle Svobody (2014, s. 26) je možné … rozdělit skupiny … 

 Jak uvádí Svoboda (2014, s. 26) … 

 Touto problematikou se zabývali také Svoboda (2014, s. 26) a Pokorný (2015). 

 Výsledky výzkumu poukázaly na značný … (Svoboda 2014; Pokorný 2015) 
 

  

                                                           
1 Je možné používat oba způsoby – s čárkou i bez – ale zvolený způsob musíme dodržet v celé práci. Pro účely 
tohoto dokumentu bylo dále u uvedených příkladů, vybrán způsob s čárkou. 
2 Strany uvádíme podle našeho uvážení – především slouží pro naši a čtenářovu dohledatelnost. 
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Výše uvedená pravidla jsou dále upravena podle počtu tvůrců viz. následujícící tabulky: 

 

  

Harvardský systém - zaznamenávání odkazů v textu 

Typ Odkaz v textu Bibliografická citace v soupisu literatury 

1 tvůrce 

Rozhodujícím předpokladem pro 
takovou práci…. (Müller, 2009). 
 
Podle Müllera (2009) je rozhodujícím 
předpokladem…. 

MÜLLER, Manfred. 2009. Výcvik ochranného psa: chov, výcvik, 
zkoušky a hodnocení. Praha: Brázda. ISBN 978-80-209-0368-6. 

2 tvůrci Diskuze se soustředila na …. (Boddy, 
Lambek, 2013) 

BODDY, Janice; LAMBEK, Michael (eds.). 2013. A Companion to the 
Anthropology of Religion. Oxford, UK: John Wiley & Sons. ISBN 
9780470673324. eISBN 9781118605936. Dostupné z: 
https://doi.org/10.1002/9781118605936  

3 tvůrci ….smrky čerpají část vody (Lidwell, 
Holden, Butler, 2011). 

LIDWELL, William; HOLDEN, Kritina; BUTLER, Jill. 2011. Univerzální 
principy designu: 125 způsobů jak zvýšit použitelnost a přitažlivost 
a ovlivnit vnímání designu. VAIDA, Pavel překl. Brno: Computer 
Press, a. s. ISBN 978-80-251-3540-2. 

4 a více tvůrců …. Způsobují onemocnění u jelení 
zvěře (Forejtek et al., 2013) 

FOREJTEK, Pavel et al. 2013. Zdravotní problematika zvěře: 
příručka pro mysliveckou praxi. Brno: Středoevropský institut 
ekologie zvěře. ISBN 978-80-7305-652-0. 

https://doi.org/10.1002/9781118605936


12 
 

 

 

Harvardský systém - zaznamenávání odkazů v textu 

Typ Odkaz v textu Bibliografická citace v soupisu literatury 

bez tvůrce 
Lidové léčitelství zná sedmikrásku 
obecnou…. (Léčivé rostliny, 2010) 

Léčivé rostliny. 2010. Přeložila Jana JINDROVÁ. Praha: Ottovo 
nakladatelství. ISBN 978-80-7360-588-9 

více děl jednoho 
tvůrce ve 
stejném roce - v 
jedné citaci 

Proteiny jsou důležitou složkou 
mléka…. (Tamime, 2006a; 2006b) 

TAMIME, A. Y. (ed.). 2006a. Brined cheeses. Oxford: Blackwell 
Pub. ISBN 1-4051-2460-1. 
 
TAMIME, A. Y. (ed.). 2006b. Fermented milks. Oxford: 
Blackwell Science/SDT. ISBN 0-632-06458-7 

více děl jednoho 
tvůrce - v jedné 
citaci 

…. Hostitelskou rostlinou 
housenky běláska zelného bývá 
brukvovitá zelenina (Laštůvka, 
2004; 2008) 

LAŠTŮVKA, Zdeněk. 2004. Zoologie pro zemědělce a lesníky. 
3. vyd. Brno: Konvoj. ISBN 80-7302-065-3 
 
LAŠTŮVKA, Zdeněk. 2008. Denní motýli (Rhopalocera) 
zemědělské krajiny: metodika hodnocení biodiverzity a 
zdravého prostředí. Brno: Biocont Laboratory. ISBN 978-80-
904254-0-8 
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Stručný výtah: 

 Obecně platí, že pokud máme 4 a více tvůrců, tak píšeme pouze prvního tvůrce a 

zkratku et al.3 

 U odkazu v textu píšeme pouze příjmení tvůrce bez kapitálek. Pokud máme více 

tvůrců tak je oddělujeme čárkou. (Stále platí pravidlo 4 a více tvůrců) 

 U bibliografické citace uvádíme tvůrce ve formátu: PŘÍJMENÍ, křestní jméno. Tento 

formát platí i pro více tvůrců než jednoho. Příjmení tvůrce píšeme kapitálkami. Pokud 

máme více tvůrců, tak je oddělujeme středníkem. Jinými slovy: PŘÍJMENÍ, křestní 

jméno; PŘÍJMENÍ, křestní jméno; PŘÍJMENÍ, křestní jméno. (Stále platí pravidlo pro 4 

a více tvůrců) 

 Jakmile máme tvůrce vypsané tak zakončíme tečku a píšeme rok.  

 Pokud je tvůrce/tvůrci editor/editoři, popřípadě překladatelé, tak píšeme příslušnou 

zkratku za posledního uvedeného autora v daném jazyce jaký je originální dokument 

a v závorkách.  

Editor ->  CZ = (ed.).   Při množném čísle ->  CZ = (ed.). 

AJ = (ed.).      AJ = (eds.). 

  Překladatel -> CZ = (překl.).  Při množném čísle ->  CZ = (překl.). 
    AJ = (transl.).  Při množném čísle ->  AJ = (transl.). 

