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(1) Všeobecné pravidlá
Veľkosť písma by ste mali nastaviť na 12 a použiť bežný typ písma, napríklad Times New
Roman alebo podobný font.

(2) Vnútrotextové citácie
(2.1) Autor/Autori
a) Dielo jedného autora: Meno autora spomeňte v uvádzacej vete alebo v zátvorkách zakaždým,
keď dielo citujete.
Wegenerov výskum (1994) ukázal...
(Wegener, 1994: 3)
b) Dielo dvoch autorov: Uveďte oboch autorov v uvádzacej vete alebo v zátvorkách zakaždým,
keď dielo citujete. Vsuňte spojku „a“ medzi mená autorov v rámci textu a v zátvorkách použite
medzi nimi čiarku.
Wegenerov a Pettyho výskum (1994) ukázal...
(Wegener, Petty, 1994: 3)
c) Dielo troch až piatich autorov: Uveďte všetkých autorov v uvádzacej vete alebo
v zátvorkách pri prvom citovaní tohto zdroja.
(Kernis, Cornell, Sun, Berry, Harlow, 1993)
Pri ďalších citáciách použite len priezvisko prvého z autorov a za ním skratku „a kol.“ v
uvádzacej vete alebo v zátvorkách.
(Kernis a kol., 1993)
d) Šesť alebo viac autorov: Použite priezvisko prvého z autorov a za ním skratku „a kol.“ v
uvádzacej vete alebo v zátvorkách.
Harris a kol. (2001) tvrdili...
(Harris a kol., 2001)
e) Neznámy autor: Ak dielo nemá autora, citujte zdroj na základe jeho názvu v uvádzacej vete
alebo použite prvé slovo či prvé dve slová v zátvorkách. Názvy kníh a správ sa uvádzajú
kurzívou alebo podčiarkujú; názvy článkov a kapitol sa uvádzajú úvodzovkami.
Podobnú štúdiu uskutočnili študenti učiaci sa formátovať články z výskumu („Použijúc APA,“
2001).
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f) Organizácia ako autor: Ak je autorom organizácia alebo vládna agentúra, spomeňte
organizáciu v uvádzacej vete alebo ako odkaz v zátvorkách pri prvom citovaní tohto zdroja.
Podľa Inštitútu pre verejné otázky (2000)...
Ak má organizácia všeobecne známu skratku, dajte skratku do hranatých zátvoriek pri prvom
citovaní tohto zdroja, a potom v ďalších citáciách používajte len túto skratku.
Prvé citovanie: (Inštitút pre verejné otázky [IVO], 2000)
Druhé citovanie: (IVO, 2000)
g) Dve alebo viac diel v tej istej zátvorke: Keď vaša citácia v zátvorkách obsahuje dve alebo
viac diel, usporiadajte ich rovnako, ako sa objavujú v zozname použitej literatúry a oddeľte ich
bodkočiarkou.
(Berndt, 2002; Harlow, 1983)
h) Autori s rovnakým priezviskom: Aby nedošlo k nedorozumeniu, použite spolu
s priezviskom aj iniciály krstných mien.
(E. Johnson, 2001; L. Johnson, 1998)
i) Dve alebo viac diel toho istého autora z toho istého roku: Ak máte dva zdroje od toho istého
autora z toho istého roku, použite malé písmená (a, b, c) spolu s rokom pri ich usporadúvaní
v zozname použitej literatúry. Malé písmená použite spolu s rokom aj pri vnútrotextových
odkazoch.
Berndtov výskum (1981a) ilustroval, že...
j) Úvody, predhovory a doslovy: Keď v texte citujete úvod, predhovor alebo doslov,
štandardným spôsobom citujte príslušného autora a rok.
(Funk, Kolln, 1992)
k) Osobná komunikácia: V prípade rozhovorov, listov, e-mailov a inej medziľudskej
komunikácie uveďte meno informátorov, skutočnosť, že išlo o osobnú komunikáciu a dátum
komunikácie. Do zoznamu použitej literatúry túto osobnú komunikáciu nedávajte.
(E. Robbins, osobná komunikácia, 4. januára 2001).
A. P. Smith takisto tvrdila, že mnohé jej študentky mali s príručkou APA problémy (osobná
komunikácia, 3. novembra 2002).
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(2.2) Citovanie nepriamych zdrojov
a) Zdroj v inom zdroji
Ak používate zdroj, ktorý bol citovaný v inom zdroji, uveďte v uvádzacej vete pôvodný zdroj.
Sekundárny zdroj dajte do zoznamu použitej literatúry a uveďte ho aj v zátvorkách.
Johnson tvrdil, že... (ako cituje Smith, 2003: 102).
Poznámka: Keď uvádzate materiál v zátvorkách, zvýraznite citáciu čiarkou, ako uvádza príklad.
b) Elektronické zdroje
Ak je to možné, elektronický dokument citujte rovnako, ako akýkoľvek iný dokument v tvare
autor-rok.
Kenneth (2000) vysvetľoval...
