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Abstrakt:
Bakalářská práce popisuje a hodnotí Integrovaný knihovní systému Aleph 500 (IKS Aleph) 
v systému  knihoven  Českého  vysokého  učení  technického  v Praze  (ČVUT).  Úvodní  část 
stručně pojednává o vývoji automatizace. Druhá část charakterizuje současný stav systému 
knihoven  ČVUT,  organizační  strukturu,  poskytované  služby  a  zkušenosti  s automatizací 
knihovních procesů a softwarem Automatizovaná knihovna.  Následuje popis IKS Aleph a 
základní  vymezení  jeho  funkcí.  Čtvrtá  kapitola  je  věnována  hodnocení  IKS  Aleph  jako 
automatizovaného  knihovního  systému  pro  vysoké  školy.  Závěrečná  část  popisuje  proces 
implementace IKS Aleph v knihovnách ČVUT a vymezení specifik této implementace.
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PŘEDMLUVA

Automatizace  knihoven  českých  vysokých  škol,  podle  Programového  prohlášení 

Asociace  knihoven  vysokých  škol  České  republiky,  zlepšuje  přístup  společnosti 

k informacím, znalostem i vzdělávacím technologiím, a to jak pro realizaci akreditovaných 

studijních  programů  a  programů  celoživotního  vzdělávání,  tak  pro  vědecké,  výzkumné, 

umělecké a další tvůrčí činností [ASOCIACE, 2001].

Cílem práce bylo popsání a zhodnocení Integrovaného knihovního systému Aleph 500 

verze 16.02 společnosti  Ex Libris  a  jeho implementace do prostředí  sítě knihoven ČVUT 

v Praze.

V průběhu své knihovnické praxe jsem se setkal se dvěma po sobě jdoucími verzemi 

IKS  Aleph  500  -  verzí  14.2  a  verzí  16.02  v  různých  knihovních  institucích,  v knihovně 

Archeologického ústavu AV v Praze z pozice katalogizátora a v Ústřední knihovně Fakulty 

dopravní  ČVUT  jako  pracovníka  výpůjčního  protokolu.  Profesní  zkušeností  s knihovním 

systémem Aleph 500 byla i verifikace periodik v Souborném katalogu ČR.

Nutným předpokladem pro sepsání této bakalářské práce bylo shromáždění dostupných 

pramenů vymezujících obecné a funkční požadavky na AKS1a konfrontace s deklarovanými 

parametry IKS Aleph na ČVUT.

 Text  bakalářské  práce  je  členěn  do  šesti  kapitol,  které  jsou  věnovány  konkrétním 

tematickým  okruhům.  Úvod  práce  pojednává  o  vývoji  automatizace  knihovních  procesů 

vymezuje její fáze a proměny od druhé poloviny 20. století.  Následující  kapitola popisuje 

systém knihoven ČVUT,  jeho  strukturu,  rozsah a  způsob poskytování  knihovních  služeb. 

Vymezuje okolnosti,  které ovlivňují současný provoz IKS Aleph na ČVUT. Třetí  kapitola 

práce usiluje o vytvoření  obecné charakteristiky Integrovaného knihovního systému Aleph 

500  uvedením  jeho  obecných  vlastností,  funkcí  a  možností.  Posláním  čtvrté  kapitoly  je 

hodnocení parametrů IKS Aleph. Sestává z vymezení požadavků na AKS pro vysokoškolské 

knihovny  a  jejich  konfrontace  s parametry  IKS  Aleph.  Závěrečná  kapitola  je  věnovaná 

implementaci  IKS  Aleph  v knihovnách  ČVUT  v Praze,  popsání  postupu  a  specifik 

implementace a praktickému užívání  knihovního systému Aleph v prostředí této univerzity.

Bakalářská práce má rozsah 57 stran a k textu je připojena příloha o rozsahu 5 stran. 

Citace v textu jsou zapsány metodou označovanou jako tzv. Harvardský systém – pomocí 

prvního  údaje  záznamu  a  data  vydání.  Na prvním místě  je  verzálkami  uvedené  příjmení 

1 Automatizovaný knihovní systém
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autora,  popř.  název  korporace,  na  místě  druhém pak  rok  vydání  dokumentu.  Údaje  jsou, 

z důvodu přehlednosti  v textu,  uvedeny v hranatých závorkách.  V případě,  že je citovaný 

dokument dílem více autorů, je citován dle příjmení prvního z nich.

Bibliografické záznamy citovaných zdrojů na konci textu jsou řazeny abecedně a jsou 

citovány podle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.

Na závěr  bych  rád poděkoval  vedoucí  bakalářské  práce  PhDr.  Marcele  Buřilové  za 

cenné rady při výběru a zpracování tématu. Mé poděkování patří také pracovníkům knihoven 

ČVUT za vytvoření  pracovních podmínek a zpřístupnění  podkladů pro sepsání  bakalářské 

práce, zejména vedoucí Ústřední knihovny Fakulty dopravní Mgr. Iloně Rožánkové.
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1 ÚVOD

Významnou  změnu  v pojetí  knihovnictví  znamenal  proces  automatizace  zahájený 

přibližně v druhé polovině 20. století. Výkon knihovnického povolání znamená systematickou 

činnost spojenou s pořizováním, evidováním, zpřístupňováním a ochranou knihovního fondu. 

Automatizace reprezentuje aktivní zapojení prvků výpočetní techniky do provozu knihovny 

s cílem usnadnit a zrychlit její provoz.

První etapa automatizace knihoven se uzavřela v polovině šedesátých let 20. století, kdy 

bylo  možné  pozorovat  lokální  uplatnění  výpočetní  techniky  v podobě  děrnoštítkových 

terminálů.  První  knihovní  programy  byly  schopné  zajišťovat  pouze  dílčí  administrativní 

agendu  (evidence  při  výpůjčkách,  tisk  objednávek),  pro  toto  období  byla  charakteristická 

nesystémovost neboť nebylo možné jejich propojení a spolupráce [STÖCKLOVÁ, 2002].

Funkční a systémové změny automatizace přineslo až období koncem 60. let 20. století, 

kdy  došlo  k prvním  pokusům  o  automatizovanou  spolupráci,  jež  vyústily  ve  vytvoření 

komunikativního  formátu pro přenos dat na magnetickém pásku  (MARCII),  na  který bylo 

navázáno v následující dekádě, kdy došlo k rozvoji informačních sítí pro výměnu informací 

a uplatnění nových technologií.

Nejvýraznější posun v užití  výpočetní techniky přinesla 80. léta 20. století,  kdy byla 

masivně  využívaná  dostupná  technologie  mikropočítačů  s moderními  vstupními  prvky 

(klávesnice, čtečky čárových kódů) a síťového prostředí LAN. Uplatnění nových technických 

prvků  přineslo  rozšíření  funkčnosti  knihovních  systémů.  Původní  lokální  administrativní 

programy  se  transformují  na  lokální  integrované  programy,  které  podporují  uživatelské 

přístupy (OPAC) a podporují rozvoj kooperativních systémů (Sdílená katalogizace, MVS atp.)  

[STÖCKLOVÁ, 2002].

Devadesátá  léta  s přesahem  do  současnosti  navázala  na  dřívější  vývoj  a  přinesla 

prohloubení principů kooperativní spolupráce, přenesení katalogů a komunikačních cest do 

prostředí internetu a vznik nových oborových fenoménů jako digitální a virtuální knihovny.

Jak je patrné z předešlého přehledu, tak automatizaci  nelze v žádném případě chápat 

jako jednorázový akt. Automatizace a zavádění jejích prvků do provozu knihovny je již od 

svého počátku dynamický proces, který kromě odbourání administrativních činností přinesl 

řadu pozitiv, především pomohl transformovat pojetí knihovnictví jako veřejné služby.

Proces automatizace v Československu se do konce 60 let výrazně nelišil od okolního 

světa.  Bylo  využíváno  podobných  technických  zařízení,  která  plnila  shodné  funkce.  Ke 

zpomalení  automatizačních snah došlo v 70. letech,  kdy byl  z důvodu nepříznivé politické 
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situace přerušen kontakt s okolním světem a projevil  se nedostatek odpovídající  výpočetní 

techniky.  Na  úspěchy  60.  let  se  částečně  podařilo  navázat  až  v 80.  letech  a  k úplnému 

sjednocení postupů a prostředků knihovní automatizace se světem a širšímu uplatnění došlo 

až po pádu komunistického režimu v roce 1989.

2 KNIHOVNY ČVUT

2.1 Systém knihoven ČVUT

Systém knihoven ČVUT reprezentuje devět samostatných pracovišť. Tuto množinu lze 

konkrétněji rozdělit na šest ústředních fakultních knihoven, jejichž součástmi mohou být dílčí 

katederní  nebo ústavní  knihovny.  Dále  do stavu patří  dvě  samostatné  ústavní  knihovny - 

Masarykova ústavu vyšších studií a Kloknerova ústavu. Celý systém uzavírá knihovna VIC2 a 

Oddělení knihoven VIC. Volně jsou do systému knihoven ČVUT zapojeny knihovna Archívu 

ČVUT  a  knihovna  Výzkumného  centra  průmyslového  dědictví.  Tyto  dvě  však  nejsou 

evidovány Ministerstvem kultury ČR a jsou zde zmíněny pouze pro úplnost. Posláním dílčích 

knihoven je  vytvářet  informační  zázemí  oborům a studijním programům realizovaným na 

jednotlivých  fakultách  a  ústavech  ČVUT,  stejně  jako  podporovat  vědu  a  výzkum 

[RAMAJZLOVÁ, 2008].

Jednotlivé  knihovny  jsou  organizovány  jako  samostatná  fakultní  nebo  ústavní 

pracoviště zřizovaná a provozovaná děkanáty,  resp. ředitelstvími ústavů. Výjimku v celém 

systému tvoří  pouze Ústřední knihovna Fakulty elektrotechnické,  která je součástí vyššího 

funkčního celku a tvoří Středisko vědecko-technických informací FEL. 

Pracovníci knihoven jsou zaměstnanci fakult a ústavů. Oddělení knihoven VIC se na 

systému podílí  jako zastřešující  organizace  zodpovídající  především za metodické  vedení. 

Osm dílčích knihoven je dislokováno po celé Praze, výjimkou je Ústřední knihovna Fakulty 

biomedicínského  inženýrství  sídlící  na  Kladně.  Výuka  některých  fakult,  např.  Fakulty 

dopravní a Fakulty strojní, je realizována současně ve více budovách po celé Praze, proto 

nemají všichni studenti a akademičtí pracovníci rovnocenný přístup ke knihovním službám 

vlastní  fakultní  knihovny,  neboť knihovní  služby nejsou poskytovány ve všech fakultních 

budovách. 

Knihovní fondy jsou orientovány podle informačního profilu, který vychází ze zaměření 

jednotlivých  studijních  programů a  studijních  oborů  realizovaných  na  ČVUT,  stejně  jako 

z konkrétních  vědeckých  a  výzkumných  činností  jednotlivých  fakult  a  ústavů.  Akviziční 

proces zpravidla probíhá v součinnosti s pedagogy a vědeckými pracovníky. Za rozpočtové a 

2 VIC – Výpočetní a informační centrum ČVUT v Praze
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grantové prostředky jsou pořizovány klasické i  elektronické dokumenty [RAMAJZLOVÁ, 

2008].

Uživateli systému knihoven ČVUT jsou studenti všech typů studia včetně zahraničních, 

stejně jako akademičtí  i neakademičtí pracovníci  jednotlivých fakult.  Fondy knihoven jsou 

dostupné  také  ostatním  uživatelům  z  řad  odborné  veřejnosti,  studentům  a  pracovníkům 

ostatních vysokých škol. 

Jednotlivé  knihovny  poskytují  standardní  knihovnické  služby,  které  jsou  místně 

rozšířeny  a  specifikovány  potřebami  fakult,  resp.  ústavů.  Páteří  systému  knihoven  je 

Souborný katalog ČVUT <http://aleph.cvut.cz/F>, který pro koncové uživatele zjednodušuje 

přístup k informacím o fondech všech knihoven a umožňuje jejich efektivnější využívání. 

Obrázek 1 - Katalog knihoven ČVUT

Kromě standardních absenčních a prezenčních výpůjčních služeb, které jsou stanoveny 

výpůjčními  řády,  svým  uživatelům  knihovny  zprostředkovávají  také  meziknihovní  a 

mezinárodní  meziknihovní  výpůjční  službu (MVS/MMVS).  Součástí  knihovních  služeb  je 

podpora  informační  gramotnosti  zajišťovaná  formou  školení  (např.  rešeršní  strategie  a 

vyhledávání  v databázích,  práce s Ref-Works atp.).  Prostřednictvím univerzitního připojení 

knihovny zpřístupňují služby elektronických bibliografických databází, které jsou propojeny 

se  službou  Elektronického  dodávání  dokumentů  (EDD).  Na  vyžádání  je  možné  vytvářet 

rešerše k daným tématům. Knihovny spolupracují na projektu Věda a výzkum hodnocením 

publikační  činnosti  akademických  pracovníků  fakult  a  ústavů.  Většina  z knihoven  ČVUT 

umožňuje prostřednictvím vlastních počítačů přístup ke všem svým elektronickým službám, 

stejně  jako  možnost  samostatné  práce.  Doplňkovými  službami,  bez  kterých  bychom  si 

současnou knihovnu již nedovedli představit, jsou reprografické a tiskové služby.

Výsadní  postavení  v systému  knihoven  na  ČVUT  přísluší  Oddělení  knihoven 

Výpočetního  a informačního centra  (VIC),  které  plní  úlohu metodického vedení  knihoven 

ČVUT  a  zajišťuje  správu  automatizovaného  knihovního  systému.  VIC  zastává  funkci 
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katalogizační autority, veškeré záznamy směřující do souborného katalogu ČVUT podléhají 

supervizi jeho pracovníků. Za celé ČVUT buduje toto oddělení systém elektronických služeb 

a  spolupracuje  s domácími  i  zahraničními  vysokoškolskými  knihovnami,  participuje  na 

projektech a zastupuje knihovny ČVUT na půdě členské Asociace knihoven vysokých škol 

ČR a International Association of Technological University Libraries.

Knihovny na ČVUT jsou:

Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury ČVUT (FSv+FA)

Ústřední knihovna Fakulty elektrotechnické (FEL)

Ústřední knihovna Fakulty strojní (FS)

Ústřední knihovna Fakulty jaderné fyzikálně inženýrské (FJFI)

Ústřední knihovna Fakulty dopravní (FD)

Ústřední knihovna Fakulty biomedicínckého inženýrství (FBMI)

Knihovna Masarykova ústavu vyšších studií (MUVS)

Knihovna Kloknerova ústavu (KU)

Knihovna Výpočetního a informačního centra (VIC)

ČVUT FSv+FA FS FEL FJFI FD FBMI MUVS KU VIC Celkem

Kn. Fond 164 940 106 872 110 972 75 045 14 393 4 270 8 313 31 128 818 516 751

Přírůstky 2 587 1 169 1 769 2 279 1 618 1 268 645 284 25 11 644

Výpůjčky 23 253 22 196 16 314 7 617 25 516 2 111 10 391 703 338 108 439

Uživatelé 7 489 5 528 6 491 2 187 2 086 436 1 691 356 77 26 341

Časopisy 142 142 195 86 76 0 32 52 3  728

Stud.míst 155 126 77 50 76 24 7 4 0  519

Knihovníci 8,0 9,4 7,5 3,2 2,5 0,8 2 1 0,1 34,50

Tabulka 1 - Statistika knihoven ČVUT 2007 [RAMAJZLOVÁ, 2008]

2.2 Automatizace na ČVUT

Automatizace knihovních procesů byla  na ČVUT zahájena koncem 80. let minulého 

století, kdy zaběhlý systém práce přestal odpovídat moderním představám a nedostačoval pro 

zvyšující se objemy práce. Hlavním cílem automatizace byla úspora pracovních sil, kterou 

reprezentovala především eliminace nadbytečných činností. 

Knihovny  ČVUT přistoupily  k výběru  knihovního  softwaru  s jasným  požadavkem - 

knihovní systém měl být schopen zajistit veškeré rutinní procesy v jednotlivých knihovnách. 

Pod  tímto  termínem  se  skrývalo  zajištění  evidence  akvizice,  správa  rozpočtů  knihoven, 

katalogizace s nezbytnou podporou českých pravidel a standardů. Součástí systému měl být 
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také automatizovaný výpůjční protokol. Mezi nadstavbové požadavky patřily funkce revize 

fondu, zpracování úbytků a správa statistik. Stěžejním požadavkem při výběru softwaru byla 

jeho  vhodnost,  resp.  adaptabilita  pro  akademická  prostředí.  Poptávaný  systém  měl  být 

využitelný v prostředí knihoven ČVUT, které nejsou jednou centrální institucí, ale několika 

autonomními  knihovnami  s různými  podmínkami  a  zejména  s výraznými  odlišnostmi  ve 

velikosti  knihovního  fondu  a  četnosti  jeho  využívání.  V neposlední  řadě  byly  kladeny 

požadavky finanční,  které neměly být  vysoké při  koupi ani při  provozu a správě systému 

[RAMAJZLOVÁ, 1992, s. 34].

Automatizace v ČSR byla na přelomu 80. a 90. let poměrně novou záležitostí, trh byl 

omezený  především  na  knihovní  systémy  cizí  provenience  vyznačující  se  kvalitním 

zpracováním a mnohde i významnými uživatelskými zkušenostmi. Kladné stránky negativně 

převážila cena těchto systémů, která byla  při pouhém nákupu vysoká,  nehledě k nákladům 

spojeným s přizpůsobením systému po stránce jazykové, užitých standardů atd. 

