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Studijní cíle 
Po prostudování tohoto modulu budete vědět: 

 co je to číslo České národní bibliografie a kde je najdete, 

 na kterých místech najít formální bibliografické údaje u základních druhů 
dokumentů. 
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1 Číslo České národní bibliografie  
 
Úkol při zkoušce: 
Přiřadit identifikátor čísla České národní bibliografie k záznamu konkrétní monografie 
aktuálně vydané v roce zkoušky. 
 
Pokyn pro zkoušku: 
Najdete záznam zadané publikace v databázi Česká národní bibliografie na webu Národní 
knihovny ČR, v záznamu najdete číslo ČNB (pole 015). Ke zjištění čísla ČNB můžete použít 
rovněž Souborný katalog ČR (CASLIN) či portál Knihovny.cz. 
 
Číslo České národní bibliografie (ČNB) je unikátní identifikátor, který má jednoznačně 
identifikovat českou národní produkci 19., 20. a 21. století. Číslo ČNB by měly mít veškeré 
publikované dokumenty vydané na území ČR od roku 1801 do současnosti. 
 
Od počátku r. 2010 bylo v ČR zavedeno používání čísla České národní bibliografie (čČNB) 
zejména v souvislosti s digitalizací. Cílem bylo zabránit duplicitní digitalizaci. I když 
i v minulosti existovala katalogizační pravidla, mnohé dokumenty byly zpracovány rozdílně. 
Číslo ČNB bylo přiděleno zpětně i všem záznamům obsaženým v  bázi Česká národní 
bibliografie, kterou spravuje Národní knihovna ČR. Toto číslo je systémovým číslem v bázi 
NKC (katalog Národní knihovny ČR v Praze) obohaceným o prefix cnb a je zaručena jeho 
jedinečnost a trvalost. 
 
Některé knihovny generují číslo ČNB při zpracování nových přírůstků. U starší literatury 
žádají pověření pracovníci knihoven Národní knihovnu o přidělení čísla ČNB 
prostřednictvím webovského formuláře. 
 
Do Souborného katalogu ČR se dostává se záznamy Národní knihovny ČR a je uloženo 
v poli 015 (formát MARC 21, platné číslo je v podpoli a; v případě potřeby se používá též 
podpole z pro čísla neplatná). V katalozích knihoven, které používají formát UNIMARC, je 
číslo ČNB v poli 020. Primárním zdrojem pro nalezení čísla ČNB je Česká národní 
bibliografie (ČNB) v systému ALEPH na webu Národní knihovny ČR. 
 
Pamatujte si: 
Číslo České národní bibliografie najdete v těchto polích: 
Formát MARC21 ……… pole 015 (např. Česká národní bibliografie, Souborný katalog ČR 
a katalog Národní knihovny ČR) 
Formát UNIMARC ……. pole 020 (např. již neaktualizovaný katalog SKAT) 
 
Číslo ČNB se nepřiděluje tzv. šedé literatuře. Jedná se např. o nepublikované vysokoškolské 
a habilitační práce, výroční zprávy institucí a škol, katalogy a programy veletrhů a festivalů, 
katalogy aukcí, katalogy výstav, které nejsou distribuovány prostřednictvím knižního trhu (do 
této kategorie nespadají katalogy typu monografie umělce), divadelní programy, komerční 
katalogy, firemní adresáře a seznamy inventáře, vč. přírůstků knihoven, nepublikované 
výzkumné zprávy, propagační materiály (turistické, politické - např. volební, obchodní), 
pozvánky, interní dokumenty apod. V případě pochybností se číslo ČNB nepřiděluje. 
 
Popisná jednotka je stanovena v souladu s typem dokumentu a požadavky na minimální 
záznam pro Souborný katalog ČR. Číslo ČNB nepatří jednotlivým svazkům seriálu, 
jednotlivým svazkům vícesvazkového díla bez významných názvů části, monografické 
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řadě/edici, která zahrnuje díla s vlastními názvy. (Nelze např. použít pro jednotlivý svazek 
pokračujícího zdroje číslo přidělené pokračujícímu zdroji jako celku). 
 
