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Seznam zkratek
a.s.

akciová společnost

aj.

a jiné

apod.

a podobně

atd.

a tak dále

cit.

citováno

ČSN

Česká státní norma

DOI

Digital Object Identifier

ECDC

European Centre for Disease Prevention and Control

ed.

editor

eds.

editors

et al.

et alii

HTML

HyperText Markup Language

ISBN

International Standard Book Number

ISO

International Organization for Standardization

ISSN

International Standard Serial Number

Ltd.

limited (company)

např.

například

PDF

Portable Document Format

Pozn.

poznámka

s.

strana

s.r.o.

společnost s ručením omezeným

SZÚ

Státní zdravotní ústav

Tzn.

to znamená

URL

Uniform Resource Locators

vyd.

vydání

WHO

World Health Organization
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1

Úvod

Metodický manuál stanovuje základní a závazná pravidla pro způsoby citování jednotlivých
dokumentů a dalších zdrojů pro studenty Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity
v Liberci. Cílem metodiky je poskytnout návod a představit citační styl, který odpovídá aktuální
citační normě, a tím sjednotit zpracování citací zejména v kvalifikačních pracích studentů. Uvedená
pravidla a příklady vychází z platné normy ČSN ISO 690 (01 0197), která je překladem mezinárodní
normy ISO 690:2010, a dalších doporučení. Při zpracování kvalifikačních a dalších prací je nutné
dodržovat autorský zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Metodika se zabývá
především přímou a nepřímou citací, odkazy v textu a vlastními bibliografickými citacemi
doplněnými několika příklady. Dále také seznamuje s citacemi některých specifických druhů
dokumentů a s častými typografickými chybami.

6

2

Přímá a nepřímá citace

Při citování se do vlastní práce vkládají tři části, a to přímá či nepřímá citace, odkaz v textu
a bibliografická citace v Seznamu použité literatury. K citování není doporučeno používat citační
software. Pokud je software využit pro dohledání údajů, je nutné při importu dat citaci zkontrolovat,
aby převzaté údaje byly správné, úplné a v předepsané formě. Převzaté údaje lze v textu použít jako
přímou citaci (čili citát) nebo jako nepřímou citaci (čili parafrázi).

2.1

Přímá citace

V přímé citaci se údaj přebírá přesně tak, jak je uveden v původním dokumentu. Přímá citace
se uvádí kurzívou a v uvozovkách. Text je přepsán doslovně a nelze vynechat žádnou jeho část.
V odkazu u přímé citace se uvádí strany z původního dokumentu, na kterých je daný údaj uveden.
Níže je uveden příklad citační formy dle číselného odkazu (viz Příklad 1) a citační formy
dle Harvardského systému (viz Příklad 2).
Příklad 1
„Je patrné, že věk (p = 0,011) a délka praxe (p = 0,001) se v případě výměny transportní soupravy
opět projevují jako determinanty pracovních návyků” (5, s. 15).
Příklad 2
„Je patrné, že věk (p = 0,011) a délka praxe (p = 0,001) se v případě výměny transportní soupravy
opět projevují jako determinanty pracovních návyků” (Pokorná a Dvořáková, 2012, s. 15).

2.2

Nepřímá citace

Při nepřímé citaci se informace uvádí vlastními slovy, a to bez kurzívy. Nepřímá citace
se nepíše v uvozovkách a v odkazu u nepřímé citace se strany neuvádí.
Příklad 1
Pracovní návyky při výměně transportní soustavy jsou ovlivněny věkem a délkou praxe (5).
Příklad 2
Pracovní návyky při výměně transportní soustavy jsou ovlivněny věkem a délkou praxe (Pokorná
a Dvořáková, 2012).
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3

Odkazy v textu

Uvádění bibliografických citací je povinné a je zakotveno v zásadách informační etiky a autorském
zákoně. Na přímou nebo nepřímou citaci použitou v textu se do Seznamu použité literatury odkazuje
citační formou dle číselného odkazu nebo citační formou dle Harvardského systému
(jméno-datum). Odkaz v textu je součástí věty a uvádí se až na konci citované věty. V celém
dokumentu je vždy nutné zachovat jednotný citační styl, citační styly tedy nelze kombinovat.

3.1

Citační forma dle číselného odkazu

Číselné odkazy se uvádí v kulatých závorkách a v textu se řadí od (1) vzestupně
(viz odst. 3.1.1 Příklad 1). Neposloupné číslování není povoleno (viz odst. 3.1.2 Příklad
1). K již zmíněné literatuře je možné se vrátit, ovšem je nezbytné zachovat číslo použité literatury.
V technické literatuře se nejčastěji používají číselné odkazy, ovšem v případě vkládání
či ubírání textů je nutné stále přečíslovávat jak v textu, tak v Seznamu použité literatury. Odstavec
není možno vytvářet tak, že se převezmou informace z různých dokumentů, uvedou se do jednoho
odstavce a na jeho konec se uvedou odkazy na všechny použité dokumenty (viz odst. 3.1.2 Příklad
2), tento způsob je chybný. Odkaz na použitý zdroj je nutné vždy uvést přímo za citovaný text.

3.1.1

Příklad použití v textu

Příklad 1
Nejvíce informací bylo čerpáno z knihy Transcultural concepts in nursing care (1). Cenné údaje byly
v pracích Kutnohorské (2) a výzkumu Lesákové (3). Sborník (4) poskytl přehled o aktuálních
problémech současné medicíny.
Příklad 2
„Je patrné, že věk (p = 0,011) a délka praxe (p = 0,001) se v případě výměny transportní soupravy
opět projevují jako determinanty pracovních návyků“ (5, s. 15).
Příklad 3
Gastroskopii lze charakterizovat jako „endoskopické vyšetření jícnu, žaludku a duodena“ (6, s. 48).

