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Abstrakt 

Tématem bakalá�ské práce jsou vysokoškolské kvalifika�ní práce (VŠKP), jejich 

bibliografické zpracování a dostupnost jejich záznam� v katalozích vybraných �eských 

vysokoškolských knihoven. V práci jsou nejprve vysv�tleny základní pojmy, za�azení 

VŠKP v rámci typologie dokument�, formální a obsahové vlastnosti jednotlivých druh� 

VŠKP a popsána problematika VŠKP jako autorského díla. Druhá �ást je v�nována 

zpracování bibliografického záznamu vysokoškolských kvalifika�ních prací ve formátu 

MARC 21 podle pravidel AACR2. Je v ní vypsán p�ehled základních polí a podpolí 

tohoto formátu a jsou zde uvedeny p�íklady záznam�. Záv�re�nou �ást tvo�í analýza 

situace zpracování bibliografických záznam� VŠKP ve vysokoškolských knihovnách. 

Pozornost je v�nována zp�sobu za�azení záznam� VŠKP v katalozích knihoven  

a správnosti jejich zpracování. V záv�ru práce jsou shrnuty získané poznatky. 

Klí�ová slova 
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P�edmluva 

Tématem p�edkládané bakalá�ské práce jsou vysokoškolské kvalifika�ní práce 

(VŠKP) a jejich bibliografické zpracování. Jedním z impuls� k jeho výb�ru byl fakt, že 

tato problematika je v sou�asné dob� vysoce aktuální. V �eské republice nar�stá po�et 

vysokých škol, student� a tím pádem i množství VŠKP, p�edevším bakalá�ských. Díky 

vysokoškolskému a autorskému zákonu se práce p�esouvají do vysokoškolských 

knihoven. V �eském prost�edí nejspíše neexistuje celistvý p�ehled informací o VŠKP  

a jejich katalogizaci. V pop�edí zájmu je spíše problematika zp�ístup�ování 

elektronických vysokoškolských prací (eVŠKP), jejich metadatové zpracování  

a vytvá�ení bází eVŠKP. Dalšími d�vody k volb� byla má dosavadní praxe v oblasti 

vysokoškolských knihoven – konkrétn� v Knihovn� Divadelní fakulty Akademie 

múzických um�ní v Praze – , a zájem o zvolené téma. 

Hlavním cílem práce je shrnout základní informace o VŠKP, jejich katalogizaci ve 

formátu MARC 21 a zanalyzovat sou�asný stav dostupnosti záznam� VŠKP 

v katalozích vybraných �eských vysokoškolských knihoven. 

Text bakalá�ské práce je rozd�len do t�í hlavních �ástí. Úvodní kapitola prezentuje 

základní informace získané po prostudování dokument� týkajících se šedé literatury  

a vysokoškolských a autorských zákon�. Nejprve jsou vysv�tleny základní pojmy, 

za�azení VŠKP v rámci typologie dokument�, poté popsány obsahové a formální 

atributy daných druh� prací a nastín�na problematika VŠKP jako autorského díla ve 

spojitosti s p�j�ováním a zp�ístup�ováním obhájených prací ve vysokoškolských 

knihovnách. 

Druhá �ást práce shrnuje zásady pro zpracování bibliografického záznamu podle 

pravidel AACR2 ve formátu MARC 21. Je v ní sumarizován p�ehled polí a podpolí 

tohoto formátu a jsou uvedeny p�íklady záznam�. Hlavními podklady pro tuto �ást byl 

MARC 21 Concise Format for Bibliographic Data [Library of Congress, 2006], 

p�íru�ka v p�ekladu Národní knihovny �R MARC 21 : bibliografický formát [Library of 

Congress, 2003], �eský p�eklad pravidel AACR2 [American Library Association, 1997] 

a jeho dodatky. Další pom�ckou byl bibliografický soupis Bibliografické zpracování 

vysokoškolských kvalifika�ních prací [MIKEŠOVÁ, 2007] zpracovaný jako záv�re�ná 

práce k p�edm�tu Bibliografické rešeršní služby p�ednášeném na ÚISK FF UK v Praze 

v zimním semestru 2006/2007. 
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T�etí �ást bakalá�ské práce je v�nována popisu a analýze vytvá�ení bibliografických 

záznam� VŠKP ve vybraných vysokoškolských knihovnách. Pozornost je v�nována 

zp�sobu za�azení záznam� VŠKP v katalozích knihoven a správnosti jejich zpracování.  

V záv�ru práce jsou shrnuty získané poznatky o vysokoškolských kvalifika�ních 

pracích, specifikaci bibliografického záznamu a zhodnocena situace v �eských 

vysokoškolských knihovnách. 

V pr�b�hu zpracovávání bakalá�ské práce se vyskytly potíže p�edevším ve spojitosti 

s nedostatkem literatury o katalogizaci VŠKP v �eských vysokoškolských knihovnách.  

Celkový rozsah bakalá�ské práce je 41 stran textu a XIV stran p�ílohy. P�íloha 1 

obsahuje p�ehled polí formátu MARC 21 pro VŠKP, P�íloha 2 p�íklady záznam� 

z katalog� jednotlivých vysokoškolských knihoven. P�ílohu 3 tvo�í bibliografický 

soupis 80 záznam� dokument� relevantních k tématu bibliografického zpracování 

VŠKP uspo�ádaný do tematických skupin. V jednotlivých oddílech jsou záznamy 

�azeny abecedn�; �íslovány jsou v rámci celého soupisu pr�b�žn�. 

Citace v textu práce jsou uvád�ny pomocí prvního údaje záznamu a data vydání – 

tzv. „Harvardského systému“. V hranaté závorce je na prvním míst� kapitálkami 

uvedeno p�íjmení autora (pop�. jméno korporace), na druhém míst� je uveden rok 

vydání dokumentu. V p�ípad�, že je v textu citováno n�kolik dokument� napsaných 

jedním autorem v témže roce, jsou citace dále rozlišeny písmeny abecedy p�idanými 

k roku vydání dokumentu – nap�. [MATUŠÍK, 2003a].  

Seznam použité literatury obsahuje 58 záznam� dokument�, které nejsou pr�b�žn� 

�íslovány. Jsou �azeny abecedn� podle primární autorské odpov�dnosti na první úrovni, 

podle roku vydání na druhé úrovni. Všechny záznamy jsou citovány v souladu s normou 

�SN ISO 690 Dokumentace – Bibliografická citace – Obsah, forma a struktura a �SN 

ISO 690-2 Informace a dokumentace – Bibliografické citace – �ást 2 : Elektronické 

dokumenty nebo jejich �ásti. Korporativní záhlaví autorit jsou uvád�na podle Databáze 

národních autorit NK �R. 

Ráda bych pod�kovala své vedoucí práce, Mgr. Marcele Bu�ilové, za p�ipomínky a 

cenné rady, které mi v pr�b�hu zpracovávání bakalá�ské práce poskytovala. 
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1 Vysokoškolské kvalifika�ní práce 

Termín vysokoškolské kvalifika�ní práce (angl. theses, academic theses) souhrnn� 

ozna�uje práce psané a „p�edkládané za ú�elem získání vyšší v�decké nebo 

pedagogické kvalifikace na vysoké škole nebo univerzit�“ �MATUŠÍK, 2003e�1. 

Zpracovávají se v záv�re�ných fázích jednotlivých vysokoškolských studijních 

program� a jsou zpravidla sou�ástí státní zkoušky.  

V zahrani�í jsou vysokoškolské kvalifika�ní práce (VŠKP) nejen vyhledávaným 

informa�ním zdrojem p�inášejícím nové v�decké poznatky a myšlenky, ale také 

odrazem kvality vysoké školy. Proto bývá kladen d�raz jak na hodnotný obsah, tak na 

formální vzhled t�chto prací �BAYER, 2003, s. 1�. 

Z hlediska typologie dokument� jsou VŠKP sou�ástí specifické kategorie odborné 

literatury – tvz. šedé literatury (angl. grey/gray literature), jež je významná zvlášt� 

svými aktuálními tématy a originálním obsahem. D�ív�jší definice vymezovaly šedou 

literaturu v závislosti na její dostupnosti jako „dokumenty, které nejsou publikovány 

obvyklým zp�sobem a nejsou proto dostupné na b�žném knižním trhu (nap�. diplomové 

a dizerta�ní práce, výzkumné zprávy, interní dokumenty, oficiální publikace atd.)“ 

�MATUŠÍK, 2003d�. Dnes, v dob� elektronického informa�ního prost�edí, kdy je sí� 

Internet a p�edevším její služba World Wide Web jedním z hlavních zdroj� pro 

rozši�ování a vyhledávání šedé literatury �WEINTRAUB, 2000�, se v nejnov�jších 

definicích vymezuje s odkazem na její autory a producenty jako „informace 

produkované ve všech úrovních vládní, akademické, obchodní a pr�myslové sféry 

(v elektronickém i tišt�ném formátu), nekontrolované komer�ními vydavatelstvími, kde 

publikování není jejich primárním zájmem“ �GreyNet, 1992-2007�. 2 

V sou�asnosti lze však o za�azení VŠKP do skupiny „šedých zdroj�“ polemizovat – 

„dá se diserta�ní práce, která se již ‚rodí jako digitální‘ (angl. ‚born digital‘) a která je 

                                                
1 V bázi KTD je t�mito slovy definována „vysokoškolská práce“. V praxi tak ovšem m�žeme ozna�it i 
nejr�zn�jší eseje, projekty �i seminární práce psané studenty vysokých škol za ú�elem získání atestace. 
Vzhledem k tomuto terminologickému rozporu bude v dalším textu užíváno p�esn�jšího termínu 
„vysokoškolské kvalifika�ní práce“. 
2 „Information produced on all levels of government, academics, business and industry in electronic and 
print formats not controlled by commercial publishing i.e. where publishing is not the primary activity of 
the producing body." Tato definice byla formulováno na 3. Mezinárodní konferenci  o šedé literatu�e 
(International Conference on Grey Literature) v Luxembourgu v roce 1997 a do sou�asné podoby  byla 
rozší�ena v New Yorku v roce 2004. 
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hlavn� zcela voln� k dispozici v prostoru sít� Internet, ozna�it ješt� výrazem ‚šedá 

literatura‘?“ �BRATKOVÁ, 2002, s. 268�. 

1.1 P�vodnost vysokoškolské kvalifika�ní práce 

Každá odborná práce se vyzna�uje ur�itými nároky na úrove� zpracovaného textu  

a v p�ípad� vysokoškolských kvalifika�ních prací se hovo�í o tzv. p�vodnosti práce. 

Nováková [1981, s. 72-78] rozlišuje dokumenty podle výše zmín�ného kritéria na 

p�vodní (primární dokumenty, tvo�ené v p�evažující mí�e novými poznatky  

a informacemi), sumariza�ní (sekundární dokumenty, shrnující a zobec�ující již 

zpracované poznatky) a kompila�ní (taktéž sekundární dokumenty, podávající 

informace p�evzaté z primárních zdroj� v nové podob�). 

