Citace dle normy ISO 690/2011
1) Proč bychom měli citovat?
•
•
•
•
•

bibliografická citace je zdroj informací pro čtenáře, recenzenta, oponenta dokumentu
autor dokazuje vlastní znalost zpracovaného tématu
identifikace a zpětné vyhledání dokumentu, příp. zdroj odkazu další literatury k tématu
dodržení autorské etiky (a autorského zákona)Samozřejmě Vás k tomu nutí pravidla určená

2) Citační etika
uvést všechny použité prameny a jejich přesnou a úplnou citaci
zřetelné označení převzatých částí
odkazy z textu na seznam použitých zdrojů

3) Nejčastější prohřešky
citování nepoužitého díla (uznávaná kapacita aj.)
necitování použitého díla
citování vlastních děl bez souvislosti s novým dílem
nepřesné citování znemožňující identifikaci

4) Plagiátorství
•
•
•

•

cizí rukopis publikujeme pod svým jménem
přivlastníme si výsledky práce jiných autorů nebo vědců
převzatou část textu graficky nevymezíme a neuvedeme bibliografickou citaci
původní text stylisticky upravíme a neuvedeme autora původního textu

5) Obecné zásady
•
•
•
•
•

přehledné a jednotné
přesné a úplné citování
zachováváme jazyk dokumentu
chybějící údaje vynecháme (nedomýšlíme!!!)
necitují se obecné znalosti (např. Pythagorova věta)

6) Doslovná versus parafrázovaná citace
Dva základní druhy citací, které se Vám v práci mohou objevit, jsou citace doslovné a citace parafrázované.
Citace doslovná je citace kdy převezmeme z původního textu přesnou doslovnou myšlenku, část textu. Text
nijak neupravujeme. V tomto případě text uvádíme v uvozovkách a píšeme kurzívou.
Příklad
Tyto výsledky komentuje NOVOTNÝ (1999, str. 12) slovy: „Výběr vzorků pro testování se ukázal jako rozhodující;
dosažené výsledky proto nemusí být reprezentativní.“ S ohledem na …
Druhý případ je citace parafrázovaná. V tomto případě jsme z původního textu použili určitou myšlenku, kterou
jsme si slovně pozměnili, přetransformovali a vložili do našeho textu ve změněné formě. I v tomto případě
nelze citaci vynechat. Parafrázovaná citace je ponechána v normálním tvaru písma a citace se uvádí
bezprostředně za poslední slovo převzatého textu.
Příklad
Existuje řada způsobů, jak klasifikovat informace z hlediska jejich věrohodnosti, například kodifikace 4x4, na
jejímž základě se každé informaci přiřazuje rating, označený kódem A až D a číslicemi 1 až 4 (Brabec, 2001).

7) Způsob zápisu odkazu (citace) v textu

Jsou takové tři základní metody zápisu odkazu do textu. Co je pro Vás velmi důležité a považuje se to za velkou
chybu, když smícháte několik těchto metod dohromady. Tedy zapamatujete si zásadu jednotnosti. Vybrat jednu
metodu zápisu odkazů a držet se ji celou dobu práce!

8) Metoda poznámek
•
•
•
•
•
•
•
•

poznámku v textu označíme horním indexem
samotný odkaz je v poznámce pod čarou
číslování: průběžné v celé práci, na každé straně znovu od čísla 1, podle kapitol
povinné údaje v poznámce: jméno autora, název díla, stránka, z které jsme citovali
další údaje slouží pro lepší identifikaci, nejsou povinné
jednotlivé údaje oddělujeme čárkou
dva odkazy na téže straně z téhož zdroje: 3. tamtéž, s. 56-57
do odkazů můžeme průběžně vkládat poznámky k textu