Neznámy autor a neznáma datácia: Ak nie je uvedený autor ani dátum, v uvádzacej vete dajte
do zátvoriek názov alebo prvé slovo či dve z názvu a pridajte skratku „n. d.“ (t. j. „nijaký
dátum“).
Ďalšia štúdia študentov a záverov výskumu odhalila, že študenti uspeli pri konzultovaní
(„Výsledky projektu Krojovaná minulosť“, n. d.)
c) Zdroje bez číslovania strán
Ak elektronický zdroj nemá očíslované strany, mali by ste sa pokúsiť uviesť informáciu, ktorá
pomôže čitateľom citovanú pasáž nájsť. V prípade, že elektronický dokument má očíslované
odseky, použite symbol ¶ alebo skratku „ods.“ a po nej číslo odseku (Hall, 2001, ¶ 5) alebo (Hall,
2001, ods. 5). Ak odseky nie sú očíslované a dokument obsahuje podnadpisy, uveďte príslušný
podnadpis a špecifikujte odsek pod ním. Nezabúdajte, že v niektorých elektronických zdrojoch,
ako sú webové stránky, môžu čitatelia vo svojom prehliadači využiť funkciu Find pri hľadaní
akejkoľvek pasáže, ktorú budete citovať.
Podľa Smitha (1997), ... (Mind over Matter section, ods. 6).
Poznámka: Nikdy nepoužívajte číslovanie webových stránok použité pri ich tlači; každý počítač
totiž tlačí webové stránky s inou pagináciou.
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(2.3) Poznámky pod čiarou
Ak používate poznámky, vložte číslo v tvare horného indexu. Vo Worde použite funkciu Vložiť/
Odkaz/ Poznámka pod čiarou. Čísla poznámok na konci vety majú ísť za bodkou.
Vedci skúmali - niekoľko rokov1 – vyrezávané palice.2 (Tie boli v súčasnosti presunuté do Múzea
ukrajinskej kultúry.3)
Vysvetlivky poskytujú vašim čitateľom doplnkové informácie. Keď ich uvádzate, buďte stručný
a zamerajte sa len na jednu tému. Pokúste sa obmedziť svoje poznámky na jeden malý odsek.
Vysvetlivky môžu okrem toho čitateľov nasmerovať k detailnejším informáciám, ktoré možno
nájsť inde.
Pozri Blackmur (1995), najmä 3. a 4. kapitolu, kde nájdete hĺbkovú analýzu tohto neobyčajného
javu.
1

(3) Zoznam citovanej literatúry
(3.1) Základné pravidlá
Zoznam vašej použitej literatúry (napíšte LITERATÚRA) by sa mal nachádzať na konci článku.
Poskytuje čitateľovi informácie potrebné na to, aby mohol lokalizovať a vyhľadať akýkoľvek
zdroj, ktorý vo svojom texte uvádzate. Každý zdroj, ktorý v článku citujete, sa musí objaviť
v zozname použitej literatúry; podobne aj každá položka v zozname použitej literatúry musí byť
citovaná v texte.
•

•
•

•
•

Mená autorov sa píšu v opačnom poradí (priezvisko je prvé); uvádzajte priezviská
a iniciály pri všetkých autoroch konkrétneho diela, pokiaľ dielo nemá viac ako 6 autorov.
Ak má dielo viac ako 6 autorov, uveďte prvých 6 autorov a potom pridajte a kol. po mene
šiesteho autora, čím naznačíte zvyšných autorov.
Položky zoznamu použitej literatúry by mali byť v abecednom poradí podľa priezviska
prvého autora každého diela.
Ak máte viac ako jeden článok od toho istého autora, bibliografické údaje s jedným
autorom alebo viacerými, ktoré majú presne tých istých autorov uvedených v tom istom
poradí, sa uvádzajú v závislosti od roku vydania, pričom sa začína najstarším.
Ak uvádzate akékoľvek dielo, ktoré nie je časopisecké, ako napríklad knihu, článok alebo
webovú stránku, prvé slovo názvu a podnázvu začnite veľkým písmenom.
Kurzívou uvádzajte názvy dlhších diel, ako sú knihy a časopisy.

a) Jediný autor
Priezvisko ako prvé, po ňom nasledujú autorove iniciály.
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Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in
Psychological Science, 11, 7-10.
b) Dvaja autori
Zoraďte na základe priezvisk a iniciálok. Namiesto „a“ použite čiarku.
Wegener, D. T., Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The hedonic
contingency hypothesis. Journal of Personality & Social Psychology, 66, 1034-1048.
c) Traja až šiesti autori
Zoraďte na základe priezvisk a iniciálok; čiarky oddeľujú mená autorov, pričom pred meno
posledného autora sa dáva takisto čiarka.
Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T. (1993). There's more to selfesteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal
of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.
d) Viac ako šesť autorov
Ak má dielo viac ako 6 autorov, zoraďte prvých šesť ako doteraz a pridajte „a kol.“.