Knihovny ČVUT se vzhledem k okolnostem vydaly svým vlastním směrem. Po zvážení 

všech  kritérií  a  přihlédnutí  ke  svým  finančním možnostem,  bylo  rozhodnuto  o  vytvoření 

vlastního knihovního systému a tímto úkolem bylo pověřeno VIC ČVUT. Vytvořený systém 

nesl  název  Automatizovaná  knihovna a  primárně  vycházel  z potřeb  soustavy  knihoven 

ČVUT. Svého druhu byl  prvním systémem v ČSR a později i  v ČR, který naznačil  směr, 

jakým  se  lze  při  tvorbě  knihovního  systému  ubírat.  V rutinním  provozu  se  s drobnými 

změnami udržel až do poloviny roku 2004, kdy jej po 14 letech nahradil Integrovaný knihovní 

systém Aleph 500. 

2.2.1 Automatizovaná knihovna

Systém  Automatizovaná  knihovna  (dále  AK)  byl  projektován  jako  integrovaný 

knihovnicko-administrativní  program,  který nepracoval  v konsorciálním zapojení,  jak jsme 

zvyklí u soudobých systémů, ale autonomně v každé jednotlivé knihovně. Jeho instalace se 

sestávala z centrálního serveru knihovny a jednotlivých uživatelských stanic. „Systém AK byl  

vytvořen na principu technologické linky s uživatelským rozhraním, které je pro knihovníky  

příjemné, tj. umožňuje rychlé pochopení systému i v počítačích neškolenému pracovníkovi“ 

[RAMAJZLOVÁ, 1992, s. 34]. Systém AK reflektoval dosažené poznatky v oblasti světové 

automatizace,  které  spolu  se  zkušenostmi  a  kreativním přístupem tvůrčího  týmu  přinesly 

očekávaný výsledek.

Systém AK byl založen na vývojovém databázovém systému DATAFLEX, který byl 

strukturován  do  většího  počtu  menších  aplikací,  což  umožnilo  snadnější  přizpůsobování 

funkcí  programu.  Datová úložiště  byla  lépe  chráněna  proti  poškození  přepisem,  v případě 
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ztráty jedné části nebyl poškozen celý systém, ale poškozenou část bylo možné přehrát ze 

zálohy. Významnou výhodou DATAFLEXU byla jeho kompatibilita s většinou dostupných 

počítačových sestav a sítí. Koncoví uživatelé systému ocenili především užití českého jazyka 

včetně  diakritiky,  jednoduchý  způsob  ovládání  pomocí  funkčních  kláves  (flexi-klíče) 

a jednoduchou strukturu korespondující s knihovnickými postupy.

Databáze vytvořené provozem systému nebyly ukládány do jednoho velkého souboru 

jako např. u tehdy dostupného systému CDS/ISIS, ale do většího počtu menších databázových 

souborů. Výhody tohoto modelu byly podobné jako u aplikační části systému. Spravovaná 

data  se  stala  použitelná  pro  všechny  typy  aplikací,  byla  přístupná  a  využitelná  pro  více 

uživatelů.  Úsporu  kapacity  přinesla  jednotná  úložiště,  která  se  rychleji  a  bezpečněji 

aktualizovala.  Bezpečnost  databáze  zajišťovala  ochrana  přístupů,  každý  koncový  uživatel 

(knihovník) směl  využívat  a  přepisovat  jen  jemu  povolenou  část  databáze.  Principy 

databázového členění systému byl oproti ostatním běžně užívaným systémům méně náročný 

v několika ohledech - nekladl přehnaně vysoké požadavky na použitý hardware a umožňoval 

rychlejší provoz, protože se data používala v menších lépe komunikovatelných celcích. 

Klíčovou součástí systému AK byly soubory registrů, seznamů a adresářů. Jednalo se 

o adresáře knihkupců, adresáře pracovišť fakult, registry signatur, selektory katalogizačních 

záznamů, registry, trvalé a průběžné údaje. Registry systému obsahovaly často se opakující 

údaje jako např. hlavičky a patičky objednávek, katalogizační typy, způsob nabytí jednotky 

atp. AK dokázal provádět úpravy vložených bibliografických údajů dle používaných norem 

ČSN a ISBD. 

Prvním programovým celkem uvedeným do provozu byly moduly tzv. tvorby fondu, 

sestávající se z akvizice, vstupního zpracování a katalogizace. Tyto moduly byly tvořeny na 

principu  jednou vložené  informace  a  jejího  několikanásobného  využití.  Pro uživatele  měl 

tento modul podobu přehledných tabulek, které se editovaly pomocí příkazů zadávaných přes 

klávesnici  a zobrazovaly se pouze údaje příslušné prováděné činnosti.  Navazujícími kroky 

byly funkce objednávka, fakturace a tvorba akvizičního bibliografického záznamu. Posledním 

modulem tvorby fondu byla katalogizace, primární záznam užitý při objednávce byl doplněn 

o  identifikátory,  selekční  údaje  a  popisné  údaje.  Identifikátorem  bylo  myšleno  interní 

katalogizační číslo spojující bibliografický záznam s údaji o jednotce. Selekční údaje (název,  

autor 1-5, edice, ISBN/ISSN a předmětová hesla) byly ukládány na bázi indexových souborů. 

Popisné údaje byly strukturovány do 6 řádků po 70 znacích.

Výpůjční  modul  AK se v provozu knihoven uplatňoval  od roku 1993 a  umožňoval 

evidenci uživatelů, ve které schraňoval základní data a umožňoval jejich vyhledávání pomocí 
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jména, identifikačního nebo rodného čísla čtenáře. Výpůjčka, vrácení a prolongace byly v AK 

prováděny na základě údajů o jednotce  (přírůstkové číslo, později čárový kód) a o čtenáři 

(identifikační  kód).  Na  základě  těchto  zadaných  údajů  se  v systému  vytvořil  záznam  o 

výpůjčce  automaticky  doplněný o  další  údaje  (bibliografické,  o  jednotce) a  vytištěný  byl 

uložen v knihovně. V případě prolongace došlo k jeho aktualizaci, v případě vrácení jednotky 

k jeho  smazání.  Knihovní  systém  umožňoval  tvorbu  přehledů  stavu  knihovních  jednotek 

vybraného  titulu,  přehled  vypůjčených  jednotek  vybraného  uživatele  nebo  přehled 

nevrácených knihovních jednotek.

V pořadí třetím funkčním celkem byl dotazovací systém, který dle stanovených pravidel 

umožňoval zadání dotazů na informace o knihovních jednotkách, titulech, resp. výpůjčkách. 

Limitujícím prvkem bylo množství selekčních údajů, systém neuměl vyhledávat v řetězcích, 

jednotlivá data byla porovnávána podle 1. slova řetězce. Základním způsobem vyhledávání 

v katalogu  bylo  listování.  K bibliografickému  záznamu  patřily  konkrétní  informace  o 

jednotkách,  jejich lokaci  nebo stavu.  Pro koncové uživatele  sloužil  od roku 1996 on-line 

knihovní  katalog  (anezka.vc.cvut.cz),  který  používal  základní  množinu  selekčních  údajů 

k vyhledávání  nad  jednotlivými  knihovními  bázemi.  Problémem  systému  byla  duplicita 

katalogizačních záznamů získaných z jednotlivých knihoven, které se zobrazovaly při zadání 

požadavku.

Modul  ochrana  a  aktualizace  fondu  umožňoval  tvorbu  úbytkových  seznamů, 

inventárních seznamů knihovních jednotek jednotlivých pracovišť, stejně jako tisk revizních 

lístků.

Poslední originální funkcí systému byla správa registrů, seznamů a adresářů.

2.2.1.1 Úpravy Automatizované knihovny

V průběhu  využívání  systému  došlo  k řadě  úprav  a  inovací,  které  byly  vynuceny 

rostoucími  požadavky  na  funkčnost  systému,  stejně  jako  s přibližováním  českého 

knihovnictví  pravidlům zbytku  knihovnického  světa.  Nejvýraznější  změny  doznal  katalog 

knihoven a systém bibliografického zpracování.

První  on-line  katalog  knihoven  ČVUT  (anezka.vc.cvut.cz,  1993-1995)  nedokázal 

vyhledávat  současně  ve  všech  knihovních  databázích  na  ČVUT,  měl  omezené  množství 

selekčních údajů, nízkou provozní kapacitu, nepodporoval prvky booleovské logiky a nebyl 

využitelný v prostředí WWW.

Řešením  dané  situace  se  stal  Souborný  katalog  ČVUT  (platan.vc.cvut.cz),  který 

fungoval v období let 1995 - 1996. Tento rešeršní systém postavený mimo knihovní systém 

AK nevznikl na platformě DATAFLEX, ale autonomně. Nový katalog umožnil vyhledávání 
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dle  různých  selekčních  údajů  kombinovaných  logickými  operátory.  Výhodou  se  staly 

zástupné  znaky,  které  uměly  nahrazovat  písmena  stejně  jako  celé  řetězce.  Na  knihovní 

činnosti  nemělo  zavedení  souborného  katalogu  vliv,  každá  knihovna  vytvářela  vlastní 

bibliografický záznam přenášený dávkově v nočních hodinách na server souborného katalogu. 

Změnu v tzv. provozní lince znamenalo zavedení principů sdílené katalogizace, které 

bylo vyžádáno snahou redukovat výskyt duplicitních záznamů v souborném katalogu, stejně 

jako přechod k podporovanému formátu  UNIMARC a katalogizačním pravidlům AACR2. 

Modul katalogizace nemohl splnit kladené požadavky, a proto se knihovny ČVUT rozhodly 

implementovat  komerční  modul  katalogizace  knihovního  systému  KP-SYS.  Po  nastavení 

komunikačních  pravidel  mezi  oběma  systémy  došlo  ke  konverzi  dat  bibliografických 

záznamů z AK do nově vytvořené centrální databáze KPSYS ČVUT. Nově použité principy 

bibliografického  zpracování  přinesly  dvoustupňovou  kontrolu  záznamů,  zprostředkovanou 

knihovním systémem a supervizorem katalogizace [RAMAJZLOVÁ, 1999].

Po roce 2000 došlo k aktualizaci modulu katalogizace na jeho vyšší  verzi  KP-WIN. 

Stávající systém však začal jevit známky zastarávání a přestal odpovídat potřebám stále se 

rozvíjejícího knihovnictví. „Průměrná životnost knihovního systému u nás se může pohybovat  

zhruba kolem 10 - 15 let; to je ve světě informačních technologií velmi dlouhá doba, během  

níž se objeví zcela jistě řada nových technologií a přístupů“ [RAMAJZLOVÁ, 2005]. Tato 

slova B. Ramajzlové3 symbolicky uzavřela působení systému Automatizovaná knihovna na 

ČVUT.

3 Ramajzlová B. (PhDr.) vedoucí Oddělení knihoven VIC ČVUT
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3 INTEGROVANÝ KNIHOVNÍ SYSTÉM ALEPH 500

3.1 Obecná charakteristika

Knihovní  systém  Aleph  500  produkovaný  izraelskou  společností  Ex  Libris  patří 

v současnosti k jednomu z nejrozšířenějších automatizovaných knihovních systémů v Evropě. 

Jedná se o robustní knihovní systém pracující na vícevrstvé architektuře Klient-Server, určený 

především  pro  provoz  ve  velkých  knihovních  institucích  s rozsáhlými  sbírkami,  v České 

republice je používán  ve 22 knihovnách (přehled knihoven viz přílohy). Hlavními atributy 

knihovního  systému  jsou  komplexnost  a  integrovanost,  reprezentující  pokrytí  všech 

provozních potřeb knihovny za použití  jednotných datových a funkčních celků.  Výhodami 

systému jsou konvertibilita  dat a vysoká kapacita  bibliografické databáze  (až 100 000 000 

záznamů) a robustnost, která umožňuje zapojení až 200 dílčích knihoven. Knihovní systém 

podporuje  sdílení  informačních  zdrojů,  které  je  zajištěno  spoluprací  s vnějšími 

nealephovskými  systémy.  Majiteli  licence  je  umožněna  volitelná  kombinace  komponent, 

stejně jako dílčí rozšiřování hardware i software. Významnou výhodou na trhu je podpora 

více než dvaceti světových jazyků implementací znakové sady UNICODE.

Obrázek 2 - Logo IKS Aleph

3.2 Historie

Knihovní  systém  ALEPH  vznikl  na  počátku  80.  let  20.  století  na  jeruzalémské 

Hebrejské  univerzitě.  Jeho  plný  název  zněl  AUTOMATED  EXPANDABLE PROGRAM 

a byl  projektován  jako  centralizovaný  knihovní  systém,  jehož  posláním  bylo  zjednodušit 

rutinní pracovní úkony, zrychlit a usnadnit práci knihovníkům [CUOMO, 1993, s. 7]. Za dobu 

existence ALEPH bylo uvedeno pět verzí tohoto knihovního systému. Ke změnám docházelo 

postupně  a  byly  spojeny s rozvojem výpočetní  techniky,  zvyšujícími  se  nároky knihoven 

a především se snahou producenta vytvořit kvalitní a konkurenceschopný knihovní systém. 

Následující přehled verzí uvede koncepční změny, které jsou patrné v současné poslední verzi 

systému.

Druhá generace systému byla uvedena v druhé polovině 80. let 20. století na platformě 

VAX/VMS.  „V této verzi  se projevila  především snaha parametrizovat nastavení  systému 

prostřednictvím řady tabulek“ [VOJNAR, 1999].
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Třetí verze systému, označená Aleph 300, přinesla změny v několika rovinách. V první 

řadě došlo k přenesení systému na UNIXové platformy (IBM/AIX, SOLARIS atd.). Funkčnost 

systému byla pozměněna rozdělením na jednotlivé moduly s vlastní možností parametrizace.

Čtvrtá verze systému, uvedená v 1. polovině 90. let 20. století, přinesla nejvíce novinek 

a  znamenala  tak  výrazný posun.  Na systémové  úrovni  byly  uplatněny prvky architektury 

Klient-Server, kdy byl klient v podobě lokálního programu transformován do podoby GUI 

(Graphical User Interface). Změnou prošel také databázový systém – původní alephovský byl 

nahrazen  komerčním  systémem  ORACLE.  Do  aplikační  vrstvy  systému  byly 

implementovány principy síťové komunikace, protokoly TCP/IP, HTTP, WWW. Pro potřeby 

výměny bibliografických záznamů došlo k implementaci standardu Z39.50.

V současné době je v ČR distribuována pátá generace systému pod názvem IKS Aleph 

500 verze  18.2.  Většina  uživatelů  Aleph v ČR,  včetně  knihoven ČVUT,  stále  pracuje  na 

předchozích verzích IKS Aleph 500 16.02. Snahou domácího distributora ÚVT UK v Praze, 

resp. společnosti Multidata s.r.o., je aktualizace systému na uvedenou vyšší verzi.

3.3 Architektura systému

Charakteristickým  rysem  knihovního  systému  Aleph  500  je  třívrstvá  architektura  Klient-

Server  (viz  Obrázek  3).  Tato  architektura  spočívá  v rozdělení  jednotlivých  systémových 

procesů do více vrstev, propojených prostřednictvím komunikačních protokolů. Komunikace 

mezi jednotlivými vrstvami probíhá bezstavovým způsobem, kdy není udržováno nepřetržité 

spojení.  Jednotlivé servery čekají  na požadavky od klienta,  resp.  od nadřazeného serveru. 

Přínos toho typu architektury shrnuje J. Zendulka4 v následujících bodech: 

 pružnější rozdělení práce

 lze použít horizontální (více serverů) i vertikální (výkonnější server) škálování 

aplikace mohou běžet na levnějších zařízeních 

 na klientských stanicích lze použít oblíbený prezentační software

 standardizovaný přístup umožňuje zpřístupnit další zdroje

 centralizace dat podporuje účinnější ochranu

 u třívrstvé architektury centralizace údržby aplikace, možnost využití sdílených 

objektů několika aplikacemi [ZENDULKA, 2003, s. 5]

4 Zendulka, Jaroslav (doc. Ing.) – Ústav informačních systémů VUT Brno
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Obrázek 3 - Architektura systému Aleph

3.3.1 Klienti

Prezentační vrstva systému reprezentovaná PC klientem (GUI Aleph - dílčí programy), 

Z39.50  klientem  (součást  modulu  katalogizace),  WWW  klientem  (OPAC) reprezentuje 

samostatné  aplikace  provozované  na  oddělených  počítačových  stanicích.  Jejím primárním 

úkolem  je  sloužit  jako  komunikační  rozhraní  mezi  systémem  (aplikačním  serverem) 

a uživateli systému (knihovníky, čtenáři). Klienti se serverem komunikují prostřednictvím sítě 

internet.

3.3.2 Programová/Aplikační vrstva 

Programová  část  systému,  která  přijímá  požadavky  od  jednotlivých  klientů  (GUI,  

WWW, Z39.50) a transformuje je do komunikačního formátu vyžadovaného aplikační vrstvou 

(API). Na této programové vrstvě dochází k parametrizaci systémových tabulek.

3.3.3 Databázová vrstva 

Pracuje na bázi komerčního databázového systému ORACLE, který lze definovat jako 

„systém  řízení  báze  dat  (Oracle database management system –  DBMS),  moderní  

multiplatformní  databázový  systém  s  velice  pokročilými  možnostmi  zpracování  dat“  

[Wikipedia, 2001].