 
  

                                                           
3 Zkratka převzatá z latiny – uvádíme jak u CZ tak i u AJ dokumentů 

Harvardský systém - zaznamenávání odkazů v textu 

Typ Odkaz v textu Bibliografická citace v soupisu literatury 

dvě díla různých 
tvůrců - v jedné 
citaci 

Lichořeřišnice je známá svými 
antibiotickými účinky…. (Gato, 
2013; McVicar, 2005) 

GATO, Martin. 2013. Léčivé rostliny v praktickém bylinkářství, 
kosmetice a kuchyni. Olomouc: Rubico. ISBN 978-80-7346-156-0. 
 
MCVICAR, Jekka. 2005. Velká kniha o bylinkách. Praha: Knižní klub. 
ISBN 80-242-1218-8. 

korporace jako 
tvůrce 

„…. Poskytujme služby, které 
přinášejí klientům….“ (©Epravo.cz, 
a.s, 1999-2017). 

©EPRAVO.CZ, a.s. 1999-2017. O nás. EPRAVO.CZ [online]. [cit. 
2017-01-25]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/ostatní/o-nas/   

příspěvek „Daň z nemovitých věcí se 
stanovuje na zdaňovací období….“ 
(Procházková, 2017) 

PROCHÁZKOVÁ, Jana. 2017. Novinky na dani z nemovitých věcí na 
zdaňovací období roku 2017 In: účetní-portál.cz: když chceš vědět 
víc [online]. 6. 1. 2017 09:47 [cit. 2017-01-25]. Dostupné z: 
http://www.ucetni-portal.cz/novinky-na-dani-z-nemovitych-věci-
na-zdanovaci-obdobi-rokku-2017-1058-c.html  

https://www.epravo.cz/ostatní/o-nas/
https://www.epravo.cz/ostatní/o-nas/
https://www.epravo.cz/ostatní/o-nas/
http://www.ucetni-portal.cz/novinky-na-dani-z-nemovitych-věci-na-zdanovaci-obdobi-rokku-2017-1058-c.html
http://www.ucetni-portal.cz/novinky-na-dani-z-nemovitych-věci-na-zdanovaci-obdobi-rokku-2017-1058-c.html
http://www.ucetni-portal.cz/novinky-na-dani-z-nemovitych-věci-na-zdanovaci-obdobi-rokku-2017-1058-c.html
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Rok 

Aneb rok vydání daného zdroje (popřípadě datum publikování). 

 Pokud je v dokumentu (může být i na webové stránce) uveden copyright, píše se před 

rok vydání značka ©.  

 Pokud je datum publikování zjevně chybné, uvádí se oprava do hranaté závorky -> 

[2001] 

 Pokud není rok v dokumentu uveden, tak je možné jej dohledat z jiného zdroje nebo 

odhadnout – píšeme jej také do hranaté závorky. 

 Jestliže není možné rok dohledat, lze uvést: [b.r.] -> bez roku  

Název 

 Uvádíme vždy vše, co vidíme. 

 Pokud máme i podnázev, tak píšeme ve tvaru: Název: podnázev 

 Název píšeme kurzívou -> zde POZOR na situace, kdy citujeme kapitolu z knihy, zde 

neuvádíme kurzívou název kapitoly, ale název celé knihy4. 

Vydání 

 Pokud má zdrojový dokument uvedeno vydání, tak ho uvádíme (například knihy) 

 Výjimkou je situace, kdy je ve zdrojovém dokumentu uvedeno 1. vydání. V tomto 

případě tento údaj neuvádíme. 

Místo 

 Uvádíme tak, jak je uvedeno v dokumentu. 

 Pokud se jedná o menší město, uvádíme do kulatých závorek doplňující informaci 

(stát, provincii, kraj) – jako příklad: London (Ontario). 

 V případě více míst uvádíme pouze první, tedy více významné (hlavní město dané 

země) 

Nakladatel (vydavatel) 

 Mezi Místem a Nakladatelem dáváme dvojtečku -> Místo: Nakladatel 

 Osoba nebo korporace odpovědná za publikování dokumentu.  

 Může jít o vydavatele, výrobní společnost, distributora, výrobce, tiskárnu a podobně. 

 Pokud je více vydavatelů, tak se uvádí pouze první z nich. 

                                                           
4 U příkladových dokumentů naleznete vždy přesné označení názvu, který má být v kurzívě. 
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Ročník a číslo 

 Uvádíme u článků z časopisů 

 Ročník uvádíme vždy tučně a číslo vkládáme do závorek -> ročník(číslo) 

Rozsah stran 

 Pokud citujeme část knihy/článek a podobně, tak musíme uvádět rozsah stran. 

 Zde pozor! U kapitoly z knihy uvádíme zkratku s. nebo p. (podle jazyka zdrojového 

dokumentu), ale u článků z časopisu žádnou zkratku neuvádíme. 

Identifikátor 

 ISBN/ISSN/eISBN/eISSN 

 Nejdůležitější údaj pro zpětné dohledání zdrojového dokumentu, ze kterého 

jste čerpali 

 Pokud nenajdeme výše zmíněné identifikátory tak uvádíme DOI (viz. níže) 

popřípadě URL (viz. níže) 

Dostupné z: 

 Uvádíme DOI pokud je známé a pokud není uvedeno, tak uvádíme URL adresu. 

 DOI i URL píšeme vždy v celém tvaru -> například: 

https://doi.org/10.1079/9781786394811.0177  

  

https://doi.org/10.1079/9781786394811.0177
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Kniha 

Tvůrce. Rok5. Název publikace: Vedlejší názvy. Vydání6. Další tvůrce. Místo: 

nakladatel. Edice, číslo edice. ISBN. Dostupné z: DOI (pokud je známé, 

popřípadě URL) 

Příklady bibliografických citací 

LIDWELL, William; HOLDEN, Kritina; BUTLER, Jill. 2011. Univerzální principy 

designu: 125 způsobů jak zvýšit použitelnost a přitažlivost a ovlivnit vnímání 

designu. VAIDA, Pavel (překl.). Brno: Computer Press, a. s. ISBN 978-80-251-

3540-2. 