Harris, M., Karper, E., Stacks, G., Hoffman, D., DeNiro, R., Cruz, P., a kol. (2001). Writing labs
and the Hollywood connection. Journal of Film and Writing, 44(3), 213-245.
e) Organizácia ako autor
Inštitút pre verejné otázky (2003).
f) Neznámy autor
Merriam-Webster's collegiate dictionary (10. vyd.) (1993). Springfield, MA: Merriam-Webster.
POZNÁMKA: Ak vaša práca obsahuje citácie zdrojov v zátvorkách bez uvedenia mena autora,
použite skrátenú verziu názvu zdroja namiesto autorovho mena. Zodpovedajúcim spôsobom
použite úvodzovky a kurzívu. Napríklad, citácie dvoch vyššie uvedených zdrojov v zátvorkách
by ste uviedli takto: (Merriam-Webster's, 1993) a („New Drug“, 1993).
g) Dve alebo viac diel toho istého autora
Použite autorovo meno pri všetkých položkách a zoraďte ich podľa rokov (najstaršia sa uvádza
ako prvá).
Berndt, T. J. (1981).

9
Berndt, T. J. (1999).
Ak autor figuruje jednak ako jediný autor a jednak, v prípade iného zdroja, ako prvý autor celej
skupiny, ako prvé uvádzajte tie bibliografické záznamy, kde figuruje sám.
Berndt, T. J. (1999). Friends' influence on students' adjustment to school. Educational
Psychologist, 34, 15-28.
Berndt, T. J., Keefe, K. (1995). Friends' influence on adolescents' adjustment to school. Child
Development, 66, 1312-1329.
Bibliografické záznamy, ktoré majú toho istého prvého autora a iného druhého a/alebo tretieho
autora, sa zoraďujú abecedne na základe priezviska druhého autora alebo priezviska tretieho
autora, ak sú prvý a druhý autor rovnakí.
Wegener, D. T., Kerr, N. L., Fleming, M. A., Petty, R. E. (2000). Flexible corrections of juror
judgments: Implications for jury instructions. Psychology, Public Policy, & Law, 6, 629654.
Wegener, D. T., Petty, R. E., Klein, D. J. (1994). Effects of mood on high elaboration attitude
change: The mediating role of likelihood judgments. European Journal of Social
Psychology, 24, 25-43.
h) Dve alebo viac diel toho istého autora z toho istého roku
Ak použijete viac ako jeden zdroj od toho istého autora (alebo tej istej skupiny autorov
uvedených v rovnakom poradí), ktoré boli vydané v tom istom roku, zoraďte ich v zozname
použitej literatúry podľa abecedy na základe názvu článku alebo kapitoly. Potom pridajte
písmená ku každému roku. Na tieto zdroje odkazujte vo svojom texte tak, ako ich uvádzate
v zozname použitej literatúry, napr.: „Berndt (1981a) podobne tvrdí...“
Berndt, T. J. (1981a). Age changes and changes over time in prosocial intentions and behavior
between friends. Developmental Psychology, 17, 408-416.
Berndt, T. J. (1981b). Effects of friendship on prosocial intentions and behavior. Child
Development, 52, 636-643.
i) Úvody, predhovory a doslovy
Uveďte bibliografické údaje o knihe bežným spôsobom, ale pridajte Úvod, Predhovor alebo
Doslov (podľa relevantnosti) ako kapitolu knihy.
Funk, R. Kolln, M. (1998). Introduction. In: E.W. Ludlow (Ed.), Understanding English
Grammar (s. 1-2). Needham, MA: Allyn and Bacon.
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(3.2) Knihy
a) Základný vzor pri knihách
Autor, A. A. (rok vydania). Názov diela: Veľké písmeno aj pri podnadpise. Miesto vydania:
Vydavateľ.
Poznámka: Pri „mieste vydania“ by ste mali vždy uviesť nielen mesto, ale aj štát, ak ide
o neznáme mesto alebo ak sa dané mesto môže zameniť s iným v inom štáte.
Calfee, R. C., Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for journal
publication. Washington, DC: American Psychological Association.
b) Redigovaná kniha bez autora
Duncan, G. J., Brooks-Gunn, J. (Ed.). (1997). Consequences of growing up poor. New York:
Russell Sage Foundation
c) Redigovaná kniha s autorom alebo autormi
Plath, S. (2000). The unabridged journals (K.V. Kukil, Ed.). New York: Anchor.
d) Preklad
Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities. (F. W. Truscott, F. L. Emory,
Trans.). New York: Dover. (pôvodné dielo vydané 1814).
Poznámka: Keď vo svojom texte uvádzate opätovne vydané dielo, ako je to vo vyššie
spomenutom prípade, malo by mať oba roky vydania: Laplace (1814/1951).
e) Iné ako prvé vydanie
Helfer, M. E., Keme, R. S., Drugman, R. D. (1997). The battered child (5. vyd.). Chicago:
University of Chicago Press.
f) Článok alebo kapitola v redigovanej knihe
Autor, A. A., Autor, B. B. (rok vydania). Názov kapitoly. In: A. Redaktor B. Redaktor (Ed.),
Názov knihy (stránky kapitoly). Miesto vydania: Vydavateľ.