„Bakalá�ské a diplomové práce mohou mít prvky p�vodnosti, sumarizace  

i kompilace a míra p�vodnosti je v nich zpravidla nižší. U dizerta�ní práce se naopak 

požaduje, aby byla v�decká, �ímž se rozumí, že má být p�vodní“ [MEŠKO, 2006,  

s. 139].  

V�deckosti se blíže v�nuje také Umberto Eco. Výzkum a potažmo odborná písemná 

práce má podle n�ho v�decký charakter v p�ípad�, že spl�uje ur�itá kritéria týkající se 

novosti. Autor „se musí dopracovat k tomu, aby o p�edm�tu našeho zájmu sd�lil v�ci, 

které ješt� nebyly �e�eny, anebo aby se podíval novým pohledem na v�ci, které již 

�e�eny byly“ [ECO, 1997, s. 49-52]. Výsledek výzkumu musí být užite�ný, prosp�šný  

a m�l by poskytnout podklady k tomu, aby se dalo na zapo�até bádání navazovat. 

P�vodnosti v jednotlivých druzích prací se budou blíže v�novat následující 

podkapitoly. 

1.2 Druhy vysokoškolských kvalifika�ních prací  

Zákon �. 552/2005 Sb. o vysokých školách rozd�luje vysokoškolské kvalifika�ní 

práce v závislosti na studijním programu následovn�: 

� Podle § 45, odstavce 3, se v bakalá�ském studijním programu studium „�ádn� 

ukon�uje státní záv�re�nou zkouškou, jejíž sou�ástí je zpravidla obhajoba 

bakalá�ské práce.“ 
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� Podle § 46, odstavce 3, se v magisterském studijním programu studium „�ádn� 

ukon�uje státní záv�re�nou zkouškou, jejíž sou�ástí je obhajoba diplomové 

práce.“ 

� Podle § 46, odstavce 5, mohou „absolventi magisterských studijních program�, 

kte�í získali akademický titul „magistr“, vykonat v téže oblasti studia státní 

rigorózní zkoušku, jejíž sou�ástí je obhajoba rigorózní práce.“ 

� Podle § 47, odstavce 4, se v doktorském studijním programu studium „�ádn� 

ukon�uje státní doktorskou zkouškou a obhajobou diserta�ní práce.“ 

� Podle § 72, odstavce 1, se p�i habilita�ním �ízení „ov��uje v�decká nebo 

um�lecká kvalifikace uchaze�e, a to zejména na základ� habilita�ní práce a její 

obhajoby.“ 

1.2.1 Bakalá�ská práce 

Bakalá�ská práce se píše obvykle v posledním roce studia bakalá�ského studijního 

programu (1. stupe� vysokoškolského studia). Vzhledem k tomu, že pro studenty bývá 

její tvorba mnohdy prvním z delších odborných text�, posta�uje prokázat schopnost 

shromáždit, zanalyzovat a shrnout vybranou problematiku. 

Téma a formální úprava práce se �ídí pokyny jednotlivých kateder nebo ústav� 

vysoké školy a píše se v�tšinou ve vyu�ovacím jazyce. „P�im��ený rozsah bakalá�ské 

práce je minimáln� 50, maximáln� 70 normostran3 (asi 90 000-130 000 znak�). Ve 

stránkách na po�íta�i je to p�i �ádkování 1,5 a p�i velikosti písma 12 bod� 35-50 stran“ 

�MEŠKO, 2006, s. 154-155�. 

Absolvent�m bakalá�ského studia se ud�luje akademický titul: 

� „bakalá�“ (uvádí se p�ed jménem ve zkratce „Bc“); 

� „bakalá� um�ní“ (uvádí se p�ed jménem ve zkratce „BcA.“) v oblasti um�ní. 

                                                
3 Normostrana je termín vytvo�ený pro texty psané na psacím stroji – stránka s t�iceti �ádky a šedesáti 
úhozy na �ádku. I když se v sou�asnosti práce píší na po�íta�i, jehož automatické �ádkování a zarovnávání 
text� znemož�uje uplat�ovat d�íve dané standardy, se rozsah prací stále uvádí v normostranách. 
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1.2.2 Diplomová práce 

Diplomová práce se píše v záv�re�né fázi magisterského studijního programu  

(2. stupe� vysokoškolského studia). M�ly by se v ní prokázat zkušenosti a znalosti 

autora, jeho schopnost vybrat adekvátní prameny informací, formulovat hypotézy  

a samostatn� �ešit zvolenou odbornou problematiku. Od studenta se již požaduje vlastní 

pohled na v�c – práce by m�la p�inést nové poznatky a záv�ry, vyplývající nap�íklad 

z vlastních výzkum�, objev� �i analýz. Nem�lo by jít o pouhou kompilaci. Práce m�že 

mít také podobu um�leckého výkonu dopln�ného textem spl�ujícím nároky na 

diplomovou práci. V neposlední �ad� by se m�la prokázat p�ipravenost autora pro další 

v�deckou a výzkumnou �innost. 

Obsahové a formální zásady práce stanovují jednotlivé vysokoškolské katedry �i 

ústavy. Píše se v�tšinou ve vyu�ovacím jazyce a metodicky se na ní podílí vedoucí. 

Vhodný rozsah je „minimáln� 60, maximáln� 80 normostran (asi 110 000-145 000 

znak�). Ve stránkách na po�íta�i je to p�i �ádkování 1,5 a p�i velikosti písma 12 bod� 

asi 40-55 stran“ �MEŠKO, 2006, s. 155�. 

Absolvent�m magisterského studia se po �ádném vykonání státní zkoušky  

a obhájení diplomové práce ud�lují následující akademické tituly: 

� „magistr“ (zkratka „Mgr.“, uvádí se p�ed jménem); 

� „magistr um�ní“ (zkratka MgA.“, uvádí se p�ed jménem) v oblasti um�ní; 

� „inženýr“ (zkratka „Ing.“, uvádí se p�ed jménem) v oblasti ekonomie, 

technických v�d, lesnictví a vojenství. 

V oblasti léka�ství, veterinárního léka�ství a hygieny se magisterské studium 

ukon�uje státní rigorózní zkouškou. 

1.2.3 Rigorózní práce  

Rigorózní práci, jejíž obhajoba je sou�ástí státní rigorózní zkoušky, zpracovává 

absolvent magisterského studia, který získal akademický titul „magistr“. Práce se píše  

v rámci stejného nebo p�íbuzného studijního oboru, v�tšinou v jazyce akreditace4 a  

m�la by navazovat na autorovu dosavadní v�deckovýzkumnou �innost v daném oboru. 

Jako rigorózní práce m�že být v n�kterých p�ípadech uznána i práce diplomová.  

                                                
4 Detailn�jší podmínky stanovují vnit�ní p�edpisy a opat�ení jednotlivých vysokých škol. 
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Rozsah rigorózní práce je „minimáln� 70, maximáln� 90 normostran (asi 130 000-

160 000 znak�)“ �MEŠKO, 2006, s. 155�. 

Po vykonání rigorózní zkoušky získávají absolventi následující akademické tituly: 

� „doktor filosofie“ (uvádí se p�ed jménem ve zkratce „PhDr.“) v oblasti v�d 

spole�enských, humanitních a pedagogických; 

�  „doktor práv“ (uvádí se p�ed jménem ve zkratce „JUDr.“) v oblasti práva; 

�  „doktor p�írodních v�d“ (zkratka „RNDr.“, uvádí se p�ed jménem) v oblasti 

p�írodních v�d; 

� „doktor farmacie“ (zkratka „PharmDr.“, uvádí se p�ed jménem) v oblasti 

farmacie; 

� „licenciát teologie“ (zkratka „ThLic.“, uvádí se p�ed jménem) nebo „doktor 

theologie“ (zkratka „ThDr.“, uvádí se p�ed jménem) pro oblast teologie. 

Absolvent�m magisterského studia v oborech léka�ství, veterinární léka�ství  

a hygiena se po �ádném vykonání státní zkoušky a obhájení rigorózní práce ud�lují 

následující akademické tituly: 

� „doktor medicíny“ (uvádí se p�ed jménem ve zkratce “MUDr.“); 

� „doktor veterinární medicíny“ (uvádí se p�ed jménem ve zkratce „MVDr.“). 

1.2.4 Dizerta�ní práce 

Dizerta�ní práci, která je definována jako „dokument informující o výzkumu a jeho 

výsledcích, p�edkládaný autorem za ú�elem získání akademické hodnosti nebo odborné 

kvalifikace“ �MATUŠÍK, 2003b�, píše student doktorandského studia (3. stupe� 

vysokoškolského studia, tzv. postgraduální studium). Práce p�edpokládá o n�co vyšší 

nároky na odbornost textu a jeho zpracování, m�la by být plnohodnotným v�deckým 

textem obohacujícím studovaný obor. Autor by m�l prokázat svou p�ipravenost na 

samostatnou v�deckovýzkumnou �i um�leckou �innost. 

Rozsah a formální úprava textu se �ídí studijními p�edpisy jednotlivých vysokých 

škol �i kateder. P�im��ený rozsah dizerta�ní práce je „minimáln� 100, maximáln� 160-

200 normalizovaných stran (asi 180 000-290 000 znak�, resp. až 400 000 podle obor�)“ 

�MEŠKO, 2006, s. 155�. Píše se ve vyu�ovacím jazyce nebo v jazyce oboru. 

Absolventi doktorského studijního programu získají tyto akademické tituly: 
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� „doktor“ („philosophiae doctor“, uvádí se ve zkratce „Ph.D.“ za p�íjmením, 

v textu se odd�luje z obou stran �árkou); 

� „doktor teologie“ („theologiae doctor“, uvádí se ve zkratce „Th.D.“ za 

p�íjmením, v textu se odd�luje z obou stran �árkou) v oblasti teologie. 

1.2.5 Habilita�ní práce 

Obhájení habilita�ní práce – „p�vodní v�decké práce, za niž nebyla získaná žádná 

jiná akademická nebo v�decká hodnost“ �MATUŠÍK, 2003c�, je jednou z podmínek 

získání titulu „docent“ (uvádí se ve zkratce „Doc.“ p�ed jménem a všemi tituly). Podle 

Vysokoškolského zákona �. 552/2005 Sb., § 72 odstavce 3, se za habilita�ní práci 

pokládá: 

a) písemná práce p�inášející originální v�decké poznatky; 

b) komentá�em dopln�ný soubor publikovaných v�deckých nebo inženýrských 

prací; 

c) vydaná (tišt�ná) monografie p�inášející nové v�decké poznatky; 

d) um�lecké dílo nebo um�lecký výkon (�i jejich soubor). 

Text bývá psán v jazyce oboru a není nijak omezen po�tem stran. 

1.3 Vysokoškolská kvalifika�ní práce jako autorské dílo 

Do 90. let 20. století platil v �eské republice Skarta�ní �ád Ministerstva školství 

�SR pro vysoké školy �.j. 19 151/87-491 ze dne 24.6.1987, jenž ozna�oval 

vysokoškolské kvalifika�ní práce jako „písemnost vzniklou z �innosti VŠ (nikoliv jako 

autorské dílo) se skarta�ním znakem V20“ [GRULICH, 2005, s. 2]. To znamenalo, že 

po dvaceti letech od obhajoby VŠKP se vybraly nejhodnotn�jší práce, které se uložily 

do archivu a zbytek prací se skartoval. Tento p�edpis byl zrušen a dnes platí Zákon  

�. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové služb� a Vyhláška 646 ze dne 13. prosince 

2004 o podrobnostech výkonu spisové služby. 

