
CitovCitováánníí literatury literatury 
v odbornv odbornéé prpráácici



Teorie vers. praxe citování
bibliografická citace = norma 
ISO 690, resp.  ČSN – 010197 
Bibliografické citace – obsah, forma a struktura
používá se prakticky pouze v oblasti humanitních 
věd
v jiných oborech se používá „zvyklostní“ forma 
citování
chemie vers. medicína vers. biologie....vers.....
odborné a vědecké časopisy – mají své „normy“
obdobně i „zvyklostní“ normy a požadavky na 
různých universitách, fakultách i oborech



CitovCitováánníí literatury v odbornliteratury v odbornéé prpráácici..

VeVešškerkeréé zzíískanskanéé cizcizíí informace, kterinformace, kteréé
uužžijeme ve vlastnijeme ve vlastníí odbornodbornéé prprááci, je ci, je 
nutno citovat a pounutno citovat a použžíívat odkazvat odkazůů na na 
původní pramenpůvodní pramen
UvUvááddíí se se 

citace pramene, odkud byla informace citace pramene, odkud byla informace 
ppřřevzataevzata
mmíísto, odkud byl citsto, odkud byl citáát brt bráán, tj. strn, tj. stráánka nka 
dokumentu.dokumentu.



CitovCitováánníí literatury v odbornliteratury v odbornéé prpráácici..

důvody etické důvody etické 
autorstvíautorství
respektování původu a priorityrespektování původu a priority

důvody informační důvody informační 
nutnost umožnit dohledat originální nutnost umožnit dohledat originální 
zdrojzdroj
udržení a podpora „citačních řetězců“udržení a podpora „citačních řetězců“
citační index autorůcitační index autorů



BibliografickBibliografickáá citacecitace

souhrn souhrn úúdajdajůů o citovano citovanéé publikaci nebo jejpublikaci nebo jejíí
ččáásti umosti umožňžňujujííccíí jejjejíí identifikaciidentifikaci

příkladpříklad

Jenkins N.E. & Jenkins N.E. & GrzywaczGrzywacz D. (2000): Quality D. (2000): Quality 
control of fungal and viral control of fungal and viral biocontrolbiocontrol
agents agents –– assurenceassurence of product  of product  perfomanceperfomance. . 
Biocontrol Science and Technology, 10: 753Biocontrol Science and Technology, 10: 753‐‐
777.777.



CitovCitováánníí literatury v odbornliteratury v odbornéé prpráácici..

přímé citace publikacípřímé citace publikací
převzaté citace převzaté citace (informace (informace 
převzaté z jiných kompilací)převzaté z jiných kompilací)

převzaté obrázky, tabulky, převzaté obrázky, tabulky, 
grafy...grafy...
elektronické zdrojeelektronické zdroje
ústní sděleníústní sdělení
nepublikované zdrojenepublikované zdroje
..........etcetc..

Vývojový cyklus Vývojový cyklus B. B. cinereacinerea
na jahodách (podle Hall na jahodách (podle Hall 
2001)2001)



Odkazy na citaceOdkazy na citace



Odkazy na citaceOdkazy na citace
Odkaz je struOdkaz je struččnnáá forma citace forma citace 

vsunutvsunutáá dodo pokrapokraččujujííccíího textuho textu
ppřřipojenipojenáá jako poznjako poznáámka na strmka na stráánce dole nce dole 
pod textempod textem
na konci kapitoly nebo na konci textuna konci kapitoly nebo na konci textu

Odkaz slouOdkaz sloužžíí k:k:
identifikaci publikace, z nidentifikaci publikace, z níížž byly byly 
vybrvybráány citovanny citovanéé úúdajedaje
vymezenvymezeníí jejich lokace v citovanjejich lokace v citovanéé
publikaci. publikaci. 