Databázová  vrstva  slouží  jako  centrální  úložiště  informací  celého  systém.  Díky 

síťovému  připojení  není  vázaná  přímo  na  instituci  provozující  koncové  klienty  systému. 

Běžně může dojít k horizontálnímu propojení databázové vrstvy, kdy je použito více dílčích 

databázových serverů vzdálených od sebe i mnoho tisíc kilometrů,  resp. úložiště umístěné 

v sídle producenta systému nebo alternativní. 

3.3.4 Databáze 
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Databázová úložiště knihovního systému Aleph jsou strukturována do šesti dílčích bází 

označených  dle  konvence  kombinací  tří  písmen.  Běžně  se  používá  označení  dle  formátu 

zápisu dat  (UNI = UNIMARC, USM = MARC21), resp. zvolená zkratka dle názvu instituce 

(CTU=Czech  Technical  University) a  dvěma  numerickými  znaky,  které  slouží  k rozlišení 

druhu báze.

Systém pracuje s následujícími bázemi:

Báze Číslo 
báze

Charakteristika

Bibliografická

 (BIB)
01-09

Slouží pro ukládání bibliografických dat.

Autoritní 

(AUT)
10-19

Obsahuje záznamy s preferovanými formami záhlaví a jejich 
propojením.

MVS
20-29

Báze určená výhradně pro GUI MVS. Slouží pro ukládání dat pro 
daný modul

Administrativní 

(ADM) 50-59
Primárně slouží k uložení všech administrativních dat. Lze ukládat 
data o jednotkách, uživatelská data, data akviziční (adresáře 
nakladatelů, atp.)

Holdingová (HOL)/ 
knihovních jednotek

60-69
Slouží výhradně pro záznam informací o jednotkách. Obsahuje 
vlastní definici knihovní jednotky.

Tabulka 2 - Přehled bází ALEPH

3.4 Číslování systému

Z důvodu  zachování  jedinečnosti  datových  operací  jsou  systému  definovány 

identifikátory.  Neopakovatelnost  těchto  identifikátorů  je  zajištěna  prostřednictvím  funkce 

„Last  doc  number“,  která  pracuje  ve  všech  bázích  systému.  Sleduje  generování 

identifikačních čísel objednávek, čísel biografických záznamů, čísel faktur, daňových dokladů 

atp.  Pro  potřeby jednotlivých  modulů  je  systém schopen samostatně  generovat  jednotlivé 

identifikátory,  jako  čárový  kód  jednotky,  čárový  kód  čtenáře,  ID  čtenáře  (automaticky  

generováno systémem - nelze změnit). Čárové kódy je možné načítat dle požadavků instituce i 

z externích zdrojů (komerčně předtištěných štítků, identifikačních karet, atp.).

3.5 Použité standardy

Producent systému Ex Libris deklaruje pro knihovní systém Aleph podporu hlavních 

národních a mezinárodních standardů. Úplný seznam podporovaných standardů je dostupný 

v příloze práce.  Zde uvádím pouze implementace hlavních standardů, jako katalogizačních 

formátů  (MARC21,  UNIMARC),  Z39.50  pro  výměnu  bibliografických  záznamů  nebo 

zmiňovaný  standard  ISO  10646  UNICODE,  který  systému  umožňuje  zobrazovat  různé 
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znakové sady. V souvislosti s ním nesmíme opomenout implementaci české národní normy 

ČSN 97 6037 pro Abecední řazení, která spolu se standardem UNICOD umožňuje správné 

použití českého jazyka.

3.6 Moduly a jejich aplikace

Moduly knihovního systému Aleph lze  dělit  podle  typu  klienta  do dvou základních 

skupin: GUI klient a WWW klient.

Označení GUI Aleph znamená způsob zobrazení (tj. Graphical User Interface). Klient 

funguje jako samostatný  počítačový program pracující  na platformě  Windows.  Minimální 

systémový  požadavek  pro  libovolného  GUI  klienta  systému  Aleph  500  verze  16.02  jsou 

počítačové  stanice  na  bázi  procesorů  INTEL  s  operačním  programem  Windows 

XP-Professional.

Jednotlivé moduly jsou vzájemně integrovány, tj. propojeny a kopírují provoz knihovní 

linky.  Moduly  knihovního  systému  (GUI  klienti) jsou:  Akvizice,  Katalogizace,  Výpůjční 

modul, OPAC, MVS, AlephADM a doplňkové moduly ADAM a ARC.

3.6.1 Společné rysy

Dílčí moduly IKS Aleph se vyznačují univerzálním vzhledem, který uživateli umožňuje 

snadnou orientaci  a  jednoduché přecházení  mezi  moduly.  Pracovní  rozhraní  postavené  na 

operačním  systému  Windows  dovoluje  provádět  pracovní  úkony  několika  nezávislými 

způsoby. Společným prvkem každého modulu je hlavní lišta informující o právě spuštěném 

programu  (logo, název, verze systému a další informace). Pod hlavní lištou se nachází lišta 

menu,  obsahující  položky  dle  druhu  modulu.  Takřka  všechny  moduly  obsahují  položku 

Aleph, jež zajišťuje základní provozní funkce (výstupy ze systému, parametrizace) a položku 

Nápověda (viz  Obrázek  4).  Posledním  společným  prvkem  je  operační  lišta,  obsahující 

indikátor  připojení,  aplikační  tlačítka  pro  spuštění  ostatních  modulů  a  zejména  ikony 

nastavení,  přihlášení  uživatele  (ikona  klíče),  nastavení  jazyka  (ikona  babylonské  věže), 

poslední ikona umožňuje volbu báze (viz Obrázek 5).

Obrázek 4 - Hlavní lišta, lišta menu a pole vstupních dat
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Obrázek 5 - Operační lišta

Jednotná  koncepce  provozních  modulů  je  patrná  ze  vstupu  dat  umístěného  na  levé 

straně  obrazovky.  Zde  se  v horizontálním  uspořádání  nachází  pole  pro  zápis  dat 

s odpovídajícím  návěštím.  V prostoru  vedle  vstupních  polí  se  zobrazují  informace  podle 

prováděné činnosti (viz Obrázek 4). Vlevo pod okny pro vstup dat je obvykle umístěno menu 

modulu, kde se nachází položky reprezentující dílčí činnosti uspořádané hierarchicky podle 

funkcí modulů. Pracovní plocha okna je pomocí rámů rozdělena na dílčí části pro zobrazování 

informací, kartu menu nebo zobrazování funkčních tlačítek. 

3.6.2 Společné funkce

Jednotnou funkcí všech služebních modulů  (Akvizice, Katalogizace, Výpůjčka a MVS) 

je  přístup  ke služebnímu katalogu.  Volba  vyhledávání  je  obvykle  umístěna  jako poslední 

záložka  menu.  Aplikace  je  rozdělena  do  tří  dílčích  podfunkcí,  jejichž  první  variantou  je 

vyhledávání  prostřednictvím  zadávaných  selekčních  údajů.  Dostupné  jsou  tři  varianty 

-pokročilé vyhledávání (volitelné selekční údaje, využití booleovských operátorů, zástupných  

znaků atp.), vyhledávání z více bází pomocí jazyka CCL5 a vyhledávání z více polí (spojování  

dílčích  údajů  pomocí  operátoru  AND).  Výsledkem  vyhledávání  je  výpis  rešerše,  který 

informuje o pořadí rešerše, použitých selekčních údajích a množství odpovídajících záznamů. 

Počet  výsledků  lze  v tomto  stádiu  upravovat  zpřesňováním  rešeršního  dotazu  jemným 

laděním. Druhým způsobem vyhledávání je prohlížení rejstříků, kdy jsou zobrazeny seznamy 

blízkých  termínů.  Výsledkem  všech  druhů  vyhledávání  je  zobrazení  bibliografického 

záznamu v odpovídající  podobě. Tuto úlohu zajišťuje poslední aplikace „Prohlížení“,  která 

zobrazuje bibliografické záznamy s vazbami na ostatní aplikace.

3.7 Modul AlephADM

Modul ADM  (Administration) je  součástí  základního  instalačního  balíku knihovního 

systému Aleph. Primární úlohou tohoto modulu je správa a parametrizace koncového klienta, 

tedy  editace  parametrizačních  tabulek,  práce  s bázemi,  práce  s definičními  soubory,  práce 

s jazyky  dialogu,  chybovými  zprávami,  konfigurace  tisků  a  zobrazení.  Úpravy  probíhají 

5 Common Command Language – příkazový jazyk
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v rozhraní  OS  Windows,  kde  jsou  dílčí  parametry  zobrazeny  formou  tabulek.  Změny 

v systému  mohou  provádět  pouze  uživatelé  s odpovídajícími  přístupovými  právy, 

zaznamenávají  se  do  lokální  paměti  a  všechny  odlišnosti  od  výchozího  nastavení  jsou 

evidovány pro možnost návratu.

Obrázek 6 - Ikona - Aleph ADM

3.8 Modul Akvizice / Seriály

Modul Akvizice  (Acquisition Serials) spojuje dva funkční okruhy - akvizici a správu 

seriálů  (pravých periodik) s akvizicí a správou ostatních typů dokumentů. Tímto sloučením 

došlo  ke  vzniku  jednoho  multifunkčního  modulu,  jehož  hierarchicky  roztříděné  funkce 

umožňují podporu všech akvizičních činností pod jednotným rozhraním. Data modulu jsou 

uložena v administrativní bázi (ADM). Dílčí aplikace jsou v nabídce menu uvedeny v pořadí: 

objednávka,  faktura,  správa-rozpočty,  objednávky,  seriály  a  služební  katalog.  Přístup 

k jednotlivým funkcím je řešen prostřednictvím autorizovaných přístupů.

Obrázek 7 - Ikona - Akvizice-Seriály

3.8.1 Zadání objednávky

Úvodním  krokem  při  práci  s modulem  akvizice  je  zadání  požadavku,  které  začíná 

vytvořením krátkého záznamu o požadovaném dokumentu. Po jeho vytvoření a zaevidování 

dochází ke tvorbě samotné objednávky, u které se primárně určí typ  (monografická - jeden 

dokument,  více  svazků;  seriálová  -  bez  předem  stanoveného  počtu  čísel).  Objednávku  je 

možné vytvořit a správně odeslat pouze za předpokladu, že je vytvořen seznam měn, seznam 

dodavatelů a seznam rozpočtů. 

3.8.2 Faktura

Registrace  a  správa  faktur  je  dalším  funkčním blokem.  Navazuje  na  předešlý  krok 

a tvoří  soubor  všech  faktur,  evidovaných  za  stanovené  účetní  období.  Platí  pravidlo,  že 

základní faktura může obsahovat více objednávek, ale dílčí položka faktury je vytvořena pro 
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jednu objednávku. Je-li  faktura registrovaná,  sečtená částka se automaticky připisuje k tíži 

rozpočtu.

3.8.3 Rozpočty

Tato  funkce  je  věnovaná  správě  a  sledování  rozpočtů  knihovny.  Počet  otevřených 

rozpočtů není nijak omezen.  Knihovní systém dovoluje sledování jednoho rozpočtu stejně 

jako  více  dílčích.  Rozpočty  jsou  vedeny  pro  jednotlivá  pracoviště,  která  si 

prostřednictvím knihovny objednávají dokumenty.

3.8.4 Přehled objednávek

Podobně  jako  ekvivalent  v případě  faktur  a  rozpočtů,  tak  i  tato  funkce  tvoří 

centralizovaný soubor obsahující všechny zadané objednávky. V objednávkách lze vyhledávat 

dle jedinečného čísla objednávky, resp. dle bibliografických údajů požadovaného dokumentu. 

Soubor objednávek lze upravovat a k jeho aktualizaci dochází okamžitě po provedení změny.

3.8.5 Seriály

Aplikace  Seriály  je  plně  integrována  s moduly  Akvizice  a  OPAC.  Stěžejní  úlohou 

aplikace je zpřístupnění bibliografických a holdingových údajů, informací o objednávkách, 

finančních údajích, dodavatelích a dalších datech spojených se správou sbírek periodik.

Knihovní  systém  zcela  podporuje  MARCovský  standard  pro  očekávané  periodicity 

seriálů. Kontrola čísel časopisů může probíhat v centralizovaném i decentralizovaném režimu. 

Na  základě  nastavené  periodicity  systém  dokáže  generovat  urgence,  které  jsou  v podobě 

přednastaveného formuláře, resp. ručně zadané zprávy. Informace uložené do záznamu seriálu 

jsou okamžitě uloženy do centrální databáze a projeví se při vyhledávání v OPAC.

Funkčním prvkem aplikace je současně tvorba cirkulačních seznamů, která je propojena 

s dalšími moduly IKS  (Výpůjčka, OPAC). Přípustné je i vytvoření více seznamů pro jeden 

konkrétní titul. Spojenou funkcí je sledování titulů v oběhu.

Posledním  funkčním  prvkem  aplikace  seriály  je  správa  vazeb,  která  probíhá  také 

automaticky. Na základě zadané informace, že byl ročník časopisů svázán, dojde k aktualizaci 

záznamu do odpovídající podoby.

3.9 Modul Katalogizace

Katalogizace  (Cataloging) IKS Aleph navazuje na předešlý modul akvizice. Hlavním 

posláním  tohoto  modulu  je  tvorba  nových,  editování  a  mazání  existujících  záznamů  ze 

systémových bází, resp. správa dat o popisné jednotce. Tyto funkce jsou rozděleny do dvou 

dílčích  aplikací  -  katalogizace  a  správy jednotky.  Modul  pracuje  především s bázemi  pro 
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ukládání bibliografických  (BIB) a autoritních  (AUT) dat, které je možné strukturovat podle 

potřeb knihovny.

Obrázek 8 - Ikona - Katalogizace

3.9.1 Katalogizace

Zpracování  dokumentů  v automatizovaném  systému  probíhá  ve  dvou  základních 

systémových bodech. Odpovídající pracovní formulář je načten z lokální paměti, do které se 

v průběhu celé katalogizace ukládají zaznamenané údaje. Po dokončení zápisu je spuštěna 

validace záznamu, na kterou navazuje uložení bibliografického záznamu na server. V případě 

přerušení práce nebo výpadku serveru jsou data uložena do lokálního úložiště.

Zápis  dat  ze  vstupního  zpracování  probíhá  do  jednotného  formuláře  ve  formátu 

MARC21. Jednotlivá pole  jsou označena příslušným identifikátorem doplněným o návěští 

v nastaveném provozním jazyce. Počet indikátorů odpovídá katalogizačnímu formátu, délky 

polí hlavních a vedlejších záhlaví stejně jako popisných údajů nejsou omezeny. Počty znaků 

jsou obvykle stanoveny jen u kódovaných polí  (Leader, 008), pro zápis dat není omezena 

délka pole, interpunkci systém nedoplňuje a je zcela v kompetenci zpracovatele.

Obrázek 9 - Formulář katalogizace

Bibliografické  zpracování  všech  typů  dokumentů  probíhá  ve  stejném  knihovním 

modulu, typy bibliografických záznamů jsou odlišeny již před otevřením nového formuláře. 

Knihovní systém Aleph registruje různé šablony s přednastavenými poli dle typu dokumentu. 
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U vybraných polí  záznamu lze vytvářet  rejstříky evidující  zápis hesla a četnost  jeho užití 

(např. u věcného zpracování nebo popisných údajů typu místo vydání, nakladatel atp.).

Data  autoritních  záznamů  jsou  vedena  v samostatné  bázi  značené  dle  konvence. 

Soubory autorit  mohou být  jmenné  (osobní  jména, jména korporací,  jména akcí) a  věcné 

(druh díla, geografická jména, věcná témata). Tvorba autoritních záznamů probíhá do vlastní 

šablony.  Charakter  a užití  autority je definován v návěští.  Zejména u jmenných  autorit  se 

používají  preferované  formy  záhlaví,  nepreferované  formy  a  asociované  formy  slouží 

k odkazu  na  preferovaný  tvar.  Pro  případ  ztráty  vazby  mezi  záznamy  a  autoritami  jsou 

v Alephu  definovány  dvě  specifická  pole  -  UPD  a  COR.  Pole  UPD  slouží  k nastavení 

automatické  aktualizace  autority  v propojených  záznamech,  pole  COR  se  automaticky 

generuje  při  změně  preferované  formy  záhlaví  tak,  aby  nedošlo  ke  ztrátě  vazby  mezi 

původním  preferovaným  záhlavím  a  bibliografickým  záznamem.  Stahování  autorit  do 

bibliografických záznamů probíhá pomocí rejstříků.

Pro potřeby sdílené katalogizace je dostupná funkce lokalizace a stahování záznamů, jež 

využívá  přenosový  protokol  Z39.50.  Z databáze  kooperujících  institucí  dojde  k vyhledání 

bibliografického  záznamu  odpovídající  kvality.  Záznam  je  stažen  do  lokální  databáze, 

upraven podle zvyklostí a potřeb instituce a uložen na server systému.

3.9.2 Jednotka

Aplikace jednotka pracuje s bází  administrativní  (ADM),  alternativně se samostatnou 

bází pro knihovní jednotky  (HOL). Hlavním posláním aplikace je správa údajů o knihovní 

jednotce.  Na  základě  seznamu  knihovních  jednotek  přiřazených  k odpovídající  popisné 

jednotce  jsou  v této  aplikaci  přidělovány  specifické  údaje  (přidělení  přírůstků,  doplnění  

čárových kódů, určení statutu jednotky, sbírky, možnost přidělení dvou typů signatur apod.), 

bez nutnosti přepínat mezi jednotlivými moduly systému.