Poznámka: Keď uvádzate strany kapitoly v zátvorkách po názve knihy, použite skratku „s.“ pred
číslicami: (s. 1-21). Táto skratka sa však neuvádza pred číslami strán pri časopiseckých
bibliografických záznamoch s výnimkou novín.

11
O'Neil, J. M., Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys: Metaphor for healing,
transition, and transformation. In: B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the life
cycle. New York: Springer (s. 107-123).
g) Viaczväzkové dielo
Wiener, P. (Ed.). (1973). Dictionary of the history of ideas (zv. 1-4). New York: Scribner's.

(3.3) Články v periodikách
a) Základný tvar
APA príručka predpisuje, aby sa uvádzali priezviská autorov a za nimi iniciály krstných mien;
rok vydania sa dáva do zátvoriek a po nich nasleduje bodka. V názve článku je veľké písmeno len
na začiatku prvého slova. Názov periodika sa uvádza rovnako ako nadpisy a po ňom nasleduje
číslo ročníka, ktoré je spolu s názvom zvýraznené kurzívou.
Autor, A. A., Autor, B. B., Autor, C. C. (rok). Názov článku. Názov periodika, ročník číslo (číslo
vydania), strany.
b) Článok v odbornom časopise s priebežným číslovaním ročníka
Časopisy, ktoré majú súvislé číslovanie v rámci celého ročníka, začínajú prvou stranou prvého
čísla a v čísle 2 sa ďalej kontinuálne pokračuje tam, kde číslo 1 skončilo, atď.
Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. Journal of
Comparative and Physiological Psychology, 55, 893-896.
c) Článok v odbornom časopise so samostatným číslovaním jednotlivých čísel
Časopisy číslované v rámci jedného čísla sa v každom čísle začínajú prvou stranou; preto sa
uvádza číslo v zátvorkách po čísle ročníka. Zátvorky a číslo sa nezvýrazňujú kurzívou ani
podčiarknutím.
Scruton, R. (1996). The eclipse of listening. The New Criterion, 15(30), 5-13.
d) Článok v populárnom časopise
Henry, W. A., III. (1990, 1. apríl). Making the grade in today's schools. Time, 135, 28-31.
e) Článok v novinách
Na rozdiel od iných periodík, skratka s. predchádza čísla strán pri bibliografických údajoch novín
v príručke APA.
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Schultz, S. (2005, 28. december). Calls made to strengthen state energy policies. The Country
Today, pp. 1A, 2A.
f) List redaktorovi
Moller, G. (2002, august). Ripples versus rumbles [List redaktorovi]. Scientific American, 287(2),
12.
g) Recenzia
Baumeister, R. F. (1993). Exposing the self-knowledge myth [Recenzia knihy The self-knower: A
hero under control]. Contemporary Psychology, 38, 466-467.

(3.4) Iné tlačené zdroje
a) Heslo v encyklopédii
Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In: The new encyclopedia britannica (zv. 26, s. 501-508).
Chicago: Encyclopedia Britannica.
b) Dielo analyzované v sekundárnom zdroji
Uveďte zdroj, v ktorom sa dielo analyzovalo:
Coltheart, M., Curtis, B., Atkins, P., Haller, M. (1993). Models of reading aloud: Dual-route and
parallel-distributed-processing approaches. Psychological Review, 100, 589-608.
POZNÁMKA: Dajte sekundárny zdroj do zoznamu použitej literatúry; v texte spomeňte názov
pôvodného diela s odkazom na sekundárny zdroj. Napríklad, ak sa Seidenbergovo a
McClellandovo dielo cituje v Coltheart a kol. a vy ste pôvodné dielo nečítali, uveďte v zozname
použitej literatúry bibliografický údaje Coltheart a kol. V texte použite nasledujúci odkaz:
V Seidenbergovej a McClellandovej štúdii (ako sa cituje v Coltheart, Curtis, Atkins, Haller,
1993), ...
c) Abstrakt dizertácie
Yoshida, Y. (2001). Essays in urban transportation (Doktorská dizertačná práca, Boston College,
2001). Dissertation Abstracts International, 62, 7741A.
d) Vládny dokument
National Institute of Mental Health. (1990). Clinical training in serious mental illness (DHHS
Publication No. ADM 90-1679). Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
e) Správa od súkromnej organizácie
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American Psychiatric Association. (2000). Practice guidelines for the treatment of patients with
eating disorders (2. vyd.). Washington, D.C.: Author.
f) Konferenčný zborník
Schnase, J. L., Cunnius, E. L. (Ed.). (1995). Zborník z CSCL '95: The First International
Conference on Computer Support for Collaborative Learning. Mahwah, NJ: Erlbaum.

(3.5) Elektronické zdroje
a) Článok z on-line periodika
Poznámka: Roku 2007 vydala APA niekoľko dodatkov/modifikácií v súvislosti s uvádzaním
elektronických zdrojov v príručke APA Style Guide to Electronic References. Tieto zmeny sa
odrazili aj nasledujúcich pasážach. Prosím, všimnite si, že v APA sa pri hranatých zátvorkách
nepoužívajú medzery.
