
BIBLIOGRAFICKÉ CITACE
Mgr. Jiří Kratochvíl

Úvod
Studenti  během svého  vysokoškolského  studia  vytvářejí  řadu  odborných  textů,  jejichž 

prostřednictvím si prohlubují znalosti studovaného oboru. Ke zvolenému tématu se musí se
známit  s literaturou zaměřenou na  danou problematiku,  z níž  čerpají  řadu podnětů ke své 
vlastní práci. Při psaní vlastního textu je pak pochopitelné, že z této literatury mnohdy citují 
části textu nebo na konkrétní díla odkazují, aby své myšlenky, závěry podpořili odbornými 
autoritami. Podle § 31 zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském je jejich povinností uvádět 
zdroje, z nichž citují. Tento zákon se pochopitelně týká nejen studentů, ale i vyučujících a celé 
veřejnosti,  která odborné texty vytváří.  Často se ale můžeme setkat s odlišnými podobami 
odkazů na použitou literaturu, a proto Český normalizační institut vydává normy, které dopo
ručují, jakou formu a obsah bibliografický odkaz má mít. V současnosti jsou platné normy 
ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura s účinností od 1. prosince 
1996,  která  nahradila  předchozí  ČSN 01 0197 Bibliografické  citace  z 29.  července  1970,
a ČSN ISO 690-2: Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části.

Terminologie
V českém prostředí se pro odkazy na použitou literaturu používá termín bibliografická cita

ce. V souladu s normou ČSN ISO 690 tento pojem rovněž užívejme, ačkoliv je nepřesným 
překladem originálního znění. Vedle tohoto termínu se můžeme setkat s podobně znějícími 
slovy, které si pro pořádek specifikujme:

Český termín Anglický termín Význam termínu

citát quotation doslovně převzatá část textu psaná v uvozov
kách

citace citation
zkrácené označení dokumentu, které uvádí
me přímo v textu a jimž spojujeme citované 
místo se záznamem o citovaném dokumentu

citování citation 1. Technika citování
2. Etika citování

bibliografické citace Bibliographic
references

podle ČSN ISO 690 systematicky uspořá
dané údaje, které jsou nutné k jednoznačné 
identifikaci dokumentu

seznam biblio
grafických citací

list of bibliographic 
references

seznam odkazů na použitou literaturu, 
zpravidla uvedený na konci textu

Pro  úplnost  dodejme,  že  český  překlad  spojení  bibliographic  references  je  nepřesný. 
Správně by se mělo mluvit o bibliografických odkazech, nikoli citacích, pro které je anglický 
ekvivalent  bibliographic  citations.  Přesto  respektujme  označení  v normě  a  užívejme tedy
pro anglický termín bibliographic reference český pojem bibliografické citace.
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Důvody užívání citátů, citací, citování a vytváření bibliografických citací

Citát
Při psaní odborných textů užíváme citátů nejčastěji v případech, kdy potřebujeme podpořit, 

či doplnit vlastní tvrzení jinou autoritou. Často rovněž vkládáme do textu citát tehdy, je-li 
úkolem pisatele s daným citátem polemizovat. Kvůli rozlišení citátu a vlastního textu uvádíme 
citát do uvozovek.

Př. Při vytváření bibliografických citací je třeba uvést všechny údaje o nakladateli, místu
a roce vydání, což zdůrazňuje i Umberto Eco, když upozorňuje, že „je špatným zvykem uvá
dět, kde byla práce publikována, a neříci kým.“ (ECO, 1997: 92)

Citace a bibliografické citace
Odkazujeme-li na určitý dokument, z něhož jsme citovali nebo čerpali informace, je třeba 

vytvořit bibliografickou citaci, popř. její zkrácenou podobu, tj. citaci. Činíme tak z těchto dů
vodů:

➢ bibliografické citace jsou cenným pramenem pro čtenáře,  jehož prostřednictvím 
může zpětně díla dohledat, informace zkontrolovat, popř. seznámit se s dalšími díly 
a prohloubit si tak vlastní znalosti dané problematiky