3.10Výpůjční modul

Výpůjční modul  (Circulation) pracuje především s administrativní  (ADM) bází,  nebo 

s bází jednotky (HOL) je-li implementována. Modul je členěn do pěti samostatných aplikací – 

výpůjčka, vrácení, čtenář, jednotka a společným prvkem je služební katalog. Úlohou modulu 

je zajištění evidenční funkce výpůjček a vrácení, a komplexní podpora činností výpůjčního 

protokolu.

Obrázek 10 – Ikona- Výpůjční modul
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3.10.1 Výpůjčka

Výpůjčku  dokumentů  lze  realizovat  pro  všechny  registrované  uživatele  (fyzické  

i kolektivní),  na základě požadovaných vstupních dat  (čárového kódu čtenářského průkazu 

a čárového kódu jednotky).  Ochrana údajů a  čtenářského konta  proti  zneužití  se  realizuje 

dvěma  způsoby,  zobrazováním  fotografie  uživatele  uložené  v  Alephu  nebo  užitím  PIN6 

uživatele.

Délka výpůjční lhůty je automaticky stanovena systémem podle definovaných pravidel. 

Knihovník  může  výpůjční  lhůtu  upravit  v plošném  režimu,  anebo  jednotlivě  pro  každou 

výpůjčku zvlášť.  Volitelnou funkcí je tisk o stavu konta,  kde jsou uvedeny údaje zvolené 

knihovnou.

Pro případ přerušení spojení se systémovým serverem je dostupná off-line výpůjčka, 

která je evidována do lokální paměti a po navázání spojení odeslána na server. Požadované 

údaje jsou shodné s klasickou výpůjčkou, s výjimkou použití PIN. Nevýhodou této varianty je 

nemožnost kontroly evidovaných transakcí, kontrolní výpis je dostupný až po odeslání celého 

souboru.

3.10.2 Vrácení

Činnost  vrácení  probíhá  samostatně  v odděleném  prostředí  modulu,  kdy  je 

požadovaným  údajem  pouze  čárový  kód  jednotky.  Po  zadání  vstupního  údaje  systém 

zobrazuje údaje o uživateli a generuje upozornění, resp. chybové hlášky (překročení výpůjční  

lhůty,  požadavek na výpůjčku atd.).  Volitelnou funkcí je tisk potvrzení o vrácení,  které je 

generováno v odpovídajícím tvaru.

Off-line  vrácení  probíhá  podobným  způsobem  jako  výpůjčka,  její  nevýhodou  je 

nezobrazování  upozornění  a chybových hlášek  (rezervace dokumentů,  překročení  výpůjční  

lhůty).

3.10.3 Uživatel

Aplikace Uživatel zajišťuje komplexní správu čtenářů, tj. registraci a správu uživatelů. 

Uživatelské údaje jsou ukládány do systému, k jejich získávání slouží dvě cesty: vytvořením 

záznamu v modulu nebo stažením záznamu z externích zdrojů  (personálních informačních 

systémů). Součástí uživatelského účtu je registrace určená pro jednotlivé knihovny v systému, 

vymezení  uživatelských  pravomocí  atp.  Stupeň  ochrany  dat  se  parametrizuje  centrálním 

nastavením systému.

6 Personal Identification Number – (osobní identifikační číslo), každý uživatel si jej volí při první registraci
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Součástí aplikace je přehled konta, které má uživatel  k dispozici,  tj. konto výpůjček, 

upomínky  a  poplatky  za  ně,  rezervace,  požadavky  na  kopii  a  výpůjčku  do  studovny. 

V kontech  je  personálu  umožněno  provádět  dílčí  změny,  zejména  prolongace.  Prolongace 

výpůjčky je dostupná ve dvou režimech,  klasickém a rychlém  (probíhá pouze na základě  

zadání čárového kódu, bez otevírání konta). Evidence poplatků a upomínek podporuje jejich 

komplexní  správu  (hrazení,  stornování) a  tvorbu  nezbytných  dokladů  v podobě  tištěných 

potvrzení.

3.10.4 Jednotka

Funkční  blok  umožňuje  kontrolu  záznamů  o  jednotce  přímo  v rámci  výpůjčního 

modulu, bezprostřední správu knihovních jednotek a zobrazuje přehled o jejich dostupnosti 

a umístění. Do aplikace jednotka se lze přepnout přímo ze služebního katalogu nebo z konta 

čtenáře.  Kromě  správy  dat  o  jednotkách  slouží  k zadávání  všech  typů  požadavků  na 

dokument.

3.11Modul OPAC

Veřejný  online  katalog  (OPAC) je  svou  koncepcí  odlišným  modulem.  Jedná  se 

o webového klienta, který pracuje v prostředí sítě internet a jeho výstupy jsou zobrazovány 

v prostředí WWW7 (pomocí kódů HTML8 a CSS9) a k jeho interpretaci slouží běžný webový 

prohlížeč.  Základní  funkcí  tohoto  rozhraní  je  vyhledávání  nad  knihovním  katalogem, 

sestávající  se z  prohlížení  rejstříků a přesného vyhledávání.  Neméně podstatnou funkcí  je 

správa uživatelských účtů, neboť modul OPAC je určený zejména čtenářům.

3.11.1 Vyhledávání

Hlavním  nástrojem  vyhledávání  jsou  selekční  údaje  interpretované  uživatelem  do 

podoby rešeršního dotazu. Vyhledávání je možné provádět následujícími způsoby: 

 základní: zadává se pouze jeden selekční údaj

 z více polí: shodné s vyhledáváním ve služebním katalogu, kdy se vyplní uvedené 

selekční údaje (předmět, autor, název, atp.) a systém mezi nimi automaticky 

doplní logický operátor AND

 z více bází: jedná se o parafrázi jednoduchého vyhledávání, kdy se jako přídavný 

údaj volí prohledávaná báze (monografie, seriály, autoritní báze atp.)

7 World Wide Web
8 HyperText Markup Language - značkovací jazyk pro hypertext
9 Cascading Style Sheets – tabulky kaskádových stylů
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 pokročilé: umožňuje vyhledávání za použití více typů selekčních údajů, jako výsledek 

je veden jejich logický součin. Prohlížet však lze i shody dílčích selekčních 

údajů

 CCL: vyhledávání probíhá prostřednictvím příkazového jazyka CCL a to způsobem 

vyhledávání slov v několika indexech najednou

Selekční údaje lze zadávat ve tvaru fráze nebo libovolného slova z pole. Pro kombinaci 

údajů  je  možné  využít  operátorů  booleovské  logiky  a  speciální  znaky  (viz  Tabulka  3  a 

Tabulka 4).

Operátory Symobol

AND + / &
OR |

NOT ˜
Tabulka 3 - Booleovské operátory

Speciální znaky symbol Význam

Znaky zkracování
* Zástupné znaky, oboustranného zkracování vyhledávaných údajů. 

(př. matemat* - vyhledá výrazy matematika, matematický, 
matematická ...)?

Znaky blízkosti
% V kombinaci s číselnou hodnotou slouží k vyhledávání blízkých slov 

bez ohledu na jejich pořadí. (fyzika %2 mechanika)

! Ekvivalent předchozího operátoru, při vyhledávání záleží na pořadí 
slov v zápisu.

Tabulka 4 - Speciální znaky

Společným prvkem všech typů vyhledávání jsou omezení, která slouží k zpřesňování 

rešerše. Zobrazovány jsou v podobě tabulky (viz Obrázek 11).

Obrázek 11 - Omezení vyhledávání

Alternativou pro vyhledávání je prohlížení systémových rejstříků, kterému je obvykle 

přiděleno vlastní tlačítko menu. Systému umožňuje přesměrovat neúspěšnou rešerši do funkce 

prohlížení rejstříků. Prováděné rešerše jsou ukládány do paměti vyhledávače a jsou dostupné 

po celou dobu práce. Uživatel se k nim může kdykoliv vrátit. 

Zobrazování bibliografických záznamů je možné parametrizovat obecně nebo konkrétně 

pro  každý  záznam  zvlášť.  Součástí  bibliografických  záznamů  je  odkaz  na  dostupnost 

jednotek.
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3.11.2 Čtenář

Samostatným funkčním okruhem je správa uživatele  dostupná na základě  autorizace 

(zadání  čárového kódu a PIN nebo alternativního  údaje).  Tato aplikace  slouží  především 

uživatelům knihovny a pro přehled aktivit - správu knihovního konta (prolongace). Možností 

autorizovaného přístupu do katalogu jsou zadávání požadavků na výpůjčku, kopii, prezenční 

výpůjčku  podle  dostupnosti.  Uživatel  může  ukládat  vyhledané  bibliografické  záznamy do 

dvou  typů  schránek  –  přechodné  a  trvalé.  Jejich  obsah  je  možné  ukládat,  tisknout  nebo 

komunikovat pomocí elektronické pošty.

Variantou uživatelského přihlášení je služební přístup pro knihovníky, používaný např. 

v systém CASLIN. Po přihlášení, které je ve tvaru SIGLA knihovny a heslo, lze provádět 

změny ve vlastních záznamech v souborném katalogu (pole 910), nebo zadávat požadavky na 

MVS.

3.12Modul MVS

Modul MVS (Inter Library Loan) uvádím záměrně na konec přehledu mimo abecední 

pořadí, protože se jedná o modul, který nemusí být bezpodmínečně instalován. Jeho absence 

neomezuje  chod  systému.  Hlavní  pracovní  bází  modulu  je  báze  administrativní  (ADM). 

Systémová  báze  (MVS) má  přídavný  charakter  a  slouží  výhradně  pro  ukládání 

bibliografických  záznamů  pro  požadavky  čtenářů.  Modul  MVS  je  integrován 

s předcházejícími moduly IKS Aleph, zejména však s moduly OPAC a výpůjčka. 

Úlohou modulu MVS je komplexní správa agendy meziknihovní výpůjčky, zajišťovaná 

prostředky  elektronické  komunikace.  Jmenovitě  jsou  podporovány  funkce  zadávání  a 

přijímání požadavků, přehled požadavků, přehled vypůjčených dokumentů. 

Obrázek 12 - Ikona MVS

3.13Doplňkové moduly

3.13.1 ADAM
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Modul  ADAM  (Aleph  Digital  Asset  Modul) -  speciální  modul,  který  umožňuje 

knihovnám pracovat  s  digitálními  objekty a  metadaty v rámci  modulů  IKS Aleph. Modul 

ADAM rozšiřuje funkce modulů katalogizace a OPAC. 

Funkce  modulu  katalogizace  mohou  být  využity  pro  import  digitálních  objektů, 

vytváření popisných záznamů v libovolném bibliografickém formátu, definování příslušných 

technických a administrativních metadat. Dále ADAM propojuje digitální obsah s vlastními 

bibliografickými záznamy, např. k bibliografickým záznamům připojuje naskenované obsahy 

knih, seriálů apod. Rozšířené možnosti Web OPAC systému ALEPH 500 umožňují čtenářům 

vyhledávat nejen bibliografické záznamy fyzických jednotek, ale i digitální objekty a jejich 

metadata.  Digitální  objekty  je  možné  zobrazovat  a  textové  objekty  také  plnotextově 

prohledávat.  Dalšími  funkcemi  mimo  předešlých  jsou  správa  přístupů  k digitalizovanému 

obsahu, propojování bibliografických záznamů s digitálními dokumenty, formální podmínky 

pro práci s digitalizovanými dokumenty [ÚVT, 2008].

3.13.2 ARC

ARC  (Aleph  Reporting  Center) představuje  webové rozhraní  pro definování  dotazů, 

tvorbu sestav a statistik nad daty uloženými v systému Aleph. 

ARC je prostředkem pro zpracování aktuálních pracovních údajů z různých datových 

zdrojů  systému  ALEPH  500  a uživatelům  je  zpřístupňuje  v jednoduché  logické  struktuře 

podporující tvorbu logických vazeb. Poskytuje tak všem částem organizace jednotný pohled 

na systémová data. Jednoduchá správa operačních dat umožňuje systémovým knihovníkům 

a administrátorům vytvářet  konkrétní  sestavy a statistiky,  které  jim mohou  pomoci  zlepšit 

běžné pracovní postupy a procesy v knihovně [ÚVT, 2008].

27



4 HODNOCENÍ IKS ALEPH

Úlohou této  kapitoly je vymezení  funkčních požadavků na automatizovaný knihovní 

systém pro vysoké školy a vytvoření přehledu o využívání uvedených parametrů v systému 

IKS Aleph. Jednotlivé parametry jsou zpracovány formou tabulek, kde první sloupec uvádí 

jednotlivé parametry, ve druhém jejich dostupnost v systému Aleph. Třetí sloupec vysvětluje 

užití daného parametru. 

4.1 Vysokoškolská knihovna

 V TDKIV10 je pojem „Vysokoškolská knihovna“ definován jako: „speciální odborná 

knihovna  vysoké  školy,  která  slouží  ke  studijní  a  vědecké  práci  jejich  posluchačů  a  

pedagogů“ [SODOMKOVÁ, 2003].

Vysokoškolské knihovny jsou specifickou skupinou s požadavky odlišnými od běžných 

veřejných  knihoven.  Fondy  knihoven  jsou  zpravidla  úzce  zaměřené  soubory  především 

studijní  literatury  s velkým  množstvím  duplicitních  knihovních  jednotek.  Knihovny  musí 

obsloužit  velké  množství  uživatelů,  kterým  kromě  absenční  výpůjčky  zajišťují  rovněž 

odpovídající  studijní  zázemí.  Dalším  charakteristickým  prvkem univerzitních  knihoven  je 

vícevrstevná struktura, tvořená z dílčích poboček  (areálových knihoven). Knihovny VŠ také 

mnohdy  obstarávají  evidenci  dílčích  knihoven  na  pracovištích.  Poslední  charakteristickou 

vlastností vysokoškolských knihoven je vícezdrojové financování, kdy knihovny kromě svého 

vlastního rozpočtu čerpají i ze zdrojů dílčích pracovišť.

4.2 Požadavky na automatizovaný knihovní systém 

Základními  zdroje,  ze  kterých  jsem  čerpal  informace  pro  vymezení  požadavků  na 

automatizované  knihovní  systém  pro  vysokoškolské  knihovny,  byly  dostupné  metodické 

příručky autorů Š. Kimličky11 a A. Stöcklové12, kteří tuto problematiku v České i Slovenské 

republice sledují a aktivně zpracovávají již od počátku 90. let 20. století.

Obecně  platí,  že  hlavním  hodnotícím  měřítkem  AKS  je  množství  a  kombinace 

používaných standardů. Většina producentů užívá výčtu domácích a zahraničních norem jako 

největší  reklamu  svému  produktu.  Úloha  standardů  je  v moderním  knihovnictví 

nezanedbatelnou  oblastí,  ale  o  funkčnosti  a  vhodnosti  používaného  knihovního  systému 

rozhoduje daleko více vazba jednotlivých dílčích funkcí a pochopení specifických provozních 

potřeb knihovny.

10 Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy
11 Š. Kimlička (Prof. Ing.)
12 A. Stöcklová (PhDr.) – Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
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Hodnotící kritéria lze rozdělit do dvou hlavních oblastí dle úrovně, ke které se vztahují.

 Obecná kritéria

 Funkční požadavky na jednotlivé moduly

4.3 Obecná kritéria

Tento okruh zkoumá AKS jako celek, stanovuje minimální vlastnosti, společné všem 

typům automatizovaných knihovních systémů.

4.3.1 Komunikace s okolím

V současné  době,  kdy  mezi  běžné  pracovní  postupy  patří  kooperativní  činnost 

knihovních  institucí,  je  pro  sdílenou  katalogizaci  a  výměnu  dat  různé  povahy 

(bibliografických  údajů,  uživatelských  údajů) nezbytné  užívání  síťové  komunikace. 

Komunikační schopnosti systému se dělí na více specifických částí. První skupina standardů 

je  srovnatelná  s normami  používanými  u  běžných  komerčních  softwarů  -  protokoly 

internetu (TCP/IP, HTTP, HTTPS). Druhý okruh standardů je orientován na knihovnictví, 

hlavními  požadovanými  standardy  jsou  výměnné  a  výměnné  formáty jako  Z39.50  pro 

výměnu MARCovských formátů aj. 

Parametr Aleph Vysvětlení

import/export dat v knihovních 
formátech typu MARC, ISO 
270913

Ano
Systém podporuje komunikaci většiny MARCovských 
formátů, prostředkem pro výměnu jsou podporované standardy 
Z 39.50, ISO 2709 (Úplný přehled viz přílohy).

možnost komunikace přes 
internet Ano

Aleph je koncipován pro činnost v prostředí sítě internet, 
implementuje prvky síťové komunikace (TCP/IP, HTTP, 
HTTPS).

práce v síti, možnost vytváření 
lokálních bází dat Ano

Síťový provoz je pravidlem. Ukládání je možné realizovat na 
centrální server, podobně jako na více oddělených datových 
serverů.

Tabulka 5 - Komunikace s okolím

4.3.2 Komunikace se systémem

Pod  pojmem  komunikace  se  systémem  se  skrývá  způsob  ovládání  programu, 

vymezení  ovládacích  prvků  a  komunikace  programu  s uživatelem.  V případě,  že  není 

implementace  domácího  jazyka  možná,  přistupuje  se  k využití  alternativy  v podobě 

angličtiny, resp. jiného světového jazyka. 

Důležitým  bodem  týkajícím  se  komunikace  se  systémem  je  typ  uživatelského 

rozhraní, ve kterém je zkoumán způsob zobrazování informací a jejich zadávání do systému.

