
Citace je souhrn údajů o citované publikaci nebo její části, umožňující její identifikaci, umístěný na konci textu 

práce, v poznámce pod čarou, přímo v textu.   

Odkaz na citaci je odvolání v textu na citaci uvedenou na jiném místě (pod čarou, v seznamu literatury apod.). 

 

Pořadí údajů uváděných v citacích: 

 
Údaje uváděné  v předepsaném 

pořadí 

Poznámka  Příklad  

PŘÍJMENÍ, jméno - vždy velkými písmeny 

- křestní jméno oddělení od 

příjmení čárkou, lze zkrátit 

- v případě dvou a tří autorů 

se uvádějí všichni autoři, 

- je-li autorů více než tři, 

uvádí se pouze jméno 

prvního autora resp. prvých 

tří autorů, za něž se připojí 

„aj.“ nebo „a kol.“ 

- tituly a hodnosti autorů se 

neuvádějí 

- je-li autorem orgán, uvádí 

se jeho jméno ve formě 

v jaké je uvedeno 

NOVÝ, Karel  

 

 

NOVÝ, K. 

NOVÝ K., NOVÁK P., PILOUS J. 

NOVÝ K. a kol.  

NOVÝ K. aj.  

 

 

 

 

 

Ministerstvo financí České 

republiky 

název dokumentu - obvykle kurzívou 

- doporučuje se nezkracovat 

název, tudíž uvádět plný 

název dokumentu) 

Manažerské výpočty 

pořadí vydání - arabskými číslicemi 

s doplněním zkratky 

1. vyd.  

 

místo vydání - v pravopisu a jazyku díla  Praha, London, Berlin 

název nakladatelství - v jazyku a pravopisu díla Grada Publishing, Ekonomika  

rok vydání - arabskou číslicí 

- vícesvazková díla 

přesahující jeden rok se 

napíše první a poslední rok 

2002 

1998 - 2001 

ročník a číslo periodika - arabskou číslicí roč. 5, č. 12 

údaje o rozsahu  - nemusí se uvádět  

- uvedení pojmu „počet 

stran“, což je uvedení 

celkového počtu stran 

publikace 

- uvedením všech stránek, na 

nichž se vyskytuje citovaná 

stať 

 

250 s. 

 

 

 

s. 11, s. 52 - 59 

ISBN (ISSN) - standardní číslování knih 

(ISBN) nebo periodika 

(ISSN) 

ISBN 80-7175-006-9 

 

Příklady základních citací: 

Publikace: 

CIHELKOVÁ, Eva a kol.: Světová ekonomika. 3. vyd. Praha: ETC Publishing 1997. ISBN 80-86006-48-4 

Článek: 

Moderní řízení, ročníky 2000 – 2002 

NOVÁK, Jaroslav. Makroekonomické ukazatele 2002. Moderní řízení, 2002, roč. 12, č. 25, s. 52 – 54 

Dokumenty on-line (internet) nebo off-line (diskety apod.): 

ŠEVČÍK, Miroslav. Vývoj inflace v ČR v letech 1990 – 2001 (on-line). Praha, Vysoká škola ekonomická 2002. 

Dostupné z www: http://www.vse.cz/fnh02/sevciktop 

Ostatní citace: 

Zpravodaj Ministerstva školství České republiky. 2002. Praha: PRESS-KO. ISSN 0862-9005 

Zákon o spotřebních daních č. 25/1998 Sb. Článek III, odst. 2.  



Odkazy na citaci  

Forma odkazu na citaci Poznámka  Příklad  

vsunutá do textu  

připojená jako poznámka na stránce 

dole 

uvedená na konci kapitoly nebo 

textu 

Pořadové číslo citace psané jako: 

- horní index 

- v závorkách 

- lze uvést i číslo stránek 

 

„ … jak uvádí Nový ² …“ 

„ … jak uvádí Nový (2) …“ 

„ … jak uvádí Nový (2, str. 23)…“ 

 

Příklad následné citace výše uvedeného odkazu: 

 

Poznámka pod čarou: 

- na konci stránky a od přecházejícího textu se oddělní vodorovnou čarou v délce asi jedné třetiny řádku. 

Poznámky se číslují na každé stránce vždy znovu od jedničky, velikost písma bývá 8 bodů.  

 

______________________________ 

 
2. Nový, Karel: Úvod do makroekonomiky. 1. vyd. Praha: VŠE 2001, ISBN 80-245-0240-2, str. 25 

² Nový, K.: Úvod do makroekonomiky. 1. vyd. Praha: VŠE 2001, ISBN 80-245-0240-2, str. 25 

 

- jiné formy poznámek po čarou: 

 

______________________________ 
 
³ K tomu podrobněji viz kap. 6  

 


