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Kritéria hodnocení Způsob ověření 

 
 a 

Určit oblasti věcného popisu v rámci minimálního 

záznamu monografie a pokračujícího díla v českém 

jazyce ve formátu MARC21 (Machine-Readable 

Cataloging, česky „Strojově čitelná katalogizace“) 

Praktické předvedení 

 

 b 
Ověřit správnost kódu Mezinárodního desetinného 

třídění ve dvou záznamech české monografie 

a v jednom záznamu českého pokračujícího díla 

v databázích Národní knihovny České republiky 

a navrhnout jejich případnou opravu 

Praktické předvedení 

 

  c 
Přiřadit příslušné věcné autority k záznamu odborné 

české monografie 
Praktické předvedení 

 
  d 

Přiřadit příslušný geografický termín k záznamu 

českého kartografického dokumentu 
Praktické předvedení 

 

Studijní cíle 

 

Cílem tohoto studijního materiálu je seznámení se se standardy, pravidly a formáty pro 
věcnou katalogizaci. Materiál poskytuje přehled a vysvětlení polí a podpolí pro popis 
věcných selekčních údajů a obsahuje přípravu na praktickou část zkoušek uvedením 
příkladů a jejich řešení s vysvětlením problematiky. 

 

Po prostudování tohoto materiálu budete: 

 
– mít přehled o standardech, formátech a pravidlech pro věcnou katalogizaci 

– umět určit pole bibliografického záznamu pro věcný popis ve formátu MARC21 

– umět určit oblasti věcného popisu v rámci minimálního a doporučeného záznamu 

– umět na základě příkladů zkontrolovat správnost přidělené notace MDT 

– umět přiřadit příslušné věcné autority záznamu monografie a kartografického dokumentu 

 
Klíčová slova 
Pravidla RDA, bibliografický formát MARC21, MARC21 pro autority, tematické autority, 
geografické autority, chronologické autority, formální deskriptory, předmětová hesla Národní 
knihovny, MDT, Metoda Konspektu. 
 
 
 
 
 

Tento modul pro Vás připravila Mgr. Zuzana Řepišová z Masarykovy univerzity, Ústavu 

výpočetní techniky, Knihovnicko-informačního centra.  V případě jakýchkoliv dotazů se 

ozvěte na e-mail: repisova@ics.muni.cz  
 

 

 

 

 

mailto:repisova@ics.muni.cz
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Kurz je realizován za finanční podpory 
Ministerstva kultury České republiky v rámci

projektu Veřejné informační služby knihoven VISK1 

Vysvětlivky k ikonám: 

 
Vyhledejte v externím materiálu / Podívejte se na odkaz / Dostudujte si 

 

Pozor, zapamatujte si / Důležité 
 

 

     Shrnutí aneb Co jste se naučili 

Dobrovolný úkol 
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1 Standardy, pravidla a formáty pro věcnou katalogizaci 
 

– Pravidla RDA  
– MARC21 – Bibliografický formát 
– MARC21 – Formát pro autority 
– MDT – České MDT online 
– Soubor národních věcných autorit (tematické, geografické, chronologické, formální 

deskriptory) 
– Konspekt 
– Informační materiály Národní knihovny ČR 

 

1.1 Pravidla RDA 

 
Pravidla RDA vznikla jako nástupce dosavadních nejrozšířenějších pravidel (Anglo-
amerických katalogizačních pravidel, tzv. AACR2R) používaných nejen v angloamerické 
oblasti, ale i v řadě dalších zemí. Jejich vývoj probíhal od roku 2005 a verze považovaná za 
definitivní byla publikována v roce 2010. Po jejich dokončení se přestalo pracovat na 
změnách a úpravách v AACR2. Pravidla byla sice od počátku koncipována jako 
kompatibilní s AACR2, ale vycházejí především z modelů FRBR (Functional Requirements 
for Bibliographic Records) a FRAD (Functional Requirements for Authority Data). 

Nová katalogizační pravidla přinášejí výrazné změny v bibliografickém popisu dokumentů. 
V záznamech popsaných podle RDA se lze setkat nejen s jinou podobou některých údajů, 
ale i s jinými poli a podpoli, než jaká se používala v záznamech podle AACR2. Drtivá 
většina změn platí pro oblast jmenného popisu. Změnou týkající se všech částí záznamu, je 
zápis bibliografických údajů v té podobě, jak se vyskytují na popisovaném zdroji, tj. žádné 
zkracování slov, opravy nepřesností a chyb tisku, nahrazování slovních vyjádření číslicemi 
apod. Ve věcném popisu se změna týká například rozepisování chronologických údajů 
(namísto stol. se píše století). Pravidla RDA určují, jak zapisovat údaje. 

Další informace o pravidlech RDA najdete na adrese 

https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/rda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/rda
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1.2 MARC21 – Bibliografický formát 
 

Formát slouží pro výměnu dat mezi jednotlivými informačními institucemi nebo systémy. 
Stanoví povinné údaje pro výměnu, pořadí údajů, jejich odpovídající kódová označení 
a pravidla použití. Určuje, kam zapisovat údaje. 

Základní rozdělení polí bibliografického formátu MARC21: 

 

0XX Kontrolní informace, identifikační čísla, kontrolní pole, klasifikační znaky atd.  

1XX Hlavní záhlaví  

2XX Názvy a údaje o vydání, nakladatelské údaje atd.  

3XX Údaje fyzického popisu atd.  

4XX Údaje o edici  

5XX Poznámky  

6XX Věcné selekční údaje  

7XX Vedlejší záhlaví s výjimkou předmětů a edic; propojovací pole  

8XX Vedlejší záhlaví pro edici; knihovní jednotky atd.  

9XX Pole pro národní použití 

 

Pro zápis věcných údajů jsou určena některá pole ve skupině 0XX a všechna pole ve 
skupině 6XX. 
 
072 Kód předmětové kategorie Konspekt, příklad zápisu: 
 
072 7 $a 159.9 $x Psychologie $2 Konspekt $9 17 
 
072 – označení pole 
1. indikátor nedefinovaný (mezera) 
2. indikátor 7 – kód zdroje definován v podpoli $2 
$a – vymezení podpole a jeho identifikátor – kód předmětové kategorie 
159.9 – obsah pole (notace MDT) 
$x – vymezení podpole a jeho identifikátor – zpřesnění kódu předmětové kategorie 
Psychologie – obsah podpole (verbální vyjádření skupiny Konspektu) 
$2 – vymezení podpole a jeho identifikátor – kód zdroje – Konspekt 
Konspekt – obsah podpole 
$9 vymezení podpole a jeho identifikátor – kód skupiny Konspektu (číselné vyjádření) 
17 – obsah podpole 
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080 Mezinárodní desetinné třídění, příklad zápisu: 

080 $a 62 $2 MRF 

080 – označení pole 
indikátory (první a druhý) nedefinované 
$a – vymezení podpole a jeho identifikátor – klasifikační znak MDT 
62 – obsah podpole - znak MDT 
$2 – vymezení podpole a jeho identifikátor – vydání 
MRF – obsah podpole 

 

65007 Vedlejší věcné záhlaví – Věcné téma, příklad zápisu: 

65007 $a slavnosti $7 ph 125624 $z Evropa $y 13.-15. století 

650 – označení pole 
1. indikátor 0 – první úroveň nespecifikována 
2. indikátor 7 – kód zdroje definován v podpoli $2 
$a – vymezení podpole a jeho identifikátor – Věcné téma či geografické jméno jako vstupní prvek 
slavnosti – obsah podpole 
$7 – vymezení podpole a jeho identifikátor – identifikační číslo autority 
ph125624 – identifikační číslo tematické autority 
$z – vymezení podpole a jeho identifikátor – geografické zpřesnění 
Česko – obsah podpole 
$y – vymezení podpole a jeho identifikátor – chronologické zpřesnění 
13.-15. století – obsah podpole 

 

65007 $a svátky $7 ph 116350 $x psychologické aspekty 

$x – vymezení podpole a jeho identifikátor – tematické zpřesnění 
psychologické aspekty – obsah podpole 

 

651 7 Vedlejší věcné záhlaví – Geografické jméno, příklad zápisu: 

651 7 $a Brno (Česko) $7 ge134084 $2 czenas 

651 – označení pole 
1. indikátor nedefinovaný 
2. indikátor 7 – kód zdroje definován v podpoli $2 
$a – vymezení podpole a jeho identifikátor – Geografické jméno 
Brno (Česko) – obsah podpole 
$7 – vymezení podpole a jeho identifikátor – identifikační číslo autority 
ge134084 – identifikační číslo geografické autority 
$2 – vymezení podpole a jeho identifikátor – zdroj záhlaví nebo termínu 
czenas – obsah podpole 

 

Další informace o formátu MARC21 najdete na adrese: 

https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-
politika/katalogizacni-politika/marc21-soubor 

 

 

https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/katalogizacni-politika/marc21-soubor
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/katalogizacni-politika/marc21-soubor
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1.3 MARC21 – Formát pro autority 

 
Formát pro autority je vytvořen tak, aby se v něm daly ukládat údaje o autorizovaných 
formách jmen, předmětů a věcných zpřesnění, které mohou být použity jako záhlaví 
v záznamech MARC, dále odkazy, které k autorizované formě jmen, předmětů a věcných 
zpřesnění směřují a propojení, která vyjadřují vazbu mezi autorizovanými formami. 
 