13 ČSN ISO 2709 - Formát pro výměnu informací
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Moderní knihovnické systémy by měly podporovat vstup dat prostřednictvím čárového 

kódu a ostatních strojově čitelných údajů [KIMLIČKA, 1997, s. 24].

Parametr Aleph Vysvětlení

možnost volby jazyka 
komunikace

Ano

Systém ALEPH podporuje bilingvální komunikaci 
s uživatelem. Ve všech modulech (GUI ALEPH i OPAC) je na 
výběr z národního jazyka a mezinárodního (čeština a 
angličtina). Přeloženy jsou všechny provozní informace.

instrukce a dokumentace v čj Ano

Pro uživatele systému je v každém modulu umístěna vlastní 
nápověda. Oficiální manuál pro koncové uživatele v českém 
jazyce je dostupný na internetu. Systémovým knihovníkům je 
určena samostatná verze v angličtině, která je jazykem 
parametrizace.

ovládání systému pomocí 
menu a příkazů možnost 
volby

Ano

Ovládání všech modulů probíhá v rozhraní GUI (Graphical 
User Interface). Ovládání jednotlivých funkcí je vždy možné 
více způsoby, cestou hlavní nabídky systému, aplikační 
nabídky nebo pomocí klávesových zkratek přidělených dílčím 
funkcím.

využití automaticky 
snímatelných identifikátorů

Ano
Systém podporuje snímání ČK, se kterými pracuje především 
při identifikaci jednotek a uživatelů. Akceptuje externě 
vytvořené a současně umožňuje tvorbu vlastních.

Tabulka 6 - Komunikace se systémem

4.3.3 Znakové sady/Jazyk

Nutnou  podmínkou  kladenou  především  zahraničním  knihovním  systémům  je 

akceptování  domácího  jazyka  (češtiny) a  jejich  schopnost  zaznamenávat,  ukládat, 

zobrazovat a  správným způsobem  řadit celou  znakovou  sadu  dle  požadované  konvence 

[Kimlička, 1997, s.24].

Parametr Aleph Vysvětlení

komplexní česká znaková sada 
a podpora znakových sad 
založených na ISO 64614 apod.

Ano Daný parametr je splněn implementací mezinárodního 
standardu ISO pro UNICODE15

řazení podle ČSN 97 603016 Ano Do systému je implementován odpovídající norma

Tabulka 7 - Znakové sady

14  Information technology -- ISO 7-bit coded character set for information interchange
15 ISO/IEC 10646 Universal Multiple-Octet Coded Character Set
16 Abecední řazení – ČSN 97 6030
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4.3.4 Otevřenost systému

Moderní  knihovní  systémy  musí  svým  provozovatelům  umožnit  provádění 

systémových úprav spojených s funkcemi systému, rozložením menu a nabídek, nastavením 

vzhledu systému, nastavením tiskových a vizuálních výstupů. Další požadovanou vlastností 

systému je jeho schopnost  spolupráce s účelově vytvořenými  externími aplikacemi, které 

slouží např. k vedení databáze uživatelů, registraci upomínek atp. [Kimlička, 1997, s. 24].

Parametr Aleph Vysvětlení

úprava menu, systémová 
správa, úprava pracovních 
formulářů

Ano

ALEPH podporuje parametrizaci funkcí, parametrizaci 
ovládacích prvků a definování pracovních formulářů podle 
potřeb provozovatele. Parametrizace probíhá cestou 
systémových tabulek.

flexibilita výstupů Ano

Systémový výstupy lze primárně využívat na úrovni systému, 
který obecně podporuje tvorbu elektronických i tištěných 
forem dokumentů. ALEPHovská data je možné shromažďovat 
a interpretovat i pomocí externích aplikací.

předem specifikovaná 
omezení pravomocí při 
zásahu do systému.

Ano

Parametrizace systému je povolena výhradně v uživatelské 
vrstvě aplikace. Hlubší zásahy do struktury systému nejsou 
povoleny a měly by zůstat výhradně v kompetenci producenta 
IKS ALEPH tj. fy ExLibris a jejích distributorů. 

Tabulka 8 - Otevřenost systému

4.3.5 Přístupová práva a ochrana systému

Knihovní  systém  by  měl  umožnit  nastavení  pravomocí a  omezení  přístupů.  Ve 

skupině  uživatelů  by  měl  dle  běžných  pravidel  a  potřeb  instituce  podporovat  udělování 

přístupových práv a oprávnění odpovídající pracovní pozice. 

Samostatnou oblastí je ochrana zpracovávaných dat před ztrátou a schopnost systému 

vypořádat  se  s mezními  situacemi,  jako  je  např.  ztráta  spojení  se  serverem,  resp.  jiný 

nepříznivý stav [KIMLIČKA, 1997, s. 24].

Parametr Aleph Vysvětlení

diferencovaná přístupová 
práva, k operacím, bázím, 
záznamům a polím

Ano

Systém podporuje nastavování uživatelských skupin. Primárně 
na čtenáře a zaměstnance. Ve skupině zaměstnanců je možné 
stanovit přístupy na dílčích úrovních od systémových správců 
jako nejvyšší skupiny, až po minimální provozní aktivity.

ochrana před ztrátou a 
zničením záznamů a souborů

Ano
Ochrana před poškozením dat ze strany uživatele je řešena 
interním archivováním a evidencí změn. 

transakční systém
Ano

Při ztrátě dat v průběhu komunikace mezi jednotlivými 
vrstvami systému je použito archivovaných nebo lokálně 
uložených souborů.
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Tabulka 9 - Přístupová práva a ochrana

4.3.6 Editory dat, formulářů a menu

Sledovanými prvky systému jsou editory zápisu dat,  formulářů a menu, u kterých je 

sledován způsob zápisu a možnosti ovládání s podporou přerušení práce se záznamy. Návěští 

polí a podpolí by mělo být možné zobrazovat ve formě  přirozeného jazyka. Při zápisu by 

měly být umožněny editační funkce zápisu jako kopírování a vystřihování údajů v rozsahu 

polí,  podpolí  stejně  jako  celého  záznamu.  Pro  zaručení  integrity  katalogu  by  měly  být 

dostupné rejstříky, aktuální  soubory autorit stejně jako  generátor automatických údajů 

(data, identifikační čísla). Součástí všech funkcí pro tvorbu datových souborů by měla být 

verifikace záznamů a kontrola duplicitních záznamů. Sledovanými funkcemi jsou korektury, 

hromadné  opravy  a  aktualizace  v autoritních  souborech  zadávané  plošně  správci  bází 

[KIMLIČKA, 1997, s. 24 - 25].

Parametr Aleph Vysvětlení

jednoduchost a komfort 
zápisu

Ano
Zápis dat se provádí do formulářů, resp. dílčích polí 
v závislosti na typu modulu.

možnost uvádění návěští 
polí a podpolí v přirozeném 
jazyce

Ano
Návěští polí při vytváření katalogizačních záznamů je 
obvykle zobrazeno ve formě kódu MARC 21 a současně 
s odpovídajícím návěštím v přirozeném jazyce. 

možnost kopírování údajů, 
polí, resp. celých záznamů

Ano
Editační prvky jsou podobné jako u programů typu textových 
editorů. Kopírování a přesun polí, podpolí a záznamů se 
provádí pomocí nabídek a klávesových zkratek. 

přerušení práce bez porušení 
zpracovávaného záznamu

Ano
Modul katalogizace obsahuje výchozí funkci uložení záznamu 
do lokální báze počítače. Vytváření záznamu je možné 
přerušit a opakovaně se k němu vracet.

formální logické kontroly, 
využívání autorizovaných 
souborů

Ano

Kontroly systému probíhají na úrovni systémových i vnějších 
identifikátorů (př. platnost ISBN), kontrola indikátorů, 
správnost interpunkce a kontrola údajů v povinných polích. 
Kontrolní výpisy poskytují propojení na nápovědu 
k odpovídajícímu formátu. 

možnost výběru hodnoty 
přímo ze seznamu, souboru 
anebo báze

Ano

Všechny moduly podporují tvorbu rejstříků nebo databází, ze 
kterých je přímo stahovat obsahy polí (soubor distributorů v 
akvizici, rejstříky předmětových hesel, nakladatelů, atp. 
v katalogizaci).

automatické generování 
údajů (datum, identifikační 
číslo, číslo objednávky atp.)

Ano

Systém je uzpůsoben k tvorbě automatických textů v podobě 
dat a identifikačních čísel. Tvorbě duplicit je předcházeno 
pomocí funkce Last Doc Number implementované ve všech 
modulech.

Tabulka 10 - Editory dat formulářů a menu část 1
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Parametr Aleph Vysvětlení

kontrola duplicity záznamů Ano
Probíhá v rámci kontroly před uložením systému, kdy dochází 
k porovnání zejména názvových registrů s údaji vyplněnými 
ve vytvořeném záznamu.

korektury, revize, možnost 
hromadných oprav, 
promítnutí změn 
v autorizovaných souborech 
do datových bází

Ano

Podporovanou funkcí jsou dílčí i globální úpravy záznamů. 
Modul katalogizace umožňuje uzamykání záznamů a 
zohledňuje přístupová práva pracovníků. Automatickou 
aktualizaci autoritních záznamů je možné zajistit 
prostřednictvím funkcí parametrizačních tabulek. Bez této 
funkce jsou vazby udržovány prostřednictvím speciálních polí 
autoritního záznamu.

Tabulka 11 - Editory dat formulářů a menu , část 2

4.4 Funkční kritéria a požadavky na moduly

Knihovní  systémy  jsou  distribuovány  vcelku  jako  komplexní  knihovní  aplikace 

kopírující  provoz  knihovní  linky,  nebo  po  částech  jako  jednotlivé  knihovní  moduly. 

V současné  době  jsou  dostupné  moduly,  které  bychom  mohli  nazvat  budování  fondu 

(akvizice, katalogizace, správa seriálů) a provozní moduly  (výpůjční modul, MVS, OPAC). 

Všem modulům by měl být společný jednotný vstup dat.

4.4.1 Akvizice

„Modul  automatizovaného  knihovního  systému  podporující  procesy  při  akvizici  

dokumentů (objednávky, evidence dodávek, urgence, rozpočty)“ [KUČEROVÁ, 2003a].

Modul akvizice je zřejmě jedním z nejkomplikovanějších a nejkomplexnějších modulů 

každého  AKS.  Ruku  v ruce  jde  řada  dílčích  požadavků,  které  je  nejsnazší  rozdělit  dle 

pracovních postupů, ke kterým se váží.

Proces akvizice začíná od  souboru deziderát, tj. požadavků na dokumenty,  které by 

knihovna chtěla pořídit do svého fondu. V tomto stádiu by měl knihovní systém umožňovat 

vytvářet  databáze  těchto  knihovních  požadavků.  Běžným  standardem  pro  všechny  typy 

akvizičních  modulů  by  měla  být  možnost  prohlížet  externí  databáze  a  v případě  potřeby 

přejímat jejich záznamy. 

Druhým krokem je objednávání dokumentů. V návaznosti na předchozí krok by měl 

systém  umožnit  přejímání  záznamů  o  deziderátech  a  jejich  úpravu.  Důležitou  funkcí  je 

konfrontace dezideráta s katalogem knihovny, aby byly eliminovány duplicitní činnosti. Pro 

potřeby  tvorby  minimálního  akvizičního  záznamu  by  mělo  být  umožněno  pracovat  se 

souborem autorit, jehož záznamy lze převádět do akvizičního záznamu. 
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Následuje  tvorba  objednávky,  kdy  by  systém měl  být  schopen  vytvořit  dokument 

požadovaného  formátu  a  obsahu  za  použití  vlastní  databáze  nakladatelů  a  automatickým 

doplněním specifických údajů  (číslo objednávky generované systémem, datum atp.).  Tento 

dokument by měl být uložen v databázi systému pod konkrétním identifikátorem, stejně jako 

by mělo být  možné dokument  vytisknout.  Knihovní systém by měl umožňovat kontrolu a 

urgenci  dodávek.  AKS  pro  vysokoškolské  knihovny  by  měl  umožňovat  správu  rozpočtů 

s upozorněním při jejich překročení.

Poslední částí procesu akvizice je  zpracování přírůstků, které v první řadě zahrnuje 

vyhledávání a přesun záznamů o přírůstcích z databáze objednávek. Knihovní systém by měl 

následně umožnit  tvorbu jednoduchého záznamu o příjmu dokumentu obsahující  přidělení 

přírůstkového čísla, čárového kódu, signatury a data jeho adjustace dle českých pravidel. Tyto 

údaje  by  měly  být  zpětně  vyhledatelné.  Stejně  jako  u  tvorby  jednoduchého  akvizičního 

záznamu v předchozím kroku by i zde měla být dostupná báze autorit. Modul akvizice by měl 

také umožňovat reklamaci neúplných, resp. nesprávných dodávek, stejně jako rušení celých 

objednávek.  Další  funkcí  je  vytváření  minimálního  záznamu  u  dokumentů,  které  byly 

knihovně věnovány a neprošly celým akvizičním cyklem. 

Pro  potřeby  správy  fondu,  kdy  jednomu  bibliografickému  záznamu  odpovídá  větší 

množství  exemplářů,  by  měl  systém  umožňovat  přidělování  jednotlivých  čárových  kódů, 

generovat a tisknout přírůstkové seznamy.

Parametr Aleph Vysvětlení

přebírání a kontrola záznamů ze souboru 
deziderat

Ne Systém nevede samostatný soubor deziderát.

kontrola na duplicity v katalogu Ano
Probíhá při tvorbě katalogizačního záznamu pro 
akvizici.

zápis objednávky- využití souborů 
dodavatelů, automatické doplnění 
předdefinovaných položek (čísla 
objednávek, datum)

Ano Podpora uvedených funkcí v plném rozsahu.

možnost tvorby a využívání souborů 
autorit

Ano Standardní funkce katalogu

možnost zápisu žadatelů a budoucích míst 
uložení dokumentu

Ano
Součástí objednávky, kdy je žadatel 
identifikován svým přiděleným identifikátorem

kontrola a aktualizace stavu finančních 
zdrojů na nákup, upozornění při 
překročení, přepočet měnových jednotek 
podle kurzovního lístku

Ano

Vedeno v souboru rozpočtů, kde je možné 
definovat i více rozpočtů pro dílčí oddělení. 
Přepočet cizích měn na domácí je zajišťován 
prostřednictvím kurzovního lístku.

tisk objednávek podle typů a možností 
volby průvodních textů

Ano
Dostupná možnost, průvodní texty jsou 
definovány při parametrizaci objednávek

Tabulka 12 - Požadavky - Modul akvizice. část 1 [KIMLIČKA, 1997, s. 18]
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Požadavek Aleph Vysvětlení

vyhledávání a přesun záznamů o přijatých 
dokumentech podle různých hledisek 
(polí) v souboru objednávek

Ano
Probíhá prostřednictvím funkce zprávy, kde jsou 
volby z variant (dodané objednávky, částečně 
dodané objednávky, atp.)

jednoduchý záznam o přijetí dokumentu, 
automatické přidělení přírůstkového čísla, 
čárového kódů, signatury a data přijetí 
dokumentu.

Ano

probíhá v rámci funkce správa jednotek, uvedené 
úkony se provádí až po bibliografickém 
zpracování dokumentu

možnost tvorby a využívání souborů 
autorit

Ano
Probíhá v součinnosti s modulem katalogizace

reklamace neúplných anebo nesprávných 
dodávek, rušení objednávek. Ano

Reklamace a nebo rušení probíhá formou 
elektronické komunikace nebo cestou tištěných 
dokumentů

možnost zpracování neobjednaných 
přírůstků

Ano
Systému se vymezí způsob získání dokumentu a 
evidence probíhá mimo ostatní funkce

vytvoření podkladů pro úhradu faktur 
aktualizace stavu finančních zdrojů.

Ano
Ano, podklady jsou nastavovány systémově

možnost vyhledávání záznamů o 
objednaných a přijatých dokumentech 
podle různých hledisek.

Ano
Probíhá prostřednictvím funkce zprávy, kde jsou 
volby z variant (dodané objednávky, částečně 
dodané objednávky, atp.)

připojení čárového kódu k jednotlivým 
exemplářům dokumentů. Ano

Obvykle se provádí až po katalogizaci 
dokumentu. Systém podporuje načítání i vlastní 
tvorbu čárových kódů

tisk přírůstkového seznamu Ano

Tabulka 13 – Požadavky – Modul akvizice, část 2 [KIMLIČKA, 1997, s. 18]

4.4.2 Správa seriálů

„Modul automatizovaného knihovního systému, podporující procesy při správě seriálů  

(nastavení  parametrů,  objednávky,  evidence,  cirkulace,  urgence,  vazba,  rozpočet)“ 

[KUČEROVÁ, 2003c].

Modul seriály je u automatizovaných knihovních systémů dostupný zvlášť anebo jsou 

jeho jednotlivé funkce rozděleny do ostatních modulů. Funkční požadavky na modul seriály 

jsou  rozděleny  podobně  jako  u  předchozího  modulu  akvizice do  tří  základních  celků: 

objednávání, denní evidence a kompletace ročníku.

