Pokyny pro úpravu citací bibliografických údajů
I. Humanitní obory
• odkaz na citaci v textu pomocí číselných indexů
• citace bibliografického údaje v podobě poznámky pod čarou, popř. poznámky na konci
textu
Příklady:
1) Citace monografické publikace:
TRANTÍREK, Miroslav: Dějiny mikulovské zámecké knihovny, Mikulov 1963, s. 44.
při opakování citace téhož díla hned v následující poznámce: Tamtéž, s. 48.
při opakování citace téhož díla později: TRANTÍREK, c. d., s. 50.
2) Citace příspěvku do sborníku:
HLOBIL, Ivo: Pozdně románská plastika z Klobouk u Brna, in: Klobouky u Brna. Město,
dějiny, krajina a lidé (ed. Emil Kordiovský), Brno 1998, s. 208.
3) Citace článku v seriálové publikaci:
HORTVÍK, Václav: Nejstarší mikulovská vyobrazení, Jižní Morava, roč. 40 (2004), s. 58.
4) Citace edičně vydaného pramene:
Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. Svazek VIII: 1350-1355 (ed. Vincenc Brandl),
Brno 1874, s. 38.
5) Citace nevydaného pramene:
Nápisy na rakvích členů rodu Ditrichštejnů v rodinné hrobce v Mikulově, Moravský zemský archiv v Brně, fond G 140 (Rodinný archiv Ditrichštejnů Mikulov), inv. č. 301, sign.
536, karton 325.
6) Citace z internetu:
MELICHOVÁ, Lenka: Z kamene dobrého, tvrdého a trvalého. Kamenné sochy v 18. století na
uherskobrodském kounicovském panství v dobovém kontextu [online], Brno 2008, s. 17
[cit. 14. prosince 2009]. Dostupné na http://is.muni.cz/th/74681/ff_m/DIPLOMKA.doc

II. Přírodovědné obory
• odkaz na citaci v textu pomocí zkráceného bibliografického údaje v závorce
• seznam úplných bibliografických údajů v podobě soupisu literatury na konci textu
Příklady:
1) Citace monografické publikace:
MACHÁČEK, P. 2009: Ptáci lednických rybníků, Mikulov, s. 144.
odkaz na citaci v textu: (MACHÁČEK 2009)
2) Citace příspěvku do sborníku:
OLIVA, M. 1989: Paleolit, in: Archeologické lokality a nálezy okresu Brno-venkov (ed. L. Belcredi), Brno, s. 28.
3) Citace článku v seriálové publikaci:
VYLITA, T. 2006: Zřídelní sedimentace karlovarské zřídelní struktury, Minerál. Svět nerostů a drahých kamenů, roč. 14, č. 1, s. 11.
4) Citace z internetu:
CHYTIL, J. 2006: Dynamika průtahu rákosinových druhů ptáků na rybníce Nesyt (NPR
Lednické rybníky) [online], Brno, s. 21 [cit. 16. prosince 2009]. Dostupné na
http://is.muni.cz/th/54819/prif_d/Chytil_J.-PhD_prace.doc

