CITAČNÍ NORMA ARCHAEOLOGIA HISTORICA
V textu:
1. (Měřínský 2002, 16–20; 2002a, 49–50)
- U citací obr. taktéž str., pokud je v publikaci u obr. uvedena (např. obr. č. 1 na s. 5).
U citací literatury je nutné uvádět strany, pokud se nejedná o citaci celého článku k
příslušnému tématu (týká se zejména syntéz, které není možno citovat, např. Plaček
2007, jedná-li se o konkrétní lokalitu – pak Plaček 2007, 475.)
2. (Unger 1981, 63; Procházka–Doležel 2001, 37, 43, 58)
- V závorkách citovat autora pouze jednou; potom již pouze rok a str. – např. Plaček
2006, 47; 2006a, 147; mezi citacemi musí být důsledně středníky; jestliže je autor
uváděn v textu, není nutno opakovat jeho jméno: např. ...jak dovodil například M.
Plaček (2007, 47).
3. (CDB III, 252–255 č. 197; CDB V/1, 79–87 č. 17); (ZA OPAVA, SKS)
- vždy v pořadí str. a č. v edici bez čárky mezi; V/1 pouze v případě stránkování vždy
od str. 1
- zkratka archivu, zkratka fondu, v případě více citací z jednoho fondu rozlišovat
pomocí indexů a, b… (viz Rukopisy a archiválie)
4. (Seznam archeologických lokalit 2009)
- internetový zdroj bez uvedeného autora; v případě, že je autor uveden, citujeme v
závorce příjmení autora a rok citace, v seznamu pak postupujeme dle bodu Internetové
zdroje)
V seznamu Prameny a literatura:
•
•

Autor či autoři, rok vydání: Název. Místo vydání.
Důsledně psát čárku mezi iniciálou křestního jména a letopočtem.

1. MĚŘÍNSKÝ, Z., 2002: České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I. Praha.
2. MĚŘÍNSKÝ, Z., 2002a: Rakousko před Rakouskem. In: Veber, V.–Hlavačka, M.–
Vorel, P.–Polívka, M.–Wihoda, M.–Měřínský, Z., Dějiny Rakouska, 9–64. Praha.
•
•

Začínáme 2002 bez indexu, pak 2002a, 2002b a dále; v seznamu literatury již
necitovat příslušné strany, ty jsou citovány v textu.
Citujeme-li celý sborník či jinou editovanou publikaci, citujeme podle názvu, nikoli
podle editorů:

1. KAREL IV., 2006: Karel IV. Císař z boží milosti. Kultura a umění za vlády
Lucemburků 1310–1437 (Fajt, J., ed.). Praha.
2. CDB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae III/1–2, 1231–1240,
(Friedrich G.–Kristen, Z., edd.). Pragae 1942–1962.
•

Vždy citovat stranu a číslo!

Více citací téhož autora:
•
•

řadit dle roku vydání, dále indexy a, b … (viz výše) řadit abecedně dle prvých písmen
názvu článku;
ed. za samostatné práce autora;

•

při spoluautorech řadit rovněž za samostatné práce autora a ed., a to opět v abecední
pořadí (např. Měřínský 2008; Měřínský (ed.), 2008; Měřínský–Cejnková–Sulitková,
1984; Měřínský–Plaček atd.).

1. MĚŘÍNSKÝ, Z., 1977: Několik poznámek k počátkům města Jihlavy……
1981: Přehled dosavadního stavu výzkumu fortifikací…
1983: K problematice archeologického výzkumu ….
Sborníky:
•

Autor, rok vyd.: Název. In: Název sborníku, strany. Místo vyd.

1. RATKOŠ, P., 1965: Podmanenie Slovenska Maďarmi. In: O počiatkoch slovenských
dejín. Sborník materiálov, 141–178. Bratislava.
•

Používáme výhradně pro neperiodické sborníky; v žádném případě ne pro periodika
jako jsou PA, AH, AR atd.; dále je nutno vždy u neperiodických publikací s citací
„In:“ citovat nejen autora a název článku, ale také strany (nebude-li tomu tak, redakce
si vyhrazuje právo tyto články vracet, neboť dohledávání stran, zejména v případě
regionálních periodik je velmi obtížné).

Editované sborníky:
•
•

jeden editor – ed., více editorů – edd.
ed. či edd. uvádíme i v případě, že je v publikaci uvedeno sestavili, zpracovali apod.

1. BLÁHA, J., 1980: K počátkům slovanského osídlení olomouckého kopce – Zu den
Anfängen der slawischen Besiedlung des ölmützer Hügels. In: K počátkům
slovanského osídlení olomouckého kopce – Zu den Anfängen der slawischen
Besiedlung des ölmützer Hügels (Dostál, B.–Vignatiová, J., edd.), 27–40. Brno.
Periodika: (časopisy + periodické sborníky):
•
•
•

Autor, rok vyd.: Název čl., AH 32, 28–50.
Číslo či sešit periodika citujeme pouze v případech, že tato jednotlivá čísla počínají
vždy od str. 1
Citace ročníků periodik vždy tak, jak je uvedeno na titulní straně, tj. římsky nebo
arabsky; podobně místo vydání uvádět vždy tak, jak je uvedeno, tzn. Prague, Prag či
Praha.

Rukopisy a archiválie:
1. RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA, 1980: Restaurátorská zpráva z 30. 11. 1980, rkp.
ulož. v dokumentaci uměleckých sbírek Správy Pražského hradu, inv. č. PHA 4.
2. AČ X: Archiv český čili staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů
domácích i cizích X (Kalousek, J. ed.). Praha 1890.
3. ZA OPAVA, SKS: Zemský archiv Opava, fond Stabilní katastr slezský, inv. č. 102,
sign. Sl. 155, č. kart. 27.

4. SOAT, H: Státní oblastní archiv v Třeboni, fond Historica, sign. 1996,
http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/CZ-SOAT/Historica/1996/charter, cit. 30. 7.
2012.
•

•
•

Nevydané archivní prameny citujeme v pořadí: plný název místa uložení (archivu),
plný název fondu, inventární číslo nebo signatura, folium (u rukopisů), případně
karton
V případě více citací z jednoho archivního fondu přidáme za zkratku index – první
citace ZA OPAVA, SKS; druhá citace ZA OPAVA, SKSa a dále
V případě citace pramene z internetového zdroje je nutno za plnohodnotnou citaci
uvést adresu a datum stažení!

Internetové zdroje:
1. SEZNAM ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT - Encyklopedie dějin města Brna,
http://www.encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=seznam_lokalit, cit. 10. 4. 2009.
•

Citace názvu dané stránky (Seznam archeologických lokalit, viz vždy horní řádek na
obrazovce), zdroje (Encyklopedie dějin města Brna, tamtéž) a datum citace.

Citace vždy v autentické podobě, tzn. bez úprav pravopisu včetně velkých a malých písmen.
Má-li příslušný český titul (monografie, článek) i cizojazyčné resumé, uvádějte v seznamu
literatury vedle českého názvu i název daného titulu v jazyce tohoto resumé, např.:
1. HANULIAK, M., 2007: Vrcholnostredoveká osada v Beckove – Die Hochmittelalter
Siedlung in Beckov, AH 32, 335–349.