BODDY, Janice; LAMBEK, Michael (eds.). 2013. A Companion to the 

Anthropology of Religion . Oxford, UK: John Wiley & Sons. ISBN 

9780470673324. eISBN 9781118605936. Available at: 

https://doi.org/10.1002/9781118605936 

Kapitola z knihy 

Tvůrce kapitoly. Rok. Název kapitoly. In: Tvůrce knihy (pouze je-li odlišný od 

autora kapitoly). Název knihy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rozsah 

stran. ISBN. Dostupné z: DOI (pokud je známé, popřípadě URL) 

Příklady bibliografických citací 

PETRÁŠ, R.; ĎURSKÝ, J. 2003. Meranie a sortimentácia surového dreva. In: 

ŠMELKO, Štefan et al. Meranie lesa a dreva . Zvolen: Ústav pre výchovu a 

vzdelávanie pracovníkov LVH SR, s. 214 -231. ISBN 80-89100-14-7. 

MOORTHY, S. N. et al. 2021. Starch modifications. In: Tropical tuber starches: 

structural and functional characteristics . CAB International, p. 177-213. ISBN 

9781786394811. Available at: https://doi.org/10.1079/9781786394811.0177  

  

                                                           
5 Pokud je u roku vydání copyright, tak jej také zapisujeme. ©Rok. 
6 Pokud je to 1. vydání, tak jej neuvádíme. 

https://doi.org/10.1002/9781118605936
https://doi.org/10.1079/9781786394811.0177
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Závěrečná práce 

Tvůrce. Rok odevzdání. Název: podnázev. Rozsah stran. Druh práce. Místo: 

název školy. 

Příklady bibliografických citací 

ŘEHOŘ, Jan. 2004. Teoretické a experimentální studium problematiky HSC 

obrábění ocelí vysoké pevnosti a tvrdosti . Disertační práce. Plzeň: 

Západočeská univerzita, Fakulta strojní, Katedra technologie obrábění.  

KOSCELNÍK, Petr. 2010. Analýza prostorových a formálních vlastností 

středověkých obléhacích táborů . Diplomová práce. Plzeň: Západočeská 

univerzita v Plzni, Fakulta fi lozofická.  
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Článek v časopise 

Tvůrce článku. Rok vydání článku. Název příspěvku. Název časopisu. Vedlejší 

názvy. Ročník7(číslo), strany. ISSN. Dostupné z: DOI (pokud je známé, popřípadě 

URL) 

Příklady bibliografických citací 

HROMÁDKO, Jan et al. 2010. Technologie výroby biopaliv druhé generace. 

Chemické listy . 104(8), 784-790. ISSN 0009-2770.  

POELMAN, Astrid A. M. et al.  2019. Multiple vs Single Target Vegetable 

Exposure to Increase Young Children's Vegetable Intake. Journal of Nutrition 

Education and Behavior . 51(8), 985-992. ISSN 1499-4046. Available at: 

https://doi.org/10.1016/j.jneb.2019.06.009  

NIU H. et al. 2021. Diversity of microbial communities and soil nutrie nts in 

sugarcane rhizosphere soil under water soluble fertilizer. PLOS ONE [online]. 

16(1), e02456268 [cit. 2021-01-27]. eISSN 1932-6203. Available at: 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245626  

Article in Press 

WANG, H.; WANG, C.; GUO, M. 2020. Autogenic successions of bacteria and 

fungi in kefirgrains from different origins when sub-cultured in goat milk. 

Food Research International [online-first]. [cit. 2020-10-04]. ISSN 0963-9969. 

Available at: https://doi.org/10.1016/j.foodres.2020.109784  

  

                                                           
7 Píšeme vždy tučně. 
8 Pokud vidíme, že článek nemá stránkování, tak píšeme číselné označení článku – neplést s číslem článku. 

https://doi.org/10.1016/j.jneb.2019.06.009
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245626
https://doi.org/10.1016/j.foodres.2020.109784
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Příspěvek ve sborníku 

Tvůrce příspěvku. Rok vydání sborníku. Název příspěvku. In: Primární 

odpovědnost sborníku. Název sborníku9. Vedlejší názvy. Místo vydání: 

nakladatel, strany příspěvku. ISBN (nebo ISSN). Dostupné z: DOI (pokud je 

známé, popřípadě URL) 

Příklady bibliografických citací 

DENÁR, Michal; MORAVEC, Josef. 2012. Opensource a knihovny: cesta 

k lepším službám?.10 In: FRIEDLOVÁ, Zdeňka;  GAJDOŠÍKOVÁ, Pavla (ed.). 

Knihovny současnosti 2012: sborník z  20. konference, konané ve dnech 11. až 

13. září 2012 v  areálu Univerzity Pardubice  [online]. Ostrava: Sdružení 

knihoven ČR, s. 128-132 [cit. 2021-01-25]. ISBN 978-80-86249-65-0. Dostupné 

z: http://www.svkos.cz/data/xinha/sdruk/ks2012/KKS_2012_sbornik_final.pdf   

SMALTER, Aron M.; HUAN, J.; LUSHINGTON, Gerald A. 2008. Chemical 

Compound Classification with Automatically Mined Structure Patterns. In: 

BRAZMA, Alvis; MIYANO, Satoru; AKUTSU, Tatsuya (eds.). Proceedings of the 

6th Asia-Pacific Bioinformatics Conference: Kyoto, Japan, 14 -17 January 2008 . 

London: Imperial College Press, p. 394-395. ISBN 978-1-84816-108-5.  

 

 

  

                                                           
9 Píšeme vše, co je na titulní stránce. 
10 Pokud je v názvu otazník popřípadě vykřičník, tak jej musíme napsat a posléze ukončit tečkou.  

http://www.svkos.cz/data/xinha/sdruk/ks2012/KKS_2012_sbornik_final.pdf
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Web 

Webové sídlo, internetový portál 

Primární odpovědnost za tvorbu webu. Rok. Název: podnázev [online]. Další 

tvůrce. Místo vydání: Nakladatel. Datum aktualizace/revize [cit. datum 

citování]. Dostupné z: DOI nebo URL adresa 

Příklady bibliografických citací 

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. ©2018 . Mendelova univerzita v Brně 

[online]. Brno: Mendelova univerzita v Brně. [cit. 2020‐04‐15]. Dostupné z: 

http://mendelu.cz/ 

Vedlejší webová stránka 

Primární odpovědnost za tvorbu webu. Rok. Název vedlejší webové stránky. 