Podle těchto instrukcí jsou čísla přidělována od 1. 6. 2011. Starším záznamům byla čísla 
přidělena automaticky a u šedé literatury budou postupně označena jako neplatná.  
 
Číslo ČNB můžete zjistit v těchto zdrojích:  

 Česká národní bibliografie (databáze na webu Národní knihovny ČR), 

 v Souborném katalogu ČR (databáze na webu Národní knihovny ČR), 
 na portále Knihovny.cz (ve spodní části záznamu je nutné zvolit knihovnu a kliknout 

na záložku „metadata“). 

 

1.1 Databáze Česká národní bibliografie (CNB) 

http://aleph22.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=cnb 
 
Zachycuje českou tiskovou produkci na základě povinného výtisku, který dostává Národní 
knihovna ČR. Dle příslušné legislativy musejí všichni vydavatelé knih zaslat Národní 
knihovně ČR dva exempláře. Je zpřístupněna v systému ALEPH na webu Národní knihovny 
v Praze. Databáze obsahuje celou škálu dokumentů. Nezachycuje články a statě, které 
jsou k dispozici v databázi ANL, a šedou literaturu (např. vysokoškolské kvalifikační práce či 
výzkumné zprávy). 
 
Databáze obsahuje různé vrstvy záznamů, úroveň a způsob zpracování odpovídají době 
zpracování záznamu. Řada záznamů byla doplněna retrokonverzí (přepisem 
katalogizačních lístků). Postupně jsou z databáze odstraňovány záznamy literatury vydané 
na Slovensku. Po roce 1996 byla hlavním normativem AACR2R (Anglo-American 
Cataloguing Rules), od roku 2015 RDA (Resource Description and Access). Záznamy jsou 
opatřeny předmětovými hesly, znaky MDT a skupinou Konspektu. Číslo ČNB najdete pod 
návěštím „Číslo národní bibliografie“. 
 
S vyhledávacími možnostmi systému ALEPH jste byli seznámeni v jiných modulech. 
V databázi CNB lze najít seznamy novinek – nových dokumentů. Číslo ISBN je možné zadat 
ve tvaru se spojovníky i bez spojovníků: 978-80-257-0749-4 nebo 9788025707494. Pokud 
číslo ISBN zapíšete bez spojovníků, je nutné nastavit příslušné pole. Jména zahraničních 
autorek českých překladů se zadávají ve formě jména dle původu země autorky, nikoliv 
v počeštělé podobě, tedy zpravidla bez koncovky –ová, i když je tato počeštělá podoba jména 
uvedena v knize. 
 
Např. příjmení 

 „Lindströmová“ napsat jako „Lindström“, 

 „Stevensová“ napsat jako „Stevens“. 
 
Zástupné znaky: 
?  náhrada části slova (napravo, nalevo, uvnitř), v jednom slově je možné ho použít jen 1x, 
* náhrada části slova (napravo, nalevo, uvnitř), v jednom slově je možné ho použít jen 1x, 
!      náhrada jednoho znaku , 
#     náhrada jednoho až dvou znaků. 

http://aleph22.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=cnb
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Obr. č. 1: Databáze Česká národní bibliografie (CNB) – záznam s číslem ČNB. 
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1.2 Další zdroje k nalezení čísla ČNB 
 
Souborný katalog ČR (CASLIN) 
https://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=skc 
Číslo České národní bibliografie je součástí záznamu obdobně jako v databázi CNB. Najdete 
je pod návěštím (v poli označeném jako) „Číslo nár. bb.“. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 2: Souborný katalog ČR – záznam s číslem ČNB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=skc
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Portál Knihovny.cz 

https://www.knihovny.cz/ 

Na portále Knihovny.cz není číslo ČNB zobrazeno v záznamu ve formátu pro uživatele. Ve 

spodní části záznamu, kde najdete informace o dostupnosti dokumentu v jednotlivých 

knihovnách, je třeba otevřít si záznam ve formátu MARC21, a to kliknutím na záložku 

„metadata“. Metadata jsou v širokém slova smyslu data o primárních datech, jedná se 

vlastně o informace o elektronických objektech. Metadata bývají někdy definována jako 

„data o datech“. V užším významu se pod pojmem metadata rozumějí bibliografické údaje. 

