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Úvod 
 

Při psaní odborných prací vzniká nezřídka potřeba ocitovat i publikace, které mají svá specifika. 
Jelikož se norma ČSN ISO 690 zabývá formami a citacemi základních a běžně používaných 
publikací, vyvstává otázka, jak ocitovat publikace, které jsou určitým způsobem specifické. 
Proto byla vytvořena tato příručka, kterou mohou využívat studenti při psaní svých 
seminárních nebo závěrečných prací, případně i publikující vyučující, pro něž jsou připraveny 
k nahlédnutí i příklady citací publikací, které bývají řešeny v rámci publikačních výsledků vědy 
a výzkumu. 
 
Vzory citací jsou sestavené na základě mých dosavadních zkušeností, a také na základě znalostí 
a zkušeností mých knihovnických kolegů – odborníků z praxe, z jejichž práce jsem čerpala 
a odkazuji na ně na konci příručky. Uvedené vzory je proto nutné brát jako návrh, jak by mohla 
citace dané publikace vypadat. 
 
Poznámka na závěr: příručka předkládá vzory citací, kde jsou některé údaje zvýrazněny tučně 
a jiné jsou bez zvýraznění. Tučně označené údaje jsou povinné, které by v citaci měly být 
uvedené (pokud se vyskytují v citované publikaci). Netučné údaje jsou nepovinné, lze je tedy 
v rámci citace vynechat. 
 
 
 
Vlasta Zatloukalová 
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Legislativní dokumenty (zákony, směrnice, vyhlášky, apod.) 
 

Obecné zásady citování těchto dokumentů jsou: 

 Do primární odpovědnosti uvádíme působnost zákona, např. u českých zákonů 
uvádíme ČESKO nebo ČESKÁ REPUBLIKA. Pokud se však nezabýváme přímo 
mezinárodním právem, je možné ČESKO v roli autora vynechat. 

 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. 

 Do citace uvádíme i Rok vydání, Částku a Rozsah stran. 

 

Působnost. Tvůrce. Název: podnázev. In: Primární odpovědnost sbírky/zdroje. Název zdroje: 

podnázev, ročník, částka, rozsah stran. Standardní identifikátor. Přístup ke zdroji. Poznámky. 

ČESKO. Zákon č. 121 ze dne 7. dubna 2000, o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). In: Sbírka zákonů 12. 

května 2000, roč. 2000, částka 36. ISSN 1211-1244. 

 

Kvalifikační práce (diplomové práce, habilitační práce, apod.) 
 

Následující šablony a příklady byly vytvořeny analogicky podle bibliografických citací 

pro monografie. V citacích kvalifikačních prací však navíc uvádíme dva údaje, a sice Druh práce 

a Název instituce, kde byla práce obhájena. Vedoucí práce sice není povinným údajem, 

doporučujeme jej však do citace uvést. 

 

Tištěná kvalifikační práce 
 

Jméno tvůrce. Název práce: podnázev. Místo vydání, rok vydání, počet stran. Druh práce. 

Název instituce. Vedoucí práce nebo školitel. Poznámky. 

ROSA, Jindřich. Studium biologické aktivity rostlinných extraktů a silic. Brno, 2010. Diplomová 

práce. Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav pěstování, šlechtění rostlin a 

rostlinolékařství. Vedoucí diplomové práce Ing. Gabriela Růžičková, Ph.D. 
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Elektronická kvalifikační práce 
 

Jméno tvůrce. Název práce: podnázev [typ nosiče]. Místo vydání, rok vydání [cit. datum 

citování], počet stran. Druh práce. Název instituce. Vedoucí práce nebo školitel. Přístup ke 

zdroji. Poznámky. 

ROSA, Jindřich. Studium biologické aktivity rostlinných extraktů a silic [online]. Brno, 2010 [cit. 

2020-04-21]. Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav 

pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství. Vedoucí diplomové práce Ing. Gabriela 

Růžičková, Ph.D. Dostupné z: https://is.mendelu.cz/zp/index.pl?podrobnosti=35856 

 

Archivní dokumenty a rukopisy 
 

Obecné zásady citování těchto dokumentů jsou: 

 Pokud citujeme archivní materiály, postupujeme od většího celku k menšímu, kde 
uvádíme údaje v následujícím pořadí: 

o Název instituce (plný oficiální název archivu, muzea) 
o Název/značka fondu či sbírky 
o Inventární číslo (pokud není uvedeno, tak alespoň signaturu) 
o Číslo evidenční jednotky (kartonu/knihy/složky/spisu) 
o Datum a místo vydání listin 
o Název nebo stručný popis úředních knih a jejich časový rozsah 
o Číslo strany (u rozsáhlejších materiálů) 

 Rozsah údajů, aby bylo možné pramen zpětně dohledat, je dobré konzultovat přímo 
s archivářem či správcem sbírky. 

 

Název archivu, Název nebo značka fondu, Inventární číslo, Název nebo stručný popis 

dokumentu, Datum a místo vytvoření dokumentu. 