V Zákonu o archivnictví je dokument definován v § 2 jako „každý písemný, 

obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, a� již v podob� analogové �i 

digitální, který vznikl z �innost p�vodce“. Povinnost uchovávat dokumenty a vybírat 

archiválie mají podle § 3 odstavce 1 také školy a vysoké školy.  
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Podle archivá�� jsou vysokoškolské kvalifika�ní práce sou�ástí protokolu o státní 

záv�re�né zkoušce, a proto p�evažuje názor, že „VŠKP jsou archiválie, nemohou být 

skartovány a náleží archivu“ [GRULICH, 2005, s. 3]. Zárove� však p�ipoušt�jí, že jde  

o archiválii specifickou, která m�že být spravována mimo archiv knihovnami. 

Na druhé stran� stojí Zákon �. 216/2006 Sb. ze dne 25. dubna 2006 o právu 

autorském. V n�m se jako autorské dílo v § 2 odstavci 1 ozna�uje „literární a jiné dílo 

um�lecké a dílo v�decké, které je jedine�ným výsledkem tv�r�í �innosti autora a je 

vyjád�eno v jakékoli objektivn� vnímatelné podob� v�etn� podoby elektronické, trvale 

nebo do�asn�, bez ohledu na jeho rozsah, ú�el nebo význam.“ Autor je zmín�ným 

zákonem definován jako „fyzická osoba, která dílo vytvo�ila“. A a�koli VŠKP obsahují 

p�evzaté �i sumarizované poznatky, i ony pat�í mezi autorská díla – p�esn�ji mezi díla 

školní. 

Archivy i p�esto trvají na tom, že vysokoškolské kvalifika�ní práce jsou na pomezí 

autorského díla a archiválie. „Tím, že se na zrodu VŠKP podílí škola, což ostatn� 

potvrzuje autor. zákon, napl�uje VŠKP znaky písemnosti vzešlé z �innosti školy – tedy 

p�edm�t pé�e archivu“ [GRULICH, 2005, s. 3].  

Podle pr�zkumu5 ve vybraných vysokoškolských knihovnách – jimž je v�nována 

t�etí �ást této práce –, jsou v sou�asnosti na vysokých školách práce uchovávány bu� 

v knihovnách, nebo v archivech kateder (v�tšinou starší práce) �i na obou místech 

zárove� (tato varianta je zastoupena nejvíce). 

Vysokoškolské kvalifika�ní práce jsou v knihovnách p�j�ovány prezen�n� interním 

uživatel�m, výjime�n� absen�n� pro pot�eby pedagog� (nap�. Knihovna DAMU, 

Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci)6.  

Novela autorského zákona p�inesla možnost po�izování kopií z VŠKP, což d�íve 

nebylo možné. Ve v�tšin� vysokoškolských knihoven si uživatelé mohou práce 

kopírovat na samoobslužných kopírkách �i scannerech, po�et rozmnožovaných stran 

bývá omezen, bohužel je nemožné kontrolovat všechny uživatele, zda na�ízení dodržují. 

Aktuálním tématem na poli autorských práv je zp�ístup�ování vysokoškolských 

kvalifika�ních prací. Zákon �. 552/2005 Sb. ze dne 20. prosince 2005 o vysokých 

školách v § 47b hovo�í o tom, že vysoká škola je povinna zve�ej�ovat VŠKP, u nichž 
                                                
5 Pr�zkum byl proveden autorkou bakalá�ské práce v kv�tnu až �ervenci 2007. 
6 V n�kterých p�ípadech je nutné si práci objednat jeden až n�kolik dní p�edem, zvlášt� pokud je uložena 
v archivu knihovny. 
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prob�hla obhajoba, prost�ednictvím databáze, kterou škola spravuje. Zákon dále 

na�izuje VŠKP odevzdané studentem k obhajob� zve�ejnit p�ed konáním jejich 

obhajoby k nahlížení ve�ejnosti. 

S pojmem zp�ístup�ování VŠKP jsou spojeny dva procesy: „1. zp�ístup�ování 

informací o VŠKP (bibliografických informací); a 2. zp�ístup�ování samotných prací 

(úplného textu primárního dokumentu v elektronické form�)“ [AKVŠ �R, 2004, s. 4].  

Zp�ístup�ování bibliografických informací o VŠKP ve vybraných �eských 

vysokoškolských knihovnách bude v�nována 3. kapitola textu práce.  

Problematikou zp�ístup�ování úplných text� elektronických VŠKP se detailn� 

zabývá „Odborná komise pro otázky elektronického zp�ístup�ování vysokoškolských 

kvalifika�ních prací“ p�i Asociaci knihoven vysokých škol �eské republiky7 v �ele 

s PhDr. Ivou Horovou, proto tato oblast nebude v dalším textu více zmi�ována. 

                                                
7 Veškeré informace jsou dostupné na WWW: <http://www.evskp.cz>. 
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2 Bibliografické zpracování vysokoškolských 
kvalifika�ních prací 

Následující text bude v�nován katalogizaci vysokoškolských kvalifika�ních prací, 

které byly zpracovány za ú�elem získání akademického titulu a které nejsou ur�ené pro 

komer�ní distribuci.  

V p�ípad� vysokoškolských VŠKP vydaných ve v�tším nákladu �i za�azených do 

sborník�, se popisovaná jednotka katalogizuje jako kniha (�lánek). 

2.1 Bibliografický záznam podle pravidel AACR2 

Anglo-americká katalogiza�ní pravidla rozd�lují bibliografický záznam do dvou 

�ástí: bibliografický popis (popisné údaje o názvu, odpov�dnosti apod.) a selek�ní 

údaje (záhlaví, odkazy).  

Pokyny pro jednotlivé oblasti údaj� 

Oblast údaj� o názvu a odpov�dnosti (kapitola 1.1) 

P�edepsané prameny popisu: titulní strana, ostatní preliminária. 

Po�adí údaj�:  Název : podnázev / údaj o odpov�dnosti ; další údaj o odpov�dnosti 

Zp�sob zápisu: Název se uvádí v jazyku dokumentu p�esn� podle titulní strany  

a nezkracuje se, podnázev za�íná malým písmenem.  

Údaje  o odpov�dnosti obsahují jména osob a korporací, které se na vzniku dokumentu 

podílely. Zapisují se tak, jak jsou uvedeny v prameni popisu. Osobní jména se zapisují 

bez akademických, v�deckých �i pedagogických titul�. 

Oblast nakladatelských údaj� (kapitola 1.4) 

P�edepsané prameny popisu: titulní strana, ostatní preliminária. 

Po�adí údaj�: Místo vydání, datum vydání 

Zp�sob zápisu: Místo vydání se píše v jazyce a form�, v jaké je uvedeno v dokumentu. 

Datum vydání se zapisuje arabskými �íslicemi. 

Oblast údaj� fyzického popisu (kapitola 1.5) 

P�edepsané prameny popisu: celá popisná jednotka 

Po�adí údaj�:  Rozsah : další fyzické údaje + doprovodný materiál 
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Zp�sob zápisu: Údaje zapisujeme v �eském jazyce – pro po�et stran se uvádí poslední 

�íslová stránka v dokumentu spolu se zkratkou „s.“ pro stránku, „l“ pro list. �íslice 

arabské i �ímské se zapisují stejn�, jako jsou uvedeny v dokumentu. Pokud dokument 

obsahuje více �ástí s r�zným �íslováním stránek, uvádí se �íslování v po�adí, v jakém 

jsou uvedena v dokumentu a od sebe se odd�lují �árkou. 

Pro ilustrace se užívá zkratka „il.“. Obrazové p�ílohy, které nejsou sou�ástí �íslování se 

uvádí na konci stránkování. Doprovodný materiál (není pevnou sou�ástí dokumentu), se 

píše ve tvaru: po�et jednotek doprovodného materiálu (arabskými �íslicemi) a název 

doprovodného materiálu. 

Oblast údaj� poznámky (kapitola 1.7) 

P�edepsané prameny popisu: jakýkoli pramen 

Zp�sob zápisu: Poznámky zapisujeme v �eštin� (krom� citací), mohou se užívat 

zkratky. Každá poznámka se odd�luje od následující te�kou a první slovo se píše 

velkým písmenem. 

Volba selek�ních údaj� (kapitola 21.1B1-21.1B2) 

Zp�sob zápisu: U VŠKP je v hlavním záhlaví jméno osoby s primární odpov�dností za 

dílo. �eská jména se píší se ve tvaru: P�íjmení, Jméno. U zahrani�ních autor� se tvar 

jména ov��uje v Souboru národních autorit dané zem�. 

Vedlejší záhlaví zajiš�uje další selek�ní údaje k bibliografickým záznam�m. 

Interpunkce v záznamu 

P�ed a za každým znaménkem p�edepsané interpunkce se píše mezera. Výjimkou jsou 

�árky (,) a te�ky (.). 

Vzor základního záznamu pro VŠKP podle AACR2 

Hlavní název : další názvová informace / první údaj o odpov�dnosti ; každý další 

údaj o odpov�dnosti. – Specifické údaje nebo druh publikace. – První místo vydání, 

datum vydání. – Rozsah jednotky : další fyzické údaje + doprovodný materiál. – 

Poznámky 
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2.2 Specifikace polí ve formátu MARC 21 

Následující text je p�ehledem struktury formátu MARC 21 pro vysokoškolské 

kvalifika�ní práce. Byl sestaven podle n�kolika pramen� – zejména na základ� MARC 

21 Concise Bibliographic Format for Bibliographic Data [Library of Congress, 2006] 

a p�íru�ky MARC 21 : bibliografický formát [Library of Congress, 2003]. 

Ozna�ení polí a podpolí jsou uvedena �esky i anglicky. �eské p�eklady názv� jsou 

p�evzaty z p�íru�ky MARC 21 Národní knihovny, anglické názvy z MARC 21 Library of 

Congress. 

P�íklady uvád�né u jednotlivých polí jsou p�ebrány ze stejných zdroj� nebo um�le 

vytvo�eny. Záv�re�né p�íklady záznam� jsou inspirovány záznamem z online katalogu 

knihovny Vysoké školy ekonomické v Praze a upraveny pro pot�eby textu. 

V P�íloze 1 je vypsán celistvý p�ehled polí formátu MARC 21 užitých v 2. kapitole 

práce. 

2.2.1 Náv�ští záznamu (Leader) 

Náv�ští záznamu se skládá z 24 znak� (v pozicích 00-23) a obsahuje informace pro 

zpracování záznamu. �ty�i znaky v polích 20-23 (tzv. mapa adresá�e) informují  

o struktu�e adresá�e záznamu.  