Ukázka autoritního záznamu věcného termínu sacharidy: 
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Vysvětlení MARC21 struktury pro tematické autority: 

001 Kontrolní číslo 
003 Identifikátor kontrolního čísla 
005 Datum posledního zpracování 
008 Údaje pevné délky 
040 Zdroj katalogizace 
072 7 Kód předmětové kategorie 
        1. indikátor nedefinován 
        2. indikátor identifikuje zdroj předmětové kategorie 
        7 Zdroj specifikován v podpoli $2 
        $a Kód předmětové kategorie 
        $x Zpřesnění kódu předmětové kategorie 
        $9 Číselný kód skupiny 
        $2 kód zdroje 
080 Mezinárodní desetinné třídění 
        1. indikátor vydání (#není informace, 0 - Úplné vydání, 1 - Zkrácené vydání) 
        2. indikátor nedefinován 
        $a Klasifikační znak MDT 
        $c Vysvětlující termín 
        $d Vysvětlující termín anglicky 
        $2 Vydání (z kterého byl znak přidělen) 
150 Záhlaví – věcné téma 
        Indikátory nedefinovány 
        $a Věcné téma či geografické jméno jako vstupní prvek 
        $7 Identifikační číslo autority 
450 Směrování odkazu viz – věcné téma (o) 
        $a Věcné téma či geografické jméno jako vstupní prvek 
        $0 o 
550 Směrování odkazu viz též – věcné téma (o) 
        $a Věcné téma či geografické jméno jako vstupní prvek 
        $w Řídicí podpole, hodnota h podřazené termíny 
                            hodnota g nadřazené termíny 
        $7 Identifikační číslo autority 
75007 Propojovací záhlaví – věcné téma (o) 
        1. indikátor nedefinován 
        2. indikátor identifikuje zdroj předmětové kategorie    
        $a Věcné téma či geografické jméno jako vstupní prvek 
        $2 Zdroj záhlaví nebo termínu 
906 Sledování on-line oprav 
        $a Kód úpravy – datum ve formalizované podobě 
        $b Podpis 

 

Hlavní záhlaví – termín „sacharidy“ je zapsaný v poli 150. V podpoli $7 je opatřen 
jedinečným identifikačním číslem věcné autority „ph125399“. 

K termínu sacharidy jsou vázány 4 skupiny Konspektu (pole 072) které určují kontext, ve 
kterém se termín sacharidy v dokumentu nachází: organická chemie, biochemie, hledisko 
srovnávací fyziologie, nebo oblast hygieny. 

V poli 080 jsou připojeny 4 notace MDT, které sacharidy zařazují do čtyř odlišných skupin 
podle kontextu – chemie, fyziologie dietetika a biochemie. 
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Termíny „cukry“ a „uhlovodany“ v polích 450 jsou nepreferované termíny, od kterých se 
v rejstříku katalogu odkazuje termínem „viz“ na preferovaný termín, v našem případě 
„sacharidy“. Vztah polí 150 a 450 v autoritním záznamu umožní v systému, který pracuje 
s autoritami, vyhledat všechny záznamy, které obsahují slovo „sacharidy“ i když uživatel 
zadá do vyhledávání nepreferovaný termín „cukry“ nebo „uhlovodany“.     

Termíny v poli 550 jsou termíny související s hlavním záhlavím – termínem „sacharidy“. 
Termíny, které nemají podpole $w jsou asociované s termínem „sacharidy“ (glykemický 
index, glykoproteiny, metabolismus sacharidů). Termíny s hodnotou h v podpoli $w jsou 
podřazené slovu „sacharidy“ (biologicky aktivní sacharidy, monosacharidy, oligosacharidy, 
polysacharidy, prebiotika). Termín „organické sloučeniny“ má v podpoli $w hodnotu g a je to 
nadřazený termín k pojmu „sacharidy“. 

 

1.4 MDT – České MDT online 
 

MDT má pevné místo také ve struktuře věcných autorit. Pomáhá ukotvení termínu 
v hierarchii vědních oborů a kontroluje jednoznačnost a systémovost termínu a umožňuje 
svou mezinárodní srozumitelností vytvářet vícejazyčný nástroj. 

 

Předchozí příklad autoritního termínu „sacharidy“ ukazuje ukotvení hlavního záhlaví na 4 
místech v systému MDT – dvakrát ve skupině 5 – Přírodní vědy a dvakrát ve skupině 6 – 
Lékařství. 

 

 

Další informace o MDT z předcházejícího studijního materiálu a ze stránek Národní 
knihovny ČR: 

https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/roztridit/mdt-www 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/roztridit/mdt-www
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1.5 Soubor národních věcných autorit (tematické, geografické, chronologické, 
formální deskriptory) 
 

Tematické autority 

V souboru věcných autorit existují dva typy lexikálních jednotek: preferovaný termín – 
lexikální jednotka užívaná závazně při indexování k vyjádření určitého pojmu 
a nepreferovaný termín – ekvivalent nebo kvaziekvivalent preferovaného termínu; 
nepreferovaný termín není dokumentu přiřazován, ale slouží jako uživatelský vstup do 
abecedního rejstříku; uživatel je odkázán příslušným pokynem (např. viz) k ekvivalentnímu 
preferovanému termínu. 

Mezi lexikálními jednotkami je možno definovat tyto sémantické vztahy: 

vztah ekvivalence, který je jedním ze základních předpokladů řízeného slovníku. Do 
vztahu ekvivalence jsou uváděny synonymní lexikální jednotky, tj. termíny, které se liší 
formou, ale jejichž obsah je identický (označují stejný denotát). Jeden termín je vybrán jako 
preferovaný, ostatní se považují za nepreferované termíny a jsou odkázány na termíny 
preferované; 

Příklad: sacharidy – cukry 

vztah hierarchie, který nastává mezi lexikálními jednotkami téhož sémantického okruhu 
a vyjadřuje poměr nadřazenosti a podřazenosti. Pojem je podřazený druhému pojmu tehdy, 
jestliže k jeho identifikaci musíme použít všechny znaky nutné k identifikaci nadřazeného 
pojmu, přičemž podřazený pojem má minimálně o jeden znak, kterým se od sebe liší, více; 

Příklad: sacharidy – monosacharidy 

vztah asociace, který nastává mezi lexikálními jednotkami, které spolu významově 
souvisejí, avšak jejich vzájemný vztah není možno považovat za hierarchický. 

Příklad: sacharidy – glykemický index 

Věcné tematické údaje se zapisují do pole 650 jako hlavní vstupní prvek v podpoli $a, nebo 
do podpole $x polí 650 a 651 jako tematické zpřesnění. Soubor tematických zpřesnění je 
v autoritním záznamu v poli 680 opatřen poznámkou o použití hesla. 

 

Podrobnější informace na stránkách Národní knihovny: 

https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/vecne-zpracovani-vecne-
autority/temat-aut 

 

 

 

 

 

 

https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/vecne-zpracovani-vecne-autority/temat-aut
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/vecne-zpracovani-vecne-autority/temat-aut
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Geografické autority 

Geografické autority tvoří soubor ověřených a unifikovaných geografických selekčních údajů 
určených pro zpracování a vyhledávání informačních zdrojů/objektů s nezbytným 
odkazovým a poznámkovým aparátem. Součástí autoritního formátu je notační znak 
systematického selekčního jazyka související s autoritním záhlavím a kódované údaje – 
geografický kód. Obsahuje také souřadnice – lokalizace entity na mapě. 