➢ bibliografickými citacemi autor dokládá hloubku vlastních znalostí zpracovávaného 
tématu

➢ bibliografické citace vytváříme v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. o právu au
torském

➢ vytváří  tzv.  skryté  bibliografie,  tj.  soupisy  dokumentů  týkajících  se  konkrétní 
problematiky

Rozdíly mezi citací a bibliografickou citací:

➢ bibliografická citace má normou stanovená pravidla, které údaje se musí uvádět
a které jsou volitelné; jestliže jde o odkaz uprostřed textu, uvádí se ve zkrácené 
podobě buď v poznámce pod čarou nebo na konci kapitoly s odkazem na konkrétní 
stranu zdrojového dokumentu; na konci celého textu se uvádí bibliografické citace 
s údajem o počtu stran v dokumentu 

Příklad bibliografické citace konkrétní strany v dokumentu: 
ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. s. 271.

Příklad bibliografické citace celého dokumentu: 
ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. 
ISBN 80-7198-173-7.)

➢ citace je zkrácená podoba odkazu na zdroj informací, uvádí se v závorkách přímo 
za textem zpravidla v podobě: (PŘÍJMENÍ, rok vydání: strana).
Příklad: Při vytváření jmenných autorit v bibliografické citaci je třeba u jmen auto
rů respektovat některé jazykové zvláštnosti. (ŠESTÁK, 2002: 40)
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Citování
Hovoříme-li o citování, máme na mysli  techniku citování,  tj.  způsob vytváření biblio

grafických citací, a etiku citování, tj. dodržování etických zásad při práci se zdroji informací.

Technika citování
Několikrát jsme již vzpomenuli, že se v Česku při vytváření bibliografické citace doporu

čuje řídit se normou ČSN ISO 690. Od ledna 2000 se tato norma uvádí jako norma ISO 690 
Informace a dokumentace – Bibliografické citace a skládá se z těchto částí:

 

➢ ISO 690: Dokumentace – Bibliografické citace – Obsah, forma a struktura
Norma bude revidována,  v současnosti  se  označuje  jako  ISO 690-1  a  obsahuje 
pravidla psaní bibliografických citací monografií, jejich částí, seriálových publika
cí, jejich článků, příspěvků do monografií a patentových dokumentů.

➢ ISO 690-2: Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části
Norma obsahuje pravidla psaní bibliografických citací elektronických monografií, 
databází, počítačových programů, jejich částí, elektronických seriálových publika
cí, jejich článků, elektronických nástěnek, diskusních fór a elektronických zpráv.

Etika citování
Již několikrát zaznělo, že podle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském jsme povinni 

uvádět zdroje, z nichž jsme čerpali pro naši práci. Zdůvodněme si nyní zásadní pravidla ci
tování, abychom si uvědomili jeho nezbytnost:

➢ Uvádíme všechny použité zdroje – podle § 31 zákona č. 121/2000 Sb. jsme povinni 
zdroj, z něhož jsme převzali nějaký údaj do naší práce. Znamená to, že vždy uvedeme 
všechny prameny, z nichž jsme čerpali, i kdyby se nám zdály bezvýznamné (např. ověření 
si termínu v nějakém slovníku).

➢ Z bibliografické citace musí být pramen jasně identifikovatelný – v bibliografické ci
taci se snažíme uvést co nejvíce informací o zdroji. Doporučuje se vytváření citace podle 
ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Pokud některý z údajů o pramenu dokumentu nám není 
znám a není možné jej zjistit, přeskočíme jej.

➢ Z jiných pramenů citujeme, abychom
 naše názory mohli podpořit jinými odbornými autoritami,
 mohli polemizovat s názory odborných autorit a vytvořit vlastní závěry. 

➢ Citujeme z důvěryhodných zdrojů – veškerá fakta přebíráme z originálu, prvního nebo 
posledního  autorem  revidovaného  vydání,  překladů  povolených  autorem.  Tzv.  „citací 
z druhé ruky“ využíváme jen ze závažných důvodů, když např. originál není dostupný 
nebo byl zničený apod. Citujeme-li z neautorizovaných děl, na tuto skutečnost upozorní
me.

