
Spôsob citovania zdrojových dokumentov v záverečných prácach  

na Katedre genetiky 

 

Pravidlá sú v súhlase so Smernicou rektora Univerzity Komenského v Bratislave (Vnútorný 

predpis č. 12/20131) a zároveň rešpektujú zaužívaný spôsob v časopiseckej literatúre pre vednú 

disciplínu Genetika. 

 

 

A. Citácie uvádzané v texte záverečnej práce 

 

Citácia - skrátený odkaz na zdrojový dokument - umožňuje presne identifikovať 

publikáciu, z ktorej boli prebraté údaje alebo myšlienky, a označuje jej presné umiestnenie. 

Citácia v texte práce musí byť presne prepojená s úplným bibliografickým údajom o zdrojovom 

dokumente, uvedenom v Zozname použitej literatúry. 

 

1. Citácie sú vo vnútri textu umiestnené v zátvorkách, uvedením priezviska autora/-rov (bez 

iniciály rodného mena/-ien) a roku vydania citovaného zdrojového dokumentu (nie 

číslovaním citácií). 

• Publikácia jedného autora 

Príklad: (Shelton, 2018) 

 

• Publikácia dvoch autorov 

Príklad: (Nabeshima a Kim, 2007) / (Nabeshima and Kim, 2007) 

 

• Publikácia troch a viacerých autorov - uvádzať len priezvisko prvého autora a skratku  

„a kol.“ (v prácach písaných v slovenskom jazyku) alebo skratku „et al.“ (v prácach 

písaných v anglickom jazyku) 

Príklad: (Nestler a kol., 2016) / (Nestler et al., 2016) 

 

• Ak majú dva alebo viaceré zdrojové dokumenty rovnakého autora/-rov a rok vydania, 

navzájom sa odlišujú malými písmenami a, b, c ..., ktoré nasledujú za rokom vo vnútri 

zátvoriek. Rovnako sa potom tieto písmená uvádzajú pri roku príslušnej publikácie 

v Zozname použitej literatúry. 

Príklad:  (Shelton, 2018a) (Nabeshima a Kim, 2007a) (Paul a kol., 2014a) 

(Shelton, 2018b) (Nabeshima a Kim, 2007b) (Paul a kol., 2014b) 

 
1 https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf 

- úplné znenie Vnútorného predpisu č. 12/2013 Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných 

náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a 

sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf


• Ak sú v zátvorke uvádzané viaceré citácie, zoradené sú od najstaršej po najnovšiu a 

v rámci rovnakého roku vydania abecedne. Vzájomne sú oddelené bodkočiarkou. 

Príklad: (Wallace a kol., 1988; Chen, 2007b; Kerr a kol., 2007; Chen a kol., 2010; 

Friedman a Nunnari, 2014; Crawford a kol., 2019)  

 

2. Citáciu zdrojového dokumentu je možné spomenúť aj v uvádzacej vete. V takomto prípade 

sa hneď za autorom/-rmi uvedie v zátvorke len rok vydania a na konci vety už nie je odkaz 

na zdrojový dokument. 

Príklady: Wegenerov výskum (2004) ukázal ... 

Friedman a Nunnari (2015) analyzovali ... 

Harris a kol. (2001) zistili ... 

 

3. Odkazy na webové stránky alebo dokumenty, ktoré majú zvyčajne veľmi rozsiahle webové 

adresy, sa vo vnútri textu uvádzajú len číslovaním. 

Čísla [v hranatej zátvorke] sa odkazujú na zdrojové dokumenty v takom poradí, v akom sa  

v texte citujú prvýkrát. Nasledujúce citácie toho istého zdroja dostávajú rovnaké číslo, ako 

má prvá citácia tohto zdroja. Poradiu citácií v texte sa potom prispôsobí aj číslovanie 

odkazov v kapitole Zoznam použitej literatúry, kde sa uvádzajú až na samom konci tejto 

kapitoly, ako Iné zdroje. 

Príklad: [i1], [i2], [i3], ... 

 

4. V prípade rozhovorov, listov, e-mailov a inej medziľudskej komunikácie sa uvádza meno 

informátora; do Zoznamu použitej literatúry sa osobná komunikácia nedáva. 