Příklad
Text s číselnými odkazy:
25

Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven . Někteří

26;27

označili termín

28

„digitální knihovna“ za oxymorón .
Citace v rámci číselně řazených poznámek [pod čarou, na konci kapitoly, na konci textu]:
25. ROWLANDS, I., Digital libraries, s. 195.
26. GREENBERG, D., Camel drivers and gatecrashers, s. 106.
27. LYNCH, C., Where do we go from here?
28. Termím „oxymorón“ (protimluv) znamená v lingvistice spojení slov, jejichž význam se navzájem
vylučuje (například „živá mrtvola“, „svítání na západě“ aj.).
Seznam bibliografických záznamů [abecedně uspořádaných na konci publikace, záznamy se
nečíslují]:
BORGMAN, Christine L. From Gutenberg to the global information infrastructure: access to information in
st

the networked world. 1 paperback ed. Cambridge (Mass): The MIT Press, 2003. ISBN 0-262-52345-0.
GREENBERG, D. Camel drivers and gatecrashers: quality control in the digital research library. In:
HAWKINS, B.L. a P. BATTIN (ed.). The mirage of continuity: reconfiguring academic information resources
st

for the 21 century. Washington (D.C.): Council on Library and Information Resources; Association of
American Universities, 1998, s. 105-116.
LYNCH, C. Where do we go from here?: the next decade for digital libraries. D-Lib Magazine [online].
July/August 2005, vol. 11, no. 7/8 [cit. 2005-08-15]. ISSN 1082-9873. Dostupný z:
http://www.dlib.org/dlib/july05/lynch/07lynch.html
ROWLANDS, I. a D. BAWDEN. Digital libraries: a conceptual framework. Libri. 1999, vol. 49, no. 4, s. 192202. ISSN 0024-2667.

9) Metoda číselných citací
• odkazy číslovány průběžně, číslo koresponduje se záznamem v seznamu
• u doslovné citace uvádíme konkrétní stránky, z kterých citace pochází (33, s. 55)
Příklad
Text s citacemi:
Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven (9, s. 195). Někteří označili
termín „digitální knihovna“ za oxymorón (20, s. 106; 12). Problematikou digitálních knihoven se podrobně
ve své monografii zabývala Ch. Borgmanová (5). Greenberg (20, s. 107) také uvedl ...

Seznam bibliografických záznamů [na konci publikace; uspořádaný je podle čísel citací]:
...
5. BORGMAN, Christine L. From Gutenberg to the global information infrastructure: access to information in
st

the networked world. 1 paperback ed. Cambridge (Mass): The MIT Press, 2003. ISBN 0-262-52345-0.
...
9. ROWLANDS, I. a D. BAWDEN. Digital libraries: a conceptual framework. Libri. 1999, vol. 49, no. 4, s. 192202. ISSN 0024-2667.
...
12. LYNCH, C. Where do we go from here ?: the next decade for digital libraries. D-Lib Magazine [online].
July/August 2005, vol. 11, no. 7/8 [cit. 2005-08-15]. ISSN 1082-9873. Dostupný z:
http://www.dlib.org/dlib/july05/lynch/07lynch.html.
...
20. GREENBERG, D. Camel drivers and gatecrashers: quality control in the digital research library. In:
HAWKINS, B.L. a P. BATTIN (ed.). The mirage of continuity: reconfiguring academic information resources
st

for the 21 century. Washington (D.C.): Council on Library and Information Resources; Association of
American Universities, 1998, s. 105-116.

10)
•
•
•
•
•

Metoda prvního prvku a data

v textu první prvek (většinou jméno autora) a rok vydání
může být PAGELL (1993) pokud se přirozeně vyskytuje v textu
jinak (PAGELL, 1993)
u doslovné citace uvádíme konkrétní stránku (PAGELL, 1993, s. 54)
pokud mají dva nebo více zdrojů stejného tvůrce i rok vydání, odlišují se malými písmeny přiřazenými
k roku vydání
pokud nemá dokument žádného autora, uvádí se jako první prvek název
dva nebo více zdrojů v jedné citaci uvádíme v jedné závorce a oddělíme středníkem

•
•
Příklad
Text s citacemi:

Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven (Rowlands, 1999, s. 195).
Někteří označili termín „digitální knihovna“ za oxymorón (Greenberg, 1998, s. 106; Lynch, 2005).
Problematikou digitálních knihoven se podrobně ve své monografii zabývala Ch. Borgmanová (Borgman,
2003b).
Seznam bibliografických záznamů [abecedně uspořádaný na konci publikace, záznamy se zásadně
nečíslují, pro lepší vnímání záznamů lze užít odrážek]:
BORGMAN, Christine L. 2003b. From Gutenberg to the global information infrastructure: access to
st

information in the networked world. 1 ed. Cambridge (Mass): The MIT Press, 2003. ISBN 0-262-52345-0.
GREENBERG, D. 1998. Camel drivers and gatecrashers: quality control in the digital research library. In:
HAWKINS, B.L. a P. BATTIN (ed.). The mirage of continuity: reconfiguring academic information resources
st

for the 21 century. Washington (D.C.): Council on Library and Information Resources; Association of
American Universities, 1998, s. 105-116.