Název hlavní webové stránky NEBO webového sídla: podnázev hlavní webové 

stránky [online]. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování. Datum 

aktualizace [cit. datum citování]. Dostupné z: DOI nebo adresa  

Příklady bibliografických citací 

Rada VaVaI. 2017. Hodnocení výzkumu a vývoje. Výzkum a vývoj v České 

republice  [online]. Rada pro výzkum, vývoj a inovace. [cit. 2018 -05-16]. 

Dostupné z: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796   

Pozn.: V případě, že nevidíte název stránky přímo na webu, je možné použít název, který 

je uvedený v horní liště prohlížeče. 

  

http://mendelu.cz/
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796
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Příspěvek do webového sídla 

Tvůrce příspěvku. Rok. Název příspěvku. Další informace o příspěvku. In: 

Název webové stránky NEBO webového sídla. [online]. Místo: nakladatel, 

datum publikování. Datum aktualizace [cit. datum citování]. Dostupné z: DOI 

nebo adresa. Path: cesta. 

Příklady bibliografických citací 

KONEČNÝ, Lukáš. 2019. Zajímavé projekty virtuální reality ve vzdělávání . In: 

Medium.com: EDTECH KISK.  [online]. A Medium Corporation. 27. 3. 201911. 

[cit. 2021-01-21]. Dostupné z: https://medium.com/edtech-

kisk/zaj%C3%ADmav%C3%A9-projekty-virtu%C3%A1ln%C3%AD-reality-ve-

vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-6d7740d1bdbb 

                                                           
11 Jedná se o datum publikování, proto následuje tečka. 

https://medium.com/edtech-kisk/zaj%C3%ADmav%C3%A9-projekty-virtu%C3%A1ln%C3%AD-reality-ve-vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-6d7740d1bdbb
https://medium.com/edtech-kisk/zaj%C3%ADmav%C3%A9-projekty-virtu%C3%A1ln%C3%AD-reality-ve-vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-6d7740d1bdbb
https://medium.com/edtech-kisk/zaj%C3%ADmav%C3%A9-projekty-virtu%C3%A1ln%C3%AD-reality-ve-vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-6d7740d1bdbb
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Databáze 

Jméno tvůrce. Rok. Název: podnázev. Vedlejší název [online]. Další tvůrce. Místo 

vydání: Nakladatel. Datum aktualizace/revize [cit. datum citování]. Dostupné 

z: DOI nebo URL adresa. 

Příklady bibliografických citací 

OECD. ©2020. OECD iLibrary [online]. OECD. [cit. 2020‐04‐15]. Dostupné z: 

https://www.oecd-ilibrary.org/ 

MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. ©2013 . Administrativní registr ekonomických 

subjektů (ARES)  [online]. Praha: Ministerstvo financí ČR. [cit. 2020-04-15]. 

Dostupné z: https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz  

Kniha z OECD iLibrary 

Tvůrce. Rok vydání. Název knihy: podnázev [online]. Místo vydání: Nakladatel. 

[cit. datum citování], Počet stran. Edice. Standardní identifikátor. Dostupné z: 

DOI nebo URL adresa. Poznámky. 

Příklady bibliografických citací 

OECD. 2016. Evolving Agricultural Policies and Markets: Implications for 

Multilateral Trade Reform [online]. Paris: OECD Publishing. [cit. 2020‐04‐15], 

92 p. eISBN (PDF) 978926426499112. Dostupné z:  

https://doi.org/10.1787/9789264264991-en 

  

                                                           
12 Pokud bereme eISBN z PDF tak musí psát specifikaci (PDF). 

https://www.oecd-ilibrary.org/
https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz
https://doi.org/10.1787/9789264264991-en
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Kapitola v knize z OECD iLibrary 

Tvůrce kapitoly. Rok vydání. Název kapitoly. In: Jméno tvůrce knihy. Název 

knihy: podnázev [online]. Místo vydání: Nakladatel, Rozsah kapitoly [cit. datum 

citování]. Edice. Standardní identifikátor. Dostupné z: DOI nebo URL adresa. 

Poznámky. 

Příklady bibliografických citací 

OECD. 2016. Developments in agricultural markets and policies. In: OECD. 

Evolving Agricultural Policies and Markets: Implications for Multilateral Trade 

Reform [online]. Paris: OECD Publishing, p . 19‐46 [cit. 2020‐04‐15]. eISBN 

(PDF) 9789264264991. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1787/9789264264991-en 

  

https://doi.org/10.1787/9789264264991-en
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Počítačový program 

Jméno tvůrce. Rok vydání. Název [typ nosiče]. Údaje o verzi/vydání. Datum 

publikování, Datum aktualizace [cit. datum citování]. Dostupné z: URL adresa. 

Poznámky (obvykle požadavky na systém). 

Příklady bibliografických citací 

SKILJAN, Irfan. 2019. IrfanView [software]. Ver. 4.54. 2019, Release date 

2019-12-12 [cit. 2020-04-15]. Available at: https://www.irfanview.com/. 

Počítačový program pro prohlížení a úpravu grafických souborů. Podporuje 

skoro všechny dostupné grafické formáty.  

CD‐ROM 

Jméno tvůrce. Rok vydání. Název [typ nosiče]. Místo vydání: Nakladatel. [cit. 

datum citování]. Standardní identifikátor. Poznámky. 

Příklady bibliografických citací 

FALTA, Daniel; VEČEŘA, Milan; FILIPČÍK, Radek (eds). 2019. Animal Breeding 

2019: Brno, 6. 2. 2019  [CD]. Brno: Mendelova univerzita v Brně. [cit. 2020‐04‐

15]. ISBN 978-80-7509-641-8. 