On-line články sa uvádzajú podľa rovnakých pravidiel ako tlačené. Uveďte všetky informácie,
ktoré poskytovateľ sprístupní, vrátane čísla v zátvorkách. Uveďte dátum konzultácie článku len
vtedy, ak je predpoklad, že sa informácie budú neskôr aktualizovať alebo meniť (ako je to
v prípade blogov a wiki databáz). Keďže mnohé on-line periodiká sa uverejňujú vo „finálnej“
podobe, dátum nie je potrebný.
Autor, A. A., Autor, B. B. (rok vydania). Názov článku. Názov on-line periodika, ročník, číslo
(ak je k dispozícii). Mesiac, deň, rok konzultácie (ak je to potrebné), z
http://www.someaddress.com/full/url/
Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living Web. A List Apart: For People Who Make
Websites, 149. Získané 2. mája 2006, z http://www.alistapart.com/articles/writeliving
b) Článok v on-line vedeckom časopise
Keďže on-line materiály môžu meniť svoje URL, APA odporúča uvádzať aj tzv. Digital Object
Identifier (DOI), ak je toto dostupné, na rozdiel od URL. DOI predstavuje pokus uvádzať
stabilné, dlhodobé linky na on-line články. Sú špecifické pre každý dokument a pozostávajú
z dlhého alfanumerického kódu. Mnohí vydavatelia, hoci nie všetci, uvádzajú DOI článku na
prvej strane textu.
Všimnite si, že niektoré on-line bibliografie uvádzajú DOI článku, ale kód sa môže skrývať pod
tlačidlom s nápisom „Článok“ alebo to môže byť skratka mena predajcu ako „CrossRef“ alebo
„PubMed“. Toto tlačidlo zvyčajne čitateľa dovedie k celému článku, ktorý bude obsahovať DOI.
Nájdite teda DOI v tlačených publikáciách alebo takých, ktoré vedú k nefunkčným linkám s
„DOI Resolver,“ predajcu/CrossRef.org, čo sa objavuje v strede na ich domovskej stránke.
c) Článok z on-line periodika s prideleným DOI
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Autor, A. A., Autor, B. B. (rok vydania). Názov článku. Názov časopisu, ročník, číslo.
doi:0000000/000000000000
Brownlie, D. Toward effective poster presentations: An annotated bibliography. European
Journal of Marketing, 41(11/12), 1245-1283. doi:10.1108/03090560710821161
d) Článok z on-line periodika bez DOI
On-line články vedeckých časopisov bez DOI vyžadujú URL, ale nie dátum. Ten uvádzajte len
vtedy, ak je pravdepodobné, že sa informácie budú neskoršie aktualizovať alebo meniť (ako je to
v prípade blogov a wiki databáz). Keďže mnohé on-line periodiká sa uverejňujú vo „finálnej“
podobe, dátum nie je potrebný.
Autor, A. A., Autor, B. B. (rok vydania). Názov článku. Názov časopisu, ročník, číslo.
Konzultované deň, mesiac, rok, z http://www.nejakaadresa.com/cele/url/
Kenneth, I. A. (2000). A Buddhist response to the nature of human rights. Journal of Buddhist
Ethics, 8. Získané 20. februára 2001, z http://www.cac.psu.edu/jbe/twocont.html
Ak sa článok zverejňuje aj v tlačenej podobe, URL nie je potrebné. Do hranatej zátvorky po
názve článku uveďte „Elektronická verzia“.
Whitmeyer, J.M. (2000). Power through appointment [Elektronická verzia]. Social Science
Research, 29, 535-555.
e) Článok z databázy
Keď sa odkazuje na materiál získaný z on-line databázy (ako je napríklad databáza v knižnici),
uveďte príslušnú informáciu o tlačenom zdroji (vo forme „normálneho“ tlačeného odkazu pre
daný typ diela). Potom dodajte informáciu, ktorá hovorí o čase konzultácie, a vlastné meno
databázy. To umožní čitateľovi vyhľadať si tlačenú verziu, ak nemá prístup k databáze, z ktorej
bol článok vyňatý. Takisto môžete pridať do zátvoriek číslo odkazu alebo prístupové číslo na
konci, ale APA príručka si to nevyžaduje.
Smyth, A. M., Parker, A. L., Pease, D. L. (2002). A study of enjoyment of peas. Journal of
Abnormal Eating, 8(3). Získané 20. februára 2003 z PsycARTICLES database.
f) Abstrakt
Ak citujete len abstrakt, pričom celý text článku je takisto k dispozícii, uveďte on-line abstrakt
tak ako iné citácie a hneď po názve článku alebo zdroja pridajte „[Abstrakt]“. Ak je dostupný len
abstrakt, napíšte „Abstrakt získaný z“ a uveďte názov databázy alebo URL.
