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Příjmení autorů je ideální formátovat jako tzv. kapitálky (liší se od prostých velkých písmen, tzv. 
verzálek), možnost se nabízí v nastavení písma (návod viz níže). Případně lze též příjmení vyznačit 
tučně a reakce tučný font převede na kapitálky.  

 

Monografie  

KÜHN, Z. Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace:  

Analýza příčin postkomunistické právní krize. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 215. 

• opakovaná citace (přípustné varianty):  KÜHN, c. d., s. 219. 

      KÜHN, op. cit., s. 219.  

      KÜHN, Aplikace práva, s. 219. 

Monografie, více dílů 

PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda. 1. díl. Obecná státověda. Praha: Linde, 1998, 

s. 71–73.  

• opakovaná citace (přípustné varianty): PAVLÍČEK, c. d., s. 71–73. 

      PAVLÍČEK, op. cit., s. 71–73.  

      PAVLÍČEK, Ústavní právo, s. 71–73. 

Monografie, více autorů 

BLÁHOVÁ, I. / BLAŽEK, L. / KUKLÍK, J. / ŠOUŠA, J. a kol. Oběti komunistické spravedlnosti: 

Právní aspekty politických procesů 50. let 20. století. Praha: Auditorium, 2013, s. 21 a násl. 

• opakovaná citace (přípustné varianty):  

BLÁHOVÁ / BLAŽEK / KUKLÍK / ŠOUŠA a kol., c. d., s. 21 a násl. 

BLÁHOVÁ / BLAŽEK / KUKLÍK / ŠOUŠA a kol., op. cit., s. 21 a násl. 

BLÁHOVÁ / BLAŽEK / KUKLÍK / ŠOUŠA a kol., Oběti komunistické spravedlnosti, s. 21 a násl. 

 

 

Kolektivní monografie / příspěvek ve sborníku 

GERLOCH, A. / TRYZNA, J. Závaznost právních textů při interpretaci a aplikaci práva soudy a 

argumentace lege artis. In: Gerloch, A. / Tomášek, M. et al. Nové jevy v právu na počátku 21. 

století, 2. díl. Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva, Praha: Karolinum, 2010. s. 58–64.  

• opakovaná citace (přípustné varianty):  

 GERLOCH / TRYZNA, c. d., s. 58–64. 

 GERLOCH / TRYZNA, op. cit., s. 58–64. 

 GERLOCH / TRYZNA, Závaznost právních textů, s. 58–64. 

 

Článek v časopise 

MALÝ, K. Delikty moci a odboje v díle Všehrdově a zemském právu 15. a 16. století. 

Právněhistorické studie, 1961, č. 7, s. 275–287.  

• opakovaná citace (přípustné varianty):  

MALÝ, c. d., s. 275–287. 

MALÝ, op. cit., s. 275–287. 

MALÝ, Delikty moci a odboje, s. 275–287. 



 

Text z internetu 

KOPA, M. Vladimír Čermák – Kafkův proces. [online]. Jiné právo [citováno 1. 4. 2015]. 

Dostupné na: <http:// jinepravo.blogspot.cz/2015/03/vladimir-cermak-kafkuv-proces.html/>. 

 

 

 
Zde, v programu Word, najdete kapitálky (viz oba červené kruhy): 

 

 