  

https://www.irfanview.com/
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Sociální síť (FB, Instagram, Twitter) 

Facebook ‐ stránka 

Název stránky. Rok založení. In: Název portálu [typ nosiče]. [cit. datum 

citování]. Dostupné z: URL adresa. Poznámky. 

Příklady bibliografických citací 

Hugh Jackman. In: Facebook [online]. [cit. 2020‐04‐15]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/HughJackman/   

Facebook - status 

Tvůrce statusu. Rok publikování. [Text statusu - začátek]. In: Název portálu 

[typ nosiče]. Datum publikování [cit. datum citování]. Dostupné z: URL 

adresa. Poznámky. 

Příklady bibliografických citací 

JACKMAN, Hugh. 2020. [From the bottom of our hearts ...]. In: Facebook 

[online]. 12. dubna 2020 18:54 [cit. 2020‐04‐15]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/pg/HughJackman/posts/?ref=page_internal   

Pozn.: Facebookový status můžete citovat pouze u veřejných profilů, příp. veřejných statusů. 

Pokud má uživatel nastaveno soukromí statusu, je nutné nejdříve získat souhlas a poté je 

možné jeho status ocitovat. 

  

https://www.facebook.com/HughJackman/
https://www.facebook.com/pg/HughJackman/posts/?ref=page_internal
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YouTube video 

Název videa. Rok. In: Název portálu [typ nosiče]. Datum publikování [cit. datum 

citování]. Dostupné z: URL adresa.  

Příklady bibliografických citací 

Steve Jobs and Steve Ballmer. 2007. In: Youtube [online]. 27. 2.2007 [cit. 

2020-04-15]. Dostupné z: https://youtu.be/dR8SAFRBmcU.  

Wikipedia13 

Název stránky. Rok. In: Název portálu [typ nosiče]. Místo vydání: Nakladatel, 

Datum publikování, Datum aktualizace/revize [cit. datum citování]. Dostupné 

z: URL adresa. Poznámky. 

Příklady bibliografických citací 

Nadace Wikimedia. 2004. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. San 

Francisco: Wikimedia Foundation, Inc., 21. 11. 2004, Aktualizováno 16. 12. 

2019 v 14:03 [cit. 2020-04-15]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nadace_Wikimedia  

  

                                                           
13 Wikipedie není brána jako vhodný zdroj pro závěrečné práce. 

https://youtu.be/dR8SAFRBmcU
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nadace_Wikimedia
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Kartografické dokumenty 

Mapa - celek 

Jméno tvůrce. Rok vydání. Název mapy: podnázev. Vedlejší názvy. Označení 

souboru map. Měřítko. Vydání. Další tvůrce. Místo vydání: Nakladatel. 

Rozměr. Edice, číslo edice. Standardní identifikátor.  

Příklady bibliografické citace 

Novohradské hory: cykloturistická mapa . 2005. 1:70 000. Praha: Kartografie 

Praha. 600 x 740 mm. Cykloturistické mapy 1:70 000, 135. ISBN 80 -7011-850-

4.  

Kartografie Praha. 2005. Jizerské hory: Frýdlantsko ; Ještěd: cykloturistická 

mapa 1:70 000. 1:70 000. Praha: Kartografie. ISBN 80-7011-843-1. 

Mapa - součást dokumentu 

Jméno tvůrce mapy. Rok vydání. Název mapy: podnázev. Vedlejší názvy [typ 

nosiče/média]. Označení souboru map. Měřítko. Rozměr. In: Tvůrce 

zdrojového dokumentu. Rok (pokud je odlišný). Název zdrojového 

dokumentu. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo vydání: Nakladatel, 

Rozsah stran. Standardní identifikátor.  

Příklady bibliografické citace 

SOUKUP, Vladimír. 1989. Okolí Českého Brodu [orientační plán]. Měřítko 

neuvedeno. 153 mm × 73 mm. In: NĚMEC, Jan; SOUKUP, Vladimír. Výlety do 

okolí Prahy. Praha: Panorama, s. 202. ISBN 80 ‑7038‑003‑9. 
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Umělecká díla 

Samostatná umělecká díla 

Tvůrce. Rok. Název díla [technika]. Další tvůrce. Rozměry. Datum14. Lokace. 

Příklady bibliografické citace 

REMBRANDT, Harmenszoon van Rijn. 1654. A Woman bathing in a Stream  [oil 

on oak]15 . 61.8 x 47 cm. 23. 5. 2018. London: The National Gallery.  

Grafická díla vydaná jako součást knihy 

Tvůrce. Rok vzniku. Název díla. Vedlejší názvy [technika]. Datum vzniku díla. 

In: Tvůrce publikace. Rok vydání knihy. Název publikace. Vedlejší názvy. 

Vydání. Místo: nakladatel, strany. ISBN. 

Příklady bibliografické citace 

SOLTER, Leellen. [2009]16. Cocoons from a silk production factory in Wuhan, 

China [color photograph]. In: RESH, Vincent H.; CARDÉ, Ring T. (eds.). 2009. 

Encyclopedia of Insects . 2nd ed. London: Academic Press is an imprint of 

Elsevier, p. 1132. ISBN 978-0-12-374144-8. 

Díla zveřejněná jako součást časopisu 

Tvůrce. Rok. Název díla. Vedlejší názvy [technika]. Další tvůrce. Rozměry. 

Datum vzniku díla. Název časopisu. Místo: nakladatel, ročník(číslo), strany. 

ISSN. 

Příklady bibliografické citace 

LANG, Petr. [2020]. Chřastál Polní [barevná fotografie]. Naše příroda. 202017. 

Olomouc: Naše příroda, z. s., 13(6), 66. ISSN 1803-0092. 

