
Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace

 dbejte na přehlednost údajů v citacích, v seznamu použité literatury

 dodržujte u všech citací shodná pravidla, včetně shodné formální 
úpravy 

 v citaci uvádějte úplné údaje (méně v tomto případě neznamená více) 

 údaje do citací přebírejte vždy z primárního dokumentu

 chybějící údaje nedohledávejte, ale vynechejte (např. ISBN, úplné 
křestní jméno autora apod.) 

 není-li to nezbytně nutné, nezkracujte slova obsažená v údajích o 
citované publikaci

 údaje zapisujte v jazyce citovaného dokumentu



Citace

 uvádí se na závěr publikace

 v soupisu citací neuvádějte ty, které jste nepoužili

 Součástí citací nejsou akademické tituly autorů

 není-li autor uveden, vynechejte jej

 jména autorů se oddělují středníkem či čárkou, autorský blok je 

ukončen tečkou

 blok údajů se ukončuje vždy tečkou, název od podnázvu se 

odděluje dvojtečkou, nakladatelské údaje stejným způsobem

NIELSEN, Jakob a Marie TAHIR. Homepage usability: 50 websites 

deconstructed. Indianapolis: New Riders Publishing, 2001. ISBN 0-

7357-1102-X.



Z čeho se skládá citace?

 Tvůrce

 Název

 Nosič

 Vydání

 Nakladatelství

 Číslování a stránkování

 Standardní čísla



V citaci uvádíme osoby nebo korporace uvedené na titulním listu nebo 

osoby zodpovědné za vytvoření dokumentu, zpravidla autora nebo 

editora. Tam, kde nelze určit autora, může být v roli tvůrce i celá 

organizace.

Hlavního tvůrce uvádíme před názvem dokumentu.

Do tří autorů uvádíme všechny. Pokud má dokument více než tři 

autory a je-li to možné, uvádíme také všechny. Jinou možností je 

zapsat prvního autora a zkratku „et al.“, „aj.“ (nebo ekvivalent v řeči, 

ve které píšeme práci).



V případě více autorů:

PŘÍJMENÍ, Jméno, PŘÍJMENÍ, Jméno a PŘÍJMENÍ, Jméno

nebo

PŘÍJMENÍ, Jméno, Jméno PŘÍJMENÍ a Jméno PŘÍJMENÍ

KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Principles of Marketing. 9th ed. 

New Jersey: Prentice-Hall, 2001. ISBN 0-13-029368-7

KOTLER, Philip a ARMSTRONG, Gary. Principles of Marketing. 9th ed. 

New Jersey: Prentice-Hall, 2001. ISBN 0-13-029368-7.



 Název uvádíme tak, jak je na titulní straně. 

 Pokud je citovaná jednotka známa pod jiným názvem, je vhodné 

jej uvést v hranaté závorce za názvem. 

 Pokud potřebujeme citovat konkrétní díl vícedílného dokumentu, 

název (případně i podnázev) celého díla píšeme kurzivou, dále 

pokračujeme normálním řezem písma.

DOLEČEK, Jaroslav. Moderní učebnice elektroniky. 2. díl, 

Polovodičové prvky a elektronky. Praha: BEN, 2005. 

ISBN 80-7300-161-6.



Typ nosiče je povinný u jiných, než tištěných dokumentů, vhodný je u 

jiných než textových dokumentů. Je-li to potřebné, můžeme zdroj blíže 

specifikovat.

[online]

[disk]

[online databáze]

[počítačový program]

[DVD]

[fotografie]

[mapa]



Povinné je uvádět v případě, že se jedná o jiné, než 1. vydání. Údaje 

zapisujeme přesně tak, jak jsou uvedeny ve zdroji. Jednotlivá slova 

však můžeme zkracovat v souladu s ČSN ISO 832. Bibliografický 

popis a citace. Pravidla zkracování bibliografických termínů.

v knize je vytištěno: 5. doplněné vydání 

do citace zapíšeme: 5. dopl. vyd.

3rd ed., revised



Místo vydání: nakladatel, datum

Pokud je uvedeno více míst vydání nebo více vydavatelů, stačí uvést 

jen první. Místo vydání v citaci uvádíme tak, jak je v dokumentu. 

Chybí-li údaj o místě nebo nakladateli, vynecháme ho, nebo 

zapíšeme do hranatých závorek. Jména vydavatelů (nakladatelů) 

zkracujeme na údaje nutné k jejich rozpoznání.

Weinheim: Wiley, 2008. 

PRŮCHA, Jan. Interkulturní komunikace. Praha: Grada, 2010. 

Psyché. ISBN 978-80-247-3069-1.



Ve zdroji uvádíme výrazy, od největšího celku k nejmenšímu. Např.: 

svazek, číslo části, strany. Číslo části / časopisu můžeme vynechat, pokud 

není nutné k identifikaci. Např. je-li celý ročník stránkován průběžně.

vol. 10, no. 2, s. 148-155. 

roč. 22, č. 4, s. 356-390.

vol. 10, s. 148-155. 

roč. 22, s. 356-390.

U seriálových publikací můžeme termíny vynechat a uvést pouze čísla. 

Číslo svazku (ročníku) píšeme tučně, číslo části (je-li nutné) píšeme do 

závorek. 

9(2), 29-33.

22, 356-390.



ISSN (International Standard Serial Number) pro seriály, časopisy

ISSN 0023-5954.