Publikace Publikace bezbez seznamuseznamu bibliografických bibliografických 
citaccitacíí

sousouččááststíí ppublikacublikace e nenneníí seznamseznam
bbibliografických citacibliografických citacíí
seznam seznam bibliografických citacbibliografických citacíí
nneobsahuje citace veobsahuje citace vššech v textu ech v textu 
odkazovaných poloodkazovaných položžekek

pakpak
1. odkaz na citovanou publikaci 1. odkaz na citovanou publikaci musí musí 
obsahovaobsahovatt vvššechny echny úúdaje povinndaje povinnéé pro pro 
zzáákladnkladníí bibliografickou bibliografickou citacicitaci (záznam)(záznam)



Publikace Publikace bezbez seznamuseznamu bibliografických bibliografických 
citaccitacíí

příkladpříklad

........jsou využívány standardní systémy........jsou využívány standardní systémy
hodnocení kvality biopreparátůhodnocení kvality biopreparátů ((Jenkins N.E.Jenkins N.E.
&& GrzywaczGrzywacz D. D. , , 2000:2000: QualityQuality control ofcontrol of
fungalfungal andand viralviral biocontrolbiocontrol agenagentsts –– aassurencessurence
ooff productproduct perfomanceperfomance. . Biocontrol ScienceBiocontrol Science
aandnd Technology,Technology, 10:75310:753‐‐777777). ). Kromě toho lzeKromě toho lze
vitalitu....vitalitu....



Publikace Publikace sese seznamseznamem em bibliografických bibliografických 
citaccitacíí

Pokud  je  souPokud  je  souččááststíí prprááce  samostatný  seznam ce  samostatný  seznam 
bibliografických  citacbibliografických  citacíí,  je  t,  je  třřeba  zajistit eba  zajistit 
odpovodpovíídajdajííccíí vazby  mezi  odkazyvazby  mezi  odkazy v  textové v  textové 
části části a soupisem citaca soupisem citacíí

Literární údaje 

.....(citace A).........

.......(citace B)........ 

.....(citace C).........

Seznam použité literatury
A...........................

B...........................

C...........................



Publikace Publikace sese seznamseznamem em bibliografických bibliografických 
citaccitacíí

Pokud je souPokud je souččááststíí prprááce samostatný seznamce samostatný seznam
bibliografických citacbibliografických citacíí, je t, je třřeba zajistiteba zajistit
odpovodpovíídajdajííccíí vazby mezi odkazy a soupisemvazby mezi odkazy a soupisem
citaccitacíí nněěkterou z nkterou z náásledujsledujííccíích metod:ch metod:

uuvváádděěnníí prvku citaceprvku citace
číselné citacečíselné citace
průběžné poznámkyprůběžné poznámky



Publikace Publikace sese seznamseznamem em bibliografických bibliografických 
citaccitacíí

citační formycitační formy
........prokázána dostatečná klíčivost ........prokázána dostatečná klíčivost 
((DoberskiDoberski 1981a) a kromě toho i virulence 1981a) a kromě toho i virulence 
(Hall 1981). V dalších testech ............(Hall 1981). V dalších testech ............
Z pokusů Z pokusů HallaHalla (Hall 1981) je zřejmé..(Hall 1981) je zřejmé..
Hall (1981) prokázal schopnost patogena....Hall (1981) prokázal schopnost patogena....
Klíčivost konidií dosahovala až 97 % Klíčivost konidií dosahovala až 97 % 
((DoberskiDoberski 1981a, Hall 1981, 1981a, Hall 1981, VaupellVaupell et al. et al. 
1999)1999)



Citace Citace versvers. bibliografický záznam. bibliografický záznam

JmJmééno autora no autora + rok vydání+ rok vydání
SoupisSoupis bibliografických citacbibliografických citacíí je je 
uspouspořřááddáán abecednn abecedněě podle jmpodle jmééna na 
autora, pautora, přříípadnpadněě podle npodle náázvu.zvu.
((HHallall 19819811) ) 
1 autor1 autor
1 práce v roce1 práce v roce
dokument citovdokument citováán pod autoremn pod autorem



