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Knihovna Univerzity Palackého připravila praktické tipy pro citování podle ČSN ISO 690:2011 

určené pro studenty, kteří ve svých seminárních, bakalářských či diplomových pracích citují 

podle tohoto citačního stylu. Níže jsou uvedeny základní informace z ČSN ISO 690:2011, 

podle kterých se tvoří bibliografické citace v seznamu literatury a také jsou stručně vysvětleny 

jednotlivé metody citování, které je v rámci ČSN ISO 690:2011 možné používat. Přidány jsou 

dále šablony a konkrétní příklady bibliografických citací informačních zdrojů, které norma 

definuje i těch, které v ní popsány nejsou. 
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Základní pravidla pro tvorbu bibliografických citací podle  

ČSN ISO 690:2011   

• Primární zdroj pro přebírání údajů do bibliografické citace je titulní strana (případně 

úvodní obrazovka, homepage, lícová strana mapy, štítek s popisem audionosiče 

apod.), poté rub nebo obálka, obal, doprovodná dokumentace apod. 

• Jméno autora se z důvodu řazení v abecedním seznamu zapisuje v invertovaném 

tvaru (tedy na prvním místě je příjmení autora psané velkými písmeny, poté křestní 

jméno již malými písmeny). V případě většího počtu autorů se jména ostatních uvádí 

obvykle již v přímém pořadí a před posledním jménem se píše česká spojka „a“. 

Příklad: 

KABÍČEK, Pavel, Ladislav CSÉMY a Jana HAMANOVÁ 

• Název informačního zdroje by měl být uveden v takové formě, v jaké se nachází na 

titulní straně (případně úvodní obrazovce, homepage, lícové straně mapy (viz výše)) 

citovaného informačního zdroje. Název je graficky odlišen kurzívou. Příliš dlouhý 

název je možné zkrátit prostřednictvím symbolu výpustky (…). Název, který je nejasný, 

lze vysvětlit v hranatých závorkách za názvem. 

Příklad: 

Kronika veteránství (…) 

Statistical digest of the war. [1939-1945]  

• Podnázvy by měly být uvedeny jen tehdy, pokud poskytují zásadní informace k obsahu 

citovaného informačního zdroje, jinak se vynechávají.   

• Vydání by mělo být uvedeno tak, jak se objevuje v preferovaném prameni informací 

citovaného dokumentu. 

Příklad: 

3rd ed.  

revised. 

2., aktualiz. vyd. 

• Místo vydání se uvádí v prvním pádě a v jazyce dokumentu. V některých případech je 

možné do kulaté závorky uvést název státu pro lepší identifikaci. Pokud je 

v informačním zdroji uvedeno více míst vydání, je doporučeno zapsat buď to, které je 

typograficky nejvýraznější, nebo první z nich. 

• U názvu nakladatelství se vynechávají výrazy typu s.r.o; a.s.; Ltd.; „a synové“ apod.  

• Jako datum vydání je běžně dostačující rok, ale pro některé druhy informačních zdrojů 

(online zdroje, noviny, TV), je též nezbytný měsíc a den, někdy i přesný čas.   

• Pokud má informační zdroj mezinárodní standardní číslo (ISBN, ISSN) nebo 

identifikátor (DOI), musí být uveden. V ČR se ISBN začalo používat až po roce 1989, 

pokud tedy u knížky neexistuje, tak se do citace neuvádí.    

• Identifikátor DOI je preferován před adresou URL (trvalým odkazem), která se může 

měnit.  

• Jakýkoli prvek, který není v latince, se transliteruje nebo romanizuje.  
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Metody citování podle ČSN ISO 690:2011 

Citační metoda upravuje vztahy mezi zkrácenou citací (odkaz v textu) a bibliografickou citací 

v seznamu literatury (bibliografická citace obsahuje údaje, díky nimž je možné identifikovat 

a dohledat použitý informační zdroj; množství a pořadí těchto údajů definuje citační 

styl/norma).    