Pro rozlišení a bližší určení používají geografické autority geografický kvalifikátor a obecný 
kvalifikátor. Obecný kvalifikátor se zapisuje jako druhý v pořadí a je od geografického 
kvalifikátoru oddělen konvencí mezera dvojtečka mezera. Příklady: 

 Na Belánce (Plzeň, Česko : ulice) 

 Karviná (Česko : oblast) 

 Karwendel (Německo a Rakousko : pohoří) 

 Lužnice (Rakousko a Česko : řeka : dolní tok) 

 Velký Blaník (Vlašimská pahorkatina, Česko : hora : oblast) 

 Beskydy Radegast CykloTrack (Česko : cyklistická trasa) 

 Česká Lípa-Kamenický Šenov-Česká Kamenice (Česko : železniční trať) 

 Vídeň-Přerov-Olomouc (železniční trať) 

 Naučná stezka Příroda Jablunkovska (Česko) 

 Borecké skály (Česko : přírodní památka) 

 Fuerteventura (Kanárské ostrovy : ostrov) 

 

 

Ukázka záznamu geografické autority: 
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Vysvětlení MARC21 struktury pro geografické autority: 

001 Kontrolní číslo 
003 Identifikátor kontrolního čísla 
005 Datum posledního zpracování 
008 Údaje pevné délky 
040 Zdroj katalogizace 
034 kódované kartografické matematické údaje 
       $d Souřadnice – nejzápadnější délka 
       $e Souřadnice – nejvýchodnější délka 
       $f Souřadnice – nejvýchodnější šířka 
       $g Souřadnice – nejjižnější šířka 
040 Zdroj katalogizace 
       $a Agentura zajišťující původní katalogizaci 
       $b Jazyk katalogizace 
       $c Agentura převádějící záznam do strojem čitelné podoby 
043 Kód geografické oblasti 
       $a Kód geografické oblasti 
       $b Lokální kód geografické oblasti 
       $2 Zdroj lokálního kódu 
080 Mezinárodní desetinné třídění 
       1. indikátor vydání (#není informace, 0 - Úplné vydání, 1 - Zkrácené vydání) 
       2. indikátor nedefinován 
       $a Klasifikační znak MDT 
       $c Vysvětlující termín 
       $2 Vydání (z kterého byl znak přidělen) 
151 Záhlaví – geografické jméno 
       indikátory nedefinované 
       $a Geografické jméno  
       $7 Identifikační číslo autority 
551 Směrování odkazu viz též – geografické jméno (o) 
       $a Geografické jméno  
       $7 identifikační číslo autority 
 
670 Zdroj nalezených informací 
68000 Veřejná všeobecná poznámka  
 
75107 Propojovací záhlaví – geografické jméno (o) 
         $a Geografické jméno jako  
         $7 Identifikační číslo autority 
85642 Elektronický přístup 
         1. indikátor Způsob zpřístupnění (4 HTTP) 
         2. indikátor Vzájemný vztah (2 související zdroj) 
         $u Adresa elektronického zdroje 
         $y Text odkazu 
         $4 N 
906 Sledování on-line oprav 
         $a Kód úpravy – datum ve formalizované podobě 
         $b Podpis 
 

Jak je ukázáno na příkladu, u fyzickogeografických entit (řeky, rybníky, pohoří, hory, pouště, 
jeskyně, údolí apod.) se uvádí dva typy notací MDT – fyzickogeografická charakteristika a 
místo určení.  U jeskyní a propastí se pro fyzickogeografickou charakteristiku vždy používá 
MDT notace (24).  
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V poli 551 jsou asociované termíny Moravský kras (Česko) a Nová Rasovna (Česko : 
jeskyně). 
 
 
Geografická autorita obsahuje v poli 034 souřadnice pro lokalizaci entity na mapě. 
Pro geografická jména na území dnešního Česka ve všech dějinných období i pro 
současnost s výjimkou názvů historických zemí se používá kvalifikátor „Česko“. 
 
Geografické údaje se v bibliografickém záznamu zapisují do pole 651 jako hlavní vstupní 
prvek v podpoli $a, nebo do podpole $z pole 650 jako geografické zpřesnění.  
 
Podrobné informace týkající se geografických autorit na stránkách Národní knihovny: 
 

https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/vecne-zpracovani-vecne-
autority/geograficke-autority-skoleni-2016 

 

Chronologické autority 

Chronologické údaje se do bibliografického záznamu zapisují pokaždé, když je to z hlediska 
obsahu dokumentu významné.  Vyjadřují se číslovkou (připouští se kombinace číslovky s 
předložkami od, do a výrazem století) a zapisují v poli 648 $a, nebo jako chronologické 
zpřesnění v podpoli $y polí 650 a 651. 

U současné produkce lze u témat úzce souvisejících s problematikou dějin používat jako 
chronologické údaje i jednotlivé roky jako mezníky (jako otevřená data). 

Ukázka záznamu chronologické autority: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/vecne-zpracovani-vecne-autority/geograficke-autority-skoleni-2016
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/vecne-zpracovani-vecne-autority/geograficke-autority-skoleni-2016
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Vysvětlení MARC21 struktury pro chronologické autority: 
 
001 Kontrolní číslo 
003 Identifikátor kontrolního čísla 
005 Datum posledního zpracování 
008 Údaje pevné délky 
040 Zdroj katalogizace 
045 Časové období obsahu dokumentu 
        $a Kód časového období 
148 Záhlaví – chronologický termín 
        Indikátory nedefinovány 
        $a Chronologický termín 
        $7 Identifikační číslo autority 
448 Směrování odkazu viz chronologický termín (o) 
        $a Chronologický termín 
        $0 Specifický vztah 
6809 Veřejná všeobecná poznámka 
         $i Vysvětlující text 
74807 Propojovací záhlaví – chronologický termín 
        $a Chronologický termín 
        
$7 Identifikační číslo autority 
906 Sledování on-line oprav 
        $a Kód úpravy – datum ve formalizované podobě 
        $b Podpis 

 
Aplikace chronologických údajů v bibliografických záznamech:  
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/roztridit/chronoludaje-10 
 
Formální deskriptory 
 
Formální deskriptory označují žánr nebo formu dokumentu. Slouží jako zdroj ověřených 
a unifikovaných záhlaví na označení žánru a formy popisovaného nebo vyhledávaného 
informačního zdroje. Je to nástroj sjednocení katalogizační praxe z této oblasti a pomáhá 
uživatelům ke snadnějšímu vyhledávání, nebo filtrování informací. 
 
Ukázka záznamu formálního deskriptoru: 

 
 

https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/roztridit/chronoludaje-10
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Vysvětlení MARC21 struktury pro formální deskriptory: 
 
001 Kontrolní číslo 
003 Identifikátor kontrolního čísla 
005 Datum posledního zpracování 
008 Údaje pevné délky 
040 Zdroj katalogizace 
080 Mezinárodní desetinné třídění 
       1. indikátor vydání (#není informace, 0 - Úplné vydání, 1 - Zkrácené vydání) 
       2. indikátor nedefinován 
       $a Klasifikační znak MDT 
       $c vysvětlující termín 
       $2 Vydání (z kterého byl znak přidělen) 
155 Záhlaví – žánr/forma 
       $a Žánr/forma 
       $7 identifikační číslo autority 
6809 Veřejná všeobecná poznámka 
       $i Vysvětlující text 
75507 Propojovací záhlaví – žánr/forma 
      $a Chronologický termín 
       $7 identifikační číslo autority 
906 Sledování on-line oprav 
        
        $a Kód úpravy – datum ve formalizované podobě 
        $b Podpis 

 
Termín „pohádky“ je společný pro tematické autority i formální deskriptory. Dvě notace MDT  
určují, že s „pohádkou“ jako tematickou autoritou se váže notace 821-34 (dokument je o  
pohádce) a s „pohádkou“ jako formálním deskriptorem formální znak (0:82-34) (dokument je 
pohádka). 
Veřejná poznámka určuje, jak se s termínem pracuje při katalogizaci. 
 