                                                           
14 Kdy jsme viděli dílo 
15 Píšeme to, co vidíme u obrazu (v jazyce, který je popisek obrazu) 
16 U obrázku autor nenapsal, kdy byl pořízen, uvádíme tedy rok do hranatých závorek, kdy si myslíme, že mohl 
být pořízen. V tomto případě uvádíme rok stejný jako rok vydání knihy. 
17 Rok časopisu 
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Díla zveřejněná jako součást webu 

Tvůrce. Rok vzniku. Název díla. Vedlejší názvy [technika]. Rozměry. Místo a 

datum vzniku díla18. In: Název webu [online]. [cit. datum citování]. Dostupné 

z: DOI (pokud je známé, popřípadě URL) 

Příklady bibliografické citace 

BOHDAL, Jiří. 2010. Vydra říční [barevná fotografie]. ZOO Plzeň. In: Naturfoto 

[online]. [cit. 2020-04-24]. Dostupné z: http://www.naturfoto.cz/vydra -ricni-

fotografie-15297.html  

Fotobanky 

Tvůrce. Rok nebo Datum nahrání. Název díla. In: Název fotobanky [nosič]. [cit. 

datum citování]. Dostupné z: URL adresa 

Příklady bibliografické citace 

TOSH, Owen. 2009. Ancient Library 2. In: Stock.xchng [online]. [cit. 2021-01-

25]. Dostupné z: http://www.sxc.hu/photo/1249846  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                           
18 Pokud je u obrázku uvedeno. 
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Patenty, užitné vzory 

Obecné zásady citování těchto dokumentů jsou: 

 V citaci patentu bychom měli, s výjimkou data, zapisovat údaje ve stejném pořadí 

jako v citaci článku z periodika.  

Jméno majitele (žadatele). Rok. Název: Vedlejší názvy. Vynálezce (původce). 

Název země nebo kód. Typ dokumentu a číslo. Datum vydání (udělení). 

Přístup ke zdroji. Poznámky. 

Příklady bibliografické citace 

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. 2015. Zařízení na výrobu desek na bázi 

dřeva s vylepšeným hustotním profilem . Původci: KLÍMEK, Petr; WIMMER, 

Rupert. Česká republika. Patentový spis CZ 305267 B6. Uděleno 29. 5. 2015. 

Dostupné z: 

https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/305/305267.pdf   

Normy 

Základními údaji bibliografické citace norem jsou Název řady a číslo. Stejně tak mohou být 

citovány výzkumné zprávy a podobné dokumenty, které jsou vydávány v řadách. 

Řada a číslo normy. Rok. Název normy. Vydání. Místo: nakladatel. 

Příklady bibliografické citace 

ČSN ISO 830. 2001. Informace a dokumentace – Bibliografický popis a citace. 

Pravidla zkracování bibliografických termínů . 2. vyd. Praha: Český 

normalizační institut.  

  

https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/305/305267.pdf
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Film 

Název filmu. Rok uvedení v zemi produkce [druh audiovizuálního díla19]. 

Režie. Země produkce. 

Příklady bibliografické citace 

Pelíšky . 1999 [film]. Režie HŘEBEJK, Jan. Česko. 

The Lord of the Rings: The Two Towers . 2002 [movie]. Directed by JACKSON, 

Peter. USA: New Line Cinema.  

Televizní vysílání 

Televizní pořad – samostatný pořad 

Název filmu. Rok uvedení v zemi produkce [druh audiovizuálního díla]. Režie. 

Země produkce. Televize, datum vysílání, čas. 

Příklady bibliografické citace 

Životní zkouška . 2000 [film]. Režie HACKFORD, T. USA. Nova Cinema, 9. 2. 

2021, 21:35.  

Televizní vysílání – seriálový pořad 

Název seriálového pořadu. Rok uvedení v zemi produkce. Číslo řady, číslo 

epizody, název epizody [druh audiovizuálního díla]. Režie20. Země produkce. 

Televize, datum vysílání, čas. 

Příklady bibliografické citace 

Teorie velkého třesku . 2018. Řada 12, epizoda 11, Rozhádaný paintball  

[seriál]. USA. Prima COOL, 9. 2. 2021, 20:15.  

                                                           
19 Film, seriál atp. 
20 Uvádíme pouze tehdy, pokud epizody v seriálu režírují různí režiséři 
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Televizní vysílání – příspěvek v pořadu 

Jméno tvůrce příspěvku. Rok uvedení v zemi produkce. Název příspěvku. In: 

Název pořadu: podnázev [druh audiovizuálního díla]. Název stanice, datum 

uvedení v zemi produkce. Dostupnost a přístup.  

Příklady bibliografické citace 

PŘIBÍK, Petr. 2011. Interview. In: Studio ČT24  [zpravodajství]. ČT24, 2. května 

2011, 13:08.  

Rozhlasové vysílání – samostatný pořad 

Dominantní tvůrce. Rok vzniku. Název pořadu [druh audio díla]. Další tvůrci. 

Země produkce. Rozhlas, datum vysílání, čas. 

Příklady bibliografické citace 

MOTL, Stanislav. 2013. Stopy, fakta, tajemství…  [rozhlasový pořad]. Česká 

republika. ČRo 2, 3. února 2013, 10:30.  

Rozhlasové vysílání – příspěvek, část pořadu 

Jednotlivé části programu by měly být citovány jako příspěvky, i přesto, že jsou součástí 

většího celku. Na rozdíl od epizod seriálu se totiž jedná o pořady, které jsou vytvářeny 

postupně.  

Jméno tvůrce příspěvku. Rok uvedení v zemi produkce. Název příspěvku. In: 

Název pořadu: podnázev [druh audio díla]. Název stanice, datum uvedení v 

zemi produkce. Dostupnost a přístup. 

Příklady odkazů v textech a bibliografických citacích 

VACULÍK, Ondřej. 2011. Máme nové kočky. In: Ranní úvaha [rozhlasový 

pořad]. ČRo 3 – Vltava, 24. června 2011, 0:00.  
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Legislativní dokumenty (zákony, směrnice, vyhlášky, apod.) 

Obecné zásady citování těchto dokumentů jsou: 

 Je důležité specifikovat typ citovaného dokumentu v rámci Názvu (např. zákon, 

vyhláška, směrnice, apod.) 

