
APA 7th edition: JAK CITOVAT? 

Používá se author-date systém, tzn. neuvádět bibliografické údaje v poznámkách pod čarou nebo 

metodou číslovaných odkazů! 

Není nutné uvádět v textu název díla. 

U přímé citace vždy uvádějte číslo strany! U parafráze není nutné. 

Doslovný překlad z cizího jazyka = citace; volný překlad = parafráze. 

Přímá citace se kopíruje doslovně (včetně příp. chyb) - úpravy či zkrácení se značí []. 

 In-text odkaz 
(parafráze) 

In-text odkaz 
(citace) 

Varianty 

 
(Příjmení, rok) 

(Příjmení, rok, 
strana) 

Všechny prvky 
lze užít i ve větě: 

Douglas (1992, s. 24) 
uvádí: „...“ 

1 autor (Douglas, 1992) 
(Douglas, 1992, s. 

24) Douglas v roce 1992 píše: 
„...“ (s. 24) 

2 autoři 
(Dunlap & Brulle, 

2015) 
(Dunlap & Brulle, 

2015, s. 25) 

3 a více 
autorů 

(Kahneman et al., 
1982) 

(Kahneman et al., 
1982) 

  

Bez autora (“Feminism“, 1992) 
(“Feminism“, 1992, 

s. 28) 
Užívá se zkrácená forma názvu díla, pod 
kterým je dílo uvedeno v seznamu literatury. 

Bez data (Franklin, n.d.) (Franklin, n.d., s. 29)   

Organizace 
místo autora 

(ČSÚ, 2005) (ČSÚ, 2005, str. 28) 

!!! Při prvním odkazu se uvádí: (Český 
statistický úřad [ČSÚ], 2005), popř. je 
kompletní název organizace třeba zapsat do 
textu: “…jak uvádí i Český statistický úřad 
(ČSÚ, 2005).” 

Více odkazů 
najednou 

(Douglas, 1992, 
Douglas & Brulle, 

2015) 
 

Abecedně podobně jako v seznamu 
literatury. 

Více děl 
jednoho autora 

(Douglas, 1992, 
1989) 

 
 

 

 

Seznam veškeré použité literatury se uvádí na konci textu a díla jsou řazena abecedně podle 

prvního písmene příjmení prvního z autorů (pořadí autorů nikdy neměníme!), příp. dle příjmení druhého 

autora či názvu díla, není-li u něj uveden autor. 

Druh dokumentu Bibliografický údaj 

Monografie Příjmení, J. (rok). Název: podnázev (vydání). Vydavatel. 

1 autor Douglas, M. (1992). Risk and blame: essays in cultural theory. Routledge. 

2 autoři Dunlap, R. E., & Brulle, R. J. (2015). Climate Change and Society: Sociological 
Perspectives. Oxford University Press. 

2-20 autorů Kahneman, D., Slovic, P., & Tversky, A. (1982). Judgment under Uncertainty: 
Heuristics and Biases. Cambridge University Press. 

20 a více Engberg, M., Dugan, J. P., Haworth, J., Williams, T., Kelly, B., Johnson, W., . . . 
Stewart, S. (2009). Navigating the complexity of higher education preparation 
program administration. Jossey-Bass. 

= vypište 6 autorů, následují tři tečky a poslední autor 

Sborník (editovaná 
kniha) 

Příjmení, J. (Ed.) (rok). Název: podnázev (vydání). Vydavatel. 

Příp. (Eds.), je-li editorů více. 

Pidgeon, N., Kasperson, R., & Slovic, P. (Eds.). (2003). The Social Amplification of 
Risk. Cambridge University Press. 



 

 

Díla stejného autora řadíme chronologicky od nejstarších po nejnovější. 

Nejprve řadíme díla autora, která napsal sám, teprve za tím díla, která napsal s dalšími autory. 

 

Dvě díla se stejným autorem či autory a rokem vydání rozlišujeme přidáním a, b, c... za rok 

vydání:  
(Douglas, 1992a)  

(Douglas, 1992b) 

 

Douglas, M. (1992a). Risk and blame : essays in cultural theory. Routledge. 

Douglas, M. (1992b). Purity and Danger an Analysis of Concepts of Pollution and Taboo. Routledge. 

 

Kapitola editované knihy, 
příspěvek ve sborníku 

Přijmení, J. (rok). Název příspěvku. In J. Příjmení (Ed.), Název mateřského 
dokumentu (Vydání, Svazek, Rozsah příspěvku). Vydavatel. 

Ewald, F. (1991). Insurance and Risk. In G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller (Eds.), The 
Foucault effect: studies in governmentality (p. 197–210). University Of Chicago Press. 

Knihy bez autora, 
slovníky 

Merriam-Webster's collegiate dictionary (10th ed.). (1993). Merriam-Webster. 

Závěrečná práce Příjmení, J. (rok). Název kvalifikační práce (Typ práce: 
bakalářská/diplomová/disertační…, Název vysoké školy). URL.  

Kočišová, E. (2011). Faktory ovlivňující rozhodnutí rodičů o očkování dětí (diplomová 
práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy). Repozitář závěrečných prací. 
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/search/?lang=cs&tab_searchas=basic 

Článek v odborném 
periodiku 

Příjmení, J. & Příjmení, J. (rok). Název článku. Název periodika, Ročník(číslo), rozsah.  

Je-li článek online, uvádí se na konci údaje i DOI URL či URL. 

Finucane, M. L., Slovic, P., Mertz, C. K., Flynn, J., & Satterfield, T. A. (2000). Gender, 
race, and perceived risk: The „white male“ effect. Health, Risk & Society, 2(2), 159–
172. https://doi.org/10.1080/713670162 

Novinový článek Příjmení, J. (Rok, Měsíc Den). Název článku. Název novin. 

Je-li článek online, uvádí se na konci údaje i adresa URL. 

Bystrianyk, R. (2011, 24. srpna). Válka o vakcíny. WM Magazín. 
http://www.wmmagazin.cz/view.php?nazevclanku=valka-o-
vakciny&cisloclanku=2011080005 

Webová stránka Příjmení, J. (Rok, Měsíc Den). Název online obsahu/konkrétní stránky. Název 
webových stránek. URL. 

BLOG (pozor na kurzívu!): Příjmení, J. (Rok, Měsíc Den). Název příspěvku v blogu. 
Název blogu. URL. 

Browning, T. (1993). A brief historical survey of women writers of science fiction. 
Digital Writing and Research Lab – The University of Texas. 
http://www.cwrl.utexas.edu/~tonya/Tonya/sf/history.html 

Johnson, K. A., & Becker, J. A. (n.d.). The whole brain atlas. Získáno 8. května 2015 z: 
http://www.med.harvard.edu /AANLIB/ 

 

Online encyklopedie Feminism. (n.d.). In Encyclopædia Britannica online. Získáno 28. května 2015 z 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/724633/feminism 

Zpráva/report/dokument 
online 

Název organizace/společnosti/skupiny. (Rok). Název zprávy/dokumentu (Číslo 
zprávy/dokumentu). Název webových stránek (není-li stejný s autorskou organizací). 
URL. 

National Association of Social Workers. (2005). NASW standards for clinical social work 
in social work practice. 
https://www.socialworkers.org/LinkClick.aspx?fileticket=YOg4qdefLBE%3d&portalid=0 