Výčet formálních deskriptorů používaných při věcném zpřístupnění informačních zdrojů: 
 
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/vecne-zpracovani-vecne-
autority/formalni-deskriptory-pouzivane-pri-vecnem-zpristupneni-informacnich-zdroju 
 
 

1.6 Konspekt 
 
V předchozím materiálu jsme si ukázali 26 předmětových kategorií a popsali další členění 
na kategorie a témata. Konspekt je vhodný na vytvoření tematické mapy knihovního fondu v 
dané instituci.  
Dokumentům se přiděluje jedna skupina Konspektu. Výjimku tvoří učebnice, jazykové 
slovníky, bibliografie, biografie, literatura pro děti a mládež, rukopisy, staré tisky a vzácné 
dokumenty, mapy, atlasy, glóby a staré mapy. Přidělují se dvě skupiny, první v pořadí je 
předmět, následuje forma. 
 
Příklad pro učebnice: 
 

 
 
V bibliografickém záznamu se Konspekt zapisuje do pole 072. 

https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/vecne-zpracovani-vecne-autority/formalni-deskriptory-pouzivane-pri-vecnem-zpristupneni-informacnich-zdroju
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/vecne-zpracovani-vecne-autority/formalni-deskriptory-pouzivane-pri-vecnem-zpristupneni-informacnich-zdroju
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1.7 Informační materiály Národní knihovny ČR 

 
Národní knihovna na stránkách Katalogizační politiky soustřeďuje podklady týkající se 
zpracování dokumentů a archivuje všechny související informace. Na jednom místě je 
možné najít dokumentaci ke katalogizačním pravidlům, vstup do Portálu Národních autorit 
ČR, zápisy z jednání pracovních skupin, archiv schválených materiálů i databázi Dotazů ke 
katalogizaci. Databáze umožňuje zadat dotaz ke katalogizačnímu problému a vyhledávat 
v archivu řešených dotazů a schválených řešení. Jsou zde také informace o věcných 
autoritách a věcném zpracování. 
 
Ukázka Dotazu ke katalogizaci týkající se přidělování dvou skupin Konspektu: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace NK ČR pro věcný popis jsou na adrese: 
 
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-
politika/katalogizacni-politika/veczprac1 
 
 
 
 

https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/katalogizacni-politika/veczprac1
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/katalogizacni-politika/veczprac1
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2 Přehled polí a podpolí pro popis věcných selekčních údajů ve formátu 
MARC21 
 
Ve formátu MARC21 slouží k zápisu věcných selekčních údajů následující pole: 
 
  
 072 – Konspekt  
 080 – MDT  
 600 – osobní jméno  
 610 – jméno korporace 
 611 – jméno akce  
 630 – unifikovaný název  
 648 – chronologický termín  
  
650 – věcné téma  
651 – geografické jméno  
653 – volně tvořený termín, tzv. klíčové slovo  
  
655 – forma, žánr dokumentu. 

 
072 Konspekt 
U všech bibliografických záznamů se přiděluje jedna skupina Konspektu. V už zmiňovaných 
případech se udělují skupiny dvě.  
 
080 MDT 
V bibliografickém záznamu se přiděluje stejný počet notací, kolik je v BIB záznamu 
tematických, geografických hesel a formálních deskriptorů. 
 
600 Vedlejší věcné záhlaví – osobní jméno 
V případě, že publikace pojednává o osobě, použije se jmenná autorita a zapíše se do pole 
600 jako vedlejší věcné záhlaví. 
 

 
 
610 Vedlejší věcné záhlaví – jméno korporace 
Pro zápis jména korporace nebo jurisdikce jako předmětu používáme pole 610. 
 

 
 
611 Vedlejší věcné záhlaví – jméno akce 
Pro zápis jména akce jako předmětu používáme pole 611. 
 

 
 
630 Vedlejší věcné záhlaví – unifikovaný název 
Pro zápis unifikovaného názvu jako předmětu používáme pole 630. 
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Pole 600, 610, 611, 630 jsou přebírány ze jmenných autorit. Pro potřeby věcného popisu 
nepoužíváme v těchto polích podpole pro věcná zpřesnění: 
 
 
$v – Formální zpřesnění 
$x – Všeobecné zpřesnění 
$y – Chronologické zpřesnění 
$z – Geografické zpřesnění 
 
648 Vedlejší věcné záhlaví – chronologický termín 
Chronologické údaje jsou vyjádřeny číslovkou (2019), nebo rozsahem (1914-1918) nebo 
otevřeným označením od a do. Zapisují se obyčejně u témat s problematikou dějin. 
 
Chronologické údaje se přebírají ze souboru chronologických autorit a zapisují do pole 648 
s druhým indikátorem 7. 
 

 
 
Pokud se chronologický údaj v souboru autorit nenachází, je možný zápis do pole 648 
s druhým indikátorem 4, bez uvedení podpolí $7 a $2. 
 

 
 
650 Vedlejší věcné záhlaví – věcné téma 
Do pole 650 zapisujeme věcná témata a používáme podpole pro věcná zpřesnění 
v předepsaném pořadí: 
 
$x Tematické zpřesnění 
$z Geografické zpřesnění 
$y Chronologické zpřesnění 
 

 
 
Předmětová hesla zachovávají přirozený slovosled. Všechny důležité informace jsou ve 
vstupním prvku. Kromě hlavního vstupního prvku v podpoli $a se používají se nejvýše dvě 
zpřesnění v pořadí: 
 
téma – tematické zpřesnění 
 

 
 
téma – tematické zpřesnění – čas 
 

 
 
téma – čas 
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téma – místo – čas 
 

 
 
 
651 Vedlejší věcné záhlaví – geografické jméno 
Pro zápis geografické jména používáme pole 651 a pro zápis zpřesnění dodržujeme pořadí: 
 
místo – tematické zpřesnění 
 

 
 
 
místo – čas 
 

 
 
místo – tematické zpřesnění – čas 
 

 
 
 
V polích 650 a 651 můžeme podle potřeby použít tematické zpřesnění zapsané v podpoli 
$x. Tematická hesla, která je možné použít pro tento účel, jsou opatřeny poznámkou 
k použití a ve většině případů se tato hesla nepoužívají na pozici vstupního tematického 
hesla (v poli 650). 
Seznam tematických zpřesnění i s poznámkou o použití je na stránkách NK ČR: 
 
https://autority.nkp.cz/vecne-autority/soubor-tematickych-autorit/tematicka-zpresneni 
 
653 Rejstříkový termín – volně tvořený termín 
Volně tvořené termíny zapisujeme do pole 653. Jsou to termíny, které jsou významové 
a nejsou zpracovány v souboru autorit. Může se jednat například o termíny nove 
vznikajících oborů. 
 

 
 
655 Rejstříkový termín – žánr/forma 
 
Pro zápis žánru nebo formy dokumentu používáme pole 655. Termíny jsou uvedeny 
v množném čísle. 
 

 
 
 
 
 
 

https://autority.nkp.cz/vecne-autority/soubor-tematickych-autorit/tematicka-zpresneni
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Podle rozsahu uváděných údajů se bibliografické záznamy dělí podle české katalogizační 
politiky na:  

 minimální záznam,  

 doporučený záznam 

 záznam pro Českou národní bibliografii. 
 
 
Minimální záznam RDA/MARC21 pro textové monografické zdroje: 
 
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-
politika/minimalni-zaznam-rda-2 
 
Minimální záznam RDA/MARC21 pro textové seriálové zdroje: 
  
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-
politika/minimalni-zaznam-rda-marc21-pro-textove-serialove-zdroje 
 
 

 

2.1 Minimální záznam – údaje věcného popisu 
 
072 Kód předmětové kategorie skupiny Konspektu  

 $a klasifikační znak jako součást skupiny Konspektu  
 $x slovní označení skupiny Konspektu  
 $2 kód zdroje – Konspekt 
 $9 číslo Předmětové kategorie 

 
080 Mezinárodní desetinné třídění (MDT)  

$a klasifikační znak MDT  
$2 vydání 

 
Pole 072 a 080 představují fakultativní údaje. Záznam splňuje rozsah minimálního 
záznamu, obsahuje-li buď znak MDT, nebo údaj skupiny Konspektu. 
 