ČSN ISO 690:2011 umožňuje používat jednu ze tří níže uvedených citačních metod. Je však 

nutné zvolit si jen jednu metodu citování, a tu pak používat v celém textu jednotně. Kombinace 

více citačních metod v jednom textu se nepřipouští.  

1. Metoda autor-datum (někdy také Harvardský systém, Harvardský styl)  

V textu se obvykle do kulatých závorek uvádí zkrácená citace použitého informačního 

zdroje v pořadí příjmení tvůrce/autora a rok publikování. V kulaté závorce, pokud je to 

nutné, se uvádí i stránkování.  

Příklad: 

(Záleská 2020) 

(Záleská, 2020) 

(Záleská, 2020, s. 22) 

(Záleská, 2020, s. 60–71) 

 

Pokud se jméno autora vyskytuje přirozeně v textu, pak je v závorce jen rok vydání daného 

informačního zdroje, případně strana. Výjimkou je situace, kdy se v českém textu uvádí 

jméno autorky v přechýleném tvaru, nebo je jméno korporace uvedeno v překladu. Pak se 

do závorky obvykle uvádí jméno v originální formě.  

Příklad: 

… další překážkou je to, že stále ještě neexistují přípravné třídy pro děti-cizince. Tyto děti 

jsou proto umísťovány do běžných tříd, i když mají mnohdy nulovou znalost českého 

jazyka, uvádí Záleská (2020, s. 90). 

 

… ačkoli jsou knihovny, muzea či archivy ve většině zemí považovány za základ rozvoje 

informační infrastruktury, jen zřídka jsou jejich zástupci přizváni k vládním jednáním, 

hodnotí Borgmanová (Borgman, 2003, s. 655). 

 

Pokud mají dva a více informačních zdrojů stejného autora a rok publikování, odlišují se 

tyto informační zdroje u metody autor-datum malými písmeny abecedy uvedenými za 

rokem publikování. Takto se odlišují jak ve zkrácené citaci v textu, tak v bibliografické citaci 

v seznamu literatury.  

Příklad: 

(Borgman, 2003b). 

 

Použité informační zdroje jsou u citační metody autor-datum v seznamu literatury 

řazeny abecedně podle příjmení autorů. Pokud má více informačních zdrojů stejného 

autora i rok publikování, řadí se v abecedním sezamu na druhé úrovni chronologicky podle 

roku publikování a na třetí podle názvu. 

 

 



4 
 

 

 

2. Metoda průběžných poznámek (poznámky pod čarou) 

Číselné odkazy (nejčastěji) v horním indexu odkazují na poznámky (nejčastěji) pod čarou. 

Zkrácená citace v poznámce pod čarou je obvykle celá při prvním citování informačního 

zdroje. Další je již možné zkrátit na příjmení autora, název titulu a rozsah stran. Pokud na 

stejný informační zdroj odkazujeme poznámkami pod čarou ihned za sebou, je možné 

použít zkráceně Tamtéž. 

U poznámek pod čarou se preferuje mít uvedenou i stranu (případně rozsah stran), ze 

kterých bylo citováno. Pokud samozřejmě necitujeme informační zdroj jako celek.  

 

Příklad: 

První citace zpravidla celá: 

ZÁLESKÁ, Klára. Podpora školní adaptace dětí-cizinců. Brno: Masarykova univerzita, 

2020, s. 60–71. ISBN 978-80-210-9649-3. 

Další zkrácená: 

ZÁLESKÁ, Klára. Podpora školní adaptace dětí-cizinců, s. 60–71. 

ZÁLESKÁ, K. Podpora školní adaptace dětí-cizinců, s. 60–71. 

Nebo: 

Ref. XY, s. 60–71. 

 

U metody poznámek pod čarou má každá citace i stejného informačního zdroje jiné číslo.  

Použité informační zdroje v seznamu literatury jsou u metody poznámek pod čarou 

řazeny abecedně podle příjmení autora. Pokud je více informačních zdrojů stejného 

autora i roku publikování, jsou v seznamu na druhé úrovni řazeny chronologicky podle data 

publikování a na třetí úrovni podle názvu informačního zdroje.   