Podle stanoviska Národní knihovny �R [NK �R, 2000-] se bibliografický popis 

komer�n� nepublikovaných vysokoškolských kvalifika�ních prací �ídí kapitolou 4 

(Rukopisy) AACR2. To znamená, že v pozici 06 (typ záznamu) by se m�l zapisovat kód 

„t“ i pro práce psané na po�íta�i. V praxi n�kterých vysokoškolských knihoven je však 

kód „t“ užíván pouze pro práce psané rukou �i na psacím stroji. Práce psaná na po�íta�i 

je �azena k jazykovým (textovým) materiál�m. 

Pozice  00-04 délka záznamu – po�íta�em generované znaky 
05 stav (status) záznamu – a = dopln�ný záznam; c = opravený záznam; n = nový záznam 
06 typ záznamu – a = jazykový (textový) materiál; t = rukopisný (textový) jazykový 

materiál  
07 bibliografická úrove� – m = monografie 
08 typ kontroly – � = nespecifikovaný 
09 schéma kódování znak� – a = UCS/Unicode 
10 po�et indikátor� – ve formátu MARC 21 vždy hodnota „2“ 
11 po�et znak� pro kód podpole (identifikátor) – ve formátu MARC 21 vždy hodnota „2“ 
12-16 základní adresa polí dat – p�t �íslic udávající pozici prvního znaku pole dat prom�nné 

délky 
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17 úrove� úplnosti záznamu – # = úplný záznam; 5 = p�edb�žný neúplný záznam; 7 = 
minimální úrove� záznamu (podle Národní bibliografické agentury) 

18 forma jmenné katalogizace – a = záznam dle AACR 
19 požadavek vazby na jiný záznam – # = související záznam není požadován 
20 po�et znak� délky pole – ve formátu MARC 21 vždy hodnota „4“ 
21 po�et znak� pro ozna�ení po�áte�ní znakové pozice pole prom�nné délky – ve formátu 

MARC 21 vždy hodnota „5“ 
22  po�et znak� pro definované implementa�ní kódy – ve formátu MARC 21 vždy hodnota 

„0“ 
23 nedefinováno – ve formátu MARC 21 vždy hodnota „0“ 

p�íklad: *****ntm#a22*****5a#4500     

2.2.2 Adresá� záznamu (Directory) 

Adresá� záznamu následuje ihned po náv�ští na 24. pozici od za�átku záznamu a je 

tvo�en sérií dvanácti znak� (pozice 0–11), které udávají tag, délku a pozici prvního 

znaku každého jednotlivého pole. Adresá� je po�íta�ov� generován. 

Pozice  00-02 Tag (Náv�ští pole) – t�i �íslice udávající pole prom�nné délky (001-999) 
03-06 Délka pole dat – �ty�i �íslice (indikátory, kódy podpolí, data a odd�lova�e polí), 

celkové �íslo je zarovnáno doprava, zleva je dopln�no nulami 
07-11 Pozice prvního znaku – p�t �íslic udávající po�áte�ní pozici p�íslušného datového pole 

(leader 12-16), celkové �íslo je zarovnáno vpravo, zleva je dopln�no nulami 

2.2.3 Pole dat prom�nné délky (Variable Fields) 

Formát MARC 21 obsahuje dva typy polí prom�nné délky – kontrolní pole 

prom�nné délky a pole dat prom�nné délky –, jež se od sebe liší svou strukturou. 

2.2.3.1  Kontrolní pole prom�nné délky (Variable Control Fields) (0XX) 

Kontrolní pole obsahují kontrolní �ísla a další kódované informace. Tato pole 

nemají žádné indikátory ani podpole.  

Pole 001 Kontrolní �íslo (Control Number)  (NO) 

Kontrolní �íslo (identifikátor záznamu) p�id�luje instituce, která záznam vytvo�ila, používá nebo 
distribuuje. Kód instituce p�id�lující kontrolní �íslo se píše v poli 003. 

Indikátory a podopole Pole nemá žádné indikátory ani podpole. 

p�íklad: 001 ###86104385# 

Pole 003 Identifikátor kontrolního �ísla (Control Number Identifier)  (NO) 

Obsahuje kód instituce, která p�id�lila identifikátor záznamu (001). 

Indikátory a podopole Pole nemá žádné indikátory ani podpole. 

p�íklad: 003 CZ-PrCU 
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Pole 005 Datum posledního zpracování (Date and Time of the Latest Transaction)  (NO) 

Pole obsahující 16 znak� ozna�ující datum a �as posledního zpracování záznamu. Údaje se píší v souladu 
s normou ISO 8601 (Representation of Dates and Times) – pro datum ve tvaru RRMMDD (2 znaky pro 
rok, 2 pro m�síc, 2 pro den) a pro �as ve tvaru HHMMSS.D (2 pro hodinu, 2 pro minutu, 2 pro sekundu  
a 2 pro desetinnou te�ku a desetinné místo sekundy). 

Indikátory a podopole Pole nemá žádné indikátory ani podpole. 

p�íklad: 005 20070701083053.0 

Pole 007 Pole pevné délky pro fyzický popis (Physical Description Fixed Field)  (O) 

Pole obsahuje speciální informace o fyzické charakteristice popisované jednotky nebo její �ásti (nap�. 
doprovodných materiál�) v kódované form�. Údaje jsou definovány pozicí. Po�et pozic závisí na kódu 
zapsaném na pozici 007/00 (kód, který zna�í kategorii dokumentu). VŠKP se popisují jako text. 

V p�ípad� katalogizace elektronické VŠKP se v tomto poli zapisují kódy pro elektronický zdroj a do 
záznamu se p�idává pole 856 (Elektronické umíst�ní a p�ístup). 

Indikátory a podopole Pole nemá žádné indikátory ani podpole. 

Pozice  00 kategorie dokumentu – t = text 
 01 specifické ozna�ení dokumentu – a = normální písmo; d = volné listy aj. 

p�íklad: 007 ta 

Pole 008 Údaje pevné délky (Fixed-lenght Data Elements)  (NO) 

Pole obsahuje 40 znakových pozic (pozice 00-39) týkajících se záznamu jako celku a speciálních 
atributech popisné jednotky. Údaje v pozicích 18-34 jsou definovány v závislosti na typu dokumentu – 
v tomto p�ípad� „knihy“. 

Indikátory a podopole Pole nemá žádné indikátory ani podpole. 

Pozice  00-05 datum uložení záznamu – 6 �íslic ve tvaru RRMMDD (2 za rok, 2 za m�síc, 2 za den) 
 06 typ data/publika�ní status – s = jedno známé/pravd�podobné datum; n = neznámá data 
 07-10 datum 1 – uvádí se datum vyjád�ené 4 �íslicemi ve tvaru RRRR (4 pro rok) 
 11-14 datum 2 – vzhledem k typu data (v pozici 6) se píší prázdné pozice (vyjád�eno znaky #) 
 15-17 místo vydání, produkce nebo realizace – dvou nebo t�íznakový kód p�ebíraný z MARC 

Code List for Countries spravovaný Library of Congress; v p�ípad� �R je to kód „xr“  
 18-21 ilustrace – # = bez ilustrací; a = ilustrace; b = mapy; f = obrazové p�ílohy aj. 
 22 uživatelské ur�ení – # = nespecifikováno 
 23 forma popisné jednotky – # = žádná z uvedených  

24-27 povaha obsahu – m = disertace (užívá se pro všechny typy VŠKP) 
28 vládní publikace – # = není vládní publikací 
29 publikace z konference – 0 = není publikace z konference 
30 jubilejní sborník – 0 = není jubilejní sborník 
31 rejst�ík – 0 = nemá rejst�ík; 1 = má rejst�ík 
32 nedefinován – prázdná pozice (#)  nebo náhradní znak ( | ) 
33 literární forma – 0 = nejde o beletrii 
34 biografie – # = nejedná se o biografii 

 35-37 jazyk – t�íznakový abecední kód p�ebíraný z MARC Code List for Languages 
spravovaný Library of Congress; v p�ípad� �eského jazyka je to kód „cze“ 

 38 modifikace záznamu – # = nemodifikován 
 39 zdroj katalogizace – d = jiný zdroj 

p�íklad: 008 070625s2006####xr#a#####m####000�0#cze#d 
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2.2.3.2  Pole dat prom�nné délky (Variable Data Fields) (01X-8XX) 

Pole dat prom�nné délky jsou zapsána ve tvaru: náv�ští pole (tag), 1. indikátor, 2. 

indikátor, kód podpole (identifikátor) vyjád�ený $ a dalším zvoleným znakem zapsaným 

t�sn� za $ a pojmenování pole. Kódy O a NO v kulatých závorkách zapsané za jmény 

polí a podpolí ozna�ují opakovatelná (O) a neopakovatelná (NO) pole a podpole. 

Pole 01X-09X – Identifika�ní �ísla a kódy (Number and Code Fields) 

Pole 040 Zdroj katalogizace (Cataloging Source)  (NO) 

Pole obsahuje kód organizace/organizací, které záznam vytvo�ily, p�evedly do strojem �itelné podoby 
nebo upravily už hotový záznam. Zdrojem kódu je MARC Code List for Organizations, který spravuje 
Library of Congress. 

První indikátor  #  nedefinován 
Druhý indikátor #   nedefinován 

Podpole 
$a – Agentura zajiš�ující p�vodní katalogizaci (NO) 
$b – Jazyk katalogizace (NO) 
$c – Agentura p�evád�jící záznam do strojem �itelné podoby (NO) 
$d – Agentura, která záznam modifikovala (O) 

p�íklad: 040 ## $aABD005 $bcze $cABD005 

Pole 041 Kód jazyka (Language Code)  (O) 

Pole obsahuje kódy MARC pro jazyky související s popisnou jednotkou, pokud nesta�í zápis v poli 008 
v pozici 35-37. Zdrojem kód� je MARC Code List for Language spravovaný Library of Congress. 

První indikátor (indikátor p�ekladu) 
 0 popisná jednotka není/neobsahuje p�eklad 
 1 popisná jednotka je/obsahuje p�eklad 
Druhý indikátor (kódovník jazyk� MARC) 
 #   hodnota kód� jazyk� je p�evzata z kódovníku MARC 
 7 zdroj kód� je uveden v podpoli $2 

Podpole 
$a – Kód jazyka textu/zvukové stopy nebo mezititulk� (O) 
$b – Kód jazyka resumé nebo abstraktu/dialogových titulk� nebo podtitulk� (O) 
$2 – Zdroj (NO) 

p�íklad: 041 0# $acze $beng 

Pole 072 Kód p�edm�tové kategorie (Subject Category Code)  (O) 

Pole obsahuje kód p�edm�tové kategorie související s popisovanou jednotkou. 

První indikátor  #  nedefinován 
Druhý indikátor (kód zdroje) 
 7  kód specifikován v podpoli $2 

Podpole 
$a – Kód p�edm�tové kategorie (NO) 
$x – Zp�esn�ní kódu p�edm�tové kategorie (O) 
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$2 – Kód zdroje (NO) 
$8 – Propojení souvisejících polí (O) 

p�íklad: 072 #7 $a37.016 $xU�ební osnovy. Vyu�ovací p�edm�ty. U�ebnice $2Konspekt 

Pole 080 Mezinárodní desetinné t�íd�ní (Universal Decimal Classification Number)  (O) 

Pole obsahuje znak MDT. 