655 Žánr/Forma  

$a Žánr/forma či základní termín  
$7 identifikační číslo 
$2 Zdroj záhlaví nebo termínu 
 

2.2 Doporučený záznam – údaje věcného popisu 
 
Kromě výše uvedených polí 072, 080a 655 sem patří pole 
 
650 Věcné téma 

$a Věcné téma 
$7 identifikační číslo 
$x Všeobecné zpřesnění 
$z Geografické zpřesnění 
$z Chronologické zpřesnění 
$2 Zdroj záhlaví nebo termínu 

https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/minimalni-zaznam-rda-2
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/minimalni-zaznam-rda-2
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/minimalni-zaznam-rda-marc21-pro-textove-serialove-zdroje
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/minimalni-zaznam-rda-marc21-pro-textove-serialove-zdroje
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Pracovní skupina pro věcné zpracování doporučila uvedení minimálně jednoho tematického 
termínu s vazbou na autorizované systémy (kromě věcného termínu ze souboru národních 
autorit je možné použít termíny MeSH, PSH, EuroVoc, Pedagogického tezauru a dalších. 
 
 

 

2.3 Záznam pro Českou národní bibliografii – údaje věcného popisu 
 
043 – Kód geografické oblasti  
045 – Chronologický kód  
072 – Předmětová kategorie/skupina Konspektu  
080 – MDT  
600 – Osobní jméno použité jako předmět  
610 – Jméno korporace použité jako předmět  
611 – Jméno akce použité jako předmět  
 
630 – Název použitý jako předmět  
648 – Chronologický údaj  
650 – Věcné téma použité jako předmět  
651 – Geografické jméno použité jako předmět  
655 – Forma, žánr či fyzické vlastnosti dokumentu použité jako předmět  
653 – Volně tvořené předmětové termíny 
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3 Ukázky zadání a řešení praktických cvičení zpracování věcného 
katalogizačního záznamu dle platných standardů 
 
Určit oblasti věcného popisu v rámci minimálního záznamu monografie 
a pokračujícího díla v českém jazyce ve formátu MARC21 (Machine-Readable 
Cataloging, česky „Strojově čitelná katalogizace“) 
 
A. Určete oblasti věcného popisu v rámci minimálního záznamu monografie na příkladu 
předložené kopie záznamu ve formátu MARC21 
 
Monografie: 
 
Geniální přítelkyně. Dětství a dospívání / Elena Ferrante ; přeložila Alice Flemrová. -- V českém 
jazyce vydání druhé. -- Praha : Prostor, 2018. -- 301 stran ; 20 cm. -- ISBN 978-80-7260-375-6 
(brožováno) 

 
LDR   -----nam-a22------i-4500 

FMT   BK 

BAS   $a 01 

001   nkc20182971608 

003   CZ-PrNK 

005   20181003092412.0 

007   ta 

008   180322s2018----xr-----g------000-f-cze-- 

015   $a cnb002971608 

020   $a 978-80-7260-375-6 $q (brozovano) $c : Kc 347,00 

035   $a (OCoLC)1035447162 

040   $a ABA001 $b cze $d BOA001 $e rda 

0411  $a cze $h ita 

072 7 $a 821.131.1-3 $x Italska proza $2 Konspekt $9 25 

080   $a 821.131.1-31 $2 MRF 

080   $a (0:82-31) $2 MRF 

1001  $a Ferrante, Elena, $d 1943- $7 pag2008454838 $4 aut 

24010 $a Amica geniale. $l Cesky 

24510 $a Genialni pritelkyne. $p Detstvi a dospivani / $c Elena Ferrante ; 

prelozila Alice Flemrova 

24630 $a Detstvi a dospivani 

250   $a V ceskem jazyce vydani druhe 

264 1 $a Praha : $b Prostor, $c 2018 

300   $a 301 stran ; $c 20 cm 

336   $a text $b txt $2 rdacontent 

337   $a bez media $b n $2 rdamedia 

338   $a svazek $b nc $2 rdacarrier 

500   $a Prelozeno z italstiny 

500   $a Na obalce oznaceni: dil prvni 

655 7 $a italske romany $7 fd132481 $2 czenas 

655 9 $a Italian fiction $2 eczenas 

7001  $a Flemrova, Alice, $d 1970- $7 ola2003193663 $4 aft $4 trl 

901   $b 9788072603756 $f 2. ceske vydani $o 20180403 

9281  $a Prostor 

9102  $a BOA001 $b 2-1404.531,1 

 

9103  $a OLA001 $b 1-340.470 

Z30-1 $n 400 $b 1003417446 $h 54 H 401692 $l 18/pv 04912 $s 08 

Z30-1 $n 211 $b 1003574415 $h I 585542 $l 18/04912 $s 03 

SYS   002971608 
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B. Určete oblasti věcného popisu v rámci minimálního záznamu pokračujícího díla na 
příkladu předložené kopie záznamu ve formátu MARC21 
 
Pokračující dílo: 
 
Respekt. -- Praha : R-Presse, 1990-. --  28-42 cm. -- ISSN 0862-6545 

 
LDR   -----nas-a22------i-4500 

 

FMT   SE 

BAS   $a 01 

 

001   cps19950356910 

003   CZ-PrNK 

005   20180903084926.0 

007   ta 

008   910201c19909999xr-wr-p-------0---b0cze-- 

015   $a cnb000356910 

022   $a 0862-6545 

040   $a ABA001 $b cze $d ABA001 $d BOA001 $d OLA001 $e rda 

072 7 $a 394 $x Verejny a spolecensky zivot. Kazdodenni zivot $2 Konspekt $9 1 

080   $a 32 $2 MRF 

080   $a 316.3 $2 MRF 

080   $a 316.7 $2 MRF 

080   $a (055) $2 MRF 

080   $a (051) $2 MRF 

2100  $a Respekt $b (Praha, Print) 

222 0 $a Respekt $b (Praha, Print) 

24500 $a Respekt 

2463  $a Tydenik respekt 

264 1 $a Praha : $b R-Presse, $c 1990- 

26421 $3 2007-2014 $a Praha : $b Respekt Publishing 

26431 $3 2014- $a Praha : $b Economia, a.s. 

300   $c 28-42 cm 

310   $a 1x tydne 

336   $a text $b txt $2 rdacontent 

337   $a bez media $b n $2 rdamedia 

338   $a svazek $b nc $2 rdacarrier 

3620  $a Roc. 1, c. 1 (1990)- 

500   $a Podnazev v roce 1992: Komentare, rozhovory, reportaze, zpravodajstvi z 

domova a zahranici 

520   $a Politicko-spolecensky tydenik vysoke urovne zameren na komentare, 

rozhovory, reportaze, zpravodajstvi z domova i zahranici 

65007 $a politika $7 ph115795 $2 czenas 

65007 $a spolecnost $7 ph116245 $2 czenas 

65007 $a kultura $7 ph122009 $2 czenas 

655 7 $a zpravodajske casopisy $7 fd133874 $2 czenas 

655 7 $a spolecenske casopisy $7 fd133576 $2 czenas 

7700  $t Svet technologickych novinek 

7760  $t Respekt (On-line) $x 1801-1446 

7870  $t Respekt special $x 2336-6001 

85641 $u http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:36d7c010-21c1-11e2-89b1-

005056827e52 $y Digitalizovany dokument 

 

85641 $3 Online verze $u http://www.respekt.cz $4 N 

9101  $a ABA001 $b Nc 1459 $c 32-5 $r 1990- $t p 

920   $a cppep356910 

968   $a 4e 

969   $a a2 
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970   $n Economia, a.s. $a Pernerova 47, 180 07 Praha 8 

979   $n Respekt - redakce $i Tabery $j Erik $a Pernerova 47, 180 07 Praha 8 $e 

233 074 525 $x redakce@respekt.cz 

 

PSE   $c 5197 $x PV: Roc. 29, c. 1 $q 2018 

PHO   $h Nc 001459 $z do r.1995 

9102  $a BOA001 $b Nov.-0965.203 $r 1990- 

9103  $a OLA001 $b III 302.129 $r 1990- 

LKR   $a PAR $b 001290768 $l NKC01 $m tisteny dokument $n mikrodokument 

SYS   000356910 

 
Řešení: 
 
Minimální záznam – minimální úroveň údajů, které musí posílat knihovny přispívající do 
Souborného katalogu ČR a které umožní základní identifikaci dokumentu a jeho vyhledání. 
 