 

3. Metoda číselného odkazu/systému  

Citace v textu je uvedena číslem v kulatých nebo hranatých závorkách (alternativně 

i v horním indexu bez použití závorek). Čísla jsou informačním zdrojům přiřazována 

postupně tak, jak jsou informační zdroje v textu použity. To znamená, že každý 

informační zdroj má v celé práci stále stejné číslo, které mu bylo přiděleno ve chvíli, kdy 

se s ním začalo poprvé pracovat. 

Pokud odkazujeme vybrané části informačního zdroje, uvádí se po číslicích také čísla 

stránek. 

Příklad: 

(8, s. 95) 

[8, s. 95] 

U metody číselných odkazů jsou použité informační zdroje v seznamu literatury 

uspořádány v číslovaném seznamu ve stejném pořadí, v jakém se s nimi při psaní 

textu pracovalo.    
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Struktura bibliografických citací („citační tahák“) 

Níže je uvedeno, jak podle citačního stylu ČSN ISO 690:2011 mohou vypadat bibliografické 

citace různých typů informačních zdrojů. Řazení údajů v níže uvedených bibliografických 

citacích odpovídá metodě poznámek pod čarou, případně metodě číslování (viz výše). 

U metody autor-datum je potřeba uvádět u bibliografických citací rok vydání hned za 

jméno/a autora/autorů.  

Položky vyznačené tučně jsou v rámci ČSN ISO 690:2011 povinnými údaji. Stejně tak je 

povinné grafické odlišení názvu kurzivou.  

Interpunkce oddělující jednotlivé údaje v bibliografické citaci má u ČSN ISO 690:2011 

doporučující charakter. Je tedy možné se setkat s tím, že někdy jsou údaje oddělovány tečkou, 

jindy čárkou. Vždy však platí, že interpunkce v bibliografických citacích musí být jednotná 

v celé práci.  

 

1. Tištěné textové dokumenty  
 

 Tištěná monografie 

Jméno tvůrce(ů). Název: podnázev. Vedlejší název. Vydání. Další tvůrce(i). Místo 
publikování: Nakladatel, Datum publikování. Název edice, číslo svazku. ISBN. 
Další informace.   

 

Příklad: 

KOLEJKA, Jaromír. Nauka o krajině: geografický pohled a východiska. Praha: 

Academia, 2013. ISBN 978-80200-2201-1.  

Pozn.: 

U titulu, který má i digitální kopii, se za ISBN přidává také informace o dostupnosti 

(Dostupné také z: URL odkaz): 

LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2., aktualiz. 

vyd. Praha: Grada, 2006. ISBN 978-80-247-2165-1. Dostupné také z: 

https://www.bookport.cz/kniha/vyvojova-psychologie-51/ 

 

 Kapitola v knize 

Jméno tvůrce kapitoly. Název kapitoly. In: Jméno tvůrce(ů) knihy. Název 

knihy: podnázev. Vydání. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum 

publikování, Rozsah stran kapitoly. ISBN. Dostupnost. Další informace.   

Příklad: 

MACHÁČKOVÁ, Hana. Soukromí a sebe-odkrývání na online sociálních sítích. In: 

ŠEVČÍKOVÁ, Anna. Děti a dospívající online: vybraná rizika používání internetu. 

Praha: Grada, 2014, s. 55–74. ISBN 978-80-247-5010-1. 

 

 

https://www.bookport.cz/kniha/vyvojova-psychologie-51/
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 Příspěvek ve sborníku 

Jméno tvůrce(ů) příspěvku. Název příspěvku. In: Jméno tvůrce(ů) zdrojového 
dokumentu. Název zdrojového dokumentu. Vedlejší název. Vydání. Další 
tvůrce(i) zdrojového dokumentu. Místo publikování: Nakladatel, Datum 
publikování, Číslování svazku, Rozsah stran příspěvku. Název edice, číslo 
svazku. ISBN nebo ISSN. Další informace.   

 

Příklad: 

CEJPEK, Jiří. Internet jako sociální jev. In: SEDLÁČKOVÁ Beáta, ed. Acta 

bibliothecalia et informatica. Opava: Slezská univerzita Opava, Filozoficko-

přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, 1997, s. 7–21. ISBN 80-

85879-87-5.  