 Zákony jsou publikovány jako příspěvky do sbírky zákonů, a proto uvádíme za Název 

zákona „In:“ a citujeme Sbírku zákonů ČR či zdroj, v jehož rámci zákon vyšel. 

 

Typ dokumentu, číslo a rok zveřejnění ve sbírce, název. Působnost. In: Sbírka 

zákonů, datum. ISSN. 

Příklady odkazů v textech a bibliografických citacích 

Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník. In: Sbírka zákonů 5. 3. , částka 19. 

ISSN 0322‑8037. 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon).  

  



35 
 

Archivní dokumenty a rukopisy 

Tvůrce. Rok. Název dokumentu nebo stručný popis21 [Druh22]. Kolekce 

(sbírka). Číslo dokumentu (např. signatura). Město: Archiv, nebo kde je 

dokument dostupný.  

Příklady odkazů v textech a bibliografických citacích 

Česká reálka v Plzni. 1900. Hlavní katalog třídy I.A 1899/1900. Česká reálka v 

Plzni. i. č . 9255, sign. 12d101. Plzeň: Archiv města Plzně.  

Architektonické návrhy 

Tvůrce. Rok. Název dokumentu nebo stručný popis [Druh]. Číslo dokumentu 

(např. signatura). Město: Archiv, nebo kde je dokument dostupný.  

Pokud je architektonický plán součástí knihy, či jiné publikace, tak píšeme ve tvaru: 

Tvůrce. Rok. Název dokumentu nebo stručný popis [Druh]. In: Tvůrce 

publikace. Rok. Název publikace. Vydání. Místo: nakladatel, strany, na 

kterých je návrh v publikaci. ISBN. 

Příklady odkazů v textech a bibliografických citacích 

KAPLICKÝ, Jan. [2006] 23. Návrh budovy národní knihovny [architektonický 

plán]. In: ©Národní knihovna ČR. 2007. Oko nad Prahou: knihovna pro třetí 

tisíciletí. Praha: Národní knihovna České republiky, s. 38 -40. ISBN 978-80-

7050-523-6. 

  

                                                           
21 U archivních dokumentů, především rukopisů, se často jedná o stručný slovní popis dokumentu. 
22 Uvádíme pouze tehdy, pokud není zřejmý z názvu. 
23 Rok v hranatých závorkách uvádíme, protože nevíme z knihy, kdy přesně dílo vzniklo -> uvádíme náš odhad. 



36 
 

Osobní rozhovory 

Pro čerpání poznatků z osobních rozhovorů je nejdříve před zprostředkováním rozhovoru, 

respondenta informovat a požádat o podepsání informovaného souhlasu, který slouží jako 

potvrzení pro uvedení informace, že daný respondent souhlasí s rozhovorem a použití 

poznatků v diplomové práci. 

Jméno respondenta. Rok rozhovoru. Relevantní informace (podle typu psané 

práce). Kde byl rozhovor veden. Datum rozhovoru. 

Příklady odkazů v textech a bibliografických citacích 

NOVÁK, Jan. 2008. Rozhovor s bývalým vězněm z Jáchymova, vězněn v letech 

1951-1955, nar. 1930 . Praha. 13. 11. 2008. 

Email 

Email z osobní komunikace 

Rozlišujeme osobní komunikaci a veřejnou komunikaci, která je dostupná prostřednictvím 

emailové korespondence. Osobní komunikaci není možné ověřit třetí osobou, proto je dobré 

ji využívat jen tehdy, je‐li to opravdu nutné.  

Jméno odesílatele. Rok odeslání. Předmět zprávy [typ nosiče]. Zpráva pro: 

příjemce zprávy. Datum odeslání [cit. datum citování]. Poznámky. 

Příklady odkazů v textech a bibliografických citacích 

NOVÁK, Jan. 2020. MVS – objednávka článku  [elektronická pošta]. Message to: 

katerina.sebkova@mendelu.cz. 15. dubna 2020 10:19 [cit. 2020‐04‐15]. 

Osobní komunikace.  
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Email z veřejné komunikace 

Veřejnou komunikací se rozumí například hromadné zprávy z různých informačních kanálů. 

Jméno odesílatele. Rok odeslání. Předmět zprávy [typ nosiče]. Datum odeslání 

[cit. datum citování]. Název archivu. Dostupné z: URL adresa. Poznámky. 

Příklady odkazů v textech a bibliografických citacích 

GIEBISCH, Roman. 2017. Seminář Informační zdroje z oblasti zdravotnictví  

[elektronická pošta]. 6. února 2017 07:29 [cit. 2017‐03‐06]. Knihovna. 

Dostupné z: http://listserv.cesnet.cz/archives/knihovna.html . Veřejný 

informační kanál.  

Uspořádaná akce (konference, workshop, výstava) 

Je nutné uvést alespoň základní informace, a sice kdo akci uspořádal, o jaký druh akce se 
jednalo, kde a kdy se akce konala. 

Jméno tvůrce/pořadatel. Rok konání. Název akce: podnázev. Místo konání: 

pořádající instituce, datum konání. Poznámky. 

Příklady odkazů v textech a bibliografických citacích 

BOTANICKÁ ZAHRADA A ARBORETUM. 2020. Výstava kosatců IRIS 2020 . Brno: 

Botanická zahrada a  arboretum Mendelovy univerzity v Brně, 22. – 25. května 

2020. Tradiční každoroční výstava velkokvětých kosatců.  

  

http://listserv.cesnet.cz/archives/knihovna.html
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Ústní přednáška (např. na konferenci) 

Jméno tvůrce/lektora/přednášejícího. Rok. Název přednášky: podnázev [Druh]. 

Místo konání, pořádající instituce, datum konání. Poznámky. 

Příklady odkazů v textech a bibliografických citacích 

ULLMANN, Madlen. 2019. Magnesium Twin-Roll Casting Technology for Flat 

and Long Products  [lecture]. Brno, 28. ročník mezinárodní konference 

metalurgie a materiálů - METAL 2019, 22. – 24. května 2019.  