Podobně  jako  u  předešlého  modulu,  by  i  modul  správy  seriálů měl   v agendě 

objednávek podporovat  kooperaci  s knihovním  katalogem,  resp.  s databází  periodik,  aby 

nedošlo k tvorbě duplicitních záznamů. Následující funkcí je tvorba komplexního záznamu 

o titulu,  kdy je  stran  systému  požadováno  automatické  doplnění  dat  a  dalších  polí,  která 

mohou být samostatně generována, resp. přejata z dílčích informačních zdrojů. Pro kontrolu 

finančních  toků  by  měl  systém  umožňovat  správu  rozpočtů,  přepočet  finančních  kurzů, 
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vytváření  souhrnných  zpráv  o  nákladech  na  jednotlivá  předplatná  a  rozpisy  jednotlivých 

položek dle požadavků knihovny (cílová pracoviště, atp.). Dalšími funkcemi je  aktualizace 

objednávek  (aktuálních  i  dřívějších) s možností  jejich úpravy a  tisku tak,  aby odpovídaly 

formálním i obsahovým požadavkům odesílatele i příjemce.

Denní  evidence je  orientován  na  příjem  jednotlivých  čísel  seriálů  na  jedné  straně 

a umístěním jednotlivých dokumentů k užívání na koncových pracovištích. 

Prvním požadavkem tohoto bloku je evidence jednotlivých čísel dokumentů do souboru 

objednaných periodik,  kdy by do záznamu o přijatém čísle  mělo být  zaznamenáno přijetí 

dokumentu, datum přijetí a jeho umístění. Současné systémy by měly umožnit  automatické 

upozorňování na očekávaný příjem dokumentu dle nastavené periodicity a přání knihovny. 

Na  základě  přijetí/nepřijetí  dokumentu  dochází  k jeho  evidenci,  resp.  k automatickému 

generování  urgence,  která  je  dle  zvyklostí  zasílána  elektronickou  poštou  samotným 

systémem.  Po přijetí  dokumentu  by měl  být  systém schopen vytvářet  a tisknout  seznamy 

a přehledy vytvářené dle různých kritérií a tvorbu  cirkulačních seznamů. Součástí modulu 

by měla být kontrola cirkulace a přístup do katalogu seriálů přímo z modulu.

Součástí modulu spravujícího agendu seriálů je možnost kompletace úplných ročníků, 

kdy  je  na  základě  předem  vložených  informací  doplněn  katalogizační  záznam  titulu 

o nezbytné informace o přijatých číslech. Funkcí systému by měla být tvorba průvodních listů 

k vázání ročníků apod.

Parametr Aleph Vysvětlení

vyhledávání před objednávkou v katalogu 
periodik

Ano
Není veden samostatný katalog periodik, 
periodika jsou vyhledávána v běžném rozhraní 
služebního katalogu.

vytvoření kompletního záznamu o titulu, 
možnost automatického doplňování dat a 
dalších polí

Ne Součást modulu katalogizace

kontrola finančních zdrojů, přepočty 
kurzů, rozpis na oddělení

Ano

V kompetenci funkce rozpočty, která umožňuje 
vedení většího množství dílčích rozpočtů. Pro 
vedení rozpočtů je možné evidovat i faktury 
v zahraničních měnách, které se přepočítávají 
podle uložených kurzů.

tvorba, aktualizace a využívání souborů 
dodavatelů

Ano
Databáze dodavatelů je nezbytným požadavkem 
pro provoz modulu akvizice.

aktualizace objednávky titulů 
objednaných v minulosti

Ano
Evidence předplatných a objednávek je 
zajištěna, je možné různé řazení, editace 
předplatných atp.

Tabulka 14 - Požadavky – Modul správa seriálů, část 1 [KIMLIČKA, 1997, s. 20]
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Parametr Aleph Vysvětlení

generování a tisk objednávek s možností 
úprav textů a formy

Ano Shodné s parametry akvizice

zúčtování faktur předplatného, možnost 
rozpisu na oddělení, sumarizace 
finančních prostředků na titul z víc 
rozpočtových let

Ano Fakturaci zajišťuje společná aplikace

zápis dodávek periodik do souborů 
objednaných periodik

Ano

Hlavním způsobem je zadávání údajů do 
seznamu očekávaných čísel, kam se zadává 
datum dodání atp. – propojeno na ostatní moduly 
systému

rozdělení periodik na střediska Ano Funkce dostupná přes správu čísla, 

automatické upozornění na očekávaný 
příjem podle nastavení periodicity

Ano
Záznam každého titulu obsahuje údaj o 
periodicitě

evidence a urgence nedodaných čísel Ano
Podle periodicity definované každému titulu 
generuje urgence k zaslání v elektronické i 
papírové podobě.

kontrola cirkulace Ano
Tvorba cirkulačních seznamů je v systému 
podporována.

přístup do katalogu periodik podle 
různých hledisek

Ano Modul podporuje tvorbu cirkulačních seznamů

kompletizace ročníků Ano Probíhá v rámci modulu

kompletizace ucelených ročníků, 
doplnění katalogizačních záznamů

Ano
Ano na základě přehledu titulu a vyplněných 
informací se stanovuje informace pro OPAC

zpracování průvodních listů pro vazbu Ano
funkce je podporována a je dostupná i z modulu 
katalogizace

Tabulka 15 – Požadavky – Modul správa seriálů , část 2 [KIMLIČKA, 1997, s. 20]

4.4.3 Katalogizace

„Modul  automatizovaného knihovního  systému,  podporující  procesy při  katalogizaci  

(zpracování  dokumentů,  správa  autorit,  vyhledávání  v  katalogu,  formátování  výstupů)“ 

[KUČEROVÁ, 2003b].

Modul katalogizace patří do skupiny základních automatizovaných modulů. Je relativně 

obtížné hodnotící prvky dělit do dílčích skupin, protože spolu většina katalogizačních činností 

velice  úzce  souvisí.  Dřívější  knihovní  praxe  oddělovala  zpracování  jednotlivých  typů 

dokumentů  do  více  skupin  (správa  seriálů,  analytické  zpracování  dokumentů  atd.). 

V současné knihovní praxi je proces zpracování všech druhů dokumentů integrován pod jeden 

modul AKS. 

Úvodní podmínkou je možnost  přesunu a vyhledávání údajů vytvořených v průběhu 

akvizice.  Dalším  krokem  je  samotné  jmenné  a  věcné  zpracování,  pro  které  jsou  určeny 
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formuláře  anebo  jednotlivá  pole  předdefinována  systémovým  knihovníkem  pro  daný  typ 

dokumentu.  Podle názoru A. Stöcklové stojí v první řadě za povšimnutí  způsob zadávání 

údajů do systému, zda-li jsou data o popisné jednotce vkládána jednotlivě do připravených 

polí  otevírajících  se  dle  nastaveného  pořadí,  anebo  jsou  informace  ukládány  do 

přednastaveného neměnného formuláře.  Při  obou formách zápisu  je  nutné  umožnit  pohyb 

formulářem nebo okny v obou směrech [STÖCKLOVÁ, 1993, s. 17].

Pro zjednodušení práce a udržení kvality a integrity záznamů je nutným požadavkem 

dostupnost  souboru autorit  doplňovaného o nové záznamy.  Pro potřeby odkazování,  např. 

v souborech autorit, je žádoucí funkce odkazování na preferované tvary, kdy by měl systém 

umožňovat  propojování  záznamů  prostřednictvím  odkazů.  Pro  potřeby  indexace  jsou 

požadovány rejstříky a tezaury.  U zpracování  na analytické úrovni, resp. u elektronických 

dokumentů a jiných volně dostupných zdrojů, je neodmyslitelnou funkcí odkazování na plný 

text dokumentu pomocí hyperlinku.

Modul katalogizace by měl být schopný generovat i tiskové výstupy. Tyto požadavky 

jsou  na  dva  druhy dokumentů.  V první  řadě  tisk  katalogizačních  lístků v odpovídajícím 

formátu.  Druhý typ  tisku  jsou  kontrolní  sestavy vytvářené  podle  různých  hledisek  a  ve 

volitelném tvaru podle požadavků knihovny.

Pro větší knihovní celky, jakými jsou zejména vysokoškolské knihovny, je definovaný 

požadavek  na  organizování  souborného  katalogu.  Tímto  termínem  se  myslí  fungování 

souborného katalogu v rámci instituce, stejně jako možnost kooperace s výše postaveným 

národním/státním souborným katalogem.

Parametr Aleph Vysvětlení

vyhledávání a přesun záznamů ze 
souboru přírůstků podle různých hledisek 
(polí)

Ne

Tvorba evidenčního záznamu pro akvizici 
probíhá přímo do bibliografické databáze. 
Vyhledání probíhá pomocí systémového čísla 
nebo popisných dat titulu.

jmenná a věcná katalogizace s možností 
předdefinování a formulářů pro různé 
typy dokumentů.

Ano
Definice formulářů pro zpracování všech typů 
dokumentů spadá do kompetence systémových 
pracovníků.

možnost tvorby a využívání souborů 
autorit

Ano
Tvorba autoritních záznamů probíhá do vlastní 
autoritní báze. Vkládání probíhá pomocí 
rejstříků.

možnost vytváření referencí typu "see" 
nebo "see alzo"

Ano
Odkazování na preferované tvary záhlaví 
podléhá pravidlům katalogizačního formátu.

Tabulka 16 – Požadavky – Modul katalogizace, část 1  [KIMLIČKA, 1997, s. 19]

38



Parametr Aleph Vysvětlení

možnost globálního přidávání údajů nebo 
změn polí záznamů

Ano Editace báze pomocí nástrojů systémové správy.

kontrola řízeného slovníku anebo tezauru Ne

online přístup do katalogu a vyhledávání 
podle různých polí a jejich kombinací

Ano
Služební katalog pracuje s databází v reálném 
čase a je dostupný v každém modulu.

tisk katalogizačních lístků podle různých 
hledisek.

Ano
Výstupy z katalogizace je možné tisknout ve 
formě katalogizačního lístku nebo 
katalogizačních souhrnů.

tisk kontrolních sestav podle různých 
hledisek a volitelném tvaru podle 
požadavků knihovny.

Ano Systém tuto funkci podporuje

organizace souborného katalogu, možnost 
spolupráce lokálních katalogů se 
souborným.

Ano
Systém podporuje kooperaci na několika 
úrovních

Tabulka 17 - Modul katalogizace, část 2 [KIMLIČKA, 1997, s. 19]

4.4.4 Výpůjční modul

„Modul  automatizovaného  knihovního  systému,  podporující  procesy  související  

s výpůjční činností (nastavení parametrů, evidence uživatelů, výpůjčky, vrácení, prolongace,  

pokuty, rezervace)“ [KUČEROVÁ, 2003e].

V obecné  rovině  se  požadované  vlastnosti  na  výpůjční  modul  liší  v závislosti  na 

velikosti  instituce.  Vysokoškolské  knihovny mají  zpravidla  jiné požadavky na konfiguraci 

tohoto modulu než jiné typy knihoven. Základním požadavkem na automatizovaný výpůjční 

protokol je funkční parametrizace. Parametrizací je myšleno nastavení výpůjčních režimů, 

aby odpovídalo výpůjčnímu řádu knihovny a požadavkům jednotlivých uživatelů.  V tomto 

ohledu  je  využito  dat  uložených  v průběhu  akvizice  a  katalogizace.  Data  jednotky  jsou 

konfrontována s parametry čtenáře a na základě jejich kombinace systém stanoví odpovídající 

výpůjční  lhůtu.  Druhým  důležitým  prvkem  determinujícím  využitelnost  a  pružnost 

výpůjčního  modulu  ve  vysokoškolských  knihovnách  je  datový  vstup.  V současné  době 

se používají  jedinečné  identifikátory  v podobě  čárových  kódů,  které  jsou  přiřazovány 

knihovním  jednotkám  stejně  jako  uživatelským  průkazům.  Jako  vstupní  zařízení  se  pro 

zadávání  těchto  informací  využívá  čteček čárových  kódů, jež  v případě poruchy musí  být 

zastupitelné klávesnicí.

Funkční kritéria na výpůjční modul AKS můžeme pro názornost rozdělit do dvou částí: 

uživatelé (čtenářská agenda) a výpůjčka. 
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4.4.4.1 Uživatelé

Výpůjční modul by měl být způsobilý spravovat vlastní  evidenci uživatelů, kteří jsou 

na  individuální  nebo  kolektivní  úrovni.  Pracovníci  knihoven  by  měli  mít  možnost  dané 

uživatelské záznamy vytvářet a aktualizovat tak, aby byli schopni reagovat na změny a nebyli 

vázáni na jiná oddělení instituce. Tento problém nastává zpravidla u větších institucí, kdy jsou 

pro zjednodušení práce přijímána data o uživatelích z externích databází. Knihovní systém by 

měl  tento  transfer  dat  umožňovat  dle  požadavků  knihovny a  současně  zaručovat  ochranu 

uložených dat, aniž by knihovníkům odepíral část pravomocí.

Knihovníci by měli mít prostřednictvím jedinečného identifikátoru (čárového kódu, ID 

čtenáře) přístup  ke  kontu  uživatele spravujícímu  jeho  upomínky,  vyměřené  pokuty 

a v mezních  případech  umožňující  vytvoření  blokace  konta  anebo  jiného  dílčího  nebo 

globálního  omezení  konta.  Čtenářské  konto  by  mělo  bezpodmínečně  obsahovat  přehledy 

požadavků na výpůjčku, rezervace z fondu, který není aktuálně dostupný nebo je z důvodu 

ochrany umístěn  mimo volný výběr.  Knihovní  systém by měl  mít  kapacitu  tvořit  ucelené 

výstupy o požadavcích na výpůjčku a rezervacích dle daných parametrů.

4.4.4.2 Výpůjčka

Základní  vlastností  tohoto  modulu  je  evidence  výpůjček probíhající  po  zadání 

potřebných  vstupních  údajů  (viz  výše).  Délka  výpůjční  lhůty  by  měla  být  nastavitelná 

knihovnou a  měla  by  odpovídat  statutům  jednotek  a  možnostem  uživatele.  Pro  případ, 

že nemůže knihovník individuálně definovat délku výpůjční lhůty, by na globální úrovni mělo 

být k dispozici víc možností pro krátkodobé vypůjčení dokumentu (po dobu provozu, na dobu 

přednášky atp.). Užívanou modifikací je prezenční výpůjčka aplikovaná na fondy specifické 

povahy.  Výpůjční  lhůta  by  měla  být  stanovena  se  zřetelem  k  provozní  době  knihovny. 

Součástí  procesu  výpůjčky  by  měl  být  systémem  generovaný  výpis  z konta  uživatele 

s uvedenými informace o výpůjčkách, konci výpůjční lhůty a dalšími požadavky knihovny. 

Systém  by  měl  umožňovat  prodlužování  výpůjční  lhůty podle  parametrů  stanovených 

výpůjčním  řádem.  Pro  potřeby  rychlejší  cirkulace  fondu  by  měla  být  dostupná  možnost 

upravovat  výpůjční  lhůtu v jejím  průběhu  (prodlužování  a  zkracování  výpůjční  lhůty  

o určitý  počet  dnů/hodin).  Výpůjční  modul  by měl  být  schopen automaticky  kontrolovat 

výpůjční lhůty a na základě spravovaných dat distribuovat upomínky a urgence na vrácení 

jednotky buď v elektronické nebo tištěné podobě.

Neodmyslitelným  požadavkem na  výpůjční  modul  je  tvorba  a  přehled  statistických 

výstupů  vzhledem k  zadaným  parametrům.  Tato  funkce  může  vhodně  posloužit  k určení 
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efektivity  práce,  slouží  jako zpětná  vazba  vzhledem k provozu knihovny  (otevírací  doba, 

čtenářské potřeby atp.)

Parametr Aleph Vysvětlení

evidence uživatelů - zápis, 
aktualizace

Ano
Adresy jsou evidovány v několika úrovních (adresa 
trvalého bydliště, korespondenční adresa) 

připojení čárového kódu k 
identifikačnímu dokladu uživatele

Ano
Čárový kód se načítá do profilu uživatele a slouží jako 
jeden z evidenčních údajů.

import údajů o uživateli z 
personální agendy (volitelné 
formáty)

Ano
Aleph umožňuje stahování adres z externích 
personálních databází. Formáty zobrazování  osobních 
údajů jsou podmíněny systémovému nastavení

kontrola konta uživatelů, urgence, 
pokuty dočasné omezení výpůjček- 
čárový kód

Ano
Jako identifikační prvek se využívá čárový kód nebo id 
uživatele, účet je možné otevřít prostřednictvím 
vyhledání v databázi

evidence žádanek (kde není volný 
přístup k fondu)

Ano Systém je schopen evidovat různé druhy požadavků

evidence výpůjček - propojení na 
katalog a uživatele -čárový kód, 
tisk potvrzení o výpůjčce

Ano
Výpůjční doba je stanovována automaticky, změny 
v katalogu jsou zobrazeny automaticky, tisk potvrzení je 
volitelné přímo v nastavení parametrů výpůjčky.

kontrola výpůjčních lhůt, urgence, 
pokuty - automatické výpočty, 
generování dat

Ano
Systém automaticky kontroluje výpůjční dobu. 
Knihovny mohou definovat počet a 

rezervování dokumentů, 
oznamování o přístupnost 
dokumentů

Ano

Automatický tisk žádanek na rezervaci v definovaném 
formátu (jméno uživatele, název dokumentu, atp.). 
Uživatelé jsou o dostupnosti výpůjčky informováni e-
mailem.

automatické doplňování dat, kódů 
zpracovatelů

Ano
Data jsou spravována automaticky a kontrolována podle 
systémového času. Do všech administrativních výkazů 
zaznamenává údaje o pracovnících.

prodloužení výpůjček a rezervací Ano Existuje více způsobů prodlužování

možnost úpravy výpůjčních lhůt Ano

Zadává se v nastavení výpůjční lhůty, eviduje se 
klasická výpůjční lhůta, výpůjční lhůta při rezervaci na 
vypůjčený dokument. Konec výpůjční lhůty lze měnit i 
jednotlivě pomocí funkce změnit výpůjční lhůtu.

tisk upomínek, oznámení (volitelné 
texty a termíny)

Ano Upomínky a oznámení jsou definovány

krátkodobé výpůjčky s propojením 
na kurzy, školení, výuku

Ano
Délka a typ výpůjček se odvíjí od systémové 
parametrizace.  

vyhledávání v souborech uživatelů 
a výpůjček podle různých hledisek

Ano
Systém podporuje vyhledávání podle jména, čárového 
kódu, ID a pomocí fulltextu.

evidence prezenčních výpůjček Ano

účtování zápisného a pokut Ano
Evidence aktivních i bývalých dluhů je realizována 
v aplikaci poplatky. Při platbě jsou tisknuty příjmové 
doklady.