Státní oblastní archiv v Plzni, Obchodní a živnostenská komora Plzeň, kart. 55, zpráva o 

průběhu plenární schůze OŽK z 20. 12. 1917. 

 

 

 

 

 

 

https://is.mendelu.cz/zp/index.pl?podrobnosti=35856


6 
 

Osobní rozhovory 
 

Citaci osobního sdělení je možné uvést pouze v textu závěrečné práce a v Seznamu literatury 

tuto bibliografickou citaci zcela vynechat. Tento postup je nutné konzultovat s vedoucím 

závěrečné práce. Náš příklad se vztahuje k tématu: Historie komunistické perzekuce. 

 

Jméno respondenta. Relevantní informace (podle typu psané práce). Kde byl rozhovor 

veden. Datum rozhovoru. 

NOVÁK, Jan. Rozhovor s bývalým vězněm z Jáchymova, vězněn v letech 1951-1955, nar. 1930. 

Praha. 13. 11. 2008. 

 

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. Norma bohužel neřeší formu citace v případě 

emailové komunikace, v praxi je možné použít následující způsoby citování. 

 

Jméno odesílatele. Předmět zprávy [typ nosiče]. Message to: příjemce zprávy. Datum 

odeslání [cit. datum citování]. Poznámky. 

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

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

 

Email z veřejné komunikace 
 

Jméno odesílatele. Předmět zprávy [typ nosiče]. Datum odeslání [cit. datum citování]. Název 

archivu. Přístup ke zdroji. Poznámky. 

GIEBISCH, Roman. 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. 

 

 

 

http://listserv.cesnet.cz/archives/knihovna.html
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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. Název akce: podnázev. Místo konání, pořádající instituce, datum 

konání. Poznámky. 

BOTANICKÁ ZAHRADA A ARBORETUM. Výstava kosatců IRIS 2020. Brno, Botanická zahrada 

a arboretum Mendelovy univerzity v Brně, 22. – 25. května 2020. Tradiční každoroční výstava 

velkokvětých kosatců. 

 

Ústní přednáška (např. na konferenci) 
 

Jméno tvůrce/lektora/přednášejícího. Název přednášky: podnázev [typ nosiče]. Místo 

konání, pořádající instituce, datum konání. Poznámky. 

ULLMANN, Madlen. Magnesium Twin-Roll Casting Technology for Flat and Long Products 

[přednáška]. Brno, 28. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů - METAL 2019, 

22. – 24. května 2019. 

 

Online přednáška (videozáznam přednášky) 
 

Jméno tvůrce/lektora. Název přednášky: podnázev [typ nosiče]. Místo konání, pořádající 

instituce, datum konání. In: Název zdroje, kde je přednáška zveřejněna [online] [datum 

citování]. Přístup ke zdroji. Poznámky. 

BUREŠOVÁ, Iva. 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. Název posteru [poster]. In: Název konference/akce, kde byl poster 

prezentován nebo Název celého dokumentu, kde byl poster publikován, číslo strany. 

Přístup ke zdroji. 

OPĚLA, Petr. A Hot Flow Curve Approximation via Biology-Inspired Algorithms [poster]. In: 

28. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů - METAL 2019, 22. – 24. května 

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. Název metodiky/postupu: podnázev. Vydání. Místo vydání: 

Nakladatel, Rok vydání, počet stran. Typ dokumentu, číslo předpisu. Standardní 

identifikátor. Přístup ke zdroji. Poznámky. 

WOLF, Jan et al. Metody šlechtění odolných odrůd slivoní. 1. vydání. Brno: Mendelova 

univerzita v Brně, 2019, 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 

 

Prototyp, funkční vzorek, poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, 

plemeno 
 

Jméno vlastníka. Název: podnázev [typ nosiče]. Původce. Místo vzniku, instituce, rok 

vytvoření. Identifikační číslo. Dostupnost a přístup. Poznámky. 

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jídelní stůl [prototyp]. Původci: ŠIMEK, Milan a Veronika 

BOKŮVKOVÁ. Brno, Mendelova univerzita v Brně, 2019. Identifikační číslo: 002/2019-956. 

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Uplatnění ověřené technologie na přívěsu s hybridním 

pohonem podvozku [ověřená technologie]. Původci: NERUDA, Jindřich, Radomír ULRICH a 

Tomáš ZEMÁNEK. Brno, Mendelova univerzita v Brně, 2019. Identifikační číslo: 1/2019. 

 

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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Výzkumná zpráva 
 

Jméno tvůrce. Název zprávy: podnázev. Označení výzkumné zprávy, číslo. Objednatel 

výzkumné zprávy. Místo vydání: Nakladatel, Rok vydání, počet stran. 

BAJER, Aleš et al. 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, 2019, 168 stran. 

 

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

vydání [datum citování], počet stran. Přístup ke zdroji. Poznámky. 

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ. Průmyslové vzory a jejich právní ochrana [online]. 

Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016 [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
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