
Bibliografický záznam

Bibliografická norma (ČSN ISO 
690,1997)
Bibliografický odkaz v textu (tamtéž)



Tištěné monografické publikace -
Odkaz na celou publikaci

BRIAN,F. Současná filosofie sociálních věd.
Praha:SLON,2002. ISBN 80-86429-10-5.
DISMAN,M.;POLANECKÝ,V.;STEHLÍKOVÁ,E.
, aj. Drogy alkohol, tabák a životní styl. 
Praha: Hygienická stanice hl.m.Prahy,1995.
Místo vydání publikace (a nakladatel) jsou 
nepovinné, pokud je nelze zjistit může se 
uvést:místo vydání neznámé; nakladatel 
neznámý.



Příklad bibliografické citace 
monografické publikace vydané v 
češtině

LOMINADZE, DG. Cyclotron waves in 
plasma. Translated by AN. Dellis; 
edited by SM. Hamberger. 1st ed. 
Oxford: Pergamon Press, 1981. 2O6 
p. International series in natural 
philosophy. Translation of: 
Ciklotronnye volny v plazme. ISBN 0-
08-021680-3. 



Tištěné monografické publikace –
(odkaz na její část)

Akademický slovník cizích slov.I.díl, 
A-K. Praha: Academia, 1995. s. 48 
ISBN 80-200-0523-4.
Ottův slovník naučný: Ilustrovaná 
encyklopedie obecných znalostí.
Praha: J.Otto, 1888-1909. 28. sv.



Tištěná monografická publikace -
Odkaz na příspěvek do monografie

KINSKÝ,F.Budoucnost Evropy. In Evropská 
dimenze ve vzdělávání. Praha: UK, 1996, s. 
58-69. ISBN 8O-86039-O7-2.
MCADAMS,D.P. The Development of 
Narrative Identity. In BUSS, D. M. 
CANTOR,M. (Eds.) Personality Psychology. 
New York: Springer-Verlag, 1989.
(Konstantní prvky, jako např. M´ADAMS, 
MACADAMS, Mc ADAMS, Mac ADAMS, se 
považují při řazení za jedno slovo)



Odkaz na příspěvek v tištěném 
sborníků

HORÁK,F.Pojem Bohemikum. In 
Česká bibliografie: sborník příspěvků 
a materiálů. Sv.1. Praha: Národní 
knihovna; SPN, 1959, s. 9-18.



Tištěné seriálové publikace (noviny, 
časopisy, edice aj.)

RATNER,D.,aj. Seasonal variations in 
Blood cholenesterase activity. Israel 
yournal of medical science, May 
1989, vol.25,No5, s. 247-256.
ŠTĚPÁNEK,F.S. Z her českých dětí. 
Český list, 1899,7,s. 399-401.



Dokument vydaný v periodiku

Statut Pedagogického muzea 
J.A.Komenského v Praze. Věstník 
MŠMT a MK ČR, 1991, roč. 47, sešit 
11-12, s. 37-38.



Citovaná recenze

SKALKOVÁ,J. (rec.) Slavík,J. 
Hodnocení artefiletiky v současné 
škole. Pedagogika, 2003, roč. 53, č.1, 
s. 22. ISSN 3330-3815.



Nepublikované texty

AUTOR,J. Název: Podnázev. Místo 
vzniku, rok. Počet stran., Přílohy. Typ 
dokumentu. Vysoká škola. Fakulta. 
Katedra. Vedoucí práce.



Elektronické dokumenty
Druh elektronického nosiče uvádíme za 
název v hranatých závorkách: [online],
[CD.ROM], [monografie na DVD]. 
Datum vydání elektronického nosiče 
uvádíme tak,jak je uvedeno v el. 
dokumentu. Data, která jsou známá, ale 
nejsou uvedena v el.dokumentu, uvádíme v 
hranatých závorkách. Datum aktualizace/ 
revize dokumentu uvádíme za datum 
vydání v hranatých závorkách. U online 
dokumentů údaj uvádíme povinně.



Elektronické dokumenty

Datum citování, kdy byl el.dokument 
skutečně viděn, uvádíme za datum vydání v 
hranatých závorkách. U online dokumentů 
údaj uvádíme povinně. Před datum citování 
dáváme zkratku slova „citováno“

[cit.3.května 2OO5][cit. 2005-05-23] [cit. 11. 
ledna 2005;21:15CST]

Citovaná data musejí být v souladu s normou 
ISO8601. 



Elektronické dokumenty
Dostupnost a přístup – u online dokumentů 
povinně uvádíme informaci o přesné lokaci 
té kpie, kterou jsme skutečně viděli. Prvky 
lokační informace musejí být 
transkribovány s toutéž interpunkcí, 
velkými a malými písmeny, jak je uvedeno 
v prameni. Uvádějí se v ostré závorce 
výrazem „Dostupné na“, nebo „Dostupné v“
Dostupné na WWW:, <http://www.cuni.cz>
Internetu < knihovna@cesnet.cz >, 
Dostupné v <TELESYSTEMES QUESTEL>

mailto:knihovna@cesnet.cz


Příklady citací elektronických 
dokumentů ‚elektronická 
monografie)

Meeting Agenda /on line/. Gif-sur-
Yvette (Francie): Centre d Etudes 
Nucléaires, Saclay Service de 
Dokumentation, březen 1991-(cit. 3O 
září 2005). Aktualizováno 
dvouměsíčně. Formát ASCII. 
Dostupné v Questel.



Příklady citací elektronických 
dokumentů ‚(hlavní stránka 
organizace)

Univerzita Karlova v Praze (online). 
Praha:Univerzita Karlova. Posl. 
úpravy 23.11.2005 (cit.2005-O1-24). 
Dostupné na WWW: 
<http:www.cuni.cz>. Dostupné též 
na Internetu: <uk@cuni.cz>



Bibliografický odkaz v textu

Primární citace autorů v textu je 
možné provést dvěma způsoby. 
…parametry jsou dány.(HAŠKOVCOVÁ 
2003 s.28)
Na základě předpokladu Matušky 
(2003 s.21-56) můžeme vymezit 
vznikající problém takto:



Bibliografický odkaz v textu

Sekundární citace
Příklad: Kauzální vysvětlení mohou 
být dle Davidsona (In Fay, 2002 
s.2O8-209)…………………
Kauzální vysvětlení mohou být buď 
heteronomní nebo homonomní. 
(Davidson In Fay,2002 s.208-209)



Seznam literatury

Seznam bibliografických odkazů (literatura) 
je zpravidla uspořádán abecedně. Nečísluje 
se.
Více citací od jednoho autora je zapotřebí 
seřadit podle názvů publikací abecedně.
Poznámky označené horní indexovou číslicí 
v textu mohou být uvedeny na příslušné 
stránce pod čarou pod čarou, za kapitolou 
nebo na závěr práce.
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