Tabulka 18 – Požadavky – Modul výpůjčka [KIMLIČKA, 1997, s. 19-20]
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4.4.5 OPAC (Online Public Aaccess Catalogue)

„Veřejně  dostupný  online  katalog  určený  uživatelům  knihovny.  Kromě  vlastního  

vyhledávání  záznamů  dokumentů  obvykle  také  zpřístupňuje  řadu  dalších  služeb,  např.  

umožňuje  správu  uživatelského  konta,  přístup  k  dalším  informačním  zdrojům  apod.“ 

[BALÍKOVÁ, 2003].

Jak je patrné již z úvodní  definice,  OPAC automatizovaného knihovního systému je 

specifický modul sloužící zejména uživatelům knihovny. Tímto posláním jsou již definovány 

základní požadavky. Prvním z nich je použitelnost modulu, resp. klienta OPAC, bez nutnosti 

instalovat  nebo  přijímat  interní  systémovou  aplikaci.  Ve  spojení  s webovým  přístupem 

do katalogu  knihovny  je  potřebné  splnění  další  nezbytné  podmínky  -  v reálném  čase 

reprezentovat  aktuální  skladbu fondu propojením knihovní  databáze služebního katalogu 

s výpůjčním modulem a zaručením jejich okamžité aktualizace.

Stěžejními funkcemi katalogu jsou funkce rešeršní a prezentační. Veřejný katalog by 

měl  umožňovat  jednodušší  a názornější  techniky vyhledávání,  aby bylo  vyhověno i  méně 

zdatným  uživatelům.  „V tomto  modulu  je  proto  nutná  dostatečně  zpracovaná  a  názorná 

nápověda“ [STÖCKLOVÁ, 1994]. Pro potřeby vyhledávání jsou požadovány minimálně dva 

způsoby  reprezentované  přesným  vyhledáváním,  resp.  fuzzy vyhledáváním.  Samotné 

rešerše typu přesného vyhledávání  (exact  match) by mělo být  možné provádět  zadáváním 

různých polí a jejich kombinací. K zpřesnění formulace rešeršního dotazu slouží booleovské 

a  proximitní  operátory (nahrazování,  krácení  výrazů).  Významné  rozšíření  rešeršních 

schopností tvoří filtry, kde lze zpravidla volit z předdefinovaných informací typu: rok vydání, 

jazyk dokumentu, druh dokumentu atp. 

Pro  prezentační  funkci  katalogu  by  mělo  být  možné  vyhledávání  prostřednictvím 

listování  jednotlivými záznamy, resp. seznamy záznamů. V případě neúspěšné rešerše nebo 

k jejímu předejití by mělo být dostupné vyhledávání prostřednictvím  slovníků a rejstříků, 

které reprezentují přesnou formulaci selekčního údaje. 

Vyhledané  záznamy  reprezentující  popisnou  jednotku  by  měly  být  zobrazované  a 

tištěné v odpovídající formě. Pro potřeby uživatelů by mělo být umožněno  přepínání mezi 

jednotlivými zobrazeními  záznamů a  měla  by  být  připojena  odpovídající  legenda  nebo 

vysvětlivky  (stručný  záznam,  přehled  polí  v MARC apod.).  Uživatel  by měl  mít  možnost 

vyhledané záznamy tisknout vzhledem k jeho potřebám a jím nastaveným kritériím. 

Na základě vyhledaného bibliografického záznamu by měl  být  uživatel  přesměrován 

k odpovídající knihovní jednotce, která vyhovuje jeho nárokům. V současných OPAC, které 
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umožňují uživatelský přístup, by měla být přístupná správa rezervačního košíku. Uživatel by 

měl mít přehled o zadaných požadavcích s možností přidávat další nebo mazat stávající.

Pro  potřeby  zaměstnanců  knihovny  by  měl  OPAC,  resp.  jiný  odpovídající  modul 

(Výpůjčka,  MVS),  umožňovat  správu a  přehled požadavků na výpůjčku dle  požadovaných 

parametrů.

Parametr Aleph Vysvětlení

propojení na služební katalog a 
výpůjčku, okamžitá aktualizace

Ano OPAC pracuje s aktuálním stavem bází.

diferencovaný přístup do 
katalogu podle kategorií 
uživatelů

Ano
Přístup do OPAC probíhá formou přihlášeného a 
nepřihlášeného uživatele. Funkčnost modulu pro 
přihlášené je rozšířena o funkci správy účtu.

možnost vyhledávání podle 
různých polí a jejich kombinací, 
booleovské operátory, krácení, 
filtry (rok, lokalita, typ 
dokumentu atp.), pohyb vpřed a 
vzad, přístupnost slovníků a 
indexů.

Ano

Vyhledávání v systému je možné pomocí volených typů 
polí (selekčních údajů). Přesné vyhledávání umožňuje 
kombinaci selekčních údajů pomocí booleovských 
operátorů a dal.(viz). Výsledky lze filtrovat podle 
speciálních údajů. Alternativou vyhledávání je 
prohlížení bibliografických rejstříků.

možnost volby formátu 
zobrazení, vysvětlivky k 
formátům a způsobu 
vyhledávání.

Ano

Zobrazení bibliografického záznamu je možné zvolit dle 
požadavku uživatele v nastavení, nebo přímo při 
zobrazení záznamu. Nápověda a instrukce 
k vyhledávání jsou součástí každého typu vyhledávání.

možnost ověření přístupnosti 
dokumentu a jeho rezervování.

Ano
Přístupnost je ověřitelná z bibliografického záznamu, 
rezervaci může zadat jen přihlášený uživatel.

možnost zobrazení (tisk) stavu 
konta uživatele

Ano/(Ne)
Zobrazení konta je dostupné ve složce čtenář, spolu 
s přehledem všech aktivit. Tisk probíhá v režimu 
prohlížeče.

možnost vyhledávání pomocí 
"fuzzy logiky".

Ne

hypertextová a multimediální 
vyhledávání a spojení.

Ano
Multimediální spojení jsou možná při implementaci 
přídavného modulu ADAM.

tisk vyhledaných záznamů 
(možnost volby omezení)

Ano
Tisk záznamů je možný přímo bez úprav v podobě 
celého zobrazení schránky, resp. prostřednictvím funkcí. 

přístup do katalogu přes 
Internet

Ano
Prostřednictvím klasického prohlížeče v režimu 
šifrovaného (https) a nešifrovaného (http) protokolu.

Tabulka 19 – Požadavky – Modul OPAC [KIMLIČKA, 1997, s. 19]

4.4.6 MVS

„Modul automatizovaného knihovního systému, podporující procesy při meziknihovní  

výpůjční službě (tvorba a komunikace požadavků, příjem požadavků, výpůjčky, prolongace,  

urgence)" [KUČEROVÁ, 2003d]. 

Tento  modul  má  charakter  všestranného  programu  pracujícího  v souladu  s databází 

jednotek,  disponujícího  vlastní  databází  uživatelů  a  kromě  výpůjček  ve  vlastní  knihovně 

evidujícího výpůjčky uskutečněné knihovnou v externích institucích. Knihovní systém by měl 
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být  schopen  registrovat  požadavek na  MVS,  umožňovat  průzkum katalogu knihovny 

a externích  katalogů.  Druhým  krokem,  který  musí  být  naplněn,  je  tvorba  elektronické 

žádanky, odeslané ve formě emailu instituci, od které je dokument požadován. Stěžejní funkcí 

systému je evidence výpůjček, báze MVS musí být propojena na dílčí katalogy. Systém by 

měl být propojený s výpůjčním modulem a způsobilý spravovat výpůjční lhůtu dokumentu, 

generovat poznámky a urgence pro uživatele (zprostředkující knihovnu). Knihovní systém by 

měl  podporovat  tvorbu  a  tisk  žádanek  a  průvodních  dokumentů  dle  platných  knihovních 

úmluv.  Poslední  položkou  je  správa  finančních  zdrojů  a  vedení  agendy  spojené 

s poskytováním služby MVS.

Parametr Aleph Vysvětlení

registrace požadavků, 
vyhledávání v katalogu 
knihovny a externích katalozích

Ano

Požadavky je možné registrovat automaticky 
prostřednictvím OPAC, kdy je pomocí klienta Z39.50 
stažen záznam požadované knihy a nebo cestou ručního 
vyplnění žádanky určené pro monografie, seriály atd.

odeslání požadavků do 
vytipovaných knihoven (využití 
e-mailu)

Ano
Systém podporuj principy přímé elektronické 
komunikace EDI, tj. i požadavky na MVS jsou 
komunikovány elektronicky nebo v papírové formě

evidence výpůjček - propojení 
na katalog a uživatele - čárový 
kód, tisk potvrzení o výpůjčce

Ano
Podpora obdobných parametrů jako výpůjčka

kontrola výpůjčních lhůt, 
urgence, pokuty - automatické 
výpočty

Ano Systém podporuje všechny vymezené parametry

vrácení dokumentů do knihovny Ano Funkce pracuje v součinnosti s modulem výpůjčka.

Tabulka 20 – Požadavky – Modul MVS [KIMLIČKA, 1997]
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5 ALEPH NA ČVUT 

Integrovaný knihovní systém Aleph 500 byl na ČVUT implementován v polovině roku 

2004. Zakoupení nového knihovního systému a odpovídajícího technického vybavení  bylo 

financováno ze dvou zdrojů, z portfolia MŠMT17 - Rozvojové projekty 2004 a z prostředků 

ČVUT.  Finanční  prostředky  z MŠMT  byly  uvolněny  na  základě  schváleného  projektu 

Automatizovaný knihovní systém pro knihovny ČVUT v Praze. Řešitelem projektu byli 

pracovníci Oddělení knihoven VIC18. 

5.1 Výběrové řízení

Na  výběr  AKS  pro  ČVUT  bylo  vypsáno  výběrové  řízení,  jehož  požadavky  byly 

determinovány  specifickými  podmínkami  fungování  všech  devíti  samostatných  knihoven. 

Za 14 let  fungování předešlého AKS bylo přijato mnoho standardů a pracovních postupů, 

které se staly základem ucelené sítě knihoven ČVUT. Na základě znalostí byl kladen důraz 

především  na  podporu  distribuované  knihovny,  kdy  systém  neběží  odděleně 

na jednotlivých pobočkách, ale pracuje jako jednolitý celek využívající síťové komunikace. 

Sdruženým požadavkem byla  robustnost systému. Systém fakultních a ústavních knihoven 

ČVUT disponuje velkým knihovním fondem (viz kapitola  2.1) a současně obsluhuje velké 

množství uživatelů. Z toho důvodu se od nového knihovního systému očekávalo především 

pokrytí všech nezbytných procesů bez omezení způsobených nedostatečnou serverovou anebo 

komunikační  kapacitou.  Další  nároky  byly  orientovány  k podpoře  aktuálních  knihovních 

standardů,  zejména  bibliografického  formátu  MARC21,  transportního  protokolu  Z39.50 

a podpory českého jazyka. 

Po distributorovi systému byla požadována podpora implementace systému, pomoc při 

parametrizaci systému, zabezpečení školení systémových pracovníků a uživatelů systému 

z řad knihovníků, zabezpečení testovacích verzí odpovídající provozní dokumentace atp.

5.1.1 Výsledky

Aleph  500,  zastoupený  domácím  distributorem  –  UVT  UK  v Praze,  se  umístil 

v konkurenci  ostatních  automatizovaných  knihovních  systémů,  jež  vyhověly  kritériím 

výběrového  řízení,  na  první  příčce.  Výběrového  řízení  se  zúčastnily  a  podmínky  splnily 

Cosmotron Bohemia s.r.o. a SEFIRA s.r.o.

K podpisu smlouvy mezi distributorem vítězného softwaru a ČVUT v Praze došlo 20. 5. 

2004 Na základě této smlouvy se UVT zavázalo k dodání IKS Aleph 500 ve verzi  16.02. 

17 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
18 Oddělení knihoven Výpočetního informačního centra ČVUT – PhDr. B. Ramajzlová – vedoucí
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Implementace na ČVUT měla být první instalací této verze v ČR. Tímto rozhodnutím došlo 

mj.  k finanční  úspoře  na  aktualizacích  programu.  Smlouva  dále  vymezovala  technické 

zabezpečení projektu ze strany ČVUT a využití již zakoupené licence databázového systému 

ORACLE nezbytného pro provoz databázového serveru.  Součástí  smlouvy byl  projektový 

plán, věcně i časově vymezující postup implementace IKS Aleph [RAMAJZLOVÁ, 2005].

5.2 Implementace IKS ALEPH

Implementace  IKS Aleph proběhla ve  třech etapách,  které  se  uskutečnily  postupně 

v průběhu  letních  prázdnin  tj.  červenec  -  srpen  2004,  v takovém sledu,  aby  bylo  možné 

začátkem září 2004 zahájit zkušební provoz systému.

5.2.1 Instalace

Prvním krokem byla instalace systému, která proběhla do 30. 6. 2004 a sestávala se 

z instalace serverové části systému a webového rozhraní v Oddělení knihoven VIC. V dílčích 

knihovnách ČVUT proběhla instalace klienta  knihovního systému  GUI Aleph.  S instalací 

klientů knihovního systému byly spojeny minimální systémové požadavky na dílčí počítačové 

stanice (PC na platformě Intel s operačním systémem Windows XP-Profesional). Pro potřeby 

modernizace některých pracovních stanic bylo využito finančních zdrojů z projektu.

Instalovány  byly  všechny  dostupné  moduly  IKS  Aleph,  tj.  Akvizice-Seriály, 

Katalogizace, Výpůjčka a OPAC. Modul MVS nebyl pro knihovny ČVUT pořízen.

5.2.2 Migrace dat

Druhým nezbytným krokem k bezchybnému přechodu na nový knihovní systém byla 

konverze dat z původního knihovního systému Automatizovaná knihovna. Tímto problémem 

se  zabývali  pracovníci  oddělení  knihoven  VIC po  celou  dobu  implementace  IKS  Aleph. 

Konverze dat reprezentovala převedení několik set tisíc knihovnických záznamů, knihovních 

jednotek  a  autoritách  záznamů.  Převedeny  musely  být  současně  desítky  tisíc  uživatelů 

a výpůjček.  Konverzi  dat  předcházela  pečlivá  příprava,  která  přinesla  plynulý 

a bezproblémový  průběh  celého  transferu.  Poslední  konverze  proběhla  k  31.  8.  2004, 

současně  byl  ukončen  provoz  v  prostředí  Automatizované  knihovny  s výjimkou  modulu 

časopisy, jehož provoz byl ukončen až koncem listopadu po převedení zbylých dat.

5.2.3 Školení

Zaškolování  pracovníků  knihoven  ČVUT  probíhalo  během  celého  procesu 

implementace IKS Aleph. V první fázi došlo k zaškolení pracovníků VIC na pozicích správce 

aplikací, správce serveru, systémový knihovník a supervizor sdílené katalogizace. V červenci 
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2004  bylo  uskutečněno  intenzivní  školení  knihovníků,  během  kterého  došlo  k prezentaci 

práce  v základních  knihovních  modulech  (akvizice,  katalogizace,  výpůjčka).  Pro  potřeby 

praktických cvičení byla vytvořena testovací báze, která zůstala v provozuschopném stavu až 

do současnosti. 

V průběhu  září  2004  proběhlo  ještě  zaškolení  katalogizátorů  na  nově  přijatá 

katalogizační pravidla a formát  (MARC21). Nové a později zapojované části systému, jako 

část  modulu  Akvizice  věnované  správě  seriálů,  byly  proškolovány  postupně  dle  potřeby. 

Celkem bylo v průběhu implementace systému proškoleno 34 pracovníků knihoven ČVUT 

s celkovou dotací 13 hodin. 

5.3 Zahájení provozu

Provoz   IKS  Aleph  byl  zahájen  6.  9.  2004  ve  výpůjčním  protokolu,  spolu  se 

zpřístupněním nového katalogu knihoven ČVUT. Do provozu byly současně uvedeny i další 

automatizované  moduly  Akvizice a  Katalogizace.  Proces  zpracování  dokumentů  (tj.  

katalogizace) doznal  významné  změny  ve  výše  zmíněné  implementaci  celosvětového 

katalogizačního formátu MARC21. Dále byla provedena příprava pro zapojení dalších částí 

systému, jako prolongace a rezervace výpůjček, katalogizace a evidence seriálů.

5.4 Systémová konfigurace

Na knihovnách ČVUT došlo k implementaci IKS Aleph 500 verze 16.02 v multilicenci 

pro  devět  dílčích  knihoven.  Pro  potřeby  správy  knihovních  databází  bylo  využito  již 

zakoupené licence na komerční databázový systém ORACLE verze 9.2.0. 