Číslo ČNB najdete v poli 015. 

 
 

Obr. č. 3. Portál Knihovny.cz – záznam ve formátu MARC s číslem ČNB. 
 
 

Číslo ČNB můžete hledat také v katalozích některých knihoven, např. v katalogu Národní 
knihovny ČR (databáze NKC) nebo v katalogu Moravské zemské knihovny v Brně (je nutné 
kliknout na zobrazení záznamu ve formátu UNIMARC/MARC a podívat se na pole číslo 
015). 
 
 
 
 
 

https://www.knihovny.cz/
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DOBROVOLNÉ ÚKOLY K SAMOSTATNÉMU PROCVIČOVÁNÍ 

1. Zjistěte číslo ČNB u knihy Alternativní medicína v České republice od Evy Křížové. 
2. Zjistěte číslo ČNB románu Bratři Karamazovi F. M. Dostojevského z r. 2015. 
3. Zjistěte číslo ČNB u publikace s ISBN 978-80-247-4515-2. 
4. Zjistěte číslo ČNB knihy Mileny Flodrové s názvem Brno a Brňanky. 
5. Zjistěte číslo ČNB u knihy s ISBN 978-80-905122-8-3. 
6. Zjistěte číslo ČNB u knihy s názvem Devatero hokejových zastavení. 
7. Zjistěte číslo ČNB u knihy s ISBN 978-80-264-0151-3. 

  

 

2 Prameny popisu dokumentů  
 
Úkol při zkoušce: 
Určit prameny popisu dokumentu na příkladech konkrétních českých děl různých druhů 
dokumentů vydávaných v České republice a Evropské unii v posledních pěti letech. 
 
Pokyn ke zkoušce: 
Na zkoušce obdržíte jeden exemplář knihy, hudebniny, jedno číslo časopisu, jedno číslo novin 
a jednu mapu (kartografické dílo). U každé tiskoviny určíte místa, na nichž jsou k dispozici 
základní bibliografické údaje o daném výtisku. 
 
Katalogizační pravidla RDA přesně určují pořadí pramenů popisu pro katalogizaci 
jednotlivých druhů dokumentů. U zkoušky z této kompetence nebudeme brát zřetel na pořadí 
pramenů popisu. 
 

2.1 Struktura knihy 
 
Neznámé pojmy najdete v databázi knihovnické terminologie KTD [2] nebo např. zde: 
http://blog.cdsm.cz/z-ceho-se-sklada-kniha/ 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kniha http://www.dusanpolansky.cz/clanky/kniha.html 
http://www.nakladatelstvijh.cz/popis-knihy.html  
http://www.lioness.estranky.cz/clanky/tipy-knih-a-popis-jejich-soucasti.html 
http://www.pistorius.cz/ukazky/Pistorius_Jak_se_dela_kniha.pdf 
 
Pro práci v knihovně je užitečné si zapamatovat následující pojmy. 
 

Titulní list / stránka/ strana 
Hlavní, vstupní list v knize, obsahující základní údaje o dokumentu. Na titulní stránce se jedná 
obvykle o jméno personálního či korporativního autora, názvové údaje, místo a rok vydání, 
jméno nakladatelství (v minulosti tiskárny); na rubu titulního listu se jedná o jméno 
překladatele, základní údaje o originálu, z něhož bylo překládáno, jméno redaktora, popř. 
členů autorského kolektivu, anotaci, v zahraničních publikacích i tiráž, případně jen údaje 
o výrobě knihy, dále datum copyrightu, standardní číslo (např. ISBN, ISSN) atd. Hlavnímu 
titulnímu listu někdy předchází list označovaný jako patitul, jenž obsahuje autora a název díla 
menším písmem. V některých případech však může být pouze jeden titulní list nebo více 
než dva titulní listy. 
 
