A. ČLÁNKY
Základní odkaz na článek v odborném periodiku
Herman, L. M., Kuczaj, S. A., III, & Holder, M. D. (1993). Responses to
anomalous gestural sequences by a language-trained dolphin: Evidence for
processing of semantic relations and syntactic information. Journal of
Experimental Psychology: General, 122, 184-194.




Velkým písmem pouze první slovo názvu článku, případně podtitul, pokud je uveden, neužívejte uvozovky
Název je ukončen tečkou.
Příklady odkazů na články:

1. Odkaz na článek jednoho autora:
Mellers, B. A. (2000). Choice and the relative pleasure of consequences.
Psychological Bulletin, 126, 910-924.
2. Odkaz na článek dvou autorů:
Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in
organizations. Consulting Psychology Journal: Practice and Research,
45(2), 10-36.
3. Odkaz na článek tří až šesti autorů
Saywitz, K. J., Mannarino, A. P, Berliner, L., & Cohen, J. A. (2000).
Treatment for sexually abused children and adolescents. American
Psychologist, 55, 1040-1049.
4. Odkaz na článek s více, než šesti autory
Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J., Coatsworth, D., Lengua,
L., et al. (2000). An experimental evaluation of ***




Po ocitování příjmení a iniciál šestého autora použijte et.al., k naznačení, že článek napsali ještě i další
autoři
V textu používejte odkazy jako (Wolchik et al., 2000)

Časopisecké články v odborných periodikách v tisku




Článek, který byl podán k publikování a který byl přijat je článkem (v tisku).
V tomto případě neužívejte v citacích rok, stranu ani ročník.
V textu použijte následující styl odkazu:
Zuckerman, M., & Kieffer, S. C. (in press). Race differences in face-ism:
Does facial prominence imply dominance? Journal of Personality and Social
Psychology.

B. KNIHY
Základní citace knihy
Beck, C. A. J., & Sales, B. D. (2001). Family mediation: Facts, myths, and
future prospects. Washington, DC: American Psychological Association.


Jestliže má kniha více než šest autorů, využijte pravidlo pro citování článků o více než šesti autorech.

Encyklopedie a slovníky
Sadie, S. (Ed.). (1980). The new Grove dictionary of music and musicians
(6th ed., Vo1s. 1-20). London: Macmillan.


V případě odkazu na velkou ediční radu, uveďte hlavního editora a potom uveďte et al.

Brožury, kolektiv autorů
Research and Training Center on Independent Living. (1993). Guidelines for
reporting and writing about people with disabilities (4th ed.) [Brochure].
Lawrence, KS: Author.




Citujte stejně jako knihu
Do hranatých závorek napište brochure

Příspěvek z encyklopedie
Bergmann, P. G. (1993). Relativity In The new encyclopaedia Britannica
(Vol. 26, pp. 501-508). Chicago: Encyclopaedia Britannica.

Zpráva z univerzity
Broadhurst, R. G., & Maller, R. A. (1991). Sex offending and recidivism
(Tech. Rep. No. 3). Nedlands, Western Australia: University of Western
Australia, Crime Research Centre.



V případě, že je uveden v názvu university i stát (platí pro USA) a země, potom je již neuvádějte znovu v
místě odkazu na nakladatele.
Prvně uveďte název University, název ústavu nebo organizace, která zprávu vydala.

D. Sborníky z konference nebo sympozia
Publikovaný sborník, publikovaný příspěvek na sympoziu
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self:
Integration in personality. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium on
Motivation: Vol. 38. Perspectives on motivation (pp. 237-288). Lincoln:
University of Nebraska Press.


Uved'te velkým písmenem název sympozia

E. Doktorská disertace a diplomová práce
Citace abstraktu s databáze disertací (příklad publikované disertace)
Bower, D. L. (1993). Employee assistant programs supervisory referrals:
Characteristics of referring and nonreferring supervisors. Dissertation
Abstracts International, 54 (01), 534B. (UMI No. 9315947)

Citace disertace z university (příklad publikované disertace)
Ross, D. F (1990). Unconscious transference and mistaken identity: When a
witness misidentifies a familiar but innocent person from a lineup (Doctoral
dissertation, Cornell University 1990). Dissertation Abstracts International,
51, 417.

I. Elektronická media
Zdroje na internetu
Protocol

Host name

Path to document

File name of specific document

http://

www.apa.org

/monitor/oct00/

workplace.html



V tomto případě je nutné před publikováním ověřit platnost stránky

Internetové články, které jsou převzaty z publikovaných zdrojů.
VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of reference elements in
the selection of resources by psychology undergraduates [Electronic
version]. Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123.



V tomto případě je nutno do závorek dodat Elektronická verze
Pokud se domníváte, že ke článku na internetu bylo něco přidáno nebo bylo něco jakkoliv změněno, potom
je nutné doplnit datum a internetovou adresu.

Článek z internetového časopisu
Fredrickson, B. L. (2000, March 7). Cultivating positive emotions to
optimize health and well-being. Prevention & Treatment, 3, Article 0001a.
Retrieved November 20, 2000, from
http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html

Článek z internetových novin
Glueckauf, R. L., Whitton, J., Baxter, J., Kain, J., Vogelgesang, S., Hudson,
M., et al. (1998, July). Videocounseling for families of rural teens with
epilepsy-Project update. Telehealth News, 2(2). Retrieved from
http://www.telehealth.net/subscribe/ newslettr_4a.html#1

Neperiodika na internetu
Několikastránkový dokument, vytvořený soukromou organizací, bez
data
Greater New Milford (Ct) Area Healthy Community 2000, Task Force on
Teen and Adolescent Issues. (n.d.). Who has time for a family meal? You do!
Retrieved October 5, 2000, from http://vrww.familymealtime.org


V případě, že neznáte datum, použijte n.d. (no date)

Kapitola nebo část internetového dokumentu
3enton Foundation. (1998, July 7). Barriers to closing the gap. In Losing
ground bit by bit: Low-income communities in the information age (chap. 2).
Retrieved from http://www.benton.org/Library/Low-Income/two.html


Uved'te internetový odkaz, který směřuje přímo k dané kapitole.

Samostatný dokument bez autora a bez data.
GVU's 8th WWW user survey. (n.d.). Retrieved August 8, 2000, from
http://www.cc.gatech.edu/gvu/user_surveys/survey1997-10/

Dokument z universitního programu nebo internetových stránek
kateder a ústavů
Chou, L., McClintock, R., Moretti, F., & Nix, D. H. (1993). Technology and
education: New wine in new bottles: Choosing pasts and imagining
educational futures. Retrieved August 24, 2000, from Columbia University,
Institute for Learning Technologies Web site: http://www.ilt.columbia.edu/
publications/papers/newwinel.html

