
BIBLIOGRAFICKÉ CITACE 
Odkazy na citace v textu 
V textu odkazujeme na dokument, ze kterého citujeme části textu nebo z něj používáme 

závěry a myšlenky. Odkaz v textu slouží k identifikaci dokumentu, případně jeho konkrétní části 
(stránek). Pro zápis odkazu v textu se používá jedna z následujících metod: 

1. Metoda poznámek 

2. Metoda číselných citací 

3. Metoda uvádění roku publikace 

 

Metoda číselných citací 

Jednotlivé dokumenty jsou očíslovány podle pořadí, v jakém jsou uvedeny v citačním sou-
pisu. V případě, že je některý z nich citován vícekrát, opakuje se pod stejným číslem. 

 

V případě opisu části věty, celé věty či celé pasáže textu musí být doslovná citace uve-
dena v uvozovkách a za ní zařazen odkaz na pramen včetně strany odkud byla citace pře-
vzata: 

např.:  Hampl (1, s. 13) tvrdí, že "vědecké poznání směřuje k vytváření teoretických systémů"; 

Setkáváme se i s názorem, že teorii "můžeme chápat i jako protipól empirického" 
(1, s. 13). 

Může to být, jak tvrdí Burchard (8) ... 

 

V případě odkazu na obecnou myšlenku převzatou z jiného díla se uvádí pramen: 

např.: Teorie neviditelných kolegií byla prozkoumána v přírodních vědách. (24) 

 O jejich nepřítomnosti mezi historiky se zmiňuje Stieg (13, p.556). 

Jedním z významných jevů současného regionálního rozvoje v ČR je narůstající koncent-
race progresívních výrobních služeb do největších center osídlení. (2) 

   

Někdy je v práci potřeba uvést odkaz na důležitou práci, kterou student sice osobně 
nečetl, ale našel na ni odkaz v jiné publikaci. V tomto případě bude citace vypadat násle-
dovně: 

Vyskytují se i názory, že "dokud nebude prokázáno, že individuální chování v prostoru je silně 
spjato s jeho percepcí prostředí, behaviorální geografie se nemůže stát základním kamenem 
obecné teorie prostorového chování" (3, s. 33). 

 

Řazení citací 
Citace se řadí abecedně (nejprve názvy s číslem na začátku, poté písmena). V případě ví-

ce děl jednoho autora radíme díla podle roku vydání – nejmladší díla jsou uvedena jako první.  

Citace je možné také uspořádat podle tématických celku nebo podle druhu dokumentu a 
poté abecedně (je-li to vzhledem k rozsahu citací účelné). 

 



Umístění citací 

Citace můžeme umístit: 

1. pod čarou na stránce, na níž je odkaz  

2. na konci dokumentu – obvyklejší způsob, vyžadovaný i u diplomových prací; jeho výho-
dou je soustředění veškerých citací na jednom místě. 

3. kombinace obou způsobů – tj. uvedení citace jako poznámky pod čarou a zároveň v cel-
kovém soupisu na konci práce 

Obvyklé označení stránky s citacemi je: 

Literatura 

Soupis bibliografických citací 

Lze také použít univerzální označení: Použité zdroje (toto označení zahrnuje všechny ty-
py dokumentů včetně tištěných). 

 

Normy a zákony související: 

1. ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace : obsah, forma, struktura.  

2. ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části  

3. Zákon č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem au-
torským a o změně některých zákonů 
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