LYNCH, C. 2005. Where do we go from here?: the next decade for digital libraries. D-Lib Magazine [online].
July/August 2005, vol. 11, no. 7/8 [cit. 2005-08-15]. ISSN 1082-9873. Dostupný z:
http://www.dlib.org/dlib/july05/lynch/07lynch.html.
ROWLANDS, I. a D. BAWDEN. 1999. Digital libraries: a conceptual framework. Libri. 1999, vol. 49, no. 4, s.
192-202. ISSN 0024-2667.

11)
•
•
•
•
•
•

Citační styly

přes 200 různých stylů
ISO 690, ISO 690-2
ACS style (American Chemical Society)
APA style (American Psychology asociation)
Harvard style
Vencuver style

Příručka:
http://knihovna.fbm.vutbr.cz – Legislativa a Citace - Citace- Metodika tvorby bibliografických citací
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace_2011.html

12)

Seznam užité literatury

• umístěný na konci odborného textu
• obsahem jsou jednotlivé bibliografické záznamy
• řazení záznamů v seznamu: abecední, časové, číselné
• všechny zdroje řadíme za sebou dohromady (nerozlišujeme tištěné, elektronické)
Kvalifikační práce na FP VUT:
řazeno abecedně podle příjmení autora příp. názvu díla

13)

Zdroj informací pro tvorbu citace

Tištěné zdroje
• hlavní zdroj - titulní strana
• náhradní doplňující zdroje - obálky u časopisů, vydavatelské rubriky, tiráže u publikací apod.
Elektronické zdroje
• hlavní zdroj - úvodní strana dokumentu
• alternativní zdroje - stránky "o zdroji" "o nás", zdrojový kód dokumentu, obal u CD, převzaté informace
z databází

14)
•
•
•

Interpunkce

u jednotlivých dokumentů odlišná
interpunkce v normě ISO 690 je pouze ilustrativní
je třeba si zvolit jeden formát a ten dodržovat v průběhu celé práce (může být i z normy)

15)

Primární odpovědnost

Autor díla
• příjmení, křestní jméno nebo iniciály křestního jména (SYNEK, Miloslav nebo SYNEK, M.)
• korporace (NOVÁ HUŤ, A. S.)
Příjmení autorů nebo jméno korporace píšeme velkými písmeny (kapitálky).
Údaj je ukončen tečkou.
Možné výjimky
• dva nebo tři autoři - KOSEK, Jiří, Miloš BARTOŠ a Miloslav SYNEK.
• více než tři autoři - KOSEK, Jiří et al. Nebo vypíšeme všechny
• autor je neznámý - pole vynecháme
• dílo má pouze editora, uvádíme na místo sekundární odpovědnosti

16)
•
•

Údaje o názvu

údaj píšeme v kurzívě
údaj končí tečkou u tištěných zdrojů, u elektronických zdrojů je tečka až za polem Typ media

Možné výjimky
• dokument má název a podnázev - oba zapíšeme kurzívou, údaje oddělíme dvojtečkou
(Internet: první kroky českého uživatele.)
• více názvů - uvádíme nejvýraznější, nebo název na prvním místě
• žádný název - můžeme nahradit několika prvními slovy v textu dokument, ukončíme výpustkem ...