8

3.1.2

Chybné příklady použití v textu

Příklad 1
Nejvíce informací bylo čerpáno z knihy Transcultural concepts in nursing care (1). Sborník
(4) poskytl přehled o aktuálních problémech současné medicíny. Cenné údaje byly ve výzkumu
Lesákové (3) a v pracích Kutnohorské (2).
Příklad 2
Nejvíce informací bylo čerpáno z knihy Transcultural concepts in nursing care. Cenné údaje byly
v pracích Kutnohorské a výzkumu Lesákové. Sborník poskytl přehled o aktuálních problémech
současné medicíny (1) (2) (3) (4).

3.1.3

Příklad seznamu literatury

1. ANDREWS, Margaret M. a Joyceen S. BOYLE. Transcultural concepts in nursing care.
7th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-1-4511-9397-8.
2. KUTNOHORSKÁ,

Jana.

Historie

ošetřovatelství.

Praha:

Grada,

2010.

ISBN 978-80-247-3224-4.
3. LESÁKOVÁ, Barbora. Edukace pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin. Liberec,
2016. Bakalářská práce. Technická univerzita v Liberci, Ústav zdravotnických studií. Dostupné
také z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/20144
4. Akutní stavy - trvalý evergreen: odborné sympózium: sborník přednášek odborného sympózia:
21. 5. 2014, Liberec. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. ISBN 978-80-7494-064-4.
5. POKORNÁ, Andrea a Kateřina DVOŘÁKOVÁ. Prevence kontaminace během infuzní terapie.
Ošetrovateľstvo [online]. 2012, 2(1), 11–19 [cit. 2015-10-04]. ISSN 1338-6263. Dostupné
z:

http://www.osetrovatelstvo.eu/archiv/2012-rocnik-2/cislo-1/prevence-kontaminace-behem

infuzni-terapie
6. PETRTÝL, Jaromír. Endoskopie horní části gastrointestinálního traktu, žlučových cest
a pankreatu. In: KRŠKA, Zdeněk et al. Techniky a technologie v chirurgických oborech. Praha:
Grada, 2011, s. 48–51. ISBN 978-80-247-3815-4.
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3.2

Harvardský systém

U harvardského systému citování se v seznamu literatury ve všech záznamech přesouvá rok vydání
za autory. Jednotlivé záznamy jsou v seznamu literatury řazeny abecedně. Pokud dokument autora
nemá, píše se místo něj ANON. V odkazu v textu se uvádí příjmení autorů, rok a u přímé citace také
číslo citované strany. Čili u přímé citace např. (Kutnohorská, 2010, s. 28) nebo (Maďar et al., 2006,
s. 54).

3.2.1

Příklad použití v textu

Příklad 1
Nejvíce informací bylo čerpáno z knihy Historie ošetřovatelství (Kutnohorská, 2010). Cenné údaje
byly v bakalářské práci Lesákové (2016) a také v publikaci Transcultural concepts in nursing care
(Andrews a Boyle, 2016). Sborník (Anon, 2014) poskytl přehled o aktuálních problémech současné
medicíny.
Příklad 2
„Je patrné, že věk (p = 0,011) a délka praxe (p = 0,001) se v případě výměny transportní soupravy
opět projevují jako determinanty pracovních návyků“ (Pokorná a Dvořáková, 2012, s. 15).
Příklad 3
Gastroskopii lze charakterizovat jako „endoskopické vyšetření jícnu, žaludku a duodena“ (Petrtýl,
s. 48).

3.2.2

Příklad seznamu literatury

ANDREWS, Margaret M. a Joyceen S. BOYLE. 2016. Transcultural concepts in nursing care.
7th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer. ISBN 978-1-4511-9397-8.
ANON. 2014. Akutní stavy - trvalý evergreen: odborné sympózium: sborník přednášek odborného
sympózia: 21. 5. 2014, Liberec. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-064-4.
KUTNOHORSKÁ, Jana. 2010. Historie ošetřovatelství. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3224-4.
LESÁKOVÁ, Barbora. 2016. Edukace pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin. Liberec.
Bakalářská práce. Technická univerzita v Liberci, Fakulta zdravotnických studií. Dostupné také
z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/20144
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PETRTÝL, Jaromír. 2011. Endoskopie horní části gastrointestinálního traktu, žlučových cest
a pankreatu. In: Zdeněk KRŠKA et al. Techniky a technologie v chirurgických oborech. Praha: Grada.
s. 48–51. ISBN 978-80-247-3815-4.
POKORNÁ, Andrea a Kateřina DVOŘÁKOVÁ. 2012. Prevence kontaminace během infuzní terapie.
Ošetrovateľstvo

[online].

2(1),

11–19

[cit.

2015-10-04].

ISSN 1338-6263.

Dostupné

z: http://www.osetrovatelstvo.eu/archiv/2012-rocnik-2/cislo-1/prevence-kontaminace-beheminfuzni-terapie
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4

Zásady tvorby bibliografických citací

Vyhledávání informací k bibliografickým citacím mohou někdy usnadnit různé databáze
či systémy, např. Scopus, ScienceDirect, ProQuest, Theses, Souborný katalog České republiky
aj., následně je ovšem nutné všechny nalezené bibliografické citace přizpůsobit na stejnou formu.
V případě, že se vyskytnou v citaci dvě tečky za sebou, uvede se jen jedna (např. NOVÁK,
J. Medicína.), nikoliv (NOVÁK, J.. Medicína). Na konci všech bibliografických citací se píše tečka.
Pokud je posledním údajem hypertextový odkaz, pak se za ním tečka nepíše a citace je na konci
bez uvedené tečky.

4.1

Autoři

Příjmení všech autorů se uvádí velkými písmeny. Tituly u jmen osob se neuvádějí. Pokud
je autorem firma či instituce, pak se její název uvádí také velkými písmeny. V případě, že se jedná
o dlouhý název, který má ustálenou a obecně známou zkratku, lze tuto zkratku použít, ovšem
je nutné ji uvést do Seznamu použitých zkratek, např. pokud je autorem instituce World Health
Organization, v bibliografické citaci ji lze zkrátit na WHO. Křestní jména se píší tak, jak jsou
uvedena v dokumentu, např. JAROŠOVÁ, Darja a Renáta ZELENÍKOVÁ. Pokud je u autora
uvedena jen iniciála místo celého křestního jména, uvádí se za ní tečka, např. VOLANDES,
A. E. U tří autorů se píší vždy iniciály, např. ROKYTA, R., M. KRŠIAK a J. KOZÁK. Pokud
má dokument čtyři a více autorů, uvádí se první autor a místo ostatních autorů se píše zkratka
et al., např. HAKL, Marek et al. Za jmény editorů se uvádí zkratka ed. v případě jednoho editora,
např. DAVIDSON, Ronald J., ed., resp. eds. v případě dvou a více editorů, např. ROKYTA,
R., M. KRŠIAK a J. KOZÁK, eds.

