
Citační norma a obecné pokyny pro písemné práce 

Odevzdává-li student jakoukoliv písemnou práci, rozumí se samo sebou, že jde o jeho vlastní 

text, v němž je u každé citace a parafráze zřetelně uveden zdroj. V opačném případě se jedná 

o plagiát. Plagiátorství představuje jeden z nejvážnějších prohřešků proti akademické etice a na 

VŠKK se v žádném rozsahu netoleruje. 

Pravidla uvedená níže se v plné podobě vztahují na odborné práce; u prací uměleckých 

a publicistických je třeba řídit se pokyny vedoucího práce a standardními postupy. Forma 

závěrečných prací navíc musí odpovídat příslušné šabloně. 

 

Při psaní práce je nutné: 
1. zřetelně (a nepříliš široce) vymezit téma; vymezení tématu jasně popsat v úvodu; tohoto 

tématu je nutné se držet. Hlavním východiskem by měl vždy být konkrétní text či texty 

(nebo jiná díla), nikoli informace z příruček a encyklopedií. Každé tvrzení musí mít oporu 

v analyzovaném díle; 

2. ujasnit si metodologii (např. interpretační přístup) a základní argumentaci. Spolu s motivací 

lze též uvést v úvodu; 

3. práci přehledně strukturovat: po titulním listu následuje obsah, úvod, vlastní stať 

(eventuálně dělená na kapitoly, příp. podkapitoly – v tom případě užít desetinné číslování 

typu Kap. 1, Kap. 1.1, Kap. 1.1.1 atd.) a závěr, který resumuje strukturu a výsledky práce. 

Následuje bibliografie (primární a sekundární používaná a citovaná literatura). Je-li to 

vyžadováno, přidává se ještě resumé (české a anglické); 

4. na titulní list napsat: jméno autora, název VŠ a studijní obor, ročník, kontaktní e-mail, 

název práce, příp. též jméno vedoucího práce; 

5. v práci neuvádět životopisné informace o autorech a nadbytečné faktografické údaje 

čerpané z encyklopedií a dalších referenčních příruček; 

6. obrázky, fotografie apod. zařazovat jen tehdy, mají-li přímý význam pro argumentaci; 

7. zásadně uvádět zdroje citací (jinak jde o plagiaci):  

– u každé citace (tj. doslovného převzetí formulace jiného autora) uvést přesný 

bibliografický odkaz (včetně čísla stránky) v podobě poznámky pod čarou. To platí pro 

citace jak primární, tak sekundární literatury; 

– u každé parafráze (tj. převzetí cizí myšlenky a jejího samostatného přeformulování) rovněž 

v poznámce uvést zdroj; 

– u fakta nebo teze, která není ničím duševním vlastnictvím, se naopak zdroj neuvádí (není 

např. třeba dokládat, že Praha je hlavním městem ČR); 



8. citáty se vyznačují uvozovkami (nepíší se kurzivou ani tučně). Dlouhé citáty se zpravidla 

odsazují zprava i zleva, píší se menším písmem a na začátku i na konci se vynechá řádek 

(uvozovky se v takovém případě nepíší). Stejně se postupuje i při citování poezie. Kratší 

citáty z poezie je možné ponechat v textu, v tom případě se oddělují uvozovkami a rozdělení 

do veršů se naznačí lomítkem, rozdělení do strof dvěma lomítky (např.: „Hrál kdosi na 

hoboj, a hrál již kolik dní, / hrál vždycky na večer touž píseň mollovou [...] // Hrál dlouze 

na hoboj, v tmách na pobřeží, v tmách,“; před lomítkem a za ním je mezera); vypuštění části 

textu se značí třemi tečkami v hranaté závorce; 

9. nutnou součástí každé odborné práce je poznámkový aparát. Zpravidla má formu 

poznámek pod čarou, které lze v běžných textových editorech snadno vytvořit (Word pro 

ně nabízí speciální funkci). Poznámky pod čarou většinou obsahují bibliografické údaje 

k dílům citovaným, parafrázovaným či jinak zmiňovaným v textu a doplnění myšlenek, 

které nemusí být v hlavním textu (přetěžovaly by jej nebo by jej činily obtížně 

vnímatelným). Na konci poznámky pod čarou se vždy píše tečka; 

10. bibliografické údaje v poznámce pod čarou jsou údaje zkrácené; odvolávají se na 

bibliografii na konci práce a obsahují jen jméno autora, rok vydání a konkrétní stránku, z níž 

se na daném místě práce cituje (např.: Hilský 1995, s. 78); 

11. pro podobu bibliografických údajů uvedených na konci písemné práce na VŠKK platí 

následující pravidla: 

Vzor: 

Příjmení, jméno. Název díla. Místo : nakladatelství, rok vydání.1  

(Např.: Hilský, Martin. Modernisté. Praha : Torst, 1995.) 