První indikátor  #  nedefinován 
Druhý indikátor  #  nedefinován 

Podpole 
$a – Klasifika�ní znak MDT (NO) 
$2 – Vydání (NO) 

p�íklad: 080 ## $a316.334 .52 $2MRF 

Pole 1XX – Hlavní záhlaví (Main Entry Fields) 

Pole 100 Hlavní záhlaví – osobní jméno (Main Entry – PersonalNname)  (NO) 

Pole obsahuje osobní jméno autora (s hlavní odpov�dností za dílo) použité jako hlavní záhlaví. V p�ípad� 
VŠKP jde o jméno autora práce (kód „dis“ v podpoli $4). 

První indikátor (indikátor formy jména) 
 0  jméno se uvádí pod rodným/k�estním jménem 
 1  jméno se uvádí pod p�íjmením 
 3 jméno se uvádí pod jménem rodiny (rodu) 
Druhý indikátor #   nedefinován 

Podpole 
$a – Osobní jméno (NO) 
$c – Dopl�ky ke jménu jiné než data (O) 
$d – Data související se jménem (NO) 
$e – Slovní ozna�ení role (O) 
$f – Data související s dílem (NO) 
$g – Další r�zné informace (NO) 
$q – Rozpis iniciál rodného/k�estního jména (NO) 
$t – Název díla (NO) 
$u – P�íslušnost ke korporaci/adresa (NO) 
$4 – Kód role (O) 

p�íklad: 100 1# $aBoldiš, Petr $4dis 

Pole 20X-24X – Název a názvy související (Title and Title-Related Fields) 

Pole 245 Údaje o názvu (Title Statement) (NO) 

Pole obsahující údaje o názvu a odpov�dnosti. 

První indikátor (vedlejší názvové záhlaví)  
 0 vedlejší záhlaví se nevytvá�í 
 1 vedlejší záhlaví se vytvá�í 
Druhý indikátor (vylou�ení znak� z �azení) 
 0-9 po�et vylou�ených znak� 
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Podpole 
$a – Název (NO)  
$b – Další údaje o názvu (NO) 
$c – Údaj o odpov�dnosti atd. (NO) 
$h – Obecné ozna�ení druhu dokumentu (NO) 

p�íklad: 245 10 $aVznik �SR $h[rukopis] : $b�eská politika a otázka státního území / $cLukáš Bayer ; 
[vedoucí práce Dagmar Moravcová] 

Pole 25X-28X – Pole údaj� o vydání, nakladatelských údaj�, atd. (Edition, Imprint Fields) 

Pole 260 Nakladatelské údaje (Publication, Distribution, Etc.)  (O) 

Pole obsahuje nakladatelské údaje, údaje o výrob�, o zve�ejn�ní nebo uvedení díla. P�i popisu 
nevydaných VŠKP se zapisují pouze podpole $a (místo vydání) a $c (datum vydání). 

Podle Národní knihovny [NK �R, 2000] se v poli 260 u VŠKP komer�n� nepublikovaných zapisuje 
pouze podpole $c (datum vydání). N�které vysokoškolské knihovny zapisují i podpole $a a $b. 

První indikátor (po�adí nakladatelských údaj�) 
 #  neuvádí se/První nakladatel 
 2 do�asný nakladatel 
 3 sou�asný/Poslední nakladatel 
Druhý indikátor #   nedefinován 

Podpole 
$a – Místo vydání (O) 
$b – Jméno nakladatele (O) 
$c – Datum vydání (O) 

p�íklad: 260 ## $aPraha, $c2007 

Pole 3XX – Údaje fyzického popisu (Physical Description Fields) 

Pole 300 Fyzický popis (Physical Desription) (O) 

Obsahuje fyzický popis dokumentu – nap�. rozsah, rozm�ry, informace o doprovodném materiálu. 

První indikátor # nedefinován   
Druhý indikátor #   nedefinován 

Podpole 
$a – Rozsah (O) 
$b – Další fyzické údaje (NO) 
$e – Doprovodný materiál (NO) 

p�íklad: 300 ## $a142 s. : $bil. + $e1 CD 

Pole 5XX – Bibliografické poznámky (Note fields) 

Pole 500 Všeobecná poznámka (General Note) (O) 

Pole obsahující poznámky, které nepat�í do žádné zvláštní kategorie poznámek 5XX. 

První indikátor # nedefinován   
Druhý indikátor #   nedefinován 
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Podpole 
$a – Text poznámky (NO) 

p�íklad: 500 ## $aObsahuje chronologii významných událostí. 
500 ## $aObrazová dokumentace. 

Pole 502 Poznámka o disertaci (Dissertation Note) (O) 

Pole obsahuje poznámku o druhu vysokoškolské kvalifika�ní práce a instituci, na které je p�edkládána. 
M�že obsahovat v�decký titul a rok obhajoby práce.  
Poznámka vysv�tlující vztah mezi popisovanou jednotkou a autorovou VŠKP se píše do pole 500. 

První indikátor # nedefinován   
Druhý indikátor #   nedefinován 

Podpole 
$a – Text poznámky (NO) 

p�íklad:  502 ## $aDisertace (M.A.)--University College, London, 1969. 
 502 ## $aBakalá�ská práce (Bc.)--Masarykova univerzita, P�írodov�decká fakulta, Brno, 2007. 

Pole 504 Poznámka o skryté bibliografii atd. (Bibliography, etc. Note) (O) 

Obsahuje informace o bibliografii, filmografii a dalších bibliografických referencích. 

První indikátor # nedefinován   
Druhý indikátor #   nedefinován 

Podpole 
$a – Text poznámky (NO) 
$b – Po�et záznam� (NO) 

p�íklad: 504 ## $aBibliografie na s. 67-68. $a19 

Pole 518 Poznámka o datu a místu zaznamenání díla (Date/Time and Place of an Event Note) (O) 

Obsahuje datum a/nebo místo vytvo�ení, zachycení nebo vysílání, které souvisí s dílem/událostí. U VŠKP 
je možné do pole zapsat rok obhajoby práce, pokud se liší od roku napsání práce. 

První indikátor # nedefinován   
Druhý indikátor #   nedefinován 

Podpole 
$a – Text poznámky (NO) 

p�íklad: 518 ## $aRok obhajoby 2006 

Pole 520 Resumé atd. (Summary etc.) (O) 

Pole zahrnující poznámky o resumé, abstraktu, anotaci nebo pouze text popisující dokument. 

První indikátor (indikátor náv�ští)  
  # resumé 

0 p�edm�t 
1 recenze 
2 anotace 
3 abstrakt 
8 náv�ští se negeneruje 

Druhý indikátor #   nedefinován 
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Podpole 
$a – Text poznámky (NO) 
$b – Rozší�ený text poznámky (NO) 

p�íklad: 520 3# $aStudie zkoumá vývoj plodnosti amerických pár� ve velkých m�stech a motiva�ní 
souvislosti mezi prost�edím a plodností. $bFáze I zkoumá sociální a psychologické faktory ve vztahu 
k plodnosti. Fáze II se soust�e�uje na to, pro� n�které páry mají pouze dv� d�ti, zatímco jiné mají t�i nebo 
�ty�i d�ti. Fáze III zkoumá, jak postoje a události prvních let manželství ovliv�ují pozd�ji chování d�tí. 

Pole 546 Poznámka o jazyku (Language Note) (O) 

Pole obsahuje poznámky týkající se jazyku popisované jednotky. 

První indikátor # nedefinován   
Druhý indikátor #   nedefinován 

Podpole 
$a – Text poznámky (NO) 
$b – Typ jazyka nebo písma (NO)  

p�íklad: 546 ## $aAnglické resumé. 

Pole 580 Poznámka k propojovacím polím (Linking Entry Complexity Note) (O) 

Do pole se zapisuje poznámka vyjad�ující vztah mezi dv�ma nebo více popisovanými jednotkami.  
U VŠKP, které obsahují textovou i praktickou �ást (nap�. VŠKP a záznam um�leckého výkonu na 
um�leckých vysokých školách), se ve v�tšin� p�ípad� ob� �ásti považují za samostatnou popisnou 
jednotku. Údaj o vztahu t�chto �ástí se zapisuje do poznámky (pole 580) a do p�íslušného propojovacího 
pole (7XX). 

První indikátor # nedefinován   
Druhý indikátor #   nedefinován 

Podpole 
$a – Text poznámky (NO) 
$8 – Propojení souvisejících polí (O) 

Pole 6XX – V�cné selek�ní údaje (Subject Access Fields) 

Pole 600 Vedlejší v�cné záhlaví – osobní jméno (Subject Added Entry – Personal Name)  (O) 

Pole obsahuje osobní jméno užité jako vedlejší v�cné záhlaví. 

První indikátor (indikátor formy jména) 
 0 jméno se uvádí pod rodným/k�estním jménem 
 1 jméno se uvádí pod p�íjmením 
 3 jméno rodiny (rodu) 
Druhý indikátor (heslá�, tezaurus) 
 0 Library of Congress Subject Headings 
 4  zdroj nespecifikován 
 7  zdroj specifikován v podpoli $2 

Podpole 
$a – Osobní jméno (NO) 
$b – 	ímské �íslice (NO) 
$c – Dopl�ky ke jménu jiné než data (O) 
$d – Data související se jménem (NO) 
$e – Slovní ozna�ení role (O) 
$f – Data související s dílem (NO) 
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$g – Další r�zné informace (NO) 
$q – Rozpis iniciál rodného/k�estního jména (NO) 
$2 – Zdroj záhlaví nebo termínu (NO) 

p�íklad: 600 10 $aShakespeare, William, $d1564-1616 

Pole 610 Vedlejší v�cné záhlaví – jméno korporace (Subject Added Entry – Corporate Name)  (O) 

Pole obsahuje jméno korporace užité jako vedlejší v�cné záhlaví. 

První indikátor (indikátor formy jména) 
 0 invertovaná forma jména 
 1 jméno jurisdikce 
 2 jméno v p�ímém po�adí 
Druhý indikátor (heslá�, tezaurus) 
 0 Library of Congress Subject Headings 
 4  zdroj nespecifikován 
 7  zdroj specifikován v podpoli $2 

Podpole 
$a – Jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek (NO) 
$b – Pod�ízená složka (NO) 
$2 – Zdroj záhlaví nebo termínu (NO) 

p�íklad: 610 27 $aNárodní knihovna �eské republiky (Praha, �esko) $2czenas 

Pole 611 Vedlejší v�cné záhlaví – jméno akce (Subject Added Entry – Meeting Name)  (O) 

Pole obsahuje jméno konference nebo akce užité jako vedlejší v�cné záhlaví. 

První indikátor (typ jména akce) 
 0 invertované jméno 
 1 jméno jurisdikce 
 2 jméno v p�ímém po�adí 
Druhý indikátor (heslá�, tezaurus) 
 0 Library of Congress Subject Headings 
 4  zdroj nespecifikován 
 7  zdroj specifikován v podpoli $2 

Podpole 
$a – Jméno akce nebo jurisdikce použité jako p�edm�t (NO) 
$c – Místo konání akce (NO) 
$d – Datum akce (NO) 
$e – Pod�ízená složka (O) 
$f – Data související s dílem (NO) 
$g – Další r�zné informace (NO) 
$n – �íslo �ásti/sekce/akce (O) 
$p – Název �ásti/sekce/akce (O) 
$u – P�íslušnost ke korporaci/adresa (NO) 
$2 – Zdroj záhlaví nebo termínu (NO) 

p�íklad: 611 20 $aOlympic Games $n(23rd : $d1984 : $cLos Angeles, Calif.) 