4.2

Názvy

Název dokumentu se píše kurzívou. Pokud se cituje článek z odborného periodika, pak kurzívou
je jen název odborného periodika. Stejně tak, pokud se cituje kapitola z knihy, tak kurzívou je název
knihy. Tzn., jestliže jsou v citaci dva názvy, pak kurzívou je název té větší části. Podnázev, tedy údaj
doplňující název, je součástí názvu, např. „Alergie: léčba a odstranění příčin alergických reakcí“.
Podnázvy se uvádějí jednotně, je doporučeno podnázvy uvádět. Pokud má dokument více podnázvů,
12

uvádí se všechny a mezi nimi se uvede dvojtečka, např. Chránit život: napomáhání k sebevraždě
a lékařská etika: úvaha z anthroposofického hlediska. Označení a název dílu (neboli svazku,
anglicky volume) je také součástí názvu a uvádí se rovněž kurzívou, např. Vnitřní lékařství: vybrané
kapitoly z diagnostiky, léčby a speciální ošetřovatelské péče. I. díl.

4.3

Vydání

Vydání

je

povinné

uvést

vždy,

pokud

se

nejedná

o

první.

Vydání

se

zkracuje

(2. vyd., 7th ed.), vynechávají se všechny informace (přepracované, aktualizované, doplněné, edited
aj.) kromě číslovky. Vydání se nepřekládá do českého jazyka, ponechává se v tom jazyce,
ve kterém je uvedeno v citovaném dokumentu. U periodik se vydání neuvádí.

4.4

Místo, nakladatel, rok

Pokud je v dokumentu uvedeno více míst vydání nebo více názvů nakladatelů, píše se vždy
jen první místo vydání, respektive první nakladatel. Je doporučeno název nakladatele nezkracovat,
ale opsat jej tak, jak je uveden v knize. Forma obchodní společnosti se vynechává
(např. s.r.o., a.s., Ltd.). V případě, že v dokumentu není uveden rok vydání, ale pouze rok copyrightu,
zapisuje se jen rok, čili ve tvaru 2017 (tzn. píše se pouze 2017 nikoliv ©2017). U periodik se místo
a nakladatel neuvádí, tyto údaje jsou nahrazeny uvedením roku, ročníku a čísla.

4.5

Rok, ročník a číslo

V periodicích jsou použité zdroje identifikovány pomocí roku, ročníku a čísla, a to ve formě
rok, ročník(číslo), např. 2016, 18(2). Ročník se uvádí tučným písmem, číslo časopisu se uvádí
do kulatých závorek. V anglicky psaných periodicích je ročník označen ve většině případů jako
volume a číslo jako issue.
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4.6

Rozsah

Počet stran u knih není povinný a je doporučeno jej neuvádět. V případě, že autor chce uvést rozsah,
uvádí se poslední číslovaná strana v knize, několik dalších nečíslovaných stran na konci
se nedopočítává ani se nepřebírá údaj, který je uvedený v tiráži.

4.7

Edice

Edice je údaj o nakladatelské řadě či sérii, do které kniha spadá a neuvádí se. Příkladem
je např. edice vydavatelství Grada nazvaná Sestra. Název edice se často nachází na obálce knihy nebo
na stránce proti titulnímu listu. V angličtině velmi často obsahuje slovo „serie“.

4.8

Standardní čísla a identifikátory

V citaci se uvádí pouze jeden identifikátor nebo standardní číslo, a to v pořadí DOI, ISBN (pokud
DOI není k dispozici) a ISSN (pokud ISBN není k dispozici). Ostatní identifikátory ani standardní
čísla se neuvádějí. DOI, ISBN a ISSN se píší ve formě s pomlčkami. Pokud je součástí
ISBN či ISSN římská číslice X, pak se píše velká (např. ISSN 1801-464X).

4.9

Dostupnost a přístup

Uvádí se kompletní hypertextový odkaz (celé URL), internetové aplikace sloužící ke zkrácení
URL adres se nepoužívají. Akceptovatelná je také forma o dostupnosti v konkrétní databázi,
např. Dostupné z: ScienceDirect. Ovšem je doporučováno uvést kompletní hypertextový odkaz.
U interních a firemních dokumentů, které nejsou volně dostupné, se tato informace uvádí do citace,
tzn. Dostupné z: interní dokument či Dostupné také z: interní dokument.

4.10 Elektronické dokumenty
U online dokumentů je povinné uvést [online] za tím názvem, který je kurzívou. Upřesňuje
se na [online PDF], [video online] apod., když se nejedná o pouhý text. Toto označení se uvádí ihned
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za název a mezi ním a názvem se nevkládá žádné interpunkční znaménko, např. OpenStreetMap
[online].
Místo vydání, nakladatel, rok vydání, datum aktualizace a datum citování u elektronického
dokumentu se uvádí ve tvaru Praha: Computer Press, 2002, 2010-12-31 [cit. 2012-04-15].
Čili cit. začíná malým písmenem. Pokud je před cit. tečka, pak následuje velké písmeno,
např. Vše o chirurgických oborech. [Cit. 2012-04-15].
U online zdrojů se musí povinně uvést datum poslední aktualizace (pokud je k dispozici), datum
citování a jako poslední se uvádí odkaz na kompletní hypertextový odkaz bez podtržení a bez jiné
úpravy

textu,

tzn.