Název celé knihy (románu, monografie, básnické sbírky, básnické skladby, sborníku apod.) 

se píše kurzivou; název části knihy (studie, článku, jednotlivé básně, kapitoly apod.) se píše 

obyčejně a dává se do uvozovek. U knih pojatých do bibliografie jako celek se neuvádí 

počet stran. Názvy novin a časopisů se píší kurzivou, uvádí se rok, ročník, číslo stránky, 

na nichž je citovaný článek či studie. (Např.: Samek, Daniel. „Tradiční gaelské básnictví“. 

Souvislosti, 2001, roč. 3–4, č. 5, s. 7–23.) 

Pokud jde o článek ve sborníku, používá se zkratka „In“ a stejně jako u článku v časopisu 

se uvádějí stránky, na nichž je citovaná studie či článek (např.: Čermák, Jan. „Zápas 

                                                           
1 Také: s. 4n – stránka 4 a jedna následující stránka; s. 4nn – strana 4 a stránky následující; s. 58 passim: průběžně 
na stranách 5 až 8; obdobně zkratky: v. – verš, vv. – verše. 



o světlo: Poznámky k pojetí prostoru v epice Anglosasů“. In Kultura a místo: Studie 

z komparatistiky. Praha : Univerzita Karlova, 2001, s. 187–207.). 

Pokud se jedná o překlad či sborník, jméno překladatele či editora se uvádí za názvem 

díla. (Např.: Keats, John. Déšť z plané růže. Přel. Hana Žantovská. Praha : Mladá fronta, 

1994.)  

Citujeme-li v poznámce pod čarou opakovaně z téhož díla, není nutné psát údaj vždy znovu. 

Pokud bylo dílo uvedeno v bezprostředně předcházející poznámce, lze použít slovo 

„Tamtéž“ (případně latinské „Ibid.“) a údaj o stránce (oddělený čárkou). Pokud bylo dílo 

již uvedeno dříve, avšak nikoli v poznámce bezprostředně předcházející, uvede se jméno 

autora a zkratka „cit. dílo“ (případně latinské „op. cit.“) a číslo stránky (např.: „Čermák, cit. 

dílo, s. 206.“). Podnázev odděluje dvojtečka s následnou mezerou; místo vydání 

a vydavatele dvojtečka s oboustrannou mezerou; číselný údaj o stránkách typu od–do 

odděluje pomlčka (–), nikoli spojovník (-), a sice bez mezery! Na konci bibliografického 

údaje se píše tečka.2 Místo křestního jména stačí iniciála. Jsou-li dva nebo tři autoři, 
oddělují se jména pomlčkou; je-li více autorů, další se vynechají a za poslední jméno se 

připojí „et al.“. Údaje o městě, nakladateli, vydání (2nd ed.), zkratky (vol., no.) se uvádějí 

v jazyce dokumentu, podle titulního listu; česky se uvádí pouze zkratka pro stranu „s.“. Je-li 

více nakladatelů, oddělují se středníkem: město a nakladatel, středník, další město 

a nakladatel (př.: Madrid : Cátedra; Barcelona : Seix Barral). „In“ se užívá u knih 

(sborníků), nikoli u časopisů. Píšeme bez následné dvojtečky.  

Bibliografické údaje musí mít v celé práci jednotnou podobu; 
12. bibliografie na konci práce musí obsahovat abecední seznam veškeré literatury, která byla 

při psaní práce použita. Zvlášť se píše seznam literatury primární (prameny) a sekundární 

(literatura); 

13. internet je zdroj informací, pro nějž platí stejná pravidla jako pro jiná média. Dílo 

zveřejněné na internetu je duševním vlastnictvím autora a vztahují se na ně autorská práva 

i etické zákony. To znamená, že i zde je nutno řádně citovat, odkazovat a uvádět zdroje 

(včetně data přístupu). Způsob odkazovaní na internet dle normy ISO: Baňková, Markéta. 