17)

Typ média

• povinný u ostatních než tištěných zdrojů
• uvádíme v hranatých závorkách
• uvádíme bezprostředně po názvu, oddělen pouze mezerou
• pole je ukončeno tečkou
Příklady:
[online]
[online databáze]
[digitální knihovna]
[virtuální knihovna]
[elektronický archiv]
[online časopis]
[DVD]
[magnetická páska]
[časopis na CD-ROM]
[elektronická pošta]

18)

Sekundární odpovědnost

• pokud nenalezneme primární odpovědnost
• pozice za názvovým údajem
• přirozené pořadí jména
• uvádí se v jazyce dokumentu
Příklad:
Dalimilova kronika [online]. Elektronický přepis Petra Vavroušek.
Možné případy:
• více odpovědných osob
Přeložila Milena Blažková a ilustrace Vladimír Jiránek.

19)

Údaje o vydání

• tištěný - vydání
• elektronický - verze programu, poslední aktualizace apod.
• zapisujeme v jazyce dokumentu
• požíváme zkratky dle normy ČSN ISO 832:1994
• více údajů zapisujeme za sebou oddělené čárkou a mezerou
Příklady:
3. vyd.
2. doplň. vyd.
2. rozšíř. vyd., v Academii vyd. 1.
3rd ed.
3. aufl.
2nd ed., version 1.0
Protocol Version 2.0 of 2002-06-14, Document version 2008-12-07T20:42:00Z. 2008
last modif. on 24 October 2008

20)

Označování svazků a sešitů u seriálových publikací (časopisů a novin)

• chronologické označení - část roku nebo měsíc, rok
• číslování - číslo svazku nebo sešitu
• uvádí se v jazyce dokumentu
• umístění za názvem, popř. za sekundární odpovědností
Příklady:
1985, roč. 2, č. 1
July 2008, vol. 454, no. 7204

Winter 2007, vol. 9, issue 2
Květen 1999
September 1898

21)

Nakladatelské údaje

• zapisujeme v jazyce dokumentu
• obecný model zápisu
• místo vydání: nakladatel, rok vydání.
Příklad
Praha: Academia, 2006.
Atlanta (Georgia): A.D.A.M. Inc., c1997-2008 [cit. 2008-12-12].

22)

Místo vydání

•

kvalifikátor
Cambridge (Massachussets)
• neuvedeno místo vydání
[Paris] nebo [Paris?]
[s.l.]: Longman, 1998
[b.m.]: Král, 2011
• elektronické dokumenty, údaj můžeme vynechat

23)

Název nakladatele

• uvádíme v zkrácené podobě
• vynecháváme typy společností jako zkratky s.r.o., Inc.
• doplněk Press zůstává
Příklady
Karolinum (nikoliv Vydavatelství Karolinum)
Wordsworth (nikoli Wordsworth Edition Limited)
Možné případy
• neznámý nakladatel
Praha: [s.n.] Praha: [b.j.]
• elektronické dokumenty, údaj můžeme vynechat

24)

Rok vydání

Tištěné dokumenty
• vždy arabská čísla
• pokud slovní výraz, lze zkrátit a zapsat v jazyce dokumentu
Možné případy:
• reprinty - V knize: 3rd edition 1990, reprint 1995
V citaci: 1990.
• reset - V knize: 3rd edition 1990, reset 1993
V citaci: 1993.
• datum nelze určit - datum copyrightu c1998, datum tisku 1999 tisk, odhadnuté datum [1985], nelze
určit [s.a.], [b.r.]
Seriálová publikace (časopisy, vícesvazkové publikace)
• ukončeno vydávání 2001-2011.
• neukončeno vydávání 2001- .
Elektronické dokumenty
• datum vydání/zpřístupnění, aktualizace, revize nebo citace
• zapisujeme podrobněji (den, měsíc, rok a popřípadě i přesný čas)
• pokud jsou data uvedena v číselné formě, zapisujeme RRRR-MM-DD
• nenalezen dokument - lze vynechat, v tomto případě musí být vyplněno pole citováno ve formátu RRRRMM-DD [cit. 2011-02-04]

25)
•

Rozsah dokumentu

nepovinný údaj

• zapisujeme díly, stránky, ilustrace, přílohy
• stránky a přílohy v jazyce dokumentu
Příklady:
256 s.
xxii, 523 s., 12 s. příl.
13 p.
4 mikrofiše (150 snímků)
230 s., 1 disketa.
s. 191-194.