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250232/1/9789241549851-eng.pdf

je správně, nikoliv http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250232/1/9789241549851-eng.pdf.
V případě, že je ke kontrole citace využita webová stránka např. Citace.com, pak rozdíl mezi webovou
stránkou a příspěvkem na webu je následující. Stránka na webu nemá uvedeného autora,
a pokud je přesunuta na jinou webovou stránku, pak postrádá význam (např. O nemocnici). Příspěvek
na webové stránce má svého autora, a pokud je přesunut na jinou webovou stránku, význam zůstává
stejný (např. jednotlivé články na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky).
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5

Vzory pro bibliografické citace

5.1

Tištěné dokumenty

5.1.1

Tištěná kniha bez autora

Název: podnázev. Vydání. Místo vydání: Nakladatel, rok vydání. ISBN nebo ISSN.
Příklad 1
Akutní stavy - trvalý evergreen: odborné sympózium: sborník přednášek odborného sympózia:
21. 5. 2014,

Liberec.

Liberec:

Technická

univerzita

v

Liberci,

2014.

ISBN 978-80-7494-064-4.
Příklad 2
Praktické skúsenosti s liečbou nádorovej aj nenádorovej bolesti hydromorfónom. Semily: Geum,
2017. ISBN 978-80-87969-24-3.
Příklad 3
Katalog polního zdravotnického materiálu a zdravotnické techniky. Praha: Ministerstvo obrany
České republiky – VHÚ Praha, 2017. ISBN 978-80-7278-676-3.

5.1.2

Tištěná kniha s jedním autorem

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název: podnázev. Vydání. Místo vydání: Nakladatel, rok vydání. ISBN nebo
ISSN.
Příklad 1
PODSTATOVÁ,

Hana.

Základy

epidemiologie

a hygieny.

Praha:

Galén,

2009.

ISBN 978-80-7262-597-0.
Příklad 2
STAHELI, Lynn T. Fundamentals of pediatric orthopedics. 5th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer,
2016. ISBN 978-1-4511-9393-0.
Příklad 3
ROKYTA, Richard. Fyziologie a patologická fyziologie: pro klinickou praxi. Praha: Grada, 2015.
ISBN 978-80-247-4867-2.
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5.1.3

Tištěná kniha se dvěma autory

PŘÍJMENÍ, Jméno a Jméno PŘÍJMENÍ. Název: podnázev. Vydání. Místo vydání: Nakladatel, rok
vydání. ISBN nebo ISSN.
Příklad 1
JAROŠOVÁ, Darja a Renáta ZELENÍKOVÁ. Ošetřovatelství založené na důkazech: evidence based
nursing. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5345-4.
Příklad 2
ANDREWS, Margaret M. a Joyceen S. BOYLE. Transcultural concepts in nursing care.
7th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-1-4511-9397-8.
Příklad 3
POKORNÁ, Andrea a Alena KOMÍNKOVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. Brno:
Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6331-0.

5.1.4

Tištěná kniha se třemi autory

PŘÍJMENÍ, Iniciály, Iniciály PŘÍJMENÍ a Iniciály PŘÍJMENÍ. Název: podnázev. Vydání. Místo
vydání: Nakladatel, rok vydání. ISBN nebo ISSN.
Příklad 1
MAĎAR, R., R. PODSTATOVÁ a J. ŘEHOŘOVÁ. Prevence nozokomiálních nákaz v klinické
praxi. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1673-9.
Příklad 2
ROKYTA, R., M. KRŠIAK a J. KOZÁK, eds. Bolest: monografie algeziologie. 2. vyd. Praha: Tigis,
2012. ISBN 978-80-87323-02-1.
Příklad 3
BENEŠ, J., D. JIRÁK a F. VÍTEK. Základy lékařské fyziky. 4. vyd. Praha: Karolinum, 2015.
ISBN 978-80-246-2645-1.
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5.1.5

Tištěná kniha se čtyřmi a více autory

PŘÍJMENÍ, Jméno et al. Název: podnázev. Vydání. Místo vydání: Nakladatel, rok vydání. ISBN.
Příklad 1
FERDA, Jiří et al. Základy zobrazovacích metod. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-749-2164-3.
Příklad 2
HAKL, Marek et al. Léčba bolesti: současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů.
2. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013. ISBN 978-80-204-2902-5.
Příklad 3
PODRAZILOVÁ, Petra et al. Teorie ošetřovatelství: skripta pro bakalářské studijní obory. Liberec:
Technická univerzita v Liberci, 2016. ISBN 978-80-7494-297-6.

5.1.6

Kapitola s jedním autorem v tištěném sborníku / tištěné knize

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název příspěvku. In: Autoři. Název: podnázev. Vydání. Místo vydání:
Nakladatel, rok vydání, rozsah stran. ISBN.
Příklad 1
JIRÁK, Daniel. Metody buněčného zobrazení. In: Alena PELCOVÁ a Martin KRAUSE. Aspekty
v onkologii a paliativě: VIII. Liberecká konference nelékařských oborů a IX. Studentská vědecká
konference: termín: 4. května 2016: místo: AULA, budova G, Technická univerzita v Liberci: sborník
přednášek

odborné

konference.

Liberec:

Technická

univerzita

v Liberci,

2017,

s. 70. ISBN 978-80-7494-273-0.
Příklad 2
BÁRTLOVÁ, Sylva. Význam rodiny pro pacienta v domácí péči. In: Marie MARKOVÁ,
ed. Komunitní ošetřovatelství pro sestry: učební text pro sestry v komunitní péči. Brno: Národní
centrum

ošetřovatelství

a

nelékařských

zdravotnických

oborů,

2009,

s.

46–48.

ISBN 978-80-7013-499-3.
Příklad 3
JINDRÁK, Vlastimil. Infekce spojené se zdravotní péčí a antibiotická rezistence jako priority
ochrany zdraví. In: V. JINDRÁK, D. HEDLOVÁ a P. URBÁŠKOVÁ. Antibiotická politika
a prevence infekcí v nemocnici. Praha: Mladá fronta, 2014, s. 18–28. ISBN 978-80-204-2815-8.
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5.1.7

Tištěný článek s jedním autorem

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název článku: podnázev článku. Název časopisu: podnázev časopisu. Rok,
ročník(číslo), rozsah stran. DOI nebo ISSN.
Příklad 1
NOVÁKOVÁ, Martina. Péče o seniory, následná péče - z pohledu geriatra. Zdravotnické fórum.
2013, 2013(4), 25–27. ISSN 1804-9664.
Příklad 2
KNAPOVÁ, Jaroslava. Karcinom prsu u muže. Florence. 2016, 12(6), 28–29. ISSN 1801-464X.
Příklad 3
SKÁLOVÁ, Andrea. Dětská paliativní péče je v ČR obtížně dostupná. Zdravotnictví a medicína.
2016, 2016(12), 4–5. ISSN 2336-2987.