ISBN (International Standard Book Number) pro monografie, knihy

MERTLOVÁ, Jiřina a NOHÁČOVÁ, Lucie. Elektrické stanice 

a vedení. Plzeň: Západočeská univerzita, 2008. 168 s. 

ISBN 978-80-7043-724-7.



Citování zdrojů



Jméno tvůrce. Název: Další název. Vydání. Další tvůrce (např. 

významný ilustrátor, překladatel, editor). Místo publikování: 

Nakladatel, Datum publikování. Počet stran. Název edice a číslo 

svazku. Standardní identifikátor. Poznámky.

DOLEČEK, Jaroslav. Moderní učebnice elektroniky. 6. díl, Kmitočtové 

filtry, generátory signálu a převodníky dat. Praha: BEN, 2009. IS

BN 978-80-7300-240-4.

KOTLER, Philip a ARMSTRONG, Gary. Principles of Marketing. 9th 

ed. New Jersey: Prentice-Hall, 2001. 785 s. ISBN 0-13-029368-7.



Název časopisu. Vedlejší názvy. Místo: nakladatel, rok, od kterého 

vychází. ISSN.

Sdělovací technika: telekomunikace, elektronika, multimédia. Praha: 

Sdělovací technika, 1953–. ISSN 0036-9942.



Tvůrce. Název sborníku. Vedlejší názvy. Další tvůrce. Místo: 

nakladatel, rok. ISBN (nebo ISSN).

Applied electronics 2005: international conference: Pilsen, 7-8 

September 2005. Jiří PINKER, ed. Pilsen: University of West 

Bohemia, 2005. ISBN 80-7043-369-8.



Tvůrce. Název článku. Název časopisu. Vedlejší názvy. Místo: 

nakladatel, rok, číslování, strany. ISSN.

ŠÍCHA, Jan et al. Ion flux characteristics in pulsed dual magnetron 

discharges used for deposition of photoactive TiO2 films. Plasma 

Processes and Polymers. 2011, 8(3), 191-199. ISSN 1612-8850.



Tvůrce. Název příspěvku. In: Název sborníku. Vedlejší názvy. Místo: 

nakladatel, rok, strany. ISBN (nebo ISSN).

STRAKA, Ondřej, ŠIMANDL, Miroslav a DUNÍK, Jindřich. Gaussian 

mixtures proposal density in particle filter for track-before-detect. In: 

Fusion 2009: the 12th international conference on information fusion.

New York: IEEE, 2009, s. 270-277. ISBN 978-0-9824438-0-4.



 On-line knihy, monografické dokumenty

Tvůrce. Název publikace. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Vydání. Další 

tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování [cit. datum citování]. 

Edice, číslo edice. ISBN. Dostupné z: DOI nebo adresa.

 Online časopisy

Název časopisu. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Místo: nakladatel, 

vychází od- [cit. datum citování]. ISSN. Dostupné z: DOI nebo 

adresa.



 Příspěvky v online časopisech

Tvůrce. Název příspěvku. Další informace o příspěvku. Název 

časopisu. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Místo: nakladatel, číslování, 

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

 Webové stránky

Dominantní tvůrce. Název. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Další tvůrce. 

Místo: nakladatel, datum publikování. Datum aktualizace [datum 

citování]. Dostupné z: DOI nebo adresa. Path: cesta.



BANABIC, Dorel. Advanced Methods in Material Forming [online]. 

Springer, 2007 [cit. 13.6.2011]. Dostupné z MyiLibrary: 

http://lib.myilibrary.com?ID=86355

ElectroScope [online]. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 

2007- [cit. 27.6.2011]. ISSN 1802-4564. Dostupné z: 

http://electroscope.zcu.cz

KNOPOVÁ, Martina. Bezpečnost dat v informačních systémech. 

Ikaros [online]. 2011, 15(6) [cit. 14.06.2011]. ISSN 1212-5075. 

Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/6946

Výzkum a vývoj v České republice [online]. Praha: Rada pro 

výzkum, vývoj a inovace, ©2011. Poslední změna 27.07.2011 13:27 

[cit. 27.7.2011]. Dostupné z: http://www.vyzkum.cz



Jméno majitele (žadatele). Název. Vynálezce (původce) Název 

země nebo kód. Oficiální označení řady. Číslo. Datum vydání 

(udělení).

SKÁLA, Jiří. Generátor rušivého elektromagnetického pole. Česká 

republika. Užitný vzor CZ 13389 U1. 16.6.2003.



Řada a číslo normy. Název normy. Vydání. Místo: nakladatel, rok.

ČSN ISO 830. Informace a dokumentace – Bibliografický popis a 

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

Český normalizační institut, 2001.

ČSN EN 196-1. Metody zkoušení cementu – Část 1: Stanovení 

pevnosti. Praha: Český normalizační institut, 2005.



Tvůrce. Název. Vedlejší názvy. Místo vytvoření, rok vytvoření. 
Rozsah. Druh práce. Název školy. Vedoucí práce nebo školitel.

ŘEHOŘ, Jan. Teoretické a experimentální studium problematiky 
HSC obrábění ocelí vysoké pevnosti a tvrdosti. Plzeň, 2004. 
Disertační práce. Západočeská univerzita. Fakulta strojní. Katedra 
technologie obrábění.

KOSCELNÍK, Petr. Analýza prostorových a formálních vlastností 
středověkých obléhacích táborů. Plzeň, 2010. Diplomová práce. 
Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Vedoucí práce 
Karel NOVÁČEK.