26)

Standardní čísla dokumentů

27)

Monografie kniha jako celek

• povinný údaj u tištěných i elektronických publikací
• jedná se o čísla ISBN, ISSN, DOI, URN atd.
Příklady:
ISBN 978-80-7177-009-1.
ISSN 1225-8113.
ISAN 0000-0000-1240-0000-I-0000-0000-K.
ISWC T-041.925.095-5.
doi:10.1000/186.
urn:nbn:de:gbv:089-3321752945.
hdl:2027.42/35415.
ark:/12148/bpt6k6514x.

Modře značené jsou nepovinné prvky citace.
Vzor:
PŘÍJMENÍ, Jméno. Název knihy: podnázev. Vedlejší název. Vydání. Další tvůrce. Místo vydání: Název
nakladatelství, rok vydání. Název edice a číslování. ISBN.
Příklad:
KOSEK, Jiří. Html - tvorba dokonalých stránek: podrobný průvodce. 1. vyd. Praha: Grada, 1998.
ISBN 80-7169-608-0.
Anglická kniha:
HAUGELAND, John. Artifical intelligence: the very idea. 3rd printing. Cambridge (Massachusetts): MIT Press;
London: Bradford Book, c1985. ISBN 0-262-08153-9.
Příklady knihy s více autory:
COOK, C. J. a C. KERSE. S.E.C. merger control. 3rd ed. London: Sweet & Maxwell, 2000. ISBN 0-421-660805.
Kniha bez autora:
The ancient Egyptian book of the dead. Transl. by Raymond O. Faulkner. Rev. ed. London : British Museum
Press, 1985. ISBN 0-7141-0946-0.

28)

Části monografií

Nesamostatné (kapitola v knize)
PŘÍJMENÍ, Jméno. Název knihy: podnázev. Vydání. Místo vydání: Název nakladatelství, rok vydání. Lokace ve
zdrojovém dokumentu nebo název části, počet stran. ISBN.
BEJČEK, Josef. Kurs obchodního práva: obchodní závazky. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. Úvod do problematiky,
s. 11-18. ISBN 80-7179-781-4.
Samostatné (příspěvek ve sborníku)

PŘÍJMENÍ, Jméno autora příspěvku. Název: podnázev příspěvku. In: Příjmení jméno autora zdrojového
dokumentu. Název: podnázev zdrojového dokumentu. Vydání. Místo vydání: Nakladatel, Rok vydání, Lokace
ve zdrojovém dokumentu. Standardní číslo.
JONES, K. Knowledge as power. In: HOUTON, V. a K. RICHARDSON. Reccurent education. London: Ward
Lock Educational, 1974, s. 45-56. ISBN 0-7062-3381-6.

29)

Citace seriálových publikací

Citace časopisu novin jako celku

Název: podnázev. Místo vydání: Název nakladatelství, roky vydání (od-do). Standardní číslo (ISSN).
CHIP: magazín informačních technologií. Praha: Vogel, 1990- . ISSN 1210-0684.
Citace části (článku)
PŘÍJMENÍ, Jméno autora článku. Název: podnázev článku. Název: podnázev zdrojového dokumentu. Vydání.
Místo publikování: Název nakladatelství, Rok vydání, Svazek/Ročník, Číslo, Rozsah stran. Standardní číslo
(ISSN).
KRSKOVÁ, L. et al. Molekulární diagnostika maligních lymfomů řady B: detekce klonality a stručný přehled
problematiky s vlastními výsledky. Časopis lékařů českých. 2004, roč. 143, č. 3, s. 191-194. ISSN 0008-7335.

30)

Patentové dokumenty

PŘIHLAŠOVATEL. Název vynálezu. Původce vynálezu: PŘÍJMENÍ, Jméno. Poznámka (kód MPT – Mezinárodního
patentového třídění, Int. Cl. International Patent Classification, IPC). Země nebo vydávající úřad. Druh
patentového dokumentu, číslo. Datum vydání citovaného dokumentu.
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL. Image formation control method, image forming apparatus using the
same and storage medium to which the same is applied. Inventors: TAKAMINE, Kouichi a Kazuyuki MURATA.
Int.Cl.: G03G 15/00. United States. Patent, 6,771,914. 2003-08-24.