5.1.8

Tištěná kvalifikační práce

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název práce. Místo obhájení, rok obhájení. Typ kvalifikační práce. Název vysoké
školy, Název fakulty, Název katedry.
Příklad 1
BRÁZDILOVÁ, Zlata. Edukace u pacientů po operaci proximálního femuru. Liberec, 2017.
Bakalářská práce. Technická univerzita v Liberci, Fakulta zdravotnických studií.
Příklad 2
KAŠPAR, Jakub. Korekce rušivých vlivů biomedicínských senzorů a jejich aplikace. Liberec, 2017.
Diplomová práce. Technická univerzita v Liberci, Fakulta zdravotnických studií.
Příklad 3
ŠVEJDAROVÁ, Anna. Kompetence všeobecných sester a jejich vymezení v praxi. Liberec, 2016.
Bakalářská práce. Technická univerzita v Liberci, Ústav zdravotnických studií.
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5.1.9

Tištěná norma

OZNAČENÍ NORMY. Název normy. Vydání. Místo vydání: Nakladatel, rok vydání.
Příklad 1
ISO 690:2010. Information and documentation - Guidelines for bibliographic references
and

citations

to information

resources.

3rd ed.

Geneva:

International

Organization

for Standardization, 2010.
Příklad 2
ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních
zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.
Příklad 3
ČSN 01 6910. Úprava dokumentů zpracovávaných textovými procesory. Praha: Úřad pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014.

5.2

Tištěné dokumenty dostupné také elektronicky

5.2.1

Tištěná kniha s jedním autorem dostupná také elektronicky

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název: podnázev. Vydání. Místo vydání: Nakladatel, rok vydání. DOI nebo ISBN
nebo ISSN. Dostupnost a přístup.
Příklad 1
ECDC. Surrveillance Report: Antimicrobial Resistance Surveillance in Europe 2015. Stockholm:
ECDC,

2017.

DOI

10.2900/6928.

Dostupné

také

z:

https://ecdc.europa.eu/sites/portal

/files/media/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-europe-2015.pdf
Příklad 2
REMINGTON, Lee Ann. Clinical anatomy and physiology of the visual system. 3rd ed. St. Louis:
Elsevier, 2012. ISBN 978-1-4377-1926-0. Dostupné také z: http://www.sciencedirect.com/scienc
e/book/9781437719260
Příklad 3
WHO. Decontamination and reprocessing of medical devices for health-care facilities. Geneva:
WHO, 2016. ISBN 978-92-4-154985-1. Dostupné také z: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/
250232/1/9789241549851-eng.pdf
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5.2.2

Tištěný článek s jedním autorem dostupný také elektronicky

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název článku: podnázev článku. Název časopisu: podnázev časopisu. Rok,
ročník(číslo), rozsah stran. DOI nebo ISBN nebo ISSN. Dostupnost a přístup.
Příklad 1
DORAZILOVÁ, Radmila. Otazníky kolem porodů vedených porodní asistentkou. Florence. 2014,
10(1–2), 38–39. ISSN 1801-464X. Dostupné také z: http://www.florence.cz/casopis/archiv
-florence/2014/1/otazniky-kolem-porodu-vedenych-porodni-asistentkou/
Příklad 2
KLUSÁKOVÁ, Petra. Bezpečnost nemocnic – jak se chrání zdravotnická zařízení. Zdravotnictví
a medicína. 2015, 2015(2), 6–7. ISSN 2336-2987. Dostupné také z: http://zdravi.euro.cz/clanek
/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/bezpecnost-nemocnic-jak-se-chrani-zdravotnicka-zarizeni478087
Příklad 3
CARTWRIGHT, Steven J. Interaction of homeopathic potencies with the water soluble
solvatochromic dye bis-dimethylaminofuchsone. Part 1: pH studies. Homeopathy. 2017, 106(1),
37–46. DOI 10.1016/j.homp.2017.01.001. Dostupné také z: http://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S1475491617300012?via%3Dihub

5.2.3

Tištěný článek se dvěma autory dostupný také elektronicky

PŘÍJMENÍ, Jméno a Jméno PŘÍJMENÍ. Název článku: podnázev článku. Název časopisu: podnázev
časopisu. Rok, ročník(číslo), rozsah stran. DOI nebo ISBN nebo ISSN. Dostupnost a přístup.
Příklad 1
ŠMÍDOVÁ, Alena a Hana SVOBODOVÁ. Setkání hlavních sester EU. Sestra. 2012, 22(6), 19–20.
ISSN 1210-0404. Dostupné také z: http://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/setkani-hlavnich-sester
-eu-465151
Příklad 2
PAVELKOVÁ, Zdeňka a Alan BULAVA. Ošetřovatelství v rozvoji moderních léčebných metod
u pacientů s fibrilací síní. Kontakt. 2016, 18(1), 3–8. ISSN

1212-4117. Dostupné také

z: http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/administrace/clankyfile/20160322075756760734.pdf
Příklad 3
RŮŽIČKOVÁ, Veronika a Renáta ZELENÍKOVÁ. Strach z pádu u seniorů ve zdravotnických
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a sociálních zařízeních. Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie. 2017, 7(1), 6–11.
ISSN 1338-6263. Dostupné také z: http://www.osetrovatelstvo.eu/_files/2017/01/6-strach-z-padu
-u-senioru-ve-zdravotnickych-a-socialnich-zarizenich.pdf

5.2.4

Tištěný článek se třemi autory dostupný také elektronicky

PŘÍJMENÍ, Iniciály, Iniciály PŘÍJMENÍ a Iniciály PŘÍJMENÍ. Název článku: podnázev článku.
Název časopisu: podnázev časopisu. Rok, ročník(číslo), rozsah stran. DOI nebo ISBN nebo ISSN.
Dostupnost a přístup.
Příklad 1
HORANSKÁ,

V., P. KALANIN

a V. SIMOČKOVÁ.