Paterson, P. (2008). How well do young offenders with Asperger Syndrome cope in custody?:
Two prison case studies [Abstrakt]. British Journal of Learning Disabilities, 36(1), 54-58.
Získané z EBSCO Host database.
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Bossong, G. Ergativity in Basque. Linguistics, 22(3), 341-392. Abstrakt získaný z Linguistics
Abstracts Online.
g) Novinový článok
Autor, A. A. (rok, deň, mesiac). Názov článku. Názov novín. Získaný z
http://www.someaddress.com/full/url/
Parker-Pope, T. (2008, 6. máj). Psychiatry handbook linked to drug industry. The New York
Times. Získaný z http://www.nytimes.com
h) Elektronické knihy
Elektronické knihy môžu zahŕňať knihy nachádzajúce sa na súkromných webových stránkach,
databázach alebo dokonca aj v audio formáte. Ak kniha, ktorú používate, je k dispozícii len
v digitálnom formáte alebo je ťažké ju nájsť v tlačenej podobe, použite nasledujúci formát. Ak
dielo nie je priamo dostupné on-line alebo sa musí zakúpiť, uveďte radšej „Dostupné z“ než
„Získaný z“ a nasmerujte čitateľov na miesto, kde ho môžu nájsť.
De Huff, E. W. Taytay’s tales: Traditional Pueblo Indian tales. Získaný z
http://digital.library.upenn.edu/women/dehuff/taytay/
taytay.html
Davis, J. Familiar birdsongs of the Northwest. Dostupné z http://www.powells.com/cgibin/biblio?inkey=19780931686108-0
i) Kapitola/časť webového dokumentu alebo kapitola z on-line knihy
Autor, A. A., Autor, B. B. (rok vydania). Názov článku. In Názov knihy alebo väčšieho
dokumentu (kapitoly alebo číslo časti). Získané deň, mesiac, rok, z
http://www.someaddress.com/full/url/.
Engelshcall, R. S. (1997). Module mod_rewrite: URL Rewriting Engine. In Apache HTTP Server
Version 1.3 Documentation (Apache modules.) Získané 10. marca 2006, z
http://httpd.apache.org/docs/1.3/mod/mod_rewrite.html
Peckinpaugh, J. (2003). Change in the Nineties. In J. S. Bough and G. B. DuBois (Ed.), A century
of growth in America. Získané z GoldStar database.
POZNÁMKA: Použite identifikátor kapitoly alebo časti a uveďte URL, ktorý priamo odkazuje
na kapitolu/časť, nie domovskú adresu webovej stránky.
j) On-line knižné recenzie
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Uveďte informáciu tak, ako by ste to urobili pri normálnom diele, ktoré citujete. (Prvý
doluuvedený príklad je z novinového článku; ten druhý z vedeckého časopisu.) Do hranatých
zátvoriek napíšte „Recenzia knihy“ a doplňte názov recenzovaného diela. Po slovách „Získané z“
dajte webovú adresu, ak je recenzia voľne dostupná každému. Ak recenzia pochádza
z predplateného zdroja alebo databázy, napíšte „Dostupné z“ a uveďte informáciu, kde si možno
recenziu kúpiť.
Zacharek, S. (2008, 27. apríl). Natural women [Recenzia knihy Girls like us]. The New York
Times. Získané z http://www.nytimes.com/2008/04/27/books/review/Zachareck
-t.html?pagewanted=2
Castle, G. (2007). New millennial Joyce [Recenzia kníh Twenty-first Joyce, Joyce's critics:
Transitions in reading and culture, and Joyce's messianism: Dante, negative existence, and the
messianic self]. Modern Fiction Studies, 50(1), 163-173. Dostupné z Project MUSE Web site:
http://muse.jhu.edu/journals/modern_fiction_studies/toc/
mfs52.1.html
k) Diplomová práca/dizertácia z databázy
Biswas, S. (2008). Dopamine D3 receptor: A neuroprotective treatment target in Parkinson's
disease. Získané z ProQuest Digital Dissertations. (AAT 3295214)
l) On-line encyklopédie a slovníky
Encyklopédie a slovníky často neuvádzajú mená autorov. Ak nie je k dispozícii meno autora,
dajte na začiatok bibliografického odkazu názov hesla. Pridajte rok vydania, ak je známy, alebo
spresnite (n. d.), že heslo nemá vročenie. Keďže aktualizácie a modifikácie sa bežne neuvádzajú,
uveďte čas citovania. Keď budete uvádzať URL, zadajte len domovský alebo koreňový index
v porovnaní s URL pri hesle.
Feminism. (n. d.) In Encyclopædia Britannica online. Získané 16. marca 2008, z http://
www.britannica.com
m) On-line bibliografie a anotované bibliografie
Jürgens, R. (2005). HIV/AIDS and HCV in Prisons: A Select Annotated Bibliography. Získané z
http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/alt_formats/hpb-dgps/
pdf/intactiv/hiv-vih-aids-sida-prison-carceral_e.pdf
n) Súbory údajov
Nasmerujte čitateľov na zdrojové dáta uvedením webovej adresy (použite „Získané z“) alebo
všeobecného miesta, kde sa súbory údajov na stránke nachádzajú (použite „Dostupné z“).