Citace Citace versvers. bibliografický záznam. bibliografický záznam
citace v textu citace v textu ‐‐ ((HHallall 19819800))
bibliografický záznam v seznamu bibliografický záznam v seznamu 
použité literaturypoužité literatury

******
1.1. Hall  R.A.Hall  R.A., ,  1980: 1980:  EffectEffect of of  repeatedrepeated

subculturingsubculturing on  agar on  agar  andand passingpassing
throughthrough a a insectinsect host on host on pathogenicitypathogenicity, , 
morphologymorphology nad nad  growthgrowth raterate of of 
Verticillium  lecaniiVerticillium  lecanii. .  JournalJournal of of 
InvertebrateInvertebrate PathologyPathology, 36: 216, 36: 216‐‐222.222.



Citace Citace versvers. bibliografický záznam. bibliografický záznam
((DoberskiDoberski 1981a1981a, 1981b, 1981b ) ) 
1 autor1 autor
vvííce pracce pracíí ttééhohožž autora v 1 roceautora v 1 roce

******
DoberskiDoberski J.W. (1981a): J.W. (1981a): ComparativeComparative laboratorylaboratory studiesstudies on on threethree

fungalfungal pathogenspathogens of of  thethe ElmElm BarkBark BeetleBeetle ScolytusScolytus scolytusscolytus: : 
pathogenicitypathogenicity of of  Beauveria  bassianaBeauveria  bassiana, ,  Metarhizium Metarhizium 
anisopliaeanisopliae, , andand PeacilomycesPeacilomyces farinosusfarinosus to to  larvaelarvae andand adultsadults
of of S. S. scolytusscolytus. . JournalJournal of of InvertebrateInvertebrate PathologyPathology, 37: 188, 37: 188‐‐194.194.

DoberskiDoberski J.W. (1981b) J.W. (1981b) ComparativeComparative laboratorylaboratory studiesstudies on on  threethree
fungalfungal pathogenspathogens of of  thethe ElmElm BarkBark BeetleBeetle ScolytusScolytus scolytusscolytus: : 
EffectEffect of of  temperaturetemperature andand humidity  on humidity  on  infectioninfection by by 
Beauveria  bassianaBeauveria  bassiana, ,  Metarhizium  anisopliaeMetarhizium  anisopliae, ,  andand
PeacilomycesPeacilomyces farinosusfarinosus. .  JournalJournal of of  InvertebrateInvertebrate PathologyPathology, , 
37: 19537: 195‐‐200.200.



Citace Citace versvers. bibliografický záznam. bibliografický záznam
((Vaupel & Zimmermann 1996Vaupel & Zimmermann 1996 ) ) 
2 autoři, 1 publikace v roce2 autoři, 1 publikace v roce

((Vaupel & Zimmermann 1996Vaupel & Zimmermann 1996a, a, 19919966b)b)
vvííce pracce pracíí stejných stejných autorautorůů v 1 rocev 1 roce

Vaupel O. & Zimmermann G.,1996: Preliminary trials
on the combination of pheromone traps with the
entomopathogenic fungus Beauveria bassiana (Bals) 
Vuill. against the bark beetle species Ips typographus L 
(Col, Scolytidae). Anzeiger fur Schadlingskunde
Pflanzenschuts Umweltschutz, 69, 8: 175-179.



Citace Citace versvers. bibliografický záznam. bibliografický záznam

((HouleHoule & al. 1987& al. 1987) ) 
((HouleHoule et et al.al. 19871987))
((HouleHoule a kol.a kol. 19871987

HouleHoule C., Hartmann G.C. & C., Hartmann G.C. & WastiWasti S.S. (1987S.S. (1987): ): 
InfectivityInfectivity of of  eighteight species  of  entomogenous species  of  entomogenous 
fungifungi to to  thethe larvaelarvae of of  thethe elmelm barkbark beetlebeetle
ScolytusScolytus multistiratusmultistiratus ((MarshamMarsham). ). J. J. NewNew York York 
EntomolEntomol. Soc., 95, 1: 14. Soc., 95, 1: 14‐‐18.18.