 

 Časopis jako celek 

Název periodika. Vedlejší názvy. Vydání. Místo: Nakladatel, Datum publikování. 

ISSN. Další informace.  

 

Příklad: 

Moje psychologie. Praha: Mladá fronta, 2006-. ISSN 1802-2073. 12x ročně. 

 

 Konkrétní číslo časopisu 

Název periodika. Vedlejší názvy. Vydání. Místo: Nakladatel, Datum publikování, 
Číslování, počet stran. ISSN. Další informace.   

 

Příklad: 

Information processing & management. Amsterdam: Elsevier, 1976, 2(1). ISSN 

0306-4573. 

Information processing & management. Amsterdam: Elsevier, 1976, vol. 2, issue 

1. ISSN 0306-4573. 

 

Studia Theologica. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, roč. 15, č. 

2. ISSN 1212-8570.  

 

 Článek z časopisu 

Jméno tvůrce(ů) článku. Název článku. Název periodika. Rok publikování, 
číslování, rozsah stran článku. ISSN. Další informace.   

 

Příklad: 

SLAVÍK, Petr. Terénní cyklisté v lese – škodná nebo příležitost? Lesnická práce: 

časopis pro lesnickou vědu a praxi. 2008, 87(8), 26–27. ISSN 0322-9254. 

 

SLAVÍK, Petr. Terénní cyklisté v lese – škodná nebo příležitost? Lesnická práce: 

časopis pro lesnickou vědu a praxi. 2008, roč. 87, č. 8, s. 26–27. ISSN 0322-9254. 

 

STROHMAIER, Markus a Mark KRÖLL. Acquiring knowledge about human goals 

from Search Query Logs. Information processing & management. 2012, vol. 48, 

issue 1, s. 68–82. ISSN 0306-4573.  
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2. Elektronické dokumenty 
 

 Elektronická monografie (E-kniha) 

Jméno tvůrce(ů). Název: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Vydání/verze. 
Další tvůrce(i). Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, [Datum 
citování]. Název edice a číslování. ISBN. Dostupnost a přístup. Další informace.   

 

Příklad: 

SINGH, Mrinila a Keshav LALL MAHARJAN. Sustainability of Organic Farming in 

Nepal [online]. Singapore: Springer, 2017 [cit. 2021-01-25]. ISBN 978-981-10-

5619-2. Dostupné z: https://doi.org/10.1007/978-981-10-5619-2 

 Elektronický časopis jako celek  

Název: podnázev časopisu [Typ nosiče]. Vydání/Verze. Místo publikování: 

Nakladatel, Datum publikování [Datum citování]. ISSN. Dostupnost a přístup. 

Další informace. 

Příklad: 

Psychology Today [online]. New York: Sussex Publishers, 1992- [cit. 2021-01-

25]. ISSN 2169-2254. Dostupné z: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp58604&

lang=cs&site=pfi-live 

 Jedno číslo elektronického časopisu 

Název: podnázev časopisu [Typ nosiče]. Vydání/Verze. Místo publikování: 

Nakladatel, Datum publikování, číslování [Datum citování]. ISSN. Dostupnost 

a přístup. Další informace. 

Příklad: 

Psychology Today [online]. New York: Sussex Publishers, 2021, 54(1) [cit. 2021-

01-25]. ISSN 2169-2254. Dostupné z: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp58604&

lang=cs&site=pfi-live 

Psychology Today [online]. New York: Sussex Publishers, 2021, vol. 54, issue 1 

[cit. 2021-01-25]. ISSN 2169-2254. Dostupné z: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp58604&

lang=cs&site=pfi-live 

Diskuze v psychologii [online]. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého 

v Olomouci, 2020, roč. 2, č. 1 [cit. 2022-01-17] ISSN 3694-8338. Dostupné z: 

https://diskuzevpsychologii.upol.cz/magno/dps/2020/mn1.php 

 Článek v elektronickém časopisu 

Jméno tvůrce(ů) článku. Název: podnázev článku. Název periodika [Typ 

nosiče]. Rok publikování, číslování, rozsah stran příspěvku [Datum citování]. 