31)

Citace speciální dokumentů

Jsou to dokumenty, které neupravuje norma ISO 690. Pravidla citování se většinou řídí obecnými pravidly
stanovenými v normě ISO 690.
Jedná se o kvalifikační vysokoškolské práce, normy, výzkumné zprávy a firemní literaturu.

32)

Diplomové vědecko-kvalifikační práce

Nepublikovaná
PŘÍJMENÍ, Jméno. Název: podnázev. Místo vydání: rok odevzdání. Druh práce. Název vysoké školy, případně
fakulty, ústavu.
DRÁPAL, J. Návrh marketingové strategie. Brno: 2010. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta
podnikatelská.
Publikovaná (pravidla jako monografie)
FLOSS, Franziska. Soziale Ungleichheit im Alter. Wien: VWGÖ, 1982. Disertační práce. ISBN 3-85369-518-3.

33)

Normy

Označení normy. Název: podnázev. Místo vydání: Vydavatel (nakladatel), rok vydání.
ČSN EN ISO 9004. Systémy managementu jakosti: směrnice pro zlepšování výkonnosti. Praha: Český normalizační
institut, 2001.

34)

Výzkumné zprávy

Nepublikovaná
GIBB, A. Developing trainer and organiser competency for supporting SMEs in Europe. Technická zpráva.
Durham, 1990. DUBS-OP--9043.
Publikovaná (jako monografie)
STEELE, J. Information management in advice centre. London: British Library, Research and Development
Department, 1991. ISBN 0-85374-532-3.

35)

Firemní literatura

JMÉNO FIRMY. Název: podnázev. Místo vydání: vydavatel (firma, která materiál vydala), rok vydání.
GM ELETRONIC. Součástky pro elektrotechniku. Praha: GM electronic, 1998.

36)

Zákony

Příklad zákona čerpaného ze Sbírky zákonů citace dle metodiky knihovnické:
ČESKO. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. In: Sbírka
zákonů České republiky. 1998, částka 39, s. 5388-5419. ISSN 1211-1244.
Citace dle směrnice FP:
Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.

37)

Citace přednášky, televizní pořad

Televizní pořad
Citovaná osoba. v pořadu Název pořadu. Televizní kanál, Datum.
GROSS, S. In: V pravé poledne. ČT1, 6. února 2000.
Přednáška
Lektor. Název kursu. Přednáška. Místo konání: Pořadatel, Datum.
MARKOVIČ, P. Finance podniku. Přednáška. Praha: VŠE, 16.12.1999.

38)

Elektronické dokumenty

druh nosiče – uvádí se v hranatých závorkách za názvem citovaného dokumentu: [online], [CD-ROM],
[magnetická páska], [disk], například: „Informace na dlani 2002 [CD-ROM].“,
vydání – například pořadové číslo verze programu,
datum aktualizace nebo revize – je-li tento údaj uveden společně s datem zveřejnění, měl by být
součástí citace, neboť aktualizace mohla způsobit změnu obsahu původního dokumentu,
datum citování – je povinný údaj u všech druhů dokumentů kromě tištěných, před datem citování se
uvádí zkratka cit., například takto: [cit. 2008-01-25],
údaj o dostupnosti (URL) – tato informace se označuje slovy „Dostupný z“ včetně přístupového
protokolu či služby, například: Dostupný z: http://knihovna.vsb.cz/E-knihy.swf nebo Dostupný z:
ScineceDirect

39)

Elektronické monografie (look, webové sídlo, webový portál)

Primární odpovědnost ke zdrojovému dokumentu. Název: podnázev zdrojového dokumentu [Druh nosiče]. Místo
vydání : Nakladatel/Vydavatel, Datum vydání, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Název edice a
číslování. Standardní číslo. Dostupnost a přístup.
AMERICAN PSYCHOLOGYCAL ASSOCIATION. American Psychological Association [online]. Washington (D.C.):
APA, c2006 [cit. 2008-12-12]. Dostupný z: http://www.apa.org/about/

40)

Jedna stránka webového portálu

Jméno tvůrce webové sídla. Název webové stránky. Název webového sídla: podnázev[Druh nosiče]. Místo
publikování: Nakladatel/Vydavatel, Datum vydání, Datum aktualizace/revize [Datum citování u online
dokumentů]. Standardní číslo. Dostupnost a přístup.
WESTCOM. O nás. Webnode.cz [online]. © 2008-2011 [cit. 2011-09-09]. Dostupné z:
http://www.webnode.cz/o-nas