Jednotlivé  vrstvy  knihovního  systému  pracují  na  odlišných  počítačových  stanicích. 

Databázová vrstva s ORACLE je provozována na serveru 4x Power4, 12GB RAM. Aplikační 

vrstva je provozována na serveru 2x Xeon HT, 2.8GHz, 4GB RAM, 65GB SCSI RAID1 

[SUALEPH,  1996]  Licence  není  vázaná  množstvím  instalací,  ale  počtem  přístupů 

k systémovým serverům. Na základě licence ČVUT jsou vymezeny tyto přístupy: OPAC - 30 

dílčích přístupů, pro komunikaci klienta Aleph se serverem je vyhrazeno 35 přístupů, klient 

Z39.50 umožňuje 2 souběžné přístupy.

5.4.1 Databáze

Knihovní  systém  Aleph  na  ČVUT  využívá  v provozu  tři  základní  databáze  – 

bibliografickou (CTU01),  autoritní (CTU10) a  administrativní (CTU50).  Ostatní 

distribuované  báze  (viz  kapitola  3.3.4 Databáze)  nebyly  pořízeny.  Označeny  jsou  dle 

systémových konvencí zkratkou názvu Czech Technical University (CTU).
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5.4.2 Identifikátory, ochrana údajů

Základní vstup dat a práce se záznamy uživatelů a jednotek probíhá prostřednictvím 

předdefinovaných  vstupních  identifikátorů.  Pro  potřeby dílčích  modulů  jsou definovány a 

akceptovány dva typy vstupních identifikátorů (čárové kódy a systémové identifikátory).

Formát  čárového kódu je odlišný v závislosti  na využití,  knihovním jednotkám jsou 

přiřazovány deseti  místné  číselné kódy.  Uživatelské průkazy jsou označeny šesti  místným 

alfanumerickým kódem  (písmeno a pět číslic).   Systém čárové kódy nevytváří,  ale  pouze 

načítá a eviduje. Čárový kód je měnitelným údajem.

Formáty systémových čísel bibliografických, autoritních a uživatelských záznamů jsou 

různé  a  systém  je  dokáže  generovat  zcela  samostatně.  Výjimkou  jsou  identifikátory  ID 

přiřazené  k identifikaci  uživatelů,  záznamy  přejímané  z databáze  KOS19 jsou  opatřeny 

uživatelskými ID ve vlastním nealephovském tvaru.

Ochrana  osobních  údajů  uživatelů  a  jejich  kont  proti  zneužití  je  realizována 

prostřednictvím přiděleného PIN, který má podobu čtyř místného numerického kódu. Tento 

ochranný prvek je vytvořen při první registraci uživatele v knihovnách ČVUT a je platný pro 

všechny knihovny a OPAC knihovního systému.

5.4.3 Konsorciální konfigurace

Jak je patrné z požadavků výběrového řízení, tak knihovny ČVUT poptávaly knihovní 

systém podporující  distribuovanou  knihovnu.  IKS Aleph v tomto  ohledu naplňuje  většinu 

očekávání. Databázové a aplikační kapacity jsou společné, ale pro potřeby provozu dílčích 

devíti knihoven je možné databáze virtuálně rozdělit.

Z hlediska výpůjček a statusů systém zastřešuje provoz všech dílčích knihoven s vlastní 

konfigurací systému. Společnými okruhy systému jsou katalogizace, která probíhá sdílenou 

formou a správa uživatelů, která je zajišťována mimo Aleph. Na úrovni uživatele si každá 

knihovna provádí vlastní registraci,  kdy je možné nastavit až devět lokálních pravomocí a 

jednu globální společnou pro celý systém.

5.5 Implementované moduly a jejich specifikace

Instalace na ČVUT se vyznačuje specifickými prvky, ty jsou uvedeny v okruhu modulů, 

kterých se týkají. Specifické jsou pracovní postupy, způsoby zpracování dokumentů, datové 

zdroje atd. Základní servis knihovního systému provádí systémoví pracovníci VIC ČVUT, ti 

se  podíleli  také  na  procesu  instalace  a  vytvořili  speciální  provozní  aplikace  pro  podporu 

provozu IKS. 

19 Komponenta studium – studijní informační systém ČVUT
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5.5.1 Akvizice - Seriály

Modul  Akvizice  –  Seriály  byl  implementován  a  zprovozněn  ve  všech  dílčích 

knihovnách ČVUT začátkem roku 2005. Možnosti využití tohoto modulu se v jednotlivých 

knihovnách ČVUT liší. Některé knihovny jej využívají pro podporu celého procesu akvizice 

(zadání  objednávky,  vytvoření  faktury,  správu  rozpočtů  atp.)  např.  FEL,  FJFI,  FS,  jiné 

využívají  pouze některé funkce modulu  (evidence přírůstků, správa rozpočtů) FD. Plnému 

využití  modulu  Akvizice  brání  formální  nedostatky  ve  vytvářených  účetních  dokladech. 

Ekonomická oddělení jednotlivých fakult využívají Finanční informační systém (FIS), který 

se  doposud  nepodařilo  propojit  s akvizičním  modulem  systému  Aleph.  Propojení  obou 

systémů mělo zajistit jednotnou evidenci objednávek, faktur, rozpočtů a vytvořit přehled o 

hospodaření knihoven. V současné době se pořízené dokumenty evidují v systému Aleph a 

současně  v univerzitním  informačním  systému,  jehož  výstupy  slouží  jako  oficiální 

dokumenty. 

5.5.2 Katalogizace

Bibliografické zpracování všech typů dokumentů probíhá formou sdílené katalogizace. 

Bibliografické údaje jsou ukládány do centrální databáze systému Aleph. Data jsou primárně 

rozdělena do dvou dílčích  bází -  bibliografické  CTU01, kam jsou ukládány všechny typy 

bibliografických záznamů a autoritní CTU10 vymezené autoritním záznamům. 

Rozsah  dílčích  druhů  záznamů  je  stanoven  požadavky  na  minimální  bibliografický 

záznam pro Souborný katalog  ČR. Zpracovávána je většina typů dokumentů,  monografie, 

seriály, kvalifikační práce, elektronické zdroje. Katalogizace probíhá klasickým způsobem do 

přednastavené katalogizační šablony. V modulu katalogizace nejsou dostupné tezaury nebo 

řízené slovníky, vyjma rejstříků autorit a předmětových hesel.

Pracovníci  katalogizace  používají  pro  stahování  bibliografických  záznamů  protokol 

Z39.50,  který  je  implementován  jako  klient  i  server  (umožňuje  stahovat  soubory  do  i  

z databáze ČVUT). Autoritní a bibliografické záznamy vytvářené na ČVUT jsou dávkovým 

způsobem přenášeny také do bází Souborného katalogu ČR.

5.5.3 Výpůjčka

Údaje o uživatelích  z ČVUT jsou do systému načítány z univerzitního  informačního 

systému  Komponenta  studium  (KOS).  Aktuálnost  uživatelské  databáze  Aleph  je  zajištěna 

každodenním obnovováním údajů ze systému KOS. 

Výpůjční lhůta je automaticky stanovována podle typu uživatele (student, zaměstnanec,  

externí uživatel, odborná veřejnost a VIP) a statutu jednotky. Délku výpůjční lhůty je možné 

měnit. 
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Užitečnou funkcí výpůjčního modulu je možnost sledování výpůjček uživatele ve všech 

knihovnách  ČVUT.  Při  překročení  výpůjční  lhůty  nebo  maximální  výše  zpozdného 

v jakékoliv  z knihoven ČVUT,  je  možné  dočasně  zablokovat  uživatelské  konto  a  zamezit 

půjčování dalších dokumentů.

Fungování systému upomínek je znázorněno viz Tabulka 21.

Typ urgence Pravidlo pro odeslání Forma
Poznámka/

Poplatek

předupomínk
a

5 dní před koncem 
výpůjční lhůty

elektronická
upozornění uživatele, o konci 

výpůjční lhůty

1. upomínka
1. den po výpůjční 

lhůtě
elektronická na email 10Kč

2. upomínka 1 měsíc po 1. elektronická na email 30 Kč

3. upomínka 14 dní po 2.
poštou na korespondenční 

adresu
100 Kč

Tabulka 21 - Aleph ČVUT-Upomínky

5.5.4 OPAC

Vyhledávání  v OPAC  je  omezeno  na  30  souběžných  přístupů.  Parametry  OPAC 

použitého  na  ČVUT  se  výrazným  způsobem  neliší  od  obvyklých  zobrazení,  vzhled  byl 

upraven pouze volbou odlišných barevných sestav a úpravou tlačítek hlavního panelu. (viz 

příloha)

Rešeršní  strategie  jsou  ukládány  průběžně  během  celého  procesu  vyhledávání,  pro 

případ  ukládání  vyhledaných  bibliografických  záznamů jsou dostupné  dva  typy schránek: 

dočasná pro všechny uživatele a trvalá pro registrované uživatele. 

Uživatelský přístup pro správu konta je zajišťován dvěma identifikačními údaji – číslem 

průkazu  (čárový  kód) a  PIN  uživatele.  Aplikace  uživatel  umožňuje  standardní  funkce 

(sledování aktivit, správa konta výpůjček, poplatky). Počet požadavků na výpůjčky je omezen 

počtem tří jednotek. 

Registrovaní uživatelé mohou využít vzkazový systém OPAC, který umožňuje zasílat 

krátké textové vzkazy do osobní schránky uživatele.

Rozhraní OPAC umožňuje přidávání libovolných provozních informací.  Do katalogu 

ČVUT jsou vloženy souhrnné informace o pořízených novinkách, podle umístění na dílčích 

pracovištích.
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5.6 SWOT analýza implementace a provozu IKS Aleph na ČVUT

Termín SWOT analýza  označuje  typ  marketingové metody,  jejímž cílem je  vytvořit 

komplexní hodnocení současného stavu vymezeného problému a může sloužit jako podklad 

pro tvorbu dlouhodobého (strategického) plánu společnosti nebo projektu.

Označení SWOT je zkratkou anglických termínů Strengths, Weaknesses, Opportunities 

a  Threats a  spočívá  ve  vymezení  vnitřních  a  vnějších  prvků  systému,  pro  vnitřní  jsou 

sledovány  silné stránky (Strengths) a  slabé stránky (Weaknesses).  Vnější  prvky systému 

obsahují příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats).

SWOT analýza  byla  vytvořena  v 60.  letech  20.  století  na Standfordské univerzitě  v 

USA, za jejího tvůrce je považován Albert Humphrey.

Následující  přehled usiluje o vymezení  základních  atributů procesu implementace a 

provozu IKS Aleph v systému knihoven ČVUT podle metody SWOT analýzy.

Silné stránky (S) Slabé stránky (W)

• kvalitní zpracování knihovního systému

• integrovanost Aleph a podpora velkého 
množství knihovnických aktivit

• podpora široké škály standardů a 
pracovních principů – podpora 
elektronické komunikace

• dostatek instalací v ČR

• spolehlivost a robustnost

• podpora konsorcií, sdílené databáze, 
ochrana databází, virtuální členění

• jednotné rozhraní GUI, společné 
ovládací prvky

• schopnost spolupráce s externími 
aplikacemi, dostatek způsobů interpretace 
vytvářených dat

• podpora meziknihovní spolupráce

• vysoká cena systému

• komplikovaná správa, parametrizační 
tabulky, vysoké nároky kladené na znalost 
výpočetní techniky.

• minimální přímí servis producenta

• náročné řešení problému s koncovými 
klienty v knihovnách, není systémový správce, 
který by mohl zajistit přímý servis, problémy 
se řeší elektronickou komunikací nebo 
vzdálenou správou

Příležitosti (O) Rizika (T)

• propojení IKS s informačním systémem 
FIS pro správu finančních zdrojů. 

• využití technologie RFID

• zapojení funkce „Self check“ při 
výpůjčce dokumentu

• nedostatek systémových správců a z toho 
plynoucí přetížení stávajícího personálu.

• nejednotné požadavky  knihoven

• nejednotné používání systému, různé 
postupy a zvyky knihovníků

Tabulka 22 - SWOT analýza 
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6 ZÁVĚR

Integrovaný  knihovní  systém  Aleph  500  patří  v současné  době  k jednomu 

z nejrozšířenějších  automatizovaných  knihovních  systémů  v Evropě.  V České  republice 

nachází uplatnění především ve velkých knihovních institucích a v knihovnách, které pracují 

na systémových principech se sdílenými datovými zdroji. V maximální konfiguraci umožňuje 

propojení až dvou set dílčích knihoven.  Jedná se o robustní knihovní systém pracující  na 

vícevrstvé  architektuře  Klient-Server  a  splňuje  až  na  výjimky  všechny  požadavky  na 

automatizovaný knihovní systém pro vysokoškolské knihovny. 

Úlohou bakalářské práce bylo popsání a zhodnocení funkcí Integrovaného knihovního 

systému  Aleph  500  v prostředí  Českého  vysokého  učení  technického,  kde  je  IKS  Aleph 

provozován od roku 2004. Východiskem informační přípravy bylo seznámení se  s požadavky 

kladenými na automatizovaný knihovní systém. Specifikaci a hodnocení systému IKS Aleph 

byly věnovány samostatné kapitoly.  V rámci  samostatné kapitoly hodnocení byly uvedeny 

dva  základní  okruhy požadavků  na  automatizovaný knihovní  systém.  Obecné  požadavky, 

které by měly být závazné všem typům automatizovaných knihovních systémů a požadavky 

na  jejich  funkci.  Pro  přehlednost  byly  hodnotící  prvky  strukturované  do  formy  tabulek. 

Hodnocení proběhlo v obou rovinách kvalitativní i kvantitativní. Kvalitativní hledisko bylo u 

dílčích parametrů uvedeno v podobě slovního hodnocení.

Z hodnocení  parametrů  vyplývá,  že  užití  IKS  Aleph  v prostředí  vysokoškolských 

knihoven je jednou z cest, jak v nejvyšší možné míře využít potenciálu automatizace. Systém 

podporuje propojení velkého počtu dílčích knihoven, umožňuje sdílení všech typů databází a 

zároveň  dílčím  knihovnám  zachovává  míru  autonomie  v podobě  různé  parametrizace 

provozních modulů např. Výpůjčního modulu.

V průběhu zpracování tématu se ukázalo, že omezený rozsah bakalářské práce nemůže 

umožnit vyčerpávající zhodnocení všech funkcí IKS Aleph. Z toho důvodu byl kladen hlavní 

zřetel na moduly, které jsou implementovány v knihovnách ČVUT. 

Do budoucna by mohlo být zajímavým námětem pro rozsáhlejší práce zpracování hlubší 

analýzy  jednotlivých  modulů  systému  a  jejich  vlivu  na  činnosti  uživatelů  (pracovníků  a 

čtenářů), kteří s jednotlivými moduly přichází do kontaktu.
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PŘÍLOHY

PŘÍLOHA 1 - Implementace IKS Aleph v České republice

Odborné knihovny
Akademie věd České republiky

Národní lékařská knihovna

Státní technická knihovna

Ústav zemědělských a potravinářských informací

Židovské muzeum v Praze

Veřejné knihovny
Krajská knihovna Karlovy Vary

Krajská knihovna Pardubice

Moravská zemská knihovna

Národní knihovna České republiky

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Vědecká knihovna v Olomouci

Vysokoškolské knihovny
Česká zemědělská univerzita

České vysoké učení technické

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Masarykova univerzita v Brně, Ústav výpočetní techniky

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Univerzita Karlova v Praze, Centrální katalog 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoké učení technické v Brně

Západočeská univerzita v Plzni

http://www.knihovna.zcu.cz/
http://www.vutbr.cz/library/
http://lib-c.vscht.cz/
http://ciks.vse.cz/
http://web.utb.cz/?lang=cs
http://www.cuni.cz/UK-1676.html
http://www.svkhk.cz/
http://library.muni.cz/
http://www.jamu.cz/
http://knihovny.cvut.cz/index.html
http://www.czu.cz/
http://www.vkol.cz/
http://www.svkpl.cz/
http://www.nkp.cz/
http://www.mzk.cz/
http://www.knihovna-pardubice.cz/
http://www.knihovna.kvary.cz/
http://www.jewishmuseum.cz/cz/czlibrary.htm
http://www.uzpi.cz/
http://www.stk.cz/
http://www.nlk.cz/nlkcz/
http://www.lib.cas.cz/cs


PŘÍLOHA 2 – Přehled implementovaných standardů Aleph 500

Normy implementované systémem ALEPH, rozdělené podle typu normy.

NISO Standards (National Information Standards Organization)
Z39.2 Information Interchange Format ("the basis for MARC")
Z39.4 Basic criteria for indexes
Z39.5 Abbreviations for titles
Z39.9 ISSN
Z39.19 Guidelines on ... monolingual Thesauri
Z39.41 Printed information on spines
Z39.44 Serials holdings Statements
Z39.47 ANSEL - extended Latin Alphabet Coded Character Set for Bibliographic Use
Z39.50 Information retrieval Application service definition and protocol specification for open systems
Z39.53 Codes for the representation of languages for information interchange
Z39.56 Serial Item and Contribution Identifier (SICI)
Z39.57 Holdings statements for non-serial items
Z39.58 Common Command Language (CCL)
Z39.59 Replaced by ISO 12083
Z39.63 Interlibrary loan data elements
Z39.64 East Asian Character code for bibliographic use
Z39.67 Computer software description
Z39.70 Format for circulation transactions