ISSN. Dostupnost a přístup. Další poznámky.   

 

Příklad: 

ŠMAHEL, David, Bradford BROWN a Lukáš BLINKA. Associations Between 

Online Friendship and Internet Addiction Among Adolescents and Emerging 

Adults. Developmental Psychology [online]. 2012, 48(2), 381–382 [cit. 2020-02-

21]. ISSN 0012-1649. Dostupné z: doi:10.1037/a0027025 

https://doi.org/10.1007/978-981-10-5619-2
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp58604&lang=cs&site=pfi-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp58604&lang=cs&site=pfi-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp58604&lang=cs&site=pfi-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp58604&lang=cs&site=pfi-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp58604&lang=cs&site=pfi-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp58604&lang=cs&site=pfi-live
https://diskuzevpsychologii.upol.cz/magno/dps/2020/mn1.php
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ŠMAHEL, David, Bradford BROWN a Lukáš BLINKA. Associations Between 

Online Friendship and Internet Addiction Among Adolescents and Emerging 

Adults. Developmental Psychology [online]. 2012, vol. 48, issue 2, s. 381–382 [cit. 

2020-02-21]. ISSN 0012-1649. Dostupné z: doi:10.1037/a0027025 

 

UCHYTILOVÁ Lucie a Lucie VIKTOROVÁ. Připravenost k rodičovství a vztahová 

vazba. Diskuze v psychologii [online]. 2019, roč. 1, č. 1, s. 17–27 [cit. 2020-02-21]. 

ISSN 3694-8338. Dostupné z: https://diskuzevpsychologii.upol.cz/artkey/dps-

201901-0003_pripravenost-k-rodicovstvi-a-vztahova-vazba.php 

 

 Příspěvek z elektronické konference nebo elektronického sborníku 

Jméno tvůrce(ů) příspěvku. Název: podnázev příspěvku. In: Název 

sborníku/konference [Typ nosiče]. Datum a čas zaslání příspěvku [Datum 

citování]. Dostupnost a přístup. Další poznámky.   

 

Příklad: 

SOMMERAUEROVÁ, Dana, Tomáš KUČERA a Jaroslava HYRŠLOVÁ. Corporate 

Social Responsibility from the Perspective of Companies Providing Express 

Courier Services in the Czech Republic. In: DVOULETÝ, Ondřej, Martin LUKEŠ a 

Jan MÍSAŘ, ed. Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability 

(IMES 2017) [online]. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017, s. 906–915 

[cit. 2020-02-21]. ISBN 978-80-245-2216-6. Dostupné z: 

doi:https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=545013 

 

 

 

   

3. Další specifické typy informačních zdrojů 
 

U těchto typů informačních zdrojů norma ČSN ISO 690:2011 přímo neuvádí, jak má 

vypadat bibliografická citace – jaké údaje a v jakém pořadí má obsahovat. Je tedy možné 

vyjít z typově podobných šablon bibliografických citací a vzhled citace si upravit. Je však 

nutné dodržet, že bibliografická citace vždy musí jednoznačně identifikovat použitý 

informační zdroj.  
 

 Závěrečná vysokoškolská práce (tištěná) 

Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název. Místo odevzdání práce, Datum 
odevzdání práce. Druh práce. Název instituce (školy), kde byla práce napsána. 
Vedoucí práce. Další informace.   

 

Příklad: 

KNOTEK, Petr. Kultura jako péče o duši. Praha, 1999. Diplomová práce. 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra andragogiky. Vedoucí diplomové 

práce Zdeněk Kratochvíl.   

 

 Závěrečná vysokoškolská práce (elektronická) 

Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název. Místo odevzdání práce, Datum 
odevzdání práce [Datum citování]. Druh práce. Název instituce (školy), kde byla práce 
napsána. Vedoucí práce. Dostupnost a přístup. Další informace.   

 

http://www.insource.cz/pdf/2008/dudek-petr2.pdf
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Příklad: 

KOSTŘICOVÁ, Zuzana. Ekologické zemědělství v rozvojových zemích [online]. 