United States Department of Housing and Urban Development. Indiana income limits [Dátový
súbor]. Získané z http://www.huduser.org/Datasets/IL/IL08/in_fy2008.pdf
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o) Grafické dáta (napr. interaktívne mapy a iné grafické zobrazenie údajov)
Uveďte meno výskumnej organizácie a po ňom časový údaj. Do hranatých zátvoriek dajte krátke
vysvetlenie, o aký typ údajov ide a v akej forme sa nachádza. Napokon uveďte názov projektu
a informáciu o linke.
Solar Radiation and Climate Experiment. (2007). [Grafická ilustrácia SORCE Spectral Plot 8.
mája 2008]. Solar Spectral Data Access from the SIM, SOLSTICE, and XPS Instruments. Získané
z http://lasp.colorado.edu/cgi-bin/ion-p?page=input_data_for_spectra.ion
p) Kvalitatívne dáta a on-line rozhovory
Ak rozhovor nie je dostupný v audio alebo tlačenej forme, odkážte na rozhovor len v texte (nie
v zozname použitej literatúry) a doplňte do textu mesiac, deň a rok. Ak je audio súbor alebo
prepis dostupný on-line, použite nasledujúci vzor, pričom do hranatých zátvoriek uveďte nosič
(napr. [prepis rozhovoru, audio súbor rozhovoru]):
Butler, C. (osoba realizujúca rozhovor), Stevenson, R. (respondent). (1999). Oral History 2
[prepis rozhovoru]. Získaný z Johnson Space Center Oral Histories Project Web site: http://
www11.jsc.nasa.gov/history/oral_histories/oral_histories.htm
q) On-line poznámky z prednášok a prezentácie
Keď citujete on-line poznámky z prednášok, uistite sa, že ste uviedli formát súboru v hranatých
zátvorkách hneď po názve prednášky (napr. PowerPoint, dokument Word).
Hallam, A. Duality in consumer theory [PDF dokument]. Získané z Lecture Notes Online Web
site: http://www.econ.iastate.edu/classes/econ501/Hallam/index.html
Roberts, K. F. (1998). Federal regulations of chemicals in the environment [PowerPoint].
Získané z http://siri.uvm.edu/ppt/40hrenv/index.html
r) Neperiodický webový dokument, webová stránka alebo správa
Uveďte čo najviac z nasledujúcich informácií. Ak existuje stránka typu
http://www.nejakastranka.com/nejakapodstranka.htm, a nejakapodstranka.htm neobsahuje
informácie, ktoré hľadáte, prejdite na URL http://www.nejakastranka.com/):
Autor, A. A., Autor, B. B. (čas zverejnenia). Názov dokumentu. Získané mesiac deň, rok (len ak
je možné, že sa text časom zmení), z http://webová adresa
POZNÁMKA: Ak internetový dokument predstavuje viac ako webovú stránku, uveďte URL,
ktoré vedie k domovskej stránke alebo počiatočnej stránke dokumentu. A takisto, ak pre daný
dokument nie je uvedený časový údaj, použite (n. d.).
s) Počítačový software/stiahnutý software
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Neuvádzajte bežný kancelársky software (napr. Word, Excel) alebo programovacie jazyky.
Uvádzajte odkazy len na špecializovaný software.
Ludwig, T. (2002). PsychInquiry [počítačový software]. New York: Worth.
Pri softwari, ktorý sa stiahne z webovej stránky, by ste mali uviesť jeho verziu a rok, ak je k
dispozícii.
Hayes, B., Tesar, B., Zuraw, K. (2003). OTSoft: Optimality Theory Software (verzia 2.1)
[Software]. Dostupné z http://www.linguistics.ucla.edu/people/hayes/otsoft/
t) E-mail
E-mailová korešpondencia sa nezahŕňa do zoznamu použitej literatúry, ale odkážte na ňu v texte
pomocou zátvoriek: (E. Robbins, osobná komunikácia, 4. januára 2001).
u) On-line fórum alebo diskusné príspevky
Uveďte názov príspevku a URL diskusného fóra. Prosím, nezabudnite, že názvy jednotlivých
príspevkov v rámci on-line komunít (napr. blogov, diskusných fór, fór) sa nezvýrazňujú
kurzívou. Ak nie je k dispozícii meno autora, uveďte pseudonym. Do hranatých zátvoriek
pridajte čísla identifikujúce správy alebo príspevky, ak ich máte k dispozícii. Rovnako, ak je
k dispozícii, uveďte URL, kde sa príspevok archivuje (napr. „Príspevok zaslaný na...,
archivovaný na...“).
Frook, B. D. (23. júla 1999). New inventions in the cyberworld of toylandia [Msg 25]. Príspevok
zaslaný na http://groups.earthlink.com/forum/messages/00025.html
v) Blog (weblog) a príspevok video blogu
Uveďte názov príspevku a URL. Prosím, nezabudnite, že názvy jednotlivých príspevkov v rámci
on-line komunít (napr. blogov, diskusných fór, fór) sa nezvýrazňujú kurzívou. Ak nie je
k dispozícii meno autora, uveďte pseudonym.