 
 

http://blog.cdsm.cz/z-ceho-se-sklada-kniha/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kniha
http://www.dusanpolansky.cz/clanky/kniha.html
http://www.nakladatelstvijh.cz/popis-knihy.html
http://www.lioness.estranky.cz/clanky/tipy-knih-a-popis-jejich-soucasti.html
http://www.pistorius.cz/ukazky/Pistorius_Jak_se_dela_kniha.pdf
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Rub titulního listu  
Bývá obvykle cenným zdrojem informací o daném dokumentu. Bývá zde uvedena řada 
nakladatelských a technických údajů o dokumentu. 
 
Tiráž 
Je umístěna zpravidla na poslední stránce knihy ve spodní části (u periodik bývá vytištěna 
na různých místech). Obsahuje bibliografické, vydavatelské a technické údaje o knize. 
Obsahuje soupis bibliografických, vydavatelských a technických údajů o tiskovině, který je 
vytištěn v této tiskovině. 
 
Další součásti knihy  

 Knižní blok: svázané a oříznuté listy knihy bez desek. Tento blok je až na konci 
výroby přilepen do desek obálky pomocí předsádky. Desky tvoří ochranu knih s tzv. 
pevnou vazbou. Knihy s tzv. měkkou vazbou jsou chráněny tzv. obálkou. 

 Předsádka: dvojlist těžšího papíru, který v knihách s pevnou vazbou spojuje knižní 
blok a desky. 

 Přídeští: vnitřní strana přední a zadní desky vazby, popř. její výlep. Přelep přídeští 
plní nejen funkce estetické (zakrývá surovou vnitřní stranu desky), ale i mechanické 
– vyrovnává tah vyvolaný vnějším pokryvem na desce a tím brání její deformaci. 

 Patitul: list před titulním listem. Je zde uveden zpravidla autor a název knihy menším 
písmem. 

 Protititul (frontispis): sudá stránka nalézající se proto hlavnímu titulu. Bývá na ní 
často umístěna ilustrace. 

 Obálka: ochranný nebo ozdobný papír přilepený ke hřbetu knižního bloku 
u brožovaných knih. 

 Přebal: ochranný nebo ozdobný papír navlékaný na knihy s tuhou vazbou. 
 

2.2 Jednotlivé typy dokumentů 
(Věnujte pozornost zejména pramenům popisu knih, novin, časopisů, hudebnin a map). 
 
Knihy 
Různé definice knihy: 

 Rukopisný, tištěný nebo jakýmkoliv způsobem rozmnožený dokument, který je graficky 
a knihařsky zpracovaný do tvaru svazku a tvoří myšlenkový a výtvarný celek. 

 Neperiodický tištěný dokument ve formě svazku. 

 Neseriálový tištěný dokument ve formě kodexu. 

 Tištěný nebo jakýmkoliv jiným způsobem rozmnožený grafický dokument, knihařsky 
zpracovaný do tvaru svazku a tvořící myšlenkový a výtvarný celek v této formě též 
hudebniny, obrazové publikace, alba, atlasy, různé druhy tabulek apod. ve formě 
knihy. 

 Neperiodická publikace s nejméně 49 stranami, nepočítaje v to obálku, která je vydána 
v konkrétní zemi a je dostupná veřejnosti. 

 Duševní dílo vydané v psané, tištěné nebo elektronické formě, obvykle rozdělené na 
stránky a tvořící fyzickou jednotku. 

 
Prameny popisu: 
Titulní stránka, obálka, hlavička (začátek první strany textu nebo záhlaví první stránky), rub 
titulní stránky a tiráž. 
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Kartografické dokumenty/mapy 
Definice: 

 Jakékoli zobrazení části nebo celého povrchu Země nebo jiného nebeského tělesa 
(včetně imaginárního) v jakémkoli měřítku - zejména dvou- a třírozměrné mapy, 
atlasy, glóby, letecké a námořní mapy, letecké či družicové snímky, kartogramy, obrazy 
z ptačí perspektivy apod. 

 Konvenční zobrazení konkrétního nebo abstraktního jevu, který je lokalizován 
v prostoru a čase, ve zmenšeném měřítku. 

 
Prameny popisu: 
Celá mapa, u atlasů preferovanými prameny popisu jsou titulní stránka, obálka, hlavička, 
rub titulní stránky a tiráž.  
Pamatujte si, že mapu musíme zpravidla prohlédnout celou. Některé mapy ve formě listu 
obsahují místo/a, kde se soustřeďují příslušné bibliografické údaje. Toto místo se snažte při 
zkoušce nějakým způsobem popsat, např. zelený pruh vpravo, spodní část mapy. 
 
