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Kartografické dokumenty 
 

Kartografické dokumenty jsou citovány podobně jako monografie, ovšem obsahují více údajů. 
Obecné zásady citování těchto dokumentů jsou: 

 Role tvůrce může být u kartografických dokumentů označena např.: „od“, „kartograf“, 
„sestavil“, „navrhnul“, „vyrobil“, apod. Jméno fyzické osoby, která je hlavním tvůrcem 
mapy, by mělo být citováno, i když na mapě není výrazně uvedeno. 

 Pokud dokument vyšel v rámci nějaké edice, měla by být tato edice uvedena v takové 
podobě, v jaké se nachází v primárním dokumentu.  

 Povinným údajem je měřítko mapy, které se většinou nachází přímo na mapě. Pokud 
zde měřítko uvedeno není, je možné do citace napsat „měřítko neuvedeno“, „měřítko 
nelze určit“, apod. 

 U map, grafů a plánů se uvádí velikost jako výška, po níž následuje šířka v milimetrech 
(měřené uvnitř rámové čáry mapy). 

 

Mapa - celek 
 

Jméno tvůrce. Název mapy: podnázev. Vedlejší názvy. Měřítko. Vydání. Další tvůrce. Místo 

vydání: Nakladatel, Rok vydání. Rozměr. Edice. Standardní identifikátor. Poznámky. 

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

600 x 740 mm. Cykloturistické mapy 1:70 000, 135. ISBN 80-7011-850-4. Složeno v plastovém 

pouzdře. 

 

Mapa - součást dokumentu 
 

Jméno tvůrce mapy. Název mapy: podnázev. Vedlejší názvy. Měřítko. Rozměr. In: Tvůrce 

zdrojového dokumentu. Název zdrojového dokumentu. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. 

Místo vydání: Nakladatel, Rok vydání, Rozsah stran. Edice. Standardní identifikátor. 

Poznámky. 

Černé a Čertovo jezero, porostní mapa LHC Železná Ruda – stav 1. 1. 2004. Měřítko 

neuvedeno. In: SVOBODA, Ivo. Šumavská ledovcová jezera, kary, strže a vodopády. 1. vyd. 

Praha: DAS Media, ©2008, s. 106. ISBN 978-80-904178-1-6. 
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Grafická díla 
 

Obecné zásady citování těchto dokumentů jsou: 

 V citaci bychom měli uvést jména všech tvůrců, kteří se podíleli na tvorbě obrazového 
materiálu, včetně jejich rolí, a to přesně takovým způsobem, jakým jsou zaznamenáni 
v primárním dokumentu. Např. pinxit (malíř), sculpsit (rytec). 

 Pokud je grafické dílo vystaveno v galerii, je nutné tento údaj uvést do části Místo 
uložení a uvodit jej „At:“. 

 V případě, že je pro identifikaci grafického díla důležitá jeho lokace (uložení v knihovně 
nebo v repozitáři), tento údaj zapisujeme v bibliografické citaci jako poslední údaj 
citace. Uvádíme příp. také inventární nebo registrační číslo díla. 

 

Samostatné grafické dílo 
 

Jméno tvůrce. Název díla: podnázev [Alternativní názvy] [typ nosiče/technika]. Další tvůrce. 

Rozměry. Místo uložení, Rok vzniku díla. Lokace. Poznámky. 

REMBRANDT. Noční hlídka [Posádka kapitána Franse Banninga Cocqa a Willema van 

Ruytenburcha] [olejomalba]. 363 x 437 cm. At: Rijks Museum in Amsterdam, 1642. 

 

Grafické dílo – součást dokumentu 
 

Jméno tvůrce grafického díla. Název grafického díla: podnázev [Alternativní názvy] [typ 

nosiče/technika]. Další tvůrce. Rozměry. Rok vzniku díla. In: Jméno tvůrce dokumentu. Název 

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

vydání, Rozsah stran. Edice. Standardní identifikátor. Poznámky. 

DELACROIX, Eugène. Krveprolití na chiu [olejomalba]. 1824. In: PIJOAN, José. Dějiny umění 8. 

Vyd. 4. Praha: Knižní klub, 2000, s. 182. ISBN 80-242-0216-6. 
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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.  

o Na prvním místě uvádíme jméno majitele nebo žadatele a pak následuje Název 
patentového zdroje, Název země nebo kód, Typ dokumentu a Číslo patentu. 
Vyplnit bychom měli také Datum udělení patentu. 

 Jako doplňující informaci je možné zaznamenat další údaje, např. Klasifikační znaky. 

 

Jméno majitele (žadatele). Název. Vedlejší názvy. Vynálezce (původce). Název země nebo 

kód. Typ dokumentu a číslo. Datum vydání (udělení). Přístup ke zdroji. Poznámky. 

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Zařízení na výrobu desek na bázi dřeva s vylepšeným 

hustotním profilem. Původci: Petr KLÍMEK a Rupert WIMMER. 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. Název normy. Vedlejší názvy. Místo vydání: Nakladatel, Rok vydání, 

počet stran. Třídící znak. Poznámky. 

ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace 

informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 

2011, 40 s. Třídící znak 01 0197. 

 

 

 

 

 

 

https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/305/305267.pdf
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Rozhlasové a televizní vysílání 
 

V případě, že známe autora pořadu, uvádíme jej na začátku citace. V opačném případě začíná 

bibliografická citace Názvem pořadu, za nímž následuje Jméno režiséra (televizní pořad). 

Posledním údajem citace je datum a čas vysílání uvedený v Poznámce. I přesto, že se jedná 

o nepovinný údaj, doporučujeme jej v citaci uvádět, zvláště u jednorázově odvysílaných 

pořadů. 

 

Televizní vysílání – celý pořad 
 

Tímto způsobem citujeme díla, která byla vytvořena samostatně a nejsou součástí žádné 

kontinuální řady - žádného seriálu. 

 

Jméno tvůrce. Název pořadu: podnázev [typ nosiče]. Další tvůrce. Země produkce*, Rok 

vydání**. Název stanice, Datum uvedení v zemi produkce. Přístup ke zdroji. Poznámky. 

* povinné pro převzaté pořady 

** povinné u převzatých pořadů nebo pořadů natočených v jiném roce než je rok vysílání 

KUNC, Václav a Jiří Diarmaid NOVÁK. Národní klenoty: Lednicko-valtický areál – zářící 

drahokam [dokument]. Režisér Jiří Diarmaid Novák. Česká republika, 2013. ČT2, 31. ledna 

2013, 21:00. 

 

Televizní vysílání – epizoda, díl 
 

Tímto způsobem citujeme díla, která byla vytvořena jako nedílná součást celku - součást 

seriálu. V citacích jednotlivých epizod navíc uvádíme Číslo epizody a její Název.  

 

Jméno tvůrce. Název seriálu: podnázev. Číslo epizody, Název epizody [typ nosiče]. Další 

tvůrce. Země produkce*, Rok vydání**. Název stanice, Datum uvedení v zemi produkce. 

Přístup ke zdroji. Poznámky. 

* povinné pro převzaté pořady 

** povinné u převzatých pořadů nebo pořadů natočených v jiném roce než je rok vysílání 

Jistě, pane premiére. 1. díl, Velký plán [epizoda televizního seriálu]. Velká Británie, 1985. ČT2, 

7. listopadu 2010, 19:00. 
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Rozhlasové vysílání – celý pořad 
 

Jméno tvůrce. Název pořadu: podnázev [typ nosiče]. Další tvůrce. Země produkce*, Rok 

vydání**. Název stanice, Datum uvedení v zemi produkce. Přístup ke zdroji. Poznámky. 

* povinné pro převzaté pořady 

** povinné u převzatých pořadů nebo pořadů natočených v jiném roce než je rok vysílání 

MOTL, Stanislav. Stopy, fakta, tajemství... [rozhlasový pořad]. Česká republika, 2013. 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. Název příspěvku/části. In: Název pořadu: podnázev [typ nosiče]. Další tvůrce. 

Země produkce*, Rok vydání**. Název stanice, Datum uvedení v zemi produkce. Přístup ke 

zdroji. Poznámky. 

* povinné pro převzaté pořady 

** povinné u převzatých pořadů nebo pořadů natočených v jiném roce než je rok vysílání 

VACULÍK, Ondřej. Máme nové kočky. In: Ranní úvaha [rozhlasový pořad]. Česká republika, 

2011. ČRo 3 – Vltava, 24. června 2011, 0:00. 
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Filmy 
 

Obecné zásady citování těchto dokumentů jsou: 

 Vzhledem ke skutečnosti, že se na výrobě filmu podílí velká skupina lidí, na prvním 

místě bibliografické citace vždy uvádíme Název filmu. Následuje Jméno režiséra, které 

může být nahrazeno i jiným tvůrcem v případě, že je prokazatelně odpovědný 

za intelektuální obsah citovaného filmu, např. autor literární předlohy. 

 Ačkoliv norma tuto skutečnost neřeší, je dobré uvádět filmy pod českým distribučním 

názvem a v hranatých závorkách uvést původní název v originálním jazyce. Filmy, které 

v ČR uvedeny nebyly, uvádíme rovnou pod původním oficiálním názvem. 

 Do Poznámky můžeme uvést například délku filmu, odkaz na adaptaci dle románu, 

případně odkaz na digitalizovanou podobu filmu (např. na YouTube). 

 

Název filmu [oficiální název] [typ nosiče]. Režie. Země produkce, Rok uvedení v zemi 

produkce. Poznámky. 

Pelíšky [film]. Režie Jan HŘEBEJK. Česká republika, 1999. Délka 116 minut. 

Tanec s vlky [Dances with Wolves] [film]. Režie Kevin COSTNER. USA, 1990. 

Přelet nad kukaččím hnízdem [One Flew Over the Cuckoo's Nest] [film]. Režie Miloš FORMAN. 

USA, 1975. Adaptace románu Kena KESEYE Vyhoďme ho z kola ven. 
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