Úloha

ošetřovatelství

při

prevenci

ICHS. Sestra. 2011, 21(12), 54–56. ISSN 1210-0404. Dostupné také z: http://zdravi.euro.cz/clanek
/sestra/uloha-osetrovatelstvi-pri-prevenci-ichs-462714
Příklad 2
HOROVÁ, J., I. BRABCOVÁ a J. KROCOVÁ. Účinnost intervenčních programů prevence pádů
hospitalizovaných osob. Kontakt. 2017, 19(2), 105–115. ISSN 1804-7122. Dostupné také
z: http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/administrace/clankyfile/20170619142148086109.pdf
Příklad 3
ZEESHAN, A., A. QADEER a A. AKHTAR. To Determine the Effect of Wearing Shoe Covers
by Medical Staff and Visitors on Infection Rates, Mortality and Length of Stay in Intensive Care Unit.
Pakistan Journal of Medical Sciences. 2014, 30(2), 272–275. DOI 10.12669/pjms.302.4384.
Dostupné také z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3998992/

5.2.5

Tištěná kvalifikační práce dostupná také elektronicky

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název práce. Místo obhájení, rok obhájení. Kvalifikační práce. Název vysoké
školy, Název fakulty, Název katedry. Dostupnost a přístup.
Příklad 1
ALEČKA, Anna. Vnímání pomoci v ošetřovatelství. České Budějovice, 2015. Bakalářská práce.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta. Dostupné také
z: http://theses.cz/id/2ki6u8/BAKAL_SK_PRCE_VNMN_POMOCI_V_O_ET_OVATELSTV.pdf
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Příklad 2
LESÁKOVÁ, Barbora. Edukace pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin. Liberec, 2016.
Bakalářská práce. Technická univerzita v Liberci, Fakulta zdravotnických studií. Dostupné také
z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/20144
Příklad 3
SOUČEK, Tomáš. Segmentace CT snímků a tvorba 3D dat pro CAD technologie. Liberec, 2017.
Bakalářská práce. Technická univerzita v Liberci, Fakulta zdravotnických studií. Dostupné také
z: https://dspace.tul.cz/

5.2.6

Vyhláška dostupná také elektronicky

STÁT. ORGÁN STÁTNÍ SPRÁVY. Název vyhlášky. In: Název sbírky zákonů. Rok vydání, částka,
rozsah stran. DOI nebo ISBN nebo ISSN. Dostupnost a přístup.
Příklad 1
ČESKO. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ. Vyhláška č. 55 ze dne 1. března 2011 o činnostech
zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. In: Sbírka zákonů České republiky. 2011,
částka

20,

s. 482–544.

ISSN 1211-1244.

Dostupné

také

z:

http://portal.gov.cz/

app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=73877&nr=55~2F2011&rpp=15#local-content
Příklad 2
ČESKO.

MINISTERSTVO

ZDRAVOTNICTVÍ.

Vyhláška

č. 99 ze dne

22. března

2012

o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. In: Sbírka zákonů České
republiky. 2012, částka 39, s. 1686–1730. ISSN 1211-1244. Dostupné také z: http://aplikace.mvcr
.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6152
Příklad 3
ČESKOSLOVENSKO. ČESKÝ ÚŘAD BEZPEČNOSTI PRÁCE a ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD.
Vyhláška č. 50 ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice. In: Sbírka zákonů
Československé socialistické republiky.

1978,

částka

11,

s.

206–214.

z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=1898
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Dostupné také

5.2.7

Zákon dostupný také elektronicky

STÁT. ORGÁN STÁTNÍ SPRÁVY. Název zákona. In: Název sbírky zákonů. Rok vydání, částka,
rozsah stran. DOI nebo ISBN nebo ISSN. Dostupnost a přístup.
Příklad 1
ČESKO. Zákon č. 96 ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti
k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním
zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických
povoláních). In: Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 30, s. 1452–1479. ISSN 1211-1244.
Dostupné také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4334
Příklad 2
ČESKO. Zákon č. 147 ze dne 20. dubna 2016, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších
předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 58, s. 2634–2641. ISSN 1211-1244.
Dostupné také z: https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=86463&nr=147~2F20
16&rpp=15#local-content
Příklad 3
ČESKO. Zákon č. 263 ze dne 14. července 2016 atomový zákon. In: Sbírka zákonů České republiky.
2016, částka 102, s. 3938–4060. ISSN 1211-1244. Dostupné také z: http://aplikace
.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=34065

5.2.8

Věstník dostupný také elektronicky

STÁT. ORGÁN STÁTNÍ SPRÁVY. Název. In: Název věstníku. Rok vydání, částka, rozsah stran.
DOI nebo ISBN nebo ISSN. Dostupnost a přístup.
Příklad 1
ČESKO.

MINISTERSTVO

ZDRAVOTNICTVÍ.