Noviny 
Periodická publikace, tištěná zpravidla na specifickém papíře, pod stejným názvem, v typické 
úpravě. Noviny vycházejí denně, v určité dny v týdnu nebo nejméně jednou týdně. Obsahují 
aktuální zpravodajství o politických, ekonomických, kulturních a jiných událostech doma 
i v zahraničí, často s komentáři. Vzhledem k tomu, že novinový papír není kvalitní, musejí 
knihovny řešit problém s dlouhodobým uchováváním novin. Noviny jsou v některých 
knihovnách proto zpřístupňovány v reformátované podobě (např. na mikrofilmu nebo 
v digitalizované verzi). 
 
Prameny popisu: 
Katalogizační pravidla nepředepisují pramenu popisu novin, protože bibliografické údaje se 
u novin vyskytují na různých místech. Příslušné číslo novin je nutné zpravidla prolistovat 
celé. Základní bibliografické údaje bývají zpravidla umístěny na první stránce v hlavičce. 
Jednotlivá čísla novin obvykle obsahují souhrn údajů o novinách (tiráž). Tento souhrn údajů 
může být umístěn u každého titulu na jiném místě sešitu/čísla novin. 
U zkoušky je nutné vyjádřit místa v příslušném číslu novin, v němž jsou bibliografické údaje, 
např. hlavičkové údaje nahoře na 1. straně a straně 10 dole. 
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Obr. č. 4:  Noviny – příklad umístění bibliografických údajů (hlavičkové údaje na první 

straně). 
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Obr. č. 5: Noviny – příklad umístění bibliografických údajů (dolní část poslední strany). 
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Časopisy 
Dokumenty, vycházející pod týmž (nebo dlouhodobě stabilním) názvem v pravidelných 
týdenních až půlročních intervalech, který obsahuje příspěvky více autorů a má předem 
stanovený program i zaměření. 
 
Prameny popisu: 
Příslušný sešit časopisu je nutné zpravidla celý prolistovat. Kromě údajů na obálce či první 
straně novin (hlavičkové údaje) obvykle každé číslo obsahuje tiráž, která může být umístěna 
kdekoliv v sešitu časopisu. 
Příklad uvedení pramenů popisu u čísla časopisu při zkoušce: obálka nahoře a strana 3. 
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Obr. č. 6:  Číslo časopisu – příklad umístění bibliografických údajů. 
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Obr. č. 7: Číslo časopisu – příklad umístění bibliografických údajů. 
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Hudebniny 
Definice: 

 Dokument s písemným (grafickým) zobrazením záznamu hudebního díla; základním 
prostředkem záznamu je notové písmo, zařazen však může být i běžný text. 

 Tištěný notový zápis vydaný bez desek, který může i nemusí být tištěn na oddělených 
listech. Hudebnina, která zachycuje tóny, které mají znít současně, se označuje jako 
partitura. 

 
Prameny popisu: 
Titulní stránka, obálka, hlavička, rub titulní stránky, tiráž.  U hudebnin se vyskytují stejné 
prameny popisu jako u knih. 
 
Elektronické dokumenty 
Preferovaný zdroj: obraz - elektronická verze titulní stránky, titulního listu nebo titulní karty.  
Elektronické zdroje na fyzických nosičích: okem čitelný a trvale připojený štítek s názvem. 
Video: titulní snímky či obrazovky, štítek, pouzdro s doprovodným materiálem.  
Online zdroje: vložená metadata v textové podobě. 
 
Zvukové záznamy/dokumenty 
Dokumenty, jejichž obsahem je zvukový záznam v analogové či digitální formě. Běžně se 
používají záznamy hudebního díla či mluveného textu, ale vyskytují se též záznamy zvuků 
určených k použití jako zvukové efekty či zvuková kulisa. 
 
Prameny popisu: 
Trvale připojený štítek, pouzdro nebo doprovodný materiál vydaný souběžně se zdrojem. 
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