➢ Neuvádíme prameny nesouvisející  s naší  prací – někdy se objevují  tendence uvádět
do seznamu bibliografických citací i zdroje, které nebyly při práci použity, za účelem vy
tvoření dojmu odborné erudovanosti autora odborného textu. Toto jednání je nepřípustné
a neetické.
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➢ Necitujeme z vlastních děl nesouvisejících s tématem – někteří autoři v zájmu propaga
ce vlastních předchozích textů citují sebe sama, ačkoliv předchozí příspěvek nijak nesou
visí s aktuálním tématem. I toto jednání je považováno za neetické.

➢ Sjednocujeme formální úpravu citací – dohlížíme, abychom v celém textu měli sjedno
cenou podobu citací. Proto máme např. všechny bibliografické citace uvedeny na konci 
kapitoly, přičemž jsou označeny pořadovým číslem, které je v textu formou horního inde
xu uvedeno za citátem. Využíváme-li v textu citace, rozhodneme se pro některou z variant 
(Např. užíváme stále podobu (PŘÍJMENÍ, rok: strana) nebo (rok: strana), ale rozhodně ne
kombinujeme obě varianty.)

➢ Bibliografické citace vytváříme tzv. s knihou v ruce – při práci s pramenem si ihned po
značujeme veškeré údaje o něm, nejlépe ihned v podobě bibliografické citace. Nejenže se 
tak vyhneme obtížnému zpětnému dohledávání zdroje, ale zároveň se neustále procvičuje
me v tvorbě bibliografických citací.
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ISO 690: Dokumentace – Bibliografické citace – Obsah, forma a struktura

ISO 690-2: Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části

V následujícím textu si ukážeme příklady bibliografických citací, které se vytvářejí nejčastěji. 
Je však třeba vědět, že z dokumentu můžeme zjistit celou řadu údajů, z nichž některé jsou 
podle normy povinné a některé nepovinné. Ve shodě s normou u příkladů bibliografických ci
tací vyjmenujeme údaje, které lze z dokumentu zjistit, přičemž nepovinné údaje u každého 
z příkladů zvýrazníme kurzívou.
Nejdříve si však stručně představme pravidla, podle kterých se údaje o knize zapisují.

1. Zdroj informací o dokumentu
Primárním zdrojem popisu je titulní list popřípadě jeho ekvivalent, tj. štítek na zvukové na
hrávce, popisný rámeček mikrodokumentu apod. Jestliže se tento zdroj u dokumentu nena
chází, údaje zjišťujeme z tiráže, desek, obalu apod.

2. Obecná pravidla

➢ údaje se přepisují v podobě, v jaké jsou uvedeny v originálu (Velká písmena se píší 
podle pravopisu příslušného jazyka, každý údaj v citaci je od ostatních oddělen in
terpunkcí stanovenou v normě ISO 690)

➢ údaje převzaté z pramene psaného jiným písmem než latinkou se transliterují (např. 
Карманный чешсо-русский ловарь → Karmannyj češsko-russkij slovar‘)

➢ křestní jména autorů,  redaktorů,  nakladatelů apod. lze psát  iniciálou,  pokud tím 
není znemožněna jednoznačná identifikace autora (např. ČAPEK-CHOD, K. M.)

3. Způsob psaní jednotlivých údajů v bibliografických citacích

➢ Primární odpovědnost – za dílo je primárně odpovědný autor (viz Autorský zá
kon). Autorem může být i korporativní orgán, je-li dílo výsledkem spolupráce více 
lidí (např. zprávy komisí, konferenční materiály apod.). Za autora je i považován 
editor, je-li uveden na významném místě v dokumentu.

Autorovo jméno a příjmení  je  uvedeno v invertované podobě,  přičemž příjmení  je 
psáno verzálkami (např. ČAPEK, Karel). Jména korporativních orgánů se uvádějí tak, 
jak jsou uvedena v dokumentu (např. Unesco). Jsou-li dva až tři autoři,  uvádějí se 
všichni (např. ČAPEK, Josef – ČAPEK, Karel). Pokud je v dokumentu uvedeno čtyři 
a více autorů, uvádí se první z nich, popřípadě první dva až tři. Jestliže se jedno jméno 
vynechá,  uvádí  se  za  poslední  uvedené  jméno zkratka  et.  al.,  tj.  et  alli,  nebo její 
ekvivalent aj., tj.  a jiní (např. GALÍK, Josef,  et al.). Pokud v díle autor uveden není
a nelze jej spolehlivě zjistit z jiných zdrojů, neuvádí se.

➢ Název – v bibliografických citacích uvádíme název v podobě, v jaké je v dokumen
tu, přičemž bereme na zřetel obecná pravidla (viz výše). Překlad názvu můžeme za 
název  uvést  v hranatých  závorkách  (např.  Карманный  чешсо-русский  ловарь 
[Kapesní česko-ruský slovník]). Je-li v dokumentu více než jeden název, uvádíme 
nejvýraznější, jsou-li stejně výrazné, zapisujeme první). Podnázev či jiné údaje sou
visející s názvem se uvádějí tehdy, pokládáme-li je za důležité kvůli identifikaci 
dokumentu (např. Sedmikostelí : gotický román z Prahy). Dlouhý název lze zkrátit, 
jestliže tak nedojde k vynechání podstatných údajů. Vypuštěné údaje jsou označeny 
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výpustkou v podobě tří teček (Např. místo Kytice z pověstí národních uvedeme Ky
tice …)

➢ Podřízená odpovědnost (nepovinné) – údaje o osobách nebo korporativních or
gánech, kteří vykonávali podřízené funkce (editoři, redaktoři, překladatelé, ilustrá
toři apod.). Jejich jména a funkce se uvádějí za názvem a v neinvertované formě 
(např. SCHELER, Max. Můj filosofický pohled na svět. Přel. Ivan Hodovský.)

➢ Vydání – Je-li dokument jiným vydáním než prvním, číslo či jiné označení zapi
sujeme v podobě, v jaké jsou uvedeny v dokumentu, přičemž je můžeme zkracovat 
v souladu s normou ISO 832 (např. 3rd ed. nebo 2. přeprac. vyd.)

➢ Údaje o vydávání (seriálové publikace) – u tohoto typu dokumentů je třeba mít 
údaje o vydávání co nejpodrobnější (např. 2005, roč. 56, č. 17 nebo jaro 2004, roč. 
15, č. 38). Jestliže se citace vztahuje k dokumentu, který dosud nebyl uzavřen, uvá
dí se údaje jen o prvním svazku (např. květen-září 1995- , roč. 5, č. 1- ). Chceme-li 
v citaci uvést údaje o celém nebo částečném průběhu vydávání seriálu, zapisujeme 
označení
a číslování prvního a posledního svazku (např. květen 1995-květen 1996, roč. 5, č. 
1-roč. 6, č. 5)

➢ Nakladatelské údaje – Údaje o místě vydání a nakladateli jsou nepovinné, datum 
vydání je povinné. Všeobecně se ale uvedení místa vydání a nakladatele doporučuje 
(Praha : Československý spisovatel, 1990.). Je-li v dokumentu více než jedno místo 
vydání,  uvádí  se  typograficky  zvýrazněné.  Není-li  žádné  zvýrazněno,  uvádíme 
místo, které je uvedeno jako první. Stejně postupujeme i u nakladatelských údajů, u 
kterých vynecháváme výrazy typu „a spol.“, „Ltd.“ Apod. Datum vydání se uvádí 
arabskými číslicemi.  Byl-li  dokument vydáván několik let,  uvádíme první a po
slední rok (např. 1995-2000), nebylo-li vydávání dokumentu dosud ukončeno, uvá
díme první datum s pomlčkou a mezerou (např. 1995- ). Není-li možné zjistit da
tum vydání, doporučuje se zapsat datum udělení autorských práv (např. c1995), da
tum tisku (např. vytištěno 1995) nebo odhadnuté datum (např. cca 1995).

➢ Rozsah (nepovinné) – u tištěných dokumentů se zapisuje počet stran, listů apod., 
přičemž uvádíme poslední tištěné číslo strany, a to i v případě, má-li dokument 
více druhů stránkování (např. xl, 568 s.). Ačkoliv je údaj nepovinný, všeobecně se 
doporučuje jej uvést.

➢ Standardní číslo – standardní číslo (ISBN, ISSN, ISMN apod.) je pro každý doku
ment vytvořeno zvlášť a je jedním z nejdůležitějších údajů, podle nichž lze doku
ment dohledat (např. ISBN 80-7021-390-6). U monografických publikací se ISBN 
uvádí na dalším řádku za bibliografickou citací.
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PŘÍKLADY BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ

Monografie

Údaj: Příklad:
Primární odpovědnost ECO, Umberto
Název Jak napsat diplomovou práci.
Podřízená odpovědnost Přel. Ivan Seidl.
Vydání
Nakladatelské údaje Olomouc : Votobia,
(místo, nakladatel)
rok 1997.
Rozsah 271 s.
Edice Velká řada. Sv. 27.
Poznámky Přel. z: Come si fa una tesi di laurea.
Standardní číslo ISBN 80-7198-173-7

Příklad bibliografické citace s povinnými a doporučenými údaji:
ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. 271 s.
ISBN 80-7198-173-7

Příklad bibliografické citace se všemi údaji:
ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Přel. Ivan Seidl. Olomouc : Votobia, 1997. 271 
s. Velká řada. Sv. 27. Přel. z: Come si fa una tesi di laurea.
ISBN 80-7198-173-7

Seriálové publikace

Údaj: Příklad:
Název Computerworld.
Odpovědnost IDG Czech.
Vydání
Údaje o vydávání Č. 26
(data a/nebo čísla)

Nakladatelské údaje Praha : IDG Czech
(místo, nakladatel)
rok 2005
Edice
Poznámky
Standardní číslo ISSN 1210-9924

Příklad bibliografické citace s povinnými a doporučenými údaji:
Computerworld. IDG Czech. Č. 26. Praha : IDG CZech, 2005. ISSN 1210-9924.
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Část monografické publikace

Údaj: Příklad:
Primární odpovědnost GALÍK, Josef, et al.
Název Panorama české literatury :
Podnázev (Literární dějiny od počátků do současnosti).
Vydání 1. oprav. a dopl. vyd.
Nakladatelské údaje Olomouc : Rubico,
(místo, nakladatel)
rok 1999.
Lokace ve zdrojovém dokumentu 12, Literatura po roce 1969, s. 395-524.

Příklad bibliografické citace se všemi údaji:
GALÍK,  Josef,  et  al. Panorama  české  literatury  :  (Literární  dějiny  od  počátků  do  sou
časnosti). 1. oprav. a dopl. vyd. Olomouc : Rubico, 1999. 12, Literatura po roce 1969, s. 395-
524.

Příspěvek do monografické publikace

Údaj: Příklad:
Příspěvek:
Primární odpovědnost BORGES, Jorge Luis.
Název Bábelská knihovna.

In

zdrojový dokument:
Primární odpovědnost HOFFMEISTER, Adolf.
Název Labyrint.
Vydání Vyd. 1.
Nakladatelské údaje Praha : Státní nakladatelství krásné literatury a umění,
(místo, nakladatel)
rok 1962.
Lokace ve zdrojovém dokumentu s. 233-240.

Příklad bibliografické citace se všemi údaji:
BORGES,  Jorge  Luis.  Bábelská  knihovna.  In  HOFFMEISTER,  Adolf.  Labyrint.  Vyd.  1. 
Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1962. s. 233-240.
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Články atd. v seriálových publikacích
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