Príklad: (G. Novák, osobná komunikácia) 

 

 

B. Tvorba bibliografických odkazov a ich zoznamu 

 

Bibliografický odkaz je informácia o zdrojovom dokumente, ktorý sa použil pri písaní 

záverečnej práce. Musí obsahovať všetky údaje, ktoré umožnia identifikovať zdrojový 

dokument. Poradie prvkov v bibliografickom odkaze je záväzné a nie je možné ho svojvoľne 

meniť. Bibliografický odkaz je súčasťou kapitoly Zoznam použitej literatúry. 

Zoznam použitej literatúry poskytuje informácie potrebné na lokalizáciu a vyhľadanie 

akéhokoľvek zdroja uvádzaného v texte záverečnej práce. Každý citovaný zdroj sa musí 

nachádzať v Zozname použitej literatúry; podobne aj každá položka v Zozname použitej 

literatúry musí byť citovaná v texte práce. Odkazy sú usporiadané v abecednom poradí, podľa 

priezviska2 prvého autora každej publikácie. Zoznam použitej literatúry sa ako samostatná 

kapitola nachádza na konci záverečnej práce. 

 
2 Cudzie mená s tzv. šľachtickým predikátom pripojeným k priezvisku predložkami de, di, da, van, von sa zoraďujú 

podľa predikátovej predložky. Príklad: publikácia autorky de Lange, T. (2002) bude zoradená pod písmenom “D”. 



Všeobecne platné zásady 

 

Autori sa uvádzajú v tzv. invertovanom tvare - najskôr priezviská autorov (veľké iba prvé 

písmeno) a za nimi iniciály rodného mena/-ien. Uvádzajú sa priezviská a iniciály všetkých 

autorov publikácie! Ak sa v dokumente meno autora nenachádza, umiestni sa na prvé miesto 

odkazu názov zdrojového dokumentu. 

Rok vydania sa dáva do zátvorky, po nej nasleduje bodka.  

Názov publikácie sa musí reprodukovať presne tak, ako je uvedené v zdrojovom dokumente,  

v neskrátenej forme. V názve je veľké písmeno len na začiatku prvého slova. 

Názov vedeckého časopisu sa udáva v skrátenej forme, pomocou štandardizovanej skratky.3 Píše 

sa kurzívou a po ňom nasleduje Číslo ročníka/Vol. (tučným písmom), Číslo vydania/No.  

(v zátvorke): rozsah strán.  

Webové dokumenty a stránky - informácie o zdroji treba zaznamenať tak, aby ho bolo možné 

znovu vyhľadať. Ten, kto sa na informáciu odvoláva, zodpovedá za jej verifikovateľnosť (je 

preto dobré presvedčiť sa o spoľahlivosti systému, ktorý daný súbor archivuje). Odkaz na 

informáciu z takéhoto zdroja by mal obsahovať: autora/-rov dokumentu, názov dokumentu, 

webovú adresu, dátum citovania. Ak internetový zdroj neobsahuje všetky tieto informácie, 

uvedie sa minimálne webová adresa, dátum citovania. Nestačí však uvádzať stránku 

všeobecne (napr. www.biotech.sk), treba uviesť presný link, pomocou ktorého sa čitateľ 

dostane až k zdroju citovanej informácie. 

 

1. Článok4 vo vedeckom časopise 

 

Poradie údajov a schéma interpunkcie: 

Autor1, X., Autor2, Y., Autor3, W. Z. (rok vydania). Celý názov článku. Názov časopisu 

(skratka). Ročník(Vydanie)5: str.-str.6 

 

Príklady:  

Murphy, M. P. (2009). How mitochondria produce reactive oxygen species. Biochem. J. 417(1): 

1-13. 

Kroczek, R. A., Siebert, E. (1990). Optimization of northern analysis by vacuum-blotting, RNA-

transfer visualization, and ultraviolet fixation. Anal. Biochem. 184(1): 90-95. 