41)
Příspěvky do elektronických monografií, webových sídel,
elektronického sborníku
Primární odpovědnost k příspěvku. Název: podnázev příspěvku. In: Primární odpovědnost ke zdrojovému
dokumentu. Název: podnázev zdrojového dokumentu [Druh nosiče]. Místo vydání: Nakladatel/Vydavatel, Datum
vydání, Datum aktualizace/revize [Datum citování u online dokumentů]. Standardní číslo. Dostupnost a přístup.
DUDEK, Petr. Řízení zpravodajského systému ve skupině Unipetrol. In: INSOURCE 2008: konference o
profesionálních informačních zdrojích, Praha 5.-6. února 2008 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2008
[cit. 2008-12-22]. Dostupný z: http://www.insource.cz/pdf/2008/dudek-petr2.pdf

42)

Článek v elektronických seriálech (časopisech, novinách aj.)

Primární odpovědnost k článku. Název: podnázev článku. Název: podnázev zdrojového dokumentu [Druh
nosiče]. Vydání. Datum vydání zdrojového dokumentu, Svazek (Ročník), Číslo, Datum aktualizace/revize
[Datum citování], Lokace v rámci zdrojového dokumentu. Standardní číslo. Dostupnost a přístup.
SRNEC, Martin, Milan ONČÁK a Rudolf ZAHRADNÍK. Rozenova reakce: Mechanismus oxidace organických
molekul kyselinou fluorovou. Chemické listy [online]. 2008, roč. 102, č. 12 [cit. 2008-12-12], s. 1089-1091. ISSN
1213-7103. Dostupný z: http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2008_12_1089-1091.pdf

43)

Diplomová práce v elektronické podobě

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název: podnázev [Druh nosiče]. Místo vydání: Název vysoké školy, případně fakulty, rok
vydání [Datum citování u online dokumentů]. Diplomová práce. Dostupnost a přístup. Standardní číslo.
BARTULEC, Tomasz. Matematické modelování výkonnosti podniku užitím neuronových sítí v Maple [online].
Brno: Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, 2010 [cit. 2011-02-04]. Diplomová práce. Dostupný z:
http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=35315

44)

Zákon v elektronické podobě

Zákon o dani z přidané hodnoty: úplné znění zákona č. 235/2004 Sb. ze dne 1. dubna 2004 [online]. 20052010 [cit. 2011-02-05]. Dostupný z: http://zakony-online.cz/?s27&q27=all

45)

Další možné elektronické zdroje

Příspěvek na blogu
ESPOO. Barbies na výstavě – update. In: Blogger [online]. 2010-11-08 [cit. 2011-05-25]. Dostupné z:
http://bolg.espoo.cz/2010/11/barbie-na.vystave.html
Wikipedia
Citace. In: Wikipedia: the free encyklopedia [online]. St. Petersburg (Floria): Wikipedia Foundation,
11.12.2006, last modified on 25.4.2011 [cit. 2011-05-25]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Citace

46)

Obrázek, graf, tabulka

EUROMONITOR INTERNATIONAL. Market Size – Historic – Retail Volume – Australia [online]. 2011 [cit. 201102-07]. Dostupné v databázi GMID.1

47)

(Bibliografické) Citační manažery

Volně dostupné
Citace com.
CiteULike
Zotero
Předplacení manažery v rámci VUT
EndNoteWeb jako součást databáze WebOfKnowledge
RefWorks – samostatný program podporuje ISO 690
Více o dalších citačních manažerech se dozvíte např. na této stránce:
http://www.infogram.cz/findInSection.do?sectionId=1115&categoryId=1173

48)

Doporučená literatura

Viz. stránka knihovny:
http://knihovna.fbm.vutbr.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=20%3Avkp&catid=7%3Adoku
menty&Itemid=22&lang=cs

49)

Seznam užitých zdrojů

1. BARTOŠ, V. Směrnice děkanky č. 1/2010 pro vypracování a hodnocení bakalářské a diplomové práce
[online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2010-01-19 [cit. 2011-02-05].
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