•• 3 a více autorů3 a více autorů
•• možné všechny verzemožné všechny verze
•• vybrat 1 verzivybrat 1 verzi
•• v seznamu všichni v seznamu všichni 

spoluautořispoluautoři



Metoda Metoda ččííselných citacselných citacíí

ČČííslice v textu napsanslice v textu napsanéé jako jako hornhorníí index index 
nebo do znebo do záávorek citujvorek citujíí dokumenty v dokumenty v 
popořřadadíí, v n, v něěmmžž byly poprvbyly poprvéé odkodkáázzáányny
ProvProvááddíí‐‐li se odkaz na urli se odkaz na urččitou itou ččáást st 
dokumentu, lze uvdokumentu, lze uvéést za st za ččííslicemi slicemi ččíísla sla 
strstrááneknek
Citace jsou uspoCitace jsou uspořřááddáány v ny v ččííselnselnéém m 
popořřadadíí do do ččííslovanslovanéého soupisu.ho soupisu.



Metoda Metoda ččííselných citacselných citacíí ‐‐ příkladpříklad

V textové části:V textové části:

................jsou využívány standardní systémy................jsou využívány standardní systémy
hodnocení kvality biopreparátůhodnocení kvality biopreparátů12 12 nebonebo (12). (12). KroměKromě
toho lze vitalitu hodnotit i ................................toho lze vitalitu hodnotit i ................................

V seznamu literatury: V seznamu literatury: 

12.12. Jenkins N.E.Jenkins N.E. &&GrzywaczGrzywacz D. D. , , 2000:2000: QualitQualityy
control of fungalcontrol of fungal andand viralviral biocontrolbiocontrol agenagentsts
aassurencessurence ofof productproduct perfomanceperfomance. Biocontrol. Biocontrol
ScienceScience andand Technology,Technology, 10:75310:753‐‐777777..



PrPrůůbběžěžnnéé poznpoznáámkymky
ČČííslice nslice náásledujsledujííccíí za odkazy v textu se za odkazy v textu se 
vztahujvztahujíí k k ččííselnselně řě řazeným poznazeným poznáámkmkáám m 
uspouspořřáádaným podle podaným podle pořřadadíí jejich výskytu v jejich výskytu v 
textutextu
PoznPoznáámka mmka můžůže odkazovat ve odkazovat vííce nece nežž na 1 na 1 
dokumentdokument
JeJe‐‐li uli určirčitý dokument odkazovtý dokument odkazováán vn vííce nece nežž
jednou, po sobjednou, po soběě nnáásledujsledujííccíím odkazm odkazůům m 
jsou pjsou přřididěělovlováána samostatnna samostatnáá ččííslasla
PoznPoznáámka vztahujmka vztahujííccíí se k jise k jižž ddřřííve ve 
citovancitovanéému dokumentu bumu dokumentu buďď zopakuje zopakuje 
úúplný odkaz nebo uvede plný odkaz nebo uvede ččííslo dslo dřříívvěějjšíší
poznpoznáámky s uvedenmky s uvedeníím stran.m stran.



PrPrůůbběžěžnnéé poznpoznáámkymky (pokra(pokraččovováánníí))

1. odkaz na citovanou publikaci by 1. odkaz na citovanou publikaci by 
mměěl obsahovat vl obsahovat vššechny potechny potřřebnebnéé
úúdaje k zajidaje k zajiššttěěnníí vazby se zvazby se zááznamem znamem 
v soupisu bibliografických citacv soupisu bibliografických citacíí
(jm(jmééno autora/autorno autora/autorůů, plný n, plný náázev, zev, rok rok 
vydání, vydání, ččíísla strsla stráánek).nek).
DruhDruhéé a na náásledujsledujííccíí odkazy mohou odkazy mohou 
být zkrbýt zkráácencenéé (p(přřííjmenjmeníí autora, autora, 
zkrzkráácený ncený náázev, strzev, stráánky)nky)
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