Online přednáška (videozáznam přednášky) 

Jméno tvůrce/lektora. Rok. Název přednášky: podnázev [Druh]. Místo konání, 

pořádající instituce, datum konání. In: Název zdroje, kde je přednáška 

zveřejněna [online] [datum citování]. Dostupné z: URL adresa. Poznámky. 

Příklady odkazů v textech a bibliografických citacích 

BUREŠOVÁ, Iva. 2012. Poselství a síla příběhů v kontextu psychologie 

[přednáška]. Brno, Filozofická fakulta MU, 23. 2. 2012. In: Vimeo.com [online]. 

[cit. 2020‐04‐23]. Dostupné z: https://vimeo.com/37378202 

  

https://vimeo.com/37378202
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Poster (na konferenci) 

Jméno tvůrce posteru. Rok. Název posteru [poster]. In: Název konference/akce, 

kde byl poster prezentován nebo Název celého dokumentu, kde byl poster 

publikován, číslo strany. Přístup ke zdroji. 

Příklady odkazů v textech a bibliografických citacích 

OPĚLA, Petr. 2019. A Hot Flow Curve Approximation via Biology -Inspired 

Algorithms [poster]. In: 28th International Conference on Metallurgy and 

Materials - METAL 2019, 22. – 24. May 2019. 

Certifikovaná metodika, léčebný postup, památkový postup 

Jedná se o dokumenty, které byly vypracovány odborníky a schváleny příslušným orgánem 

státní správy, poté doporučené pro využití v praxi. Pokud byly tyto dokumenty 

publikovány, můžeme je citovat jako monografie s tím, že můžeme uvést údaje o Vydání 

a Standardním identifikátoru. 

Jméno tvůrce/řešitele. Rok vydání. Název metodiky/postupu: podnázev. 

Místo vydání: Nakladatel, počet stran. Typ dokumentu, číslo předpisu. 

Standardní identifikátor. Dostupné z: DOI nebo URL adresa. Poznámky. 

Příklady odkazů v textech a bibliografických citacích 

WOLF, Jan et al. 2019. Metody šlechtění odolných odrůd slivoní . Brno: 

Mendelova univerzita v Brně, 58 stran. Certifikovaná metodika, číslo předpisu: 

UKZUZ 167864/2018. ISBN 978-80-7509-633-3. Dostupné z: 

https://zf.mendelu.cz/wcd/web-zf/soubory/2019-02-

18_metodikaslechtenslivoni.pdf   

  

https://zf.mendelu.cz/wcd/web-zf/soubory/2019-02-18_metodikaslechtenslivoni.pdf
https://zf.mendelu.cz/wcd/web-zf/soubory/2019-02-18_metodikaslechtenslivoni.pdf
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Prototyp, funkční vzorek, poloprovoz, ověřená technologie, 

odrůda, plemeno 

Jméno vlastníka. Rok vytvoření. Název: podnázev [druh výsledku]. Původce. 

Místo vzniku, instituce. Identifikační číslo. Dostupnost a přístup. Poznámky. 

Příklady odkazů v textech a bibliografických citacích 

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. 2019. Jídelní stůl [prototyp]. Původci: 

ŠIMEK, Milan; BOKŮVKOVÁ, Veronika. Brno, Mendelova univerzita v Brně. 

Identifikační číslo: 002/2019 -956. 

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. 2019. Uplatnění ověřené technologie na 

přívěsu s hybridním pohonem podvozku  [ověřená technologie]. Původci: 

NERUDA, Jindřich; ULRICH, Radomír; ZEMÁNEK,  Tomáš. Brno, Mendelova 

univerzita v Brně. Identifikační číslo: 1/2019.  

Výzkumná zpráva 

Jméno tvůrce. Rok vydání. Název zprávy: podnázev. Označení výzkumné 

zprávy, číslo. Objednatel výzkumné zprávy. Místo vydání: Nakladatel, počet 

stran. 

Příklady odkazů v textech a bibliografických citacích 

BAJER, Aleš et al. 2019. Optimalizace lesnického hospodaření na svazích 

ohrožených sesuvy a řícením hornin - metodika lesopěstebních postupů . 

Souhrnná výzkumná zpráva. Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové. Brno: 

Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, 168 stran.  
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Firemní literatura 

Za firemní literaturu jsou považovány výroční zprávy, produktové katalogy, ceníky, letáky, 

apod. Někdy bývá obtížné nalézt některé údaje, tudíž je dobré využít i domovské stránky 

instituce, která danou publikaci vydala a údaje zde dohledat. Pokud se i přesto nepodaří 

některé údaje dohledat, je možné je odhadnout nebo zcela vynechat. 

Podle tohoto vzoru lze ocitovat také publikace, které nebyly oficiálně vydány, např. interní 

materiály firmy, oběžníky, návody, apod. Tyto publikace obsahují velmi málo údajů pro 

vytvoření citace, takže použijeme alespoň ty údaje, které máme z materiálu k dispozici. 

Případně opět zkusíme údaje dohledat na webových stránkách instituce. 

Název instituce. Rok vydání. Název dokumentu: podnázev [typ nosiče]. Místo 

vydání: Nakladatel. [datum citování]. Počet stran. Dostupné z: URL adresa. 

Poznámky. 

Příklady odkazů v textech a bibliografických citacích 

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ. 2016. Průmyslové vzory a jejich právní 

ochrana [online]. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví. [cit. 2020 -04-23]. 

Dostupné z: https://www.upv.cz/cs/publikace/informacni -brozury/informacni-

brozury.html  

  

https://www.upv.cz/cs/publikace/informacni-brozury/informacni-brozury.html
https://www.upv.cz/cs/publikace/informacni-brozury/informacni-brozury.html
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Závěr 

Příklady druhů dokumentů a jejich vzorové bibliografické citace naleznete na stránkách 

knihovny: https://uvis.mendelu.cz/icuk-citace-a-citovani  

Veškeré dotazy můžete směřovat na: lukas.konecny@mendelu.cz 

 

 

 

https://uvis.mendelu.cz/icuk-citace-a-citovani
mailto:lukas.konecny@mendelu.cz