Dean, J. (7. mája 2008). When the self emerges: Is that me in the mirror? Príspevok zaslaný na
http://www.spring.org.uk/
the1sttransport. (26. septembra 2004). Psychology Video Blog #3 [video súbor]. Video zaslané
na http://www.youtube.com/watch?v=lqM90eQi5-M
w) Wiki databázy
Prosím, nezabúdajte, že príručka APA Style Guide to Electronic References varuje autorov, že
wiki databázy (ako napríklad wikipedia) sú prispievateľské projekty, ktoré nemôžu zabezpečiť
odbornosť ani overiteľnosť svojich hesiel.
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OLPC Peru/Arahuay. (n. d.). Získané 1. mája 2008, z OLPC Wiki: http://wiki.laptop.
org/go/OLPC_Peru/Arahuay
x) Audio podcast
Pri všetkých podcastoch uveďte čo najviac informácií; nie všetky nasledujúce údaje bývajú
dostupné. Možno pridať aj identifikátory ako je producent, režisér, atď.
Bell, T., Phillips, T. (6. máj 2008). A solar flare. Science @ NASA Podcast. Podcast získaný z
http://science.nasa.gov/podcast.htm
y) Video podcasty
Pri všetkých podcastoch uveďte čo najviac informácií; nie všetky nasledujúce údaje bývajú
dostupné. Možno pridať aj identifikátory ako je producent, režisér, atď.
Scott, D. (Producent). (5. január 2007). The community college classroom [epizóda 7].
Adventures in Education. Podcast získaný z http://www.adveeducation.com

(3.6) Iné netlačené zdroje
a) Rozhovory, e-maily a ostatná osobná komunikácia
Do zoznamu použitej literatúry nedávajte nijakú osobnú komunikáciu, namiesto toho uveďte vo
svojom hlavnom texte v zátvorkách meno informátorov, skutočnosť, že išlo o osobnú
komunikáciu, a čas komunikácie.
(E. Robbins, osobná komunikácia, 4. januára 2001).
P. Kováčová takisto tvrdila, že mnohí jej študenti mali s Pravidlami citovania a tvorby zoznamu
použitej literatúry problémy (osobná komunikácia, 3. novembra 2002).
b) Film
Základný formát bibliografického zoznamu:
Producent, P. P. (Producent), Režisér, D. D. (Režisér). (časový údaj). Názov filmu [Film]. Krajina
pôvodu: Štúdio alebo distribútor.
Poznámka: Ak sa film alebo videokazeta nevyskytuje v bežnej distribúcii, doplňte do svojho
záznamu po krajine pôvodu nasledovné: (K dispozícii u Meno distribútora, celá adresa a PSČ).
c) Film alebo videokazeta s medzinárodnou alebo celoštátnou dostupnosťou
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Smith, J. D. (Producent), Smithee, A. F. (Režisér). (2001). Really Big Disaster Movie [Film].
USA: Paramount Pictures.
d) Film alebo videokazeta s obmedzenou dostupnosťou
Harris, M. (Producent), Turley, M. J. (Režisér). (2002). Writing labs: A history [Film]. (K
dispozícii u Purdue University Pictures, 500 Oval Drive, West Lafayette, IN 47907)
e) Televízne vysielanie alebo seriál
Producent, P. P. (Producent). (dátum vysielania alebo copyright). Názov vysielania [Televízne
vysielanie alebo televízny seriál]. Mesto pôvodu: Štúdio alebo distribútor.
f) Jeden diel televízneho seriálu
Autor, W. W. (Autor), Režisér, D. D. (Režisér). (čas odvysielania). Názov dielu [Diel televízneho
seriálu]. In: P. Producent (Producent), Názov seriálu. Mesto pôvodu: Štúdio alebo distribútor.
Wendy, S. W. (Autor), Martian, I. R. (Režisér). (1986). The rising angel and the falling ape [Diel
televízneho seriálu]. In: D. Dude (Producent), Creatures and monsters. Los Angeles: Belarus
Studios.
g) Televízne vysielanie
Important, I. M. (Producent). (1. november 1990). The Nightly News Hour [Televízne
vysielanie]. New York: Central Broadcasting Service.
h) Televízny seriál
Bellisario, D. L. (Producent). (1992). Exciting Action Show [Televízny seriál]. Hollywood:
American Broadcasting Company.
i) Hudobná nahrávka
Skladateľ, W. W. (dátum copyrightu). Názov piesne [Nahral umelec, ak nie je zároveň autorom
piesne]. Na Názov albumu [Nosič nahrávky]. Miesto: Značka. (Dátum nahrávania, ak sa líši od
dátumu copyrightu).
Taupin, B. (1975). Someone Saved My Life Tonight [Nahral Elton John]. Na Captain fantastic
and the Brown Dirt Cowboy [CD]. London: Big Pig Music Limited.