 
3 Štandardizovanú skratku vedeckého časopisu je možné vyhľadať na: 

https://home.ncifcrf.gov/research/bja/journams_c.html 
4 Kompletné údaje o článku nájdete v databázach Web of Science, Scopus alebo PubMed. 
5 Vo výnimočných prípadoch majú niektoré časopisy iba Ročník/Vol., nemajú Vydanie/No. (viď v príkladoch: Paul 

a kol., 2014a). 
6 Niektoré časopisy nemajú strany, ale číslo článku, ktoré treba uviesť namiesto strán. Okrem jednoduchého čísla to 

môžu byť aj kombinácie čísel a písmen (viď v príkladoch: Červenák a kol., 2021). 



Paul, S., Bair, T. B., Moye-Rowley, W. S. (2014b). Identification of genomic binding sites for 

Candida glabrata Pdr1 transcription factor in wild-type and ρ0 cells. Antimicrob. Agents 

Chemother. 58(11): 6904-6912. 

Paul, S., Moye-Rowley, W. S., Bair, T. B. (2014a). Multidrug resistance in fungi: regulation of 

transporter-encoding gene expression. Front. Physiol. 5: 143-168. 

Červenák, F., Sepšiová, R., Nosek, J., Tomáška, Ľ. (2021). Step-by-step evolution of telomeres: 

lessons from yeasts. Genome Biol. Evol. 13(2): evaa268. 

 

Poznámka: Články z časopisov sa popisujú rovnako bez ohľadu na to, či sú  

k dispozícii v elektronickej alebo tlačenej forme. 

 

 

2. Monografia 

 

Poradie údajov a schéma interpunkcie: 

Autor1, A., Autor2, B. C. (rok vydania). Celý názov monografie. Vydanie. Vydavateľ, celkový 

počet strán, ISBN. 

 

Príklad:  

Sambrook, J. F., Russell, D. W. (2001). Molecular Cloning: a Laboratory Manual. 3rd edition. 

Cold Spring Harbor Laboratory Press, 999 s., ISBN 978-0-87969-577-4. 

 

 

3. Kapitola v monografii 

 

Poradie údajov a schéma interpunkcie: 

Autor1, Q., Autor2, R. S., Autor3, T. (rok vydania). Celý názov kapitoly: Podnázov. V: Celý 

názov monografie. Editor1, A. Z., Editor2, B. (editori). Vydavateľ, str.-str., ISBN. 

 

Príklad:  

Lang, B., Lavrov, D., Beck, N., Steinberg, S. (2012). Mitochondrial tRNA structure, identity, 

and evolution of the genetic code. V: Organelle genetics: Evolution of organelle genomes 

and gene expression. Bullerwell, C. E. (editor). Springer, s. 431-474, ISBN 978-3-642-

22379-2. 

 

 



4. Záverečná práca 

 

Poradie údajov a schéma interpunkcie: 

Autor, A. (rok vydania). Celý názov práce. Typ práce. Univerzita, Fakulta, Miesto. 

 

Príklad:  

Vajnerová, R. (2016). Sledovanie expresie génov zapojených do patogenézy 

rabdomyosarkómov. Diplomová práca. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 

Praha. 

 

 

5. Príspevok v zborníku 

 

Poradie údajov a schéma interpunkcie: 

Autor1, E. F., Autor2, M., Autor3, R. (rok vydania). Názov odborného podujatia: Názov 

publikácie. Miesto, dátum konania. Rozsah strán príspevku. ISBN (ak je pridelené). 

 

Príklad:  

Lapinová, J., Kotrbová, A., Bryja, V., Pospíchalová, V. (2020). Mass spectrometry analysis of 

extracellular vesicles contained in ovarian cancer ascites. Študentská vedecká konferencia 

PriF UK 2020: Zborník recenzovaných príspevkov. Bratislava, Slovenská republika, 18. 

11.2020. s. 309-314. ISBN 978-80-223-5032-7. 

 

 

6. Webové dokumenty, webové stránky 

 

Poradie údajov a schéma interpunkcie: 

Autor1, X. Y., Autor2, A. B. Názov dokumentu. Webová adresa (citované: dd. mm. rrrr). 

 

Príklady:  

[i1] Šeda, O., Liška, F., Šedová, L. Aktuální genetika. http://biol.lf1.cuni.cz/ucebnice (citované: 

18. 5. 2015). 

[i2] https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2009/summary (citované: 29. 1. 2019). 