Pole 650 Vedlejší v�cné záhlaví – v�cné téma (Subject Added Entry – Topical Term)  (O) 

Pole obsahuje v�cné téma užité jako vedlejší v�cné záhlaví. 

První indikátor (úrove�) 
 # informace není dostupná 

0 nespecifikována 
1 primární 
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2 sekundární 
Druhý indikátor (heslá�, tezaurus) 
 0 Library of Congress Subject Headings 
 4  zdroj nespecifikován 
 7  zdroj specifikován v podpoli $2 

Podpole 
$a – V�cné téma �i geografické jméno jako vstupní prvek (NO) 
$b – V�cné téma následující za geografickým jménem jako vstupním prvkem (NO) 
$c – Místo události (NO) 
$d – Rozmezí dat (NO) 
$e – Slovní ozna�ení role 
$v – Formální zp�esn�ní (O) 
$x – Všeobecné zp�esn�ní (O) 
$y – Chronologické zp�esn�ní (O) 
$z – Geografické zp�esn�ní (O) 
$2 – Zdroj záhlaví nebo termínu (NO) 

p�íklad: 650 07 $amír $2czenas 

Pole 651 Vedlejší v�cné záhlaví – geografické jméno (Subject Added Entry – Geographic Name)  (O) 

Pole obsahuje geografické jméno užité jako vedlejší v�cné záhlaví. 

První indikátor  #  nedefinován 
Druhý indikátor (heslá�, tezaurus) 
 0 Library of Congress Subject Headings 
 4  zdroj nespecifikován 
 7  zdroj specifikován v podpoli $2 

Podpole 
$a – Geografické jméno (NO) 
$v – Formální zp�esn�ní (O) 
$x – Všeobecné zp�esn�ní (O) 
$y – Chronologické zp�esn�ní (O) 
$z – Geografické zp�esn�ní (O) 
$2 – Zdroj záhlaví nebo termínu (NO) 

p�íklad: 651 #4 $a�eskoslovensko 

Pole 653 Rejst�íkový termín – voln� tvo�ený termín (Index Term - Uncontrolled)  (O) 

Obsahuje rejst�íkové termíny, které nejsou p�evzaté z heslá�e nebo tezauru. 

První indikátor (úrove�) 
 # informace není dostupná 

0 nelze specifikovat úrove� 
1 primární 
2 sekundární 

Druhý indikátor #   nedefinován 

Podpole 
$a – Voln� tvo�ený termín (O) 
$8 – Propojení souvisejících polí (O) 

p�íklad: 653 0# $aFyzikální chemie $aOptika 
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Pole 655 Rejst�íkový termín – žánr/forma (Index Term – Genre/Form)  (O) 

Obsahuje rejst�íkové termíny, které nejsou p�evzaté z heslá�e nebo tezauru, u VŠKP nap�íklad slovní 
vyjád�ení druhu VŠKP. 

První indikátor (typ termínu) 
 # základní 

0 fasetový 
Druhý indikátor (heslá�, tezaurus) 
 0 Library of Congress Subject Headings 
 4  zdroj nespecifikován 
 7  zdroj specifikován v podpoli $2 

Podpole 
$a – Žánr/forma �i základní termín (NO) 
$2 – Zdroj záhlaví nebo termínu (NO) 

p�íklad: 655 #4 $aBakalá�ské práce 

Pole 7XX – Vedlejší záhlaví (Added Entry Fields) 

Pole 700 Vedlejší záhlaví – osobní jméno (Added Entry – Personal Name)  (O) 

Pole obsahuje osobní jméno/a užité jako vedlejší záhlaví. V p�ípad� VŠKP jde o jméno vedoucího práce 
(kód „ths“ v podpoli $4), pop�. i oponenta (kód „opn“ v podpoli $4). 

První indikátor (indikátor formy jména) 
 0 jméno se uvádí pod rodným/k�estním jménem 
 1 jméno se uvádí pod p�íjmením 
 3 jméno rodiny (rodu) 
Druhý indikátor (typ vedlejšího záhlaví) 
 # nespecifikován 
 2 analytické záhlaví 

Kódy podpolí se shodují s polem 100. 

p�íklad: 700 1# $aPálka, Petr, $d1938- $4ths 

Pole 710 Vedlejší záhlaví – jméno korporace (Added Entry – Corporate Name)  (O) 

Obsahuje jméno korporace užité jako vedlejší záhlaví. U VŠKP se zde uvádí název vysoké školy nebo 
univerzity, na které byla popisovaná práce obhájena. V podpoli $4 se uvádí pro tuto instituci kód „dgg“. 

První indikátor (indikátor formy jména) 
 0 invertovaná forma jména 
 1 jméno jurisdikce 
 2 jméno v p�ímém po�adí 
Druhý indikátor (typ vedlejšího záhlaví) 
 #   nespecifikován 
 2 analytické záhlaví 

Podpole 
$a – Jméno korporace nebo jurisdikce (NO) 
$b – Pod�ízená složka (O) 
$4 – Kód role (O) 

p�íklad: 710 2# $aUniverzita Karlova v Praze. $bFilosofická fakulta. $bÚstav informa�ních studií  
a knihovnictví. $4dgg 
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Pole 711 Vedlejší záhlaví – jméno akce (Added Entry – Meeting Name)  (O) 

Obsahuje jméno konference nebo akce užité jako vedlejší záhlaví. 

Indikátory se shodují s polem 710. 

Podpole 
$a – Jméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek (NO) 
$c – Místo konání akce (NO) 
$d – Datum konání akce (NO) 
$e – Pod�ízená složka (O) 
$f – Data související s dílem (NO) 
$g – Další r�zné informace (NO) 
$n – �íslo �ásti/sekce/akce (O) 
$p – Název �ásti/sekce/akce (O) 
$u – P�íslušnost ke korporaci/adresa (NO) 

p�íklad: 711 2# $aInternational Conference on Neoplatonism and Gnosticism $d(1984 :$cUniversity of 
Oklahoma) 

P�íklad záznamu VŠKP ve vstupním formátu MARC 21 

LDR   *****ctm#a22*****5a#4500     
001   <control number> 
003   <control number identifier> 
005   20040506100316.0 
007   ta 
008    040416s2003####xr#b#####m####000#0#cze#d 
040  ##  $a<organization code> $bcze $c<organization code> 
041  0#  $acze $beng 
080  ##  $a338.2 $2MRF 
080  ##  $a331.5(437.3 $2MRF 
080  ##  $a331.526 $2MRF 
080  ##  $a331.5.024.5(437.3) $2MRF 
100  1#  $aUrbanová, Helena $4dis  
245  10  $aAktivní politika nezam�stnanosti �eské republiky $h[rukopis] :$bna p�íklad�  
 okresu Most /$c Helena Urbanová ; vedoucí práce Olga Poláková 
260  ##  $aPraha, $c2003 
300  ##  $a80 s. :$bmapa 
502  ##  $aDiplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta  
 národohospodá�ská, 2003 
504  ##  $aObshahuje bibliografii  
518  ##  $aRok obhajoby 2004  
520  2#  $aVymezení politiky nezam�stnanosti. Pasivní a aktivní složky. Rizikové  
 skupiny na trhu práce. Analýza aktivní politiky nezam�stnanosti v okrese  
 Most.  
546  ##  $aAnglické resumé 
650  07  $apolitika zam�stnanosti $2czenas 
650  07  $atrh práce $2czenas  
650  07  $azam�stnanost $2czenas  
653  0#  $ahospodá�ská politika  
655  #4  $adiplomové práce  
700  1#  $aPoláková, Olga, $d1938- $4ths  
710  2#  $aVysoká škola ekonomická v Praze. $bNárodohospodá�ská fakulta. $4dgg  
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P�íklad záznamu VŠKP ve výstupním katalogiza�ním formátu MARC 21 

Urbanová, Helena 
Aktivní politika nezam�stnanosti �eské republiky [rukopis] : na p�íklad� okresu Most / 
Helena Urbanová ; vedoucí práce Olga Poláková. -- Praha, 2003. -- 80 s. : mapa 
Diplomová práce    Obsahuje bibliografii 
 
 * politika nezam�stnanosti   * trh práce   * nezam�stnanost 
 * hospodá�ská politika 
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3 Záznamy vysokoškolských kvalifika�ních prací 
v katalozích vysokoškolských knihoven 

V této kapitole bude text zam��en na zp�sob zpracování bibliografických záznam� 

v daných vysokoškolských knihovnách. Jednotlivé knihovny byly vybrány s ohledem 

na pestrost zam��ení – od um�leckých, p�es humanitní až po technické –, a geografické 

rozmíst�ní po celé �eské republice.  

3.1 Knihovny Akademie múzických um�ní v Praze 

Knihovnu Akademie Múzických Um�ní v Praze tvo�í t�i fakultní, z �ásti autonomní 

pracovišt� – knihovny divadelní, filmové a hudební fakulty. K 31. prosinci 2006 bylo 

v knihovnách AMU registrováno celkem 5999 vysokoškolských kvalifika�ních prací.  

Fond knihovny Divadelní fakulty AMU obsahuje 398 vysokoškolských 

kvalifika�ních prací (k 31.12.2006). P�evážná �ást prací byla zni�ena povodní v roce 

2002. Zbylé VŠKP jsou uloženy ve sklepním depozitá�i. V katalogu knihovny jsou tyto 

práce stále dohledatelné a opat�ené poznámkou „Zni�eno povodní“. 

V knihovn� jsou také stále k dispozici lístkové katalogy obsahující záznamy 

diplomových prací (katalog jmenný autorský a katalog p�edm�tový), avšak jejich 

dopl�ování bylo zastaveno v roce 1996. Jmenný lístkový katalog je zcela p�eveden do 

digitální podoby metodou scannování jednotlivých lístk�, lze jej také využívat 

(p�ístupem p�es OPAC). 

Elektronický katalog knihovny DAMU (http://tinlib.amu.cz/cgi-bin/tinweb/damu/tw)  

nese název TINDAMU. Záznamy VŠKP jsou zde obsaženy spolu s dalšími druhy 

dokument�.  

Ve fondu knihovny Filmové fakulty AMU bylo k datu 31. prosince 2006 

zaevidováno 2949 vysokoškolských kvalifika�ních prací. Všechny jsou zpracovány 

pouze v elektronickém katalogu s názvem TINFAMU (http://tinlib.amu.cz/cgi-

bin/tinweb/famu/tw) spole�n� s dalšími druhy dokument�. 

K 31. prosinci 2006 bylo ve fondu knihovny Hudební fakulty AMU shromážd�no 

2650 vysokoškolských kvalifika�ních prací. Záznamy všech VŠKP jsou obsaženy 
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v elektronickém katalogu TINHAMU (http://tinlib.amu.cz/cgi-bin/tinweb/famu/tw) 

s dalšími druhy dokument�. 