Oblasti věcného popisu: 
 
072 Kód předmětové kategorie * 
$a klasifikační znak jako součást skupiny Konspektu 
$x slovní označení skupiny Konspektu 
$2 kód zdroje - Konspekt 
 
080 Mezinárodní desetinné třídění (MDT) * 
$a klasifikační znak MDT 
$2 vydání 
 
*) Pro pole 072 a 080: fakultativní údaje - záznam splňuje rozsah minimálního záznamu, 
obsahuje-li buď znak MDT, nebo údaj skupiny Konspektu 
 
655 Žánr/Forma  
$a Žánr/forma či základní termín 
$7 identifikační číslo 
$2 Zdroj záhlaví nebo termínu 
 
 
A. Monografie: 
 
LDR   -----nam-a22------i-4500 

FMT   BK 

BAS   $a 01 

001   nkc20182971608 

003   CZ-PrNK 

005   20181003092412.0 

007   ta 

008   180322s2018----xr-----g------000-f-cze-- 

015   $a cnb002971608 

020   $a 978-80-7260-375-6 $q (brozovano) $c : Kc 347,00 

035   $a (OCoLC)1035447162 

040   $a ABA001 $b cze $d BOA001 $e rda 

0411  $a cze $h ita 

 

072 7 $a 821.131.1-3 $x Italska proza $2 Konspekt $9 25 

080   $a 821.131.1-31 $2 MRF 

080   $a (0:82-31) $2 MRF 
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1001  $a Ferrante, Elena, $d 1943- $7 pag2008454838 $4 aut 

24010 $a Amica geniale. $l Cesky 

24510 $a Genialni pritelkyne. $p Detstvi a dospivani / $c Elena Ferrante ; 

prelozila Alice Flemrova 

24630 $a Detstvi a dospivani 

250   $a V ceskem jazyce vydani druhe 

 

264 1 $a Praha : $b Prostor, $c 2018 

300   $a 301 stran ; $c 20 cm 

336   $a text $b txt $2 rdacontent 

337   $a bez media $b n $2 rdamedia 

338   $a svazek $b nc $2 rdacarrier 

500   $a Prelozeno z italstiny 

500   $a Na obalce oznaceni: dil prvni 

655 7 $a italske romany $7 fd132481 $2 czenas 

655 9 $a Italian fiction $2 eczenas 

7001  $a Flemrova, Alice, $d 1970- $7 ola2003193663 $4 aft $4 trl 

901   $b 9788072603756 $f 2. ceske vydani $o 20180403 

9281  $a Prostor 

 

9102  $a BOA001 $b 2-1404.531,1 

9103  $a OLA001 $b 1-340.470 

Z30-1 $n 400 $b 1003417446 $h 54 H 401692 $l 18/pv 04912 $s 08 

Z30-1 $n 211 $b 1003574415 $h I 585542 $l 18/04912 $s 03 

SYS   002971608 

 
B. Pokračující dílo 
 
LDR   -----nas-a22------i-4500 

FMT   SE 

BAS   $a 01 

001   cps19950356910 

003   CZ-PrNK 

005   20180903084926.0 

007   ta 

008   910201c19909999xr-wr-p-------0---b0cze-- 

015   $a cnb000356910 

022   $a 0862-6545 

040   $a ABA001 $b cze $d ABA001 $d BOA001 $d OLA001 $e rda 

072 7 $a 394 $x Verejny a spolecensky zivot. Kazdodenni zivot $2 Konspekt $9 1 

080   $a 32 $2 MRF 

080   $a 316.3 $2 MRF 

080   $a 316.7 $2 MRF 

080   $a (055) $2 MRF 

080   $a (051) $2 MRF 

2100  $a Respekt $b (Praha, Print) 

222 0 $a Respekt $b (Praha, Print) 

24500 $a Respekt 

2463  $a Tydenik respekt 

264 1 $a Praha : $b R-Presse, $c 1990- 

26421 $3 2007-2014 $a Praha : $b Respekt Publishing 

26431 $3 2014- $a Praha : $b Economia, a.s. 

300   $c 28-42 cm 

310   $a 1x tydne 

336   $a text $b txt $2 rdacontent 

337   $a bez media $b n $2 rdamedia 

338   $a svazek $b nc $2 rdacarrier 

3620  $a Roc. 1, c. 1 (1990)- 

 

500   $a Podnazev v roce 1992: Komentare, rozhovory, reportaze, zpravodajstvi z  
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domova a zahranici 

520   $a Politicko-spolecensky tydenik vysoke urovne zameren na komentare, 

rozhovory, reportaze, zpravodajstvi z domova i zahranici 

65007 $a politika $7 ph115795 $2 czenas 

65007 $a spolecnost $7 ph116245 $2 czenas 

65007 $a kultura $7 ph122009 $2 czenas 

655 7 $a zpravodajske casopisy $7 fd133874 $2 czenas 

655 7 $a spolecenske casopisy $7 fd133576 $2 czenas 

7700  $t Svet technologickych novinek 

7760  $t Respekt (On-line) $x 1801-1446 

 

7870  $t Respekt special $x 2336-6001 

85641 $u http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:36d7c010-21c1-11e2-89b1-

005056827e52 $y Digitalizovany dokument 

85641 $3 Online verze $u http://www.respekt.cz $4 N 

9101  $a ABA001 $b Nc 1459 $c 32-5 $r 1990- $t p 

920   $a cppep356910 

 

968   $a 4e 

969   $a a2 

970   $n Economia, a.s. $a Pernerova 47, 180 07 Praha 8 

979   $n Respekt - redakce $i Tabery $j Erik $a Pernerova 47, 180 07 Praha 8 $e  

 

233 074 525 $x redakce@respekt.cz 

PSE   $c 5197 $x PV: Roc. 29, c. 1 $q 2018 

PHO   $h Nc 001459 $z do r.1995 

9102  $a BOA001 $b Nov.-0965.203 $r 1990- 

9103  $a OLA001 $b III 302.129 $r 1990- 

LKR   $a PAR $b 001290768 $l NKC01 $m tisteny dokument $n mikrodokument 

SYS   000356910 

 
Poznámka: 
 
K věcnému popisu se vztahuje i pole 650, ale v minimálním záznamu není povinnost je 
uvádět. Nicméně všechny větší knihovny se drží doporučeného záznamu a pole 650 
zapisují. 
 
65007 $a politika $7 ph115795 $2 czenas 

65007 $a spolecnost $7 ph116245 $2 czenas 

65007 $a kultura $7 ph122009 $2 czenas 
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Ověřit správnost kódu Mezinárodního desetinného třídění v záznamu české 
monografie a v záznamu českého pokračujícího díla v databázích Národní knihovny 
České republiky a navrhnout jejich případnou opravu 
 
A. Ověřte správnost prvního kódu MDT v záznamu české monografie 
 
Monografie: 
 
 
Vlastivěda 5 : člověk a jeho svět : pro 5. ročník základní školy. Česká republika jako součást Evropy 
/ Petr Chalupa, Věra Štiková. -- 10. vydání. -- Brno : Nová škola, s.r.o., 2018-. -- 2 svazky : ilustrace 
(převážně barevné), mapy, plány ; 30 cm. -- ISBN 978-80-7289-974-6 (učebnice ; brožováno) 

 
LDR   -----nam-a22------ia4500 

FMT   BK 

BAS   $a 01 

001   nkc20182982552 

003   CZ-PrNK 

005   20180702113818.0 

007   ta 

008   180301m20189999xr-abe-c-p----001-0-cze-- 

015   $a cnb002982552 

020   $a 978-80-7289-974-6 $q (ucebnice ; $q brozovano) 

035   $a (OCoLC)1043901574 

040   $a BOA001 $b cze $d ABA001 $e rda 

043   $a e-xr--- $a e------ 

072 7 $a 913(4) $x Geografie Evropy, realie, cestovani $2 Konspekt $9 7 

072 7 $a 37.016 $x Ucebni osnovy. Vyucovaci predmety. Ucebnice $2 Konspekt $9 22 

080   $a 913(437.6) $2 MRF 

080   $a 913(4) $2 MRF 

080   $a 908(437.3) $2 MRF 

080   $a 908(4) $2 MRF 

080   $a (075.2) $2 MRF 

1001  $a Chalupa, Petr, $d 1945- $7 jn20000400376 $4 aut 

24510 $a Vlastiveda 5 : $b clovek a jeho svet : pro 5. rocnik zakladni skoly. $p  

 