Město.html. Internetový projekt. [online]. [cit. 2004-09-22]. Dostupné z: 

<http://www.bankova.cz>; 

                                                           
2 Na interpunkční znaménka – tečku, dvojtečku, pomlčku – je třeba v bibliografii dbát se zvýšenou vzorností; 
každé znaménko má pevně stanovený význam, který se neřídí platnými pravidly národního (a tedy ani českého) 
pravopisu. 



14. rozsah práce se uvádí v normostranách, tj. 30 řádek na stránku, 60 znaků na řádku, tj. 1800 

znaků na stránku včetně mezer.  

15. Doporučuje se používat font Times New Roman, popřípadě jiné patkové písmo; bezpatkové 

fonty (Arial aj.) se používají např. pro nadpisy kapitol. Používání více fontů se 

nedoporučuje, pokud takový grafický signál nemá v textu nějakou funkci. Totéž platí 

o různých typech zvýraznění (tučné, podtržené atd.); doporučuje se zůstat u jediného. 

Doporučený textový editor je MS Word (popřípadě jiný editor umožňující převedení do 

formátu doc). 

16. Doporučené nastavení dokumentu: řádkování 1,5, velikost fontu 12 typografických bodů, 

levý okraj 3 cm, horní, dolní a pravý okraj 2,5 cm. Mezery před a za odstavcem zásadně 

0 bodů. (Volný řádek mezi odstavci se používá, jen pokud plní specifickou funkci 

v horizontálním členění textu.) První řádek odstavce odsazen zleva o 1 cm (položka 

speciální odsazení v nastavení odstavce). Psaní uvozovek, stejně jako použití spojovníku (-) 

a pomlčky (–), podléhá standardům uvedeným v Pravidlech českého pravopisu. Za 

interpunkčním znaménkem následuje vždy mezera (platí též např. o iniciálách: F. X. Š., 

nikoliv F.X.Š.). Jednoznakové předložky a spojka a nesmějí zůstat na konci řádku (viz 

automatické nastavení v textovém editoru). Pozor na parchanty, vdovy a sirotky!3 Pro 

poznámky pod čarou, soupis literatury a delší citáty v textu (oddělené volným řádkem) platí 

doporučená velikost písma 10 bodů. 

 

Příklady bibliografických údajů (podle modifikované mezinárodní normy ISO 690): 
Monografie: 

Curtius, Ernst Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Přel. Jiří Pelán, Jiří Stromšík, 

Irena Zachová. Praha : Triáda, 1998.  

 

Příspěvek ve sborníku: 
Jakobson, Roman. „Estetická funkce“. In týž. Poetická funkce. Jinočany : H+H, 1996, s. 20–

57. 

 

                                                           
3 Parchant: chybná sazba začínající či končící stránky krátkou řádkou. Vdova: první řádek odstavce, který stojí na 
konci stránky/sloupce (jeden řádek z odstavce zůstane na konci stránky/sloupce, ostatní řádky jsou na nové 
stránce/sloupci). Sirotek: neúplný východový řádek odstavce, který se stal prvním řádkem stránky nebo sloupce 
(jeden řádek z odstavce vyjde na novou stránku/sloupec, ostatní řádky zůstávají na konci první stránky/sloupce). 
Citováno dle: <http://web.quick.cz/iveta_kulhava/Typografie/Slovnicek.htm>. 

 



Článek v časopise: 
Fuentes, Carlos. „Prostor a čas Nového světa“. Světová literatura, 1992, roč. 37, č. 6, s. 114. 

 

Citace webové stránky: 

Baňková, Markéta. Město.html. Internetový projekt. [online]. [cit. 2004-09-22]. Dostupné z: 

<http://www.bankova.cz>. 

 

Příspěvek na webových stránkách: 
Lukavec, Jan. Mechanizovaní literáti aneb spisovatelské potýkání se stroji jako bolest 

i inspirace. In iLiteratura.cz. [online]. [cit. 21. 12. 2016]. Dostupné z: 

<http://www.iliteratura.cz>. 