Vysokoškolské kvalifika�ní práce jsou zpracovávány podle pravidel AACR2 

v automatizovaném knihovnickém systému T-series. Záznamy VŠKP obsahují 

následující pole: název, OODD, údaj o odpov�dnosti, autor, instituce, nakladatelské 

údaje, fyzický popis, jazyk a typ dokumentu, loka�ní údaje k výtisku, poznámky, 

p�edm�tové skupiny a klí�ová slova. Záznamy jsou v�tšinou velmi nekvalitní a stru�né. 

Všechny záznamy ze všech fakultních knihoven jsou ukládány jednak 

v elektronickém katalogu dané fakultní knihovny (TINDAMU, TINFAMU, 

TINHAMU) v jedné bázi spole�n� s dalšími druhy dokument�, a zárove� jsou obsaženy 

v digitální knihovn� AMU, která je budována Po�íta�ovým centrem AMU. Záznam 

z katalogu knihovny by m�l být propojen s plným textem práce v knihovn� digitální. 

Vzhledem k n�kolika vrstvám a úrovním zpracovaných záznam� v elektronických 

katalozích, je možné, že n�které VŠKP neobsahují vždy rok obhájení práce. 

V OPACích online katalog� jednotlivých fakultních knihoven lze vyhledávat 

záznamy podle obecného druhu dokumentu, typu dokumentu (vysokoškolské 

kvalifika�ní práce), autora, názvu, p�edm�tových hesel a dalších. Dotazy lze 

kombinovat a dále zp�es�ovat p�idáváním dalších polí pro vyhledávání. Automaticky je 

p�ednastaven operátor AND, operátory je možné m�nit. K výb�ru je také listování 

v katalogu. Ikona s otazníkem v horním nabídkovém panelu OPACu vyvolá podrobn�jší 

nápov�du. Zobrazení záznam� je pouze ve formátu s názvy polí. 

V�tšina uživatel� volí možnost vyhledat záznam VŠKP p�ímo knihovníkem. 

3.2 Centrum informa�ních a knihovnických služeb Vysoké 
školy ekonomické v Praze 

V knihovnách Vysoké školy ekonomické v Praze jsou k dispozici vysokoškolské 

kvalifika�ní práce, které tam byly p�edány v papírové podob�. Tyto práce jsou 

zpracovány v Souborném katalogu VŠE spolu s ostatními druhy dokument�, lze je 

ovšem vyhledávat také pouze v rámci Databáze VŠKP.  

Vysokoškolské kvalifika�ní práce zpracované po roce 2005 jsou p�ístupné ve 

studovn� Úst�ední knihovny na Žižkov�. Práce z roku 2004 a �ást prací z roku 2003 
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jsou uloženy ve skladu Knihovny VŠE na Žižkov�, odkud si je lze ke studiu objednat. 

�ást VŠKP odevzdaných v roce 2003 a práce z roku 2002 jsou uchovávány ve 

Studijním a informa�ním centru Jarov, které však není sou�ástí knihovny – náleží pod 

Výpo�etní centrum VŠE. VŠKP do roku 2001 jsou uložené v archivu a v sou�asnosti 

nejsou dostupné. 

Všechny vysokoškolské kvalifika�ní práce jsou katalogizovány v souladu s AACR2 

(jako rukopisy) ve formátu MARC 21 v automatizovaném knihovnickém systému 

Aleph. P�evážná v�tšina VŠKP je zpracovávána pe�liv�, záznamy obsahují všechna 

d�ležitá pole formátu, p�ipojen je abstrakt a vždy n�kolik klí�ových slov a výraz� 

tezauru.  

Sou�ástí záznam� VŠKP obhájených po zá�í 2006 je odkaz na plný text práce 

v elektronické podob� (PDF) v poli 856, a poznámka o zp�sobu p�ístupu (Internet)  

v poli 538. 

 

Obr. �. 1: Vyhledávání v OPACu Souborného katalogu VŠE v Praze. 

V nabídce OPACu online katalog� knihoven VŠE (http://library.vse.cz/aleph/) je 

vyhledávání základní, pokro�ilé (tzv. vyhledávání z r�zných polí) a vyhledávání podle 

p�íkazového jazyka CCL (viz obr. �. 1). Dále je možné omezit hledání na jazyk, typ 

dokumentu �i rok vydání. V dotazu lze také použít operátory booleovské logiky „AND“ 

a „OR“. K dispozici je zde i detailní nápov�da a odpov�di na �asto kladené dotazy. P�i 

úplném zobrazení je možné prohlížet si záznamy v r�zných formátech – od 

standardního, p�es katalogiza�ní až po záznam s kódy polí MARC 21. 
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Uživatelé p�i vyhledávání VŠKP volí v�tšinou nejd�íve pomoc knihovníka, zvlášt� 

pro vysv�tlení údaj� o lokaci a dostupnosti práce. Zkušen�jší pak zvládají vyhledávání 

sami. 

3.3 Knihovny Masarykovy univerzity v Brn� 

Masarykova univerzita v Brn� nemá žádnou centrální univerzitní knihovnu. Celý 

systém je tvo�en devíti úst�edními fakultními knihovnami – ekonomicko-správní, 

filosofickou, informatiky, léka�skou, pedagogickou, právnickou, p�írodov�deckou, 

sociálních studií a sportovních studií, specializovanými knihovnami (nap�. Knihovna 

st�ediska pro pomoc nevidomým student�m) a dalšími 126 díl�ími knihovnami v Brn�. 

Knihovny Masarykovy univerzity zast�ešuje Knihovnicko-informa�ní centrum Ústavu 

výpo�etní techniky MU.  

Vysokoškolské kvalifika�ní práce jsou zpracovávány podle pravidel AACR2 

(rukopisy) ve formátu MARC 21 v knihovnickém systému Aleph. Jejich záznamy jsou 

uloženy v elektronickém katalogu spole�n� s dalšími druhy dokument�. Jsou velmi 

kvalitní a obsahují všechna d�ležitá pole. 

Souborný online katalog (http://aleph.muni.cz/F/) nabízí podobn� jako ostatní 

Alephovské OPACy více typ� vyhledávání a je možné omezit vyhledávání rokem, 

jazykem a žánrem/formou. U VŠKP je možné si zvolit omezení formou na bakalá�ské 

práce, diplomové práce, disertace, rigorózní práce a habilita�ní práce, na výb�r ovšem 

není volba omezení pro vyhledávání všech druh� VŠKP. Po vyhledání relevantního 

záznamu je možné jeho zobrazení ve standardním �i katalogiza�ním formátu, ve 

formátu s kódy MARC a také jako citaci. 

Uživatelé volí p�i vyhledávání VŠKP spíše pomoc knihovníka. 

3.4 Univerzitní knihovna Ostravské univerzity v Ostrav� 

Univerzitní knihovna Ostravské univerzity v Ostrav� je typem knihovny s úst�ední 

budovou, na kterou jsou vázány knihovny na jednotlivých fakultách.  

Vysokoškolské kvalifika�ní práce Univerzitní knihovna zpracovává od roku 2004  

a ukládá je ve studovnách fakult. Starší práce (do r. 2004) jsou uskladn�ny v archivu 

knihovny. Ve skladech úst�ední knihovny z�stávají práce, u nichž nedal autor souhlas 
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k p�j�ování nebo jsou n�jak �asov� omezeny. Všechny starší VŠKP, které si katedry 

uchovaly ve vlastních skladech, byly t�ízeny a z�staly obvykle jen velmi kvalitní práce. 

Tyto práce však nejsou sou�ástí katedrových knihoven, a proto nejsou zaevidovány 

v systému diplomových prací OU a knihovna o nich nemá žádný p�ehled.  

 

Obr. �. 2: Vyhledávání v Databázi VŠKP Univerzitní knihovny Ostravské univerzity v Ostrav�. 

Od roku 2003 je v Univerzitní knihovn� OU v provozu Databáze vysokoškolských 

kvalifika�ních prací OU (viz obr. �. 2). Je možné volit ze dvou typ� vyhledávání – 

rychlé nebo rozší�ené hledání. Záznamy prací jsou tvo�eny podle návrhu národního 

standardu pro elektronické VŠKP – metadatový soubor pro eVŠKP v �R. Obsahují 

pole: název (v �eštin� a angli�tin�), signaturu, autora, vedoucí práce, fakultu, katedru, 

obor, rozsah a typ práce, klí�ová slova (�esky a anglicky), abstrakt (�eský a anglický), 

umíst�ní a odkaz na celý text práce.  

Bibliografické záznamy VŠKP jsou obsaženy pouze ve výše zmín�né bázi. Do 

budoucna uvažuje Univerzitní knihovna o propojení s elektronickým katalogem 

knihovny. 

Uživatelé p�i vyhledávání v�tšinou preferují pomoc knihovníka. 

3.5 Univerzitní knihovna Západo�eské univerzity v Plzni 

Univerzitní knihovna Z�U v Plzni je složena ze �ty� fakultních knihoven: 

Pedagogické knihovny, Právnické knihovny, Knihovny Bory a Ekonomické knihovny 

v Chebu. Vysokoškolské kvalifika�ní práce jsou shromaž�ovány do elektronického 
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katalogu knihovnického systému Aleph. Právnická knihovna zpracovává diplomové 

práce od akademického roku 1997/1998, bakalá�ské od akademického roku 1998/1999. 

Ostatní knihovny katalogizují VŠKP od roku 2002. 

Údaje pro záznamy VŠKP získávají knihovny p�evodem ze studijního informa�ního 

systému STAG do AKS Aleph, knihovnický pracovník pak pouze dopl�uje další 

informace. 

V�tšina záznam� je zpracována vzhledem k formátu MARC 21 a pravidl�m 

AACR2 správn�. Po bližším zkoumání je patrné, že práce jsou v leaderu ozna�eny 

kódem „a“ (textový, jazykový materiál), a tím pádem jsou katalogizovány jako knihy. 

Pole 260 obsahuje nejen místo a rok vydání, ale také nakladatele (v tomto p�ípad� 

n�kterou z fakult Západo�eské univerzity v Plzni). V záznamech chybí také n�která pole 

poznámek – p�edevším pole 502 (poznámka o disertaci). 

Pro uživatele jsou k dispozici t�i možnosti vyhledávání vysokoškolských 

kvalifika�ních prací: v elektronickém katalogu Aleph spole�ném pro všechny druhy 

dokument� (VŠKP k p�j�ení v knihovn�), v univerzitním informa�ním systému STAG 

(záznamy aktuáln� zpracovávaných VŠKP) a v databázi FPE (VŠKP obhájené na 

Pedagogické fakult� v rozmezí let 1992-2001). 

 
Obr. �. 3: Vyhledávání v OPACu Univerzitní knihovny Západo�eské univerzity v Plzni. 

V OPACu (http://josef.uk.zcu.cz/F) je možné vybrat si z nabídky vyhledávání 

základního, pokro�ilého, vyhledávání z více polí, z více bází, pomocí jazyka CCL. Další 

možností je použití logických operátor� „AND“ a „OR“ �i omezení hledání (jazyk, rok 
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vydání). Nechybí ani podrobná nápov�da. Záznamy je možné si prohlížet v mnoha 

formátech zobrazení, v�etn� polí MARC 21.  