Ceska republika jako soucast Evropy / $c Petr Chalupa, Vera Stikova 

2463  $a Vlastiveda pro 5. rocnik zakladni skoly 

2463  $a Clovek a jeho svet 

24630 $a Ceska republika jako soucast Evropy 

250   $a 10. vydani 

264 1 $a Brno : $b Nova skola, s.r.o., $c 2018- 

300   $a 2 svazky : $b ilustrace (prevazne barevne), mapy, plany ; $c 30 cm 

336   $a text $b txt $2 rdacontent 

336   $a staticky obraz $b sti $2 rdacontent 

337   $a bez media $b n $2 rdamedia 

338   $a svazek $b nc $2 rdacarrier 

338   $a list $b nb $2 rdacarrier 

4901  $a Duhova rada 

500   $a Upraveno v souladu s RVP ZV 

500   $a Zarazeno do seznamu ucebnic pro zakladni vzdelavani jako soucast ucelene 

rady pro vzdelavaci obor Clovek a jeho svet 

500   $a Na prirucni mape uvedeno: nahradni mapa k ucebnici Vlastiveda 5 - Ceska 

republika jako soucast Evropy, ctvrte vydani (treti dotisk, 2018) 

500   $a Obsahuje rejstrik 

5051  $a ucebnice. 2018. 79 stran + 1 prirucni mapa (29 x 56 cm, slozeno na 29 x 

21 cm) 
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65007 $a regionalni geografie $7 ph116030 $z Cesko $2 czenas 

65007 $a regionalni geografie $7 ph116030 $z Evropa $2 czenas 

65009 $a regional geography $z Czechia $2 eczenas 

 

65009 $a regional geography $z Europe $2 eczenas 

651 7 $a Cesko $7 ge128065 $x vlastiveda $2 czenas 

651 7 $a Evropa $7 ge137210 $x vlastiveda $2 czenas 

651 9 $a Czechia $x history and geography $2 eczenas 

651 9 $a Europe $x history and geography $2 eczenas 

655 7 $a ucebnice zakladnich skol $7 fd133773 $2 czenas 

655 9 $a textbooks (elementary) $2 eczenas 

7001  $a Stikova, Vera $7 mzk2009512876 $4 aut 

830 0 $a Duhova rada $0 s 

 

901   $f 10. vydani $o 20180619 

9102  $a BOA001 $b 4-1405.594 $s ucebnice 

9103  $a OLA001 $b 2-038.278 $s ucebnice 

Z30-1 $n 215 $b 1003425958 $h 54 D 200009 $l 18/pv 09040 $s 08 $p ucebnice 

Z30-1 $n 211 $b 1003571694 $h III 235340 $l 18/09040 $s 03 $p ucebnice 

SYS   002982552 

 
B. Ověřte správnost kódu MDT v záznamu českého pokračujícího díla 
 
Pokračující dílo:  
 
Reflex : CS - Společenský týdeník. -- Praha : Ringier ČR, 1990-. --  29-31 cm. -- ISSN 0862-6634 

 
LDR   -----nas-a22------i-4500 

FMT   SE 

BAS   $a 01 

001   cps19950356130 

003   CZ-PrNK 

005   20190104142840.0 

007   ta 

008   910125c19909999xr-wr-p-------0---b0cze-- 

015   $a cnb000356130 

022   $a 0862-6634 

040   $a ABA001 $b cze $d ABA001 $d BOA001 $d OLA001 $e rda 

072 7 $a 316.7 $x Sociologie kultury. Kulturni zivot $2 Konspekt $9 1 

080   $a 316.8 $2 MRF 

080   $a 316.3 $2 MRF 

 

080   $a 32 $2 MRF 

080   $a 929-058.1 $2 MRF 

080   $a (051) $2 MRF 

2100  $a Reflex $b (Praha) 

222 0 $a Reflex $b (Praha) 

24500 $a Reflex : $b CS - Spolecensky tydenik 

2463  $a Reflex CS 

264 1 $a Praha : $b Ringier CR, $c 1990- 

26421 $3 2010-2014 $a Praha : $b Ringier Axel Springer CZ 

26431 $3 2014- $a Praha : $b Czech News Center 

300   $c 29-31 cm 

310   $a 1x tydne 

336   $a text $b txt $2 rdacontent 

337   $a bez media $b n $2 rdamedia 

338   $a svazek $b nc $2 rdacarrier 

3620  $a Roc. 1, c. 1 (1990)- 

500   $a Rozsah a rozmery pro registraci: 64+8 s., 280/310 
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65007 $a kultura a spolecnost $7 ph122010 $2 czenas 

 

65007 $a spolecnost $7 ph116245 $2 czenas 

65007 $a politika $7 ph115795 $2 czenas 

65007 $a osobnosti $7 ph115615 $2 czenas 

655 7 $a spolecenske casopisy $7 fd133576 $2 czenas 

7700  $t Excellent 

7700  $t Reflex special 

7760  $t Reflex online $x 1213-9017 

85641 $3 Online verze $u http://www.reflex.cz/ $4 N 

85641 $u http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:d15c20d0-276a-11e4-8413-

5ef3fc9ae867 $y Digitalizovany dokument 

9101  $a ABA001 $b Nc 1482 $c 0-1 $r 1990- $t p 

920   $a cppep100016 

968   $a 12a 

969   $a a1 

970   $n Czech News Center a.s. $a Komunardu 42, 170 00 Praha 7 

979   $n Reflex - redakce $i Stonis $j Marek $a Komunardu 42, 170 00 Praha 7 $e 

225 977 442 $f 225 977 420 $x reflex@reflex.cz 

PSE   $c 5216 $i 46 280 $x PV: Roc. 29, c. 1 $q 2018 

PHO   $h Nc 001482 $z do r.1995 

9102  $a BOA001 $o 2019 $b 03624-0961.919 $r 1990- $s 1- 

9103  $a OLA001 $b II 823.029 $r 1990- $s 1- 

SYS   000356130 

 

Řešení: 
 
A. Monografie 
 
Vycházíme z prvního předmětového hesla, které koresponduje s prvním znakem MDT  

65007 $a regionalni geografie $7 ph116030 $z Cesko $2 czenas, v souboru 
věcných autorit najdeme notaci MDT k pojmu regionální geografie 913, v souboru 
geografických autorit najdeme a ověříme správnost notace MDT pro Česko  (437.3), 
omylem uvedena notace pro Slovensko (437.6) 
 
Je možné ověřit taktéž v MDT online, jde o složenou notaci, ověřujeme jednotlivé části 
samostatně. 
 
LDR   -----nam-a22------ia4500 

FMT   BK 

BAS   $a 01 

001   nkc20182982552 

003   CZ-PrNK 

005   20180702113818.0 

007   ta 

008   180301m20189999xr-abe-c-p----001-0-cze-- 

015   $a cnb002982552 

020   $a 978-80-7289-974-6 $q (ucebnice ; $q brozovano) 

035   $a (OCoLC)1043901574 

040   $a BOA001 $b cze $d ABA001 $e rda 

043   $a e-xr--- $a e------ 

072 7 $a 913(4) $x Geografie Evropy, realie, cestovani $2 Konspekt $9 7 

072 7 $a 37.016 $x Ucebni osnovy. Vyucovaci predmety. Ucebnice $2 Konspekt $9 22 

080   $a 913(437.6) $2 MRF správně (437.3) 

080   $a 913(4) $2 MRF 

080   $a 908(437.3) $2 MRF 

080   $a 908(4) $2 MRF 

080   $a (075.2) $2 MRF 
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1001  $a Chalupa, Petr, $d 1945- $7 jn20000400376 $4 aut 

24510 $a Vlastiveda 5 : $b clovek a jeho svet : pro 5. rocnik zakladni skoly. $p  

 

 

Ceska republika jako soucast Evropy / $c Petr Chalupa, Vera Stikova 

2463  $a Vlastiveda pro 5. rocnik zakladni skoly 

2463  $a Clovek a jeho svet 

24630 $a Ceska republika jako soucast Evropy 

250   $a 10. vydani 

264 1 $a Brno : $b Nova skola, s.r.o., $c 2018- 

300   $a 2 svazky : $b ilustrace (prevazne barevne), mapy, plany ; $c 30 cm 

336   $a text $b txt $2 rdacontent 

336   $a staticky obraz $b sti $2 rdacontent 

337   $a bez media $b n $2 rdamedia 

338   $a svazek $b nc $2 rdacarrier 

338   $a list $b nb $2 rdacarrier 

4901  $a Duhova rada 

500   $a Upraveno v souladu s RVP ZV 

500   $a Zarazeno do seznamu ucebnic pro zakladni vzdelavani jako soucast ucelene 

rady pro vzdelavaci obor Clovek a jeho svet 

500   $a Na prirucni mape uvedeno: nahradni mapa k ucebnici Vlastiveda 5 - Ceska 

republika jako soucast Evropy, ctvrte vydani (treti dotisk, 2018) 