Metodický

návod

–

hygiena

rukou

při poskytování zdravotní péče. In: Věstník MZČR. 2012, částka 5, s. 15–21. ISSN 1211-0868.
Dostupné také z: http://www.mzcr.cz/Legislativa/Soubor.ashx?souborID=15147&typ=application
/pdf&nazev=ZDRAVOTNICTVI%2005-12.pdf
Příklad 2
ČESKO. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ. Metodický návod – Program prevence a kontroly
infekcí ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče. In: Věstník MZČR. 2013,
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částka 2, s. 65–72. ISSN 1211-0868. Dostupné také z: http://www.mzcr.cz/Legislativa
/Soubor.ashx?souborID=17510&typ=application/pdf&nazev=ZDRAVOTNICTVI%2002-13.pdf
Příklad 3
ČESKO. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ. Minimální požadavky pro zavedení interního
systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. In: Věstník MZČR. 2015,
částka 16, s. 2–14. ISSN 1211-0868. Dostupné také z: http://www.mzcr.cz/Legislativa
/Soubor.ashx?souborID=24460&typ=application/pdf&nazev=ZDRAVOTNICTVI%2016-15.pdf

5.2.9

Legislativa Evropské unie dostupná také elektronicky

ORGÁN SPRÁVY. Název zákona. In: Název sbírky zákonů. Rok vydání, částka, rozsah stran.
ISSN. Dostupnost a přístup.
Příklad 1
EVROPSKÁ KOMISE. Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 8. srpna 2012, kterým se mění
rozhodnutí 2002/253/ES, kterým se stanoví definice případů pro hlášení přenosných nemocí do sítě
Společenství podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES (oznámeno
pod číslem C(2012) 5538). In: Úřední věstník Evropské unie. 2012, svazek 55, s. L 262/1–L 262/57.
ISSN 1977-0626. Dostupné také z: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri
=OJ:L:2012:262:FULL&from=CS
Příklad 2
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE. Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání
odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému
pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“). In: Úřední věstník Evropské unie.
2013, svazek 56, s. L 132–L 170. ISSN 1977-0626. Dostupné také z: http://eur-lex.europa.eu/legal
-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:354:FULL&from=CS
Příklad 3
RADA EVROPSKÉ UNIE. Závěry Rady o bezpečnosti pacientů a kvalitě péče, včetně prevence
a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí a antimikrobiální rezistencí (2014/C 438/05).
In: Úřední věstník Evropské unie. 2014, svazek 57, s. C 438/7–C 438/11. ISSN 1977-0863. Dostupné
také z: http://eurlex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.438.01.0007.01.CES
&toc=OJ:C:2014:438:TOC

25

5.2.10 Patent, evropský patent, užitný vzor
Jména tvůrců. Název v původním jazyce [druh dokumentu]. Jméno majitele nebo přihlašovatele.
Datum udělení či přihlášení. Číslo patentu nebo přihlášky.
Příklad 1
BĚHÁLEK, Luboš et al. Ochranná dýchací maska se společným nádechovým a výdechovým otvorem
[patent]. Technická univerzita v Liberci, udělen 2015-12-23. CZ305677.
Příklad 2
VAŇOUČEK, Jan. Arm of ceiling holder [patent]. MZ Liberec, udělen 2014-06-12. EP3011222.
Příklad 3
ŠPÁNKOVÁ, Jana a Brigita KOLČAVOVÁ. Pletená cévní náhrada – graft a stentgraft obsahující
tuto pletenou cévní náhradu [užitný vzor]. Technická univerzita v Liberci, zapsán 2016-12-27.
CZ 30271 U1.

5.3
5.3.1

Dokumenty dostupné pouze elektronicky
Elektronický článek se dvěma autory

PŘÍJMENÍ, Jméno a Jméno PŘÍJMENÍ. Název článku: podnázev článku. Název časopisu: podnázev
časopisu [druh nosiče]. Rok, ročník(číslo), rozsah stran [datum citování]. ISSN. DOI. Dostupnost
a přístup.
Příklad 1
POKORNÁ, Andrea a Kateřina DVOŘÁKOVÁ. Prevence kontaminace během infuzní terapie.
Ošetrovateľstvo [online]. 2012, 2(1), 11–19 [cit. 2015-10-04]. ISSN 1338-6263. Dostupné
z:

http://www.osetrovatelstvo.eu/archiv/2012-rocnik-2/cislo-1/prevence-kontaminace-behem-infu

zni-terapie
Příklad 2
PAVLOVÁ, Petra a Jana HOLÁ. Řízení kvality v perioperační péči. Ošetřovatelství a porodní
asistence [online]. 2013, 4(4), 693–699 [cit. 2016-09-22]. ISSN 1804-2740. Dostupné
z: http://periodika.osu.cz/osetrovatelstviaporodniasistence/dok/2013-04/7_pavlov_hola.pdf
Příklad 3
RAMBOUSKOVÁ, Anna a Martin KRAUSE. Edukace pacienta s hemoroidy. Florence [online].
2017, 13(7–8) [cit. 2017-08-10]. ISSN 1801-464X. Dostupné z: http://www.florence.cz/casopis
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/archiv-florence/2017/7/edukace-pacienta-s-hemoroidy/
Pozn. V tištěné verzi časopisu Florence je jen stručná upoutávka na článek, plný text je dostupný
pouze v elektronické formě na webu časopisu.

5.3.2

Webová stránka, příspěvek na webové stránce ve formátu PDF

AUTOŘI DOKUMENTU. Název dokumentu: podnázev dokumentu. AUTOŘI WEBU. Název webu:
podnázev webu [druh nosiče]. Vydání. Místo vydání: Nakladatel, datum vydání, datum aktualizace
[datum citování dokumentu]. DOI. Dostupnost a přístup.
Příklad 1
ALLEGRANZI, Benedetta et al. Souhrn směrnice SZO hygiena rukou ve zdravotnictví: první
globální výzva ke zvýšení bezpečnosti pacientů, čistá péče je bezpečnější. KOLEKTIV
PRACOVNÍKŮ SZÚ. SZÚ [online]. Státní zdravotní ústav, [cit. 2016-09-24]. Dostupné
z: http://www.szu.cz/uploads/LB/Hygiena_rukou/Hygiena_rukou_ve_zdravotnictvi_Prvni_globalni
_vyzva.pdf
Příklad 2
Postup pro dezinfekci rukou. KOLEKTIV PRACOVNÍKŮ SZÚ. SZÚ [online]. Státní zdravotní
ústav,

[cit.

2016-09-24].