Brno, 2011 [cit. 2021-01-26]. Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně. 

Vedoucí práce Zbyněk Ulčák. Dostupné z: 

https://is.muni.cz/th/urau2/kostricova_DP_text_verze_s_platnym_strankovanim.p

df 

 

 Patent 

Primární odpovědnost (přihlašovatel). Název vynálezu. Podřízená odpovědnost. 

Další informace. Země nebo vydávající úřad, Druh patentovaného dokumentu, 

Číslo. Datum vydání patentového dokumentu. Dostupnost. 

Příklad: 

NOVOTNÝ, Jiří. Propustek s deformační zónou. IPC: E01F 5/00. Česká republika, 

Patentový spis, CZ 302313B6. 2011-01-12. Dostupný také z: 

http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/302/302313.pdf  

 Legislativní dokument 

Tvůrce zákona. Název zákona. In: Umístění zákona ve sbírce, ročník, částka, 

rozsah stran. ISSN. Dostupnost. 

 

Příklad: 

ČESKO. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a 

doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů České 

republiky,  roč. 1998, částka 39, s. 5388–5419. ISSN 1211-1244. Dostupný také 

z: http://zakony-online.cz/?s123&q123=1   

 

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). In: Zákony pro 

lidi [online]. Praha: ©AION CS, 2010–2021 [cit. 2021-11-22]. Dostupné 

z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121 

 

 Technické normy a jiné standardy 

Řada a číslo normy. Název normy. Vydavatelské údaje.  

Příklad: 

ČSN ISO 19115:2003. Geografická informace – Metadata. Praha: Český 

normalizační institut, 2004-10-01. Třídící znak 97 9834. 

 Film 

Název filmu. [typ média]. Tvůrce. Země produkce, rok vzniku.  

 

Příklad: 

Obsluhoval jsem anglického krále [film]. Režie Jiří MENZEL. Česko, 2006. 

 

 Seriál 

Název seriálu. Díl. Název dílu [typ média]. Další tvůrce. Země produkce, 

vydavatel (tj. rádio nebo televize, která pořad natočila), datum/rok vzniku. Stanice 

a datum vysílání. 

https://is.muni.cz/th/urau2/kostricova_DP_text_verze_s_platnym_strankovanim.pdf
https://is.muni.cz/th/urau2/kostricova_DP_text_verze_s_platnym_strankovanim.pdf
http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/302/302313.pdf
http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/302/302313.pdf
http://zakony-online.cz/?s123&q123=1
http://zakony-online.cz/?s123&q123=1
http://zakony-online.cz/?s123&q123=1
http://zakony-online.cz/?s123&q123=1
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121
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Příklad: 

Vyprávěj. 5. díl. Mikuláš chodí v létě [epizoda televizního seriálu]. ČT1, 28. 9. 

2009. 

 Fotografie, obrázek z tištěných zdrojů 

Dominantní tvůrce. Název fotografie [foto]. In: Dominantní tvůrce. Název titulu. 

Vydavatelské údaje. ISBN či ISSN. 

 

Příklad: 

KREJČÍŘOVÁ, Dana. Obr. 41 [Děvče s váhou] [foto]. In: LANGMEIER, Josef a 

Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 

2006, s. 150. ISBN 978-80-247-1284-0. 

 

 Fotografie, obrázek dostupná/ý online 

Dominantní tvůrce. Název fotografie [foto]. In: Název umístění [online]. Údaje o 

pořízení fotografie [Datum citování]. Dostupnost. 

Příklad: 

BÍLEK, Ivan. Hlaváček letní [foto]. In: Naturfoto [online]. Odolena Voda, 17. 5. 

2008 [cit. 2022-01-10]. Dostupné z: https://www.naturfoto.cz/hlavacek-letni-

fotografie-8592.html 

 Webová stránka / Webové sídlo 

Dominantní tvůrce. Název: Vedlejší názvy [Typ nosiče]. Další tvůrce. Místo: 

nakladatel, datum publikování. Datum aktualizace [Datum citování]. Dostupnost a 

přístup.  