500   $a Obsahuje rejstrik 

5051  $a ucebnice. 2018. 79 stran + 1 prirucni mapa (29 x 56 cm, slozeno na 29 x 

21 cm) 

65007 $a regionalni geografie $7 ph116030 $z Cesko $2 czenas 

65007 $a regionalni geografie $7 ph116030 $z Evropa $2 czenas 

65009 $a regional geography $z Czechia $2 eczenas 

65009 $a regional geography $z Europe $2 eczenas 

651 7 $a Cesko $7 ge128065 $x vlastiveda $2 czenas 

651 7 $a Evropa $7 ge137210 $x vlastiveda $2 czenas 

651 9 $a Czechia $x history and geography $2 eczenas 

651 9 $a Europe $x history and geography $2 eczenas 

655 7 $a ucebnice zakladnich skol $7 fd133773 $2 czenas 

655 9 $a textbooks (elementary) $2 eczenas 

7001  $a Stikova, Vera $7 mzk2009512876 $4 aut 

830 0 $a Duhova rada $0 s 

901   $f 10. vydani $o 20180619 

9102  $a BOA001 $b 4-1405.594 $s ucebnice 

9103  $a OLA001 $b 2-038.278 $s ucebnice 

Z30-1 $n 215 $b 1003425958 $h 54 D 200009 $l 18/pv 09040 $s 08 $p ucebnice 

Z30-1 $n 211 $b 1003571694 $h III 235340 $l 18/09040 $s 03 $p ucebnice 

SYS   002982552 

 
B. Pokračující dílo 
 
Vycházíme z prvního předmětového hesla, které koresponduje s prvním znakem MDT 

65007 $a kultura a spolecnost $7 ph122010 $2 czenas, v souboru tematických autorit  
 
vyhledáme pojem kultura a společnost a zkontrolujeme notaci MDT. 
 
Správnou notaci můžeme zkontrolovat i v MDT online, jedná se o složenou notaci, 
ověřujeme její jednotlivé části. 
 
LDR   -----nas-a22------i-4500 

FMT   SE 

BAS   $a 01 

001   cps19950356130 
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003   CZ-PrNK 

005   20190104142840.0 

007   ta 

008   910125c19909999xr-wr-p-------0---b0cze-- 

015   $a cnb000356130 

 

022   $a 0862-6634 

040   $a ABA001 $b cze $d ABA001 $d BOA001 $d OLA001 $e rda 
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Přiřadit příslušné věcné autority k záznamu odborné české monografie 
 
Monografie: 
 
 
Krejčová, Lenka 
Dyslexie : psychologické souvislosti / Lenka Krejčová. -- Vydání 1.. -- Praha : Grada, 2019. -- 248 
stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Psyché) 
ISBN 978-80-247-3950-2 (brožováno) 

 
Řešení: 
 
V katalogu Národní knihovny je k dispozici náhled do obsahu odborné monografie. Z něho 
určíme kromě pojmu dyslexie i další pojmy: čtení, psaní, učení, děti školního věku, 
dospělí. 
Tyto témata konzultujeme se souborem tematických autorit. K autoritám je přiřazen třídník 
MDT, formální deskriptor je určen zadáním úkolu (monografie). Z obsahu je možné zjistit, že 
monografie nepojednává o dyslexii z hlediska psychiatrického, ale z hlediska 
pedagogického a přidělená třída Konspektu tomu bude odpovídat. 
 
Pole věcného popisu ve formátu MARC21: 
 
072 7  Konspekt 
080     MDT 
65007 Tematické heslo 
655 7  Formální deskriptor 
 
Třída Konspektu 
072 7 $a 376 $x Vychova a vzdelavani zvlastnich skupin osob $2 Konspekt $9 22 

 
Každá notace MDT koresponduje s tematickou autoritou (pole 650) 
080   $a 616.89-008.434.5 $2 MRF 

080   $a 159.953.5 $2 MRF 

080   $a 028.02 $2 MRF 

080   $a 37.016:003-028.31 $2 MRF 

080   $a 376 $2 MRF 

080   $a 316.346.32-053.5 $2 MRF 

080   $a 316.346.32-053.8 $2 MRF 

 
Notace koresponduje s formou dokumentu (pole 655) 
080   $a (048.8) $2 MRF 

 
Tematická hesla 
65007 $a dyslexie $7 ph119667 $2 czenas 

65007 $a uceni $7 ph126979 $2 czenas 

65007 $a cteni $7 ph128190 $2 czenas 

65007 $a psani $7 ph115938 $2 czenas 

65007 $a reedukace $7 ph395736 $2 czenas 

65007 $a deti skolniho veku $7 ph119714 $2 czenas 

65007 $a dospeli $7 ph119582 $2 czenas 
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Anglické ekvivalenty česke formy tematického hesla 
65009 $a dyslexia $2 eczenas 

65009 $a learning $2 eczenas 

65009 $a reading $2 eczenas 

65009 $a writing $2 eczenas 

65009 $a reeducation $2 eczenas 

65009 $a school children $2 eczenas 

65009 $a adults $2 eczenas 

 

Formální deskriptor a anglické verze téhož 
655 7 $a monografie $7 fd132842 $2 czenas 

655 9 $a monographs $2 eczenas 

 
Přiřadit příslušný geografický termín k záznamu českého kartografického dokumentu 

 
Kartografický dokument: 
 
Šumava : Železnorudsko, Povydří, Vimpersko, Trojmezí : turistická mapa s cyklotrasami 1:50 000 / 
zpracovala a vydala Kartografie Praha, a.s.. -- 7. vydání. -- Měřítko 1:50 000 (E 13°10'08"--E 
14°00'54"/N 49°07'00"--N 48°55'25"). -- Praha : pro Mapcentrum s.r.o. vydala Kartografie Praha, 
a.s., 2018. -- 1 mapa na 4 částech : obě strany, barevná ; 187 x 175 cm, na listu 67 x 98 cm, 
složeno na 23 x 13 cm. -- ISBN 978-80-7393-477-4 (složeno)   ISBN 978-80-739-477-4 (chybné) 

 
Poznámka: přiřaďte skupinu Konspektu a geografický termín 
 
Řešení: 
 
Příslušná pole ve formátu MARC21: 
072 7  Konspekt 
651 7  Geografické heslo 
 
Přidělujeme dvě skupiny Konspektu, protože se jedná o popis mapy. Téma na prvním 
místě, forma na druhém. 
 
072 7 $a 913(437) $x Geografie Ceska a Slovenska, realie, cestovani $2 Konspekt 

$9 7 

072 7 $a 912 $x Mapy. Atlasy. Globy $2 Konspekt $9 7 

 
U geografických hesel rozlišujte, jestli se jedná o konkrétní místo, nebo oblast 
(ne 651 7 $a Zelezna Ruda (Cesko) $7 ge131596 $2 czenas) 
 
651 7 $a Sumava (pohori) $7 ge128617 $2 czenas 

651 7 $a Zelezna Ruda (Cesko : oblast) $7 ge131597 $2 czenas 

651 7 $a Vydra (Cesko : reka : oblast) $7 ge138337 $2 czenas 

651 7 $a Vimperk (Cesko : oblast) $7 ge131300 $2 czenas 

651 7 $a Trojmezi (Sumava) $7 ge114778 $2 czenas 

 
Dobrovolné úkoly: 
 
V Dotazech ke katalogizaci najděte a prostudujte dotazy č. 319 týkající se přidělování dvou 
skupin Konspektu v bibliografických záznamech a s ním související dotaz č. 460. 
 
V tematických autoritách NK ČR zjistěte, kolik je asociovaných termínů k autoritě „jeskyně“. 
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Shrnutí 
 
V tomto modulu jste získali přehled o standardech, pravidlech a formátech pro věcnou 
katalogizaci. Znáte pole a podpole pro popis věcných selekčních údajů ve formátu 
MARC21. Poznáte rozdíl mezi minimálním záznamem, doporučeným záznamem 
a záznamem pro Českou národní bibliografií v oblasti věcného popisu. Na vzorových 
příkladech jste si procvičili a ověřili řešení kontrolních úkolů. 
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