Dostupné

z:

http://www.szu.cz/uploads/LB/Hygiena_rukou/How

_to_Handrub_CZECH_Postup_pro_dezinfekci_rukou_2011.pdf
Příklad 3
Antibiotická rezistence invazivních bakterií v České republice. KOLEKTIV PRACOVNÍKŮ SZÚ.
SZÚ [online]. Státní zdravotní ústav, [cit. 2017-08-10]. Dostupné z: http://www.szu.cz/uploads
/EAAD/materialy/SZU_EAAD2013_poster.pdf

5.4
5.4.1

Speciální případy
Přednáška (ústní sdělení)

LEKTOR. Název přednášky [přednáška]. Místo konání: Pořadatel, datum konání.
Příklad 1
ZIZIENOVÁ, Marta. Informační zdroje pro medicínské a nelékařské obory [přednáška]. Liberec:
Technická univerzita v Liberci, Fakulta zdravotnických studií, 30. 9. 2016.
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Příklad 2
DRÁBOVÁ, Dana. Energie pro příští generace [přednáška]. Liberec: Technická univerzita v Liberci,
2. 4. 2013.
Příklad 3
KRAUSE, Martin. Péče o zdravotnické prostředky jako prevence infekcí spojených se zdravotní péčí
a profesionálních nákaz [přednáška]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta
zdravotnických studií, 24. 5. 2017.

5.4.2

E-mail

ODESÍLATEL E-MAILU. Název e-mailu [elektronická komunikace]. Message to: ADRESÁT
E-MAILU. Datum čas doručení e-mailu [datum citování]. Osobní komunikace.
Příklad 1
ZIZIENOVÁ, Marta. Nesplněné studijní povinnosti v předmětu IZMN [elektronická komunikace].
Message to: Jan NOVÁK. 29. října 2016 12:53 [cit. 2016-10-03]. Osobní komunikace.
Příklad 2
KRAUSE, Martin. Metodika zpracování bibliografických citací a pravidla pro psaní citací
[elektronická komunikace]. Message to: Marta ZIZIENOVÁ. 22. června 2017 14:40
[cit. 2017-08-08]. Osobní komunikace.
Příklad 3
ZIZIENOVÁ, Marta. Citační normy [elektronická komunikace]. Message to: Martin KRAUSE.
22. června 2017 16:20 [cit. 2017-08-08]. Osobní komunikace.

5.4.3

Poster

AUTOŘI POSTERU. Název posteru [poster]. In: následuje citace konference, kde byl poster
prezentován, nebo celého dokumentu, kde se poster nachází, doplněný o umístění (čísla stran, link).
Příklad 1
ZIZIENOVÁ, Marta. KALIKO: katalog libereckých knihoven online [poster]. In: Inforum 2012:
18. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, 22.–24. května 2012, Praha.
Dostupné také z: http://www.inforum.cz/pdf/2012/zizienova-marta.pdf
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Příklad 2
HENDRYCH LORENZOVÁ, E., K. RATISLAVOVÁ a L. KAŠOVÁ. Specifické diagnostické
nástroje vhodné pro porodní asistentky pečující o ženy po porodu v komunitním prostředí [poster].
In: Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VII.: konference ošetřovatelství a porodní
asistence

v

Plzni,

4.

května

2016.

DOI

10.13140/RG.2.1.4995.0325.

Dostupné

také

z: https://www.researchgate.net/publication/304025033_Specificke_diagnosticke_nastroje_vhodne
_pro_porodni_asistentky_pecujici_o_zeny_po_porodu_v_komunitnim_prostredi
Příklad 3
KRAUSE, Martin a František DOLÁK. Problematika infekcí spojených se zdravotní péčí
u vybraných ošetřovatelských činností [poster]. In: IX. International Symposium, Theory and Practice
Collaboration in Quality Care, 15.–16. září 2016, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Zdravotně sociální fakulta.

5.4.4

Obrázek

AUTOŘI OBRÁZKU. Název obrázku [druh nosiče]. In: následuje citace celého díla, kde se obrázek
nachází, doplněný o umístěný (čísla stran, link), kde je dotyčný obrázek.
Příklad 1 (obrázek v tištěné knize)
ŠVABINSKÝ, Max. Josef Thomayer [rytina, 1921]. In: Petr SVOBODNÝ a Ludmila
HLAVÁČKOVÁ.

Dějiny

lékařství

v

českých

zemích.

Praha:

Triton,

2004,

s. 154. ISBN 80-7254-424-1.
Příklad 2
[Pravidlo devíti - popáleniny] [online obrázek]. In: První pomoc: zásady první pomoci [online].
[Cit. 2017-03-14]. Dostupné z: http://www.prvni-pomoc.com/pravidlo-deviti-popaleniny
Pozn. V případě, že obrázek nemá vlastní název, tak autor navrhuje a uvádí svůj název v hranatých
závorkách.
Příklad 3
Vybrané chirurgické nástroje [obrázek v knize]. In: Eva JANÍKOVÁ a Renáta ZELENÍKOVÁ.
Ošetřovatelská péče v chirurgii: pro bakalářské a magisterské studium. Praha: Grada, 2013,
s. 43. ISBN 978-80-247-4412-4.
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6

Typické typografické chyby

Nenechávejte na konci řádku slova (většinou předložky) z jednoho či dvou písmen, nedělte číslovky
na dva řádky a nenechávejte na konci řádku osamocené slovo ISBN, ISSN nebo DOI.

Správně:
V Krajské nemocnici Liberec, a.s. bylo v posledních deseti letech hospitalizováno více než 10 000
pacientů. Dá se říci, že nemocnost stagnuje, i když se objevuje stále víc pacientů s chronickými
problémy.
HAKL, Marek et al. Léčba bolesti: současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů.
2. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013. ISBN 978-80-204-2902-5.
KUTNOHORSKÁ,

Jana.

2010.

Historie

ošetřovatelství.

Praha:

Grada.

ISBN 978-80-247-3224-4.

Nesprávně:
V Krajské nemocnici Liberec, a.s. bylo v posledních deseti letech hospitalizováno více než 10
000 pacientů. Dá se říci, že nemocnost

stagnuje, i když se objevuje víc pacientů s

chronickými problémy.
HAKL, Marek et al. Léčba bolesti: současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. 2.
vyd. Praha: Mladá fronta, 2013. ISBN 978-80-204-2902-5.
KUTNOHORSKÁ, Jana. 2010. Historie ošetřovatelství. Praha: Grada. ISBN 978-80-2473224-4.
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