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C I T O V Á N Í   L I T E R A T U R Y   V   B R Y O N O Ř E  
L I T E R A T U R E   C I T A T I O N S   I N   B R Y O N O R A  

 
V našem zpravodaji, jak jste patrně zaregistrovali již v minulém čísle, došlo k některým formálním 
úpravám, mj. pravidel citování literatury. Důvodem bylo zejména přizpůsobit je aktuálním pravidlům 
časopisu Preslia, se kterým se cítíme být do značné míry „pokrevně“ spřízněni (Bryonora je jedním ze 
tří časopisů, které v současné době ČBS vydává). Bohužel není zcela pravdivá informace v tiráži 
Preslie, že pravidla citování odpovídají článku Preslia 43: 187–189 a Zprávy ČSBS, append., 1971, 
a proto se zde pokusím dešifrovat současnou normu Preslie, a zároveň upozorním na tři odchylky od 
ní, které budou od tohoto čísla v Bryonoře uplatňovány. Pravidla tedy odpovídají aktuálním pravidlům 
uplatňovaným v časopise Preslia (od 1/2001), avšak oproti jim budou: 
– citována veškerá periodika v plném znění; výjimku mohou tvořit pouze názvy sérií, sekcí apod. 

Důvodem je značná obtížnost dešifrování mnohých zkratek (jak pro nás, tak pro cizince využívající 
bibliografie českých prací), a pro autory jejich obtížná tvorba, kdy není možné dát uspokojivě 
vyčerpávající pravidla. 

– nebude uváděno místo publikování periodik. V tomto ohledu nepanovala dosud v našich citacích 
jednotnost, místa vydání mnohých periodik jsou velmi obtížně zjistitelná atd. 

– bude sjednoceno psaní & a ‚et‘ (používaného v Preslii pouze ve spojení et al.) na jednotný znak &. 

Pro ilustraci uvádám několik základních příkladů: 
Kocourková J. (2000): Lichenicolous fungi of the Czech Republic (the first commented checklist). – Acta 

Musei Nationalis Pragae, Ser. B, 55: 59–169. 
Alvarez J., Paz-Bermúdez G. & Sánchez-Biezma M. J. (2001): Estudio quimiotaxonómico del género 

Ramalina Ach. (Lecanorales, Ascomycotina) en Galicia (NW de España). – Cryptogamie Mycologie 22: 
271–287.1 

Milde J. (1869): Bryologia Silesiaca. – A. Felix, Leipzig. [ix + 410 pp.]2 
Liška J. & Pišút I. (1995): Lišajníky. – In: Kotlaba F. (ed.), Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov 

rastlín a živočíchov SR a ČR 4. Sinice a riasy, huby, lišajníky, machorasty, p. 120–156, Príroda, 
Bratislava.3 

Buryová B. (1996): Rozšíření druhů rodu Philonotis v České republice. – Ms., 86 pp. [Mgr. thesis, 
Přírodovědecká fakulta UK Praha] 

Pirkenfels J. (1710?): Mappa Circuli Boleslaviensis. – Ms. [Depon. in: Ústřední Státní Archiv, Praha. Sign. 
476/h AVII]4 

Summary 
New rules for literature citations have been briefly described and commented. They conform to the 

recent rules of the major journal of the Czech Bot. Society – Preslia (since 1/2001, online at 
www.ibot.cas.cz/preslia/) with 3 minor aberrations: names of periodicals will be cited in full, place of 
publication in periodicals will not be given, and only the & sign will be used instead of the alteration 
with et. The above examples provide the main framework, for other examples please consult the recent 
issues of Bryonora (since No. 32) and Preslia. 

jk 
                                                           
1 Mezi iniciálami jsou mezery, názvy všech taxonů jsou, v souladu s čas. Preslia, psány kurzívou. 
V paginaci je pomlčka (–), psaná bez mezer. 
2 Pokud je možné zjistit, je třeba uvést vydavatele a místo vydání, počet stran je v hranatých závorkách 
3 Zkratka ed. nebo eds. (nikoli „red.“) je v kulatých závorkách, následují název knihy, paginace, 
vydavatelství a místo vydání, oddělené čárkami. 
4 Rukopis je označen zkratkou Ms., následovanou stránkovým rozsahem (opět příp. s uvedením odlišně 
číslovaných kapitol či příloh). V hranaté závorce se uvádí typ rukopisu a instituce, ve které je rukopis 
deponován. 