Vyhledávání v databázi FPE (http://www.dpfpe.knihovna.zcu.cz/), lze hledat podle 

autora, názvu, roku vydání apod. VŠKP v této databázi jsou zobrazovány pouze jako 

stru�né katalogiza�ní záznamy. 

Uživatelé v�tšinou dokáží získat informace o hledané VŠKP bez pomoci 

knihovníka. 

3.6 Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci 

Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci shromaž�uje absolventské  

a vysokoškolské kvalifika�ní práce od roku 1990.  

Záznamy VŠKP jsou zpracovávány podle katalogiza�ních pravidel AACR2  

a obsahují následující pole: autor, název, nakladatelské údaje, údaje fyzického popisu, 

jazyk dokumentu, klí�ová slova, anotaci a poznámky.  

 
Obr. �. 4: Vyhledávání v OPACu Univerzitní knihovny Technické univerzity v Liberci. 

Všechny záznamy prací jsou obsaženy v elektronickém katalogu AKS Daimon 

spole�n� s dalšími druhy dokument�. Obhájené absolventské, diplomové a bakalá�ské 

práce jsou sepsané na webových stránkách Univerzitní knihovny v seznamech 
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Absolventských prací rozd�lených podle roku obhájení (1990-2007) v sekci Informa�ní 

zdroje (http://knihovna.tul.cz/cat/Absoloventske-prace-45.php).  

V nabídce online katalogu (http://daimon.uk.vslib.cz/OPAC/servlet) je vyhledávání 

jednoduché, rozší�ené, pokro�ilé a rejst�íky (viz. obr. �. 4). Sou�ástí je také podrobná 

nápov�da. Nevýhodou OPACu je, že není možné zvolit v druhu dokumentu omezení na 

VŠKP. Je tedy snazší proklikat se seznamy Absolventských prací k hledané VŠKP. 

V nabídce zobrazení je záznam plný nebo zkrácený náv�š�ový, katalogiza�ní a záznam 

s kódy UNIMARC. 

Uživatelé si VŠKP dokáží vyhledat sami. 
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Záv�r 

Situace týkající se vysokoškolských kvalifika�ních prací v �eské republice je 

v sou�asné dob� vysoce aktuální a probíraná. Nar�stá po�et vysokých škol, student�  

a tím pádem i množství VŠKP. Práce se p�esouvají z archiv� a kateder do 

vysokoškolských knihoven, které se snaží vytvo�it kvalitní systém jejich evidence, od 

záznam� za�azovaných do elektronických katalog� knihoven po samostatné databáze 

vysokoškolských kvalifika�ních prací. Zp�sob zpracování bibliografických záznam� 

VŠKP je velmi r�znorodá.  

Proto bylo cílem této bakalá�ské práce shrnout nároky na zpracování 

bibliografického záznamu VŠKP a zanalyzovat sou�asný stav dostupnosti t�chto 

záznam� v katalozích vybraných �eských vysokoškolských knihoven. 

V úvodní �ásti práce byly prezentovány základní informace o vysokoškolských 

kvalifika�ních pracích. Bylo osv�tleno za�azení VŠKP v rámci typologie dokument�, 

jednotlivé druhy t�chto prací a nároky na formální atributy a úrove� p�vodnosti 

zpracovávaného textu.  

Nastín�na byla také problematika vysokoškolské kvalifika�ní práce jako autorského 

díla, rozpory vyplývající z p�ekrývajícího se Zákona o právu autorském se Zákonem o 

archivnictví a spisové služb� a situace ohledn� p�j�ování a zp�ístup�ování obhájených 

VŠKP ve vysokoškolských knihovnách. 

Druhá �ást práce byla v�nována zpracování bibliografických záznam� 

vysokoškolských kvalifika�ních prací podle Anglo-amerických katalogiza�ních pravidel 

ve formátu MARC 21. Vypsána byla základní pole a podpole a byly uvedeny p�íklady 

vstupního a výstupního katalogiza�ního záznamu tohoto formátu. P�ehled polí 

popisovaných v této �ásti je uveden v P�íloze 1. 

Záv�re�ná �ást analyzuje problematiku zpracování a dostupnosti bibliografických 

záznam� vysokoškolských kvalifika�ních prací v �eských vysokoškolských 

knihovnách. Pozornost byla v�nována hlavn� za�azení záznam� VŠKP v katalozích 

knihoven a správnosti jejich zpracování. Vysokoškolské knihovny rozebírané v této 

�ásti byly vybírány s ohledem na pestrost zam��ení, od um�leckých a humanitních až po 

technické, a geografické rozmíst�ní po celé �eské republice.  
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Z provedené analýzy byla zjišt�na následující fakta. V�tšina vysokoškolských 

knihoven katalogizuje vysokoškolské kvalifika�ní práce podle AACR2 ve formátu 

MARC 21, avšak liší se výb�rem polí a podpolí použitých v záznamech – p�edevším 

v oblasti nakladatelských údaj� (pole 260) a bibliografických poznámek (pole 5XX). 

Zastoupeny jsou i knihovny tvo�ící záznamy p�ebíráním údaj� z informa�ních systém� 

daných vysokých škol a knihovny, u kterých jsou  záznamy zpracovávané podle 

národního standardu pro elektronické VŠKP. 

Jako nejlépe zpracované byly shledány bibliografické záznamy vysokoškolských 

kvalifika�ních prací knihoven Masarykovy univerzity v Brn�. Jsou velmi kvalitní, 

podrobné a obsahují všechna d�ležitá pole. Výstupní katalogiza�ní záznamy jsou 

kompletní, v�etn� hlavního záhlaví a p�edm�tových hesel.  

P�evážná v�tšina analyzovaných vysokoškolských knihoven shromaž�uje 

bibliografické záznamy VŠKP v elektronickém katalogu spole�n� s dalšími druhy 

dokument�, v n�kterých p�ípadech jsou záznamy uloženy ješt� v samostatné bázi, �i 

propojeny s digitální knihovnou úplných text� t�chto prací. Zastoupena je také 

knihovna spravující speciální databázi VŠKP obsahující jak bibliografické záznamy, tak 

úplné texty prací. 

Všechny online elektronické katalogy zkoumaných knihoven nabízejí n�kolik 

zp�sob� vyhledávání a zobrazení záznam� VŠKP. V�tšina OPAC� nabízí možnost 

omezit vyhledávání na jazyk, rok vydání �i formu dokumentu a podrobnou nápov�du.  

Vzhledem k omezenému rozsahu bakalá�ské práce nebylo možné provést celkovou 

analýzu situace ve všech �eských vysokoškolských knihovnách, �ímž se otevírá 

možnost navázání a rozvedení této problematiky. Dalším potenciálním tématem je 

rozbor situace týkající se metadatového zpracování elektronických vysokoškolských 

kvalifika�ních prací a zp�ístup�ování t�chto eVŠKP ve specializovaných databázích  

a digitálních knihovnách. 
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P�ílohy 

P�íloha �. 1: Soupis polí MARC 21 pro VŠKP 

Náv�ští záznamu 

Adresá� záznamu 

Pole dat prom�nné délky 

 Kontrolní pole prom�nné délky 
001 Kontrolní �íslo 
003 Identifikátor kontrolního �ísla 
005 Datum posledního zpracování 
007 Pole pevné délky pro fyzický popis 
008 Údaje pevné délky 

 Pole dat prom�nné délky 
   Pole 01X-09X – Identifika�ní �ísla a kódy 

040 Zdroj katalogizace (NO) 
041 Kód jazyka (O) 
072 Kód p�edm�tové kategorie (O) 
080 Mezinárodní desetinné t�íd�ní (O) 

   Pole 1XX – Hlavní záhlaví 
   100 Hlavní záhlaví - osobní jméno (NO) 
   Pole 20X-24X – Název a názvy související 

245  Údaje o názvu (NO) 
   Pole 25X-28X – Pole údaj� o vydání, nakladatelských údaj�, atd.  

260  Nakladatelské údaje (O) 
   Pole 3XX – Údaje fyzického popisu  

  300 Fyzický popis (O) 
   Pole 5XX – Bibliografické poznámky  

500 Všeobecná poznámka (O) 
502 Poznámka o disertaci (O) 
504 Poznámka o skryté bibliografii atd. (O) 
518 Poznámka o datu a místu zaznamenání díla (O) 
520 Resumé atd. (O) 
546 Poznámka o jazyku (O) 
580 Poznámka k propojovacím polím (O) 

Pole 6XX – V�cné selek�ní údaje  
600  Vedlejší v�cné záhlaví - osobní jméno (O) 
610  Vedlejší v�cné záhlaví - jméno korporace (O) 
611  Vedlejší v�cné záhlaví - jméno akce (O) 
650  Vedlejší v�cné záhlaví - v�cné téma (O) 
651  Vedlejší v�cné záhlaví - geografické jméno (O) 
653  Rejst�íkový termín - voln� tvo�ený termín (O) 
655  Rejst�íkový termín - žánr/forma (O)  

   Pole 7XX – Vedlejší záhlaví  
700 Vedlejší záhlaví - osobní jméno (O) 
710 Vedlejší záhlaví - jméno korporace (O) 
711 Vedlejší záhlaví - jméno akce (O) 
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P�íloha �. 2: Záznamy z katalog� vysokoškolských knihoven 

 

 
Obr. �. 1: Záznam bakalá�ské práce z online katalogu Knihovny FAMU. 
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Obr. �. 2: Záznam diplomové práce z online katalogu Knihovny HAMU. 
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Obr. �. 3: Diserta�ní práce ve vstupním formátu MARC 21 z online katalogu Knihoven VŠE. 

 
Obr. �. 4: Diserta�ní práce ve výstupním katalogiza�ním záznamu formátu MARC 21 z online katalogu 
Knihoven VŠE. 
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Obr. �. 5: Diplomová práce ve vstupním formátu MARC 21 z online katalogu Knihoven Masarykovy 
univerzity v Brn�. 
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Obr. �. 6: Diplomová práce ve výstupním katalogiza�ním záznamu formátu MARC 21 z online katalogu 
Knihoven Masarykovy univerzity v Brn�. 

 
Obr. �. 7: Záznam bakalá�ské práce z online Databáze VŠKP Univerzitní knihovny OU v Ostrav�. 
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Obr. �. 8: Záznam diplomové práce ve vstupním formátu MARC 21 z online katalogu Univerzitní 
knihovny ZU v Plzni. 

 
Obr. �. 9: Výstupní katalogiza�ní záznam formátu MARC 21 diplomové práce z online katalogu 
Univerzitní knihovny ZU v Plzni. 
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Obr. �. 10: Katalogiza�ní záznam bakalá�ské práce z Databáze FPE Univerzitní knihovny ZU v Plzni. 

 
Obr. �. 11: Plný náv�š�ový záznam bakalá�ské práce z online katalogu Univerzitní knihovny TU 
v Liberci. 

 
Obr. �. 12: Bakalá�ské práce ve výstupním katalogiza�ním záznamu z online katalogu Univerzitní 
knihovny TU v Liberci. 
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