 

Příklad: 

GISportal.cz [online]. Olomouc: Univerzita Palackého, Katedra 

geoinformatiky, ©2011–2020 gisportal.cz [cit. 2020-11-20]. ISSN 1804-

8498. Dostupné z: www.gisportal.cz 

 

 Příspěvek na webu  

Autor příspěvku. Název příspěvku. In: Název webu [online]. Vydavatelské údaje, 

datum publikování. Datum aktualizace [Datum citování]. Dostupnost.  

Příklad: 

NIELSEN, Jacob. Why Web Users Scan Instead of Reading. In: Nielsen Norman 

Group [online]. Fremont, ©1998–2021, 30. 9. 1997 [cit. 2021-11-26]. Dostupné z: 

https://www.nngroup.com/articles/why-web-users-scan-instead-reading/ 

 Video na YouTube 

Autor videa. Název videa. In: Název serveru [online]. Datum publikování 

[Datum citování]. Dostupnost. Poznámky. 

Příklad: 

Politika | Kurz českého znakového jazyka. In: YouTube [online]. 5. 3. 2021 [cit. 

2021-05-11]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=PeeIMfHHcvY 

 

http://gisportal.cz/
http://www.gisportal.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=PeeIMfHHcvY
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 Podcast 

Dominantní tvůrce. Název [podcast]. In: Název média [online]. Vydavatelské 

údaje, datum zveřejnění [Datum citování]. Dostupnost. Poznámky. 

 

Příklad: 

VOLDÁNOVÁ, Jolana. Zemřel filozof Jan Sokol. Do účtování jsem se nikdy 

nehrnul, svěřil se v rozhovoru na Dvojce [podcast]. In: Český rozhlas Dvojka 

[online]. Praha: ©1997–2021, Český rozhlas, 16. 2. 2021 [cit. 2021-05-11]. 

Dostupné z: https://dvojka.rozhlas.cz/zemrel-filozof-jan-sokol-do-uctovani-

jsem-se-nikdy-nehrnul-sveril-se-v-rozhovoru-7501742 

 

 Stránka/profil na sociální síti 

Název stránky/profilu. In: Název sociální sítě [online]. [Datum citování]. 

Dostupnost.  

Příklad: 

Český rozhlas Olomouc. In: Facebook [online]. [cit. 2022-01-07]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/rozhlasolomouc 

 Příspěvek na sociálních sítích 

Dominantní tvůrce. [začátek textu příspěvku …] In: Název sociální sítě [online]. 

Datum publikování [Datum citování]. Dostupnost.  

 

Příklad: 

ČAPUTOVÁ, Zuzana. [Životný príbeh Václava Havla …] In: Facebook  [online]. 

18. prosince 2021 [cit. 2022-01-07]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=466373694846005&set=a.407682584048

450 

Pozn.: U sociálních sítí je možné citovat jen veřejné příspěvky z veřejných profilů. 

Pokud jsou profily a příspěvky na nich soukromé, je nutné k citování nejdříve získat 

souhlas.  

 

 

 

 

 

 

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit: 

iv@upol.cz 

585 631 743 | 739 701 009 

FB skupina: I LOVE E-ZDROJE UPOL 

Messenger: I Love E-zdroje UPOL 

http://www.dvoka.rozhlas.cz/
https://dvojka.rozhlas.cz/zemrel-filozof-jan-sokol-do-uctovani-jsem-se-nikdy-nehrnul-sveril-se-v-rozhovoru-7501742
https://dvojka.rozhlas.cz/zemrel-filozof-jan-sokol-do-uctovani-jsem-se-nikdy-nehrnul-sveril-se-v-rozhovoru-7501742
https://www.facebook.com/photo/?fbid=466373694846005&set=a.407682584048450
https://www.facebook.com/photo/?fbid=466373694846005&set=a.407682584048450
mailto:iv@upol.cz
https://www.facebook.com/groups/176079720276697/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/I-Love-E-zdroje-Upol-105972074317112/?modal=admin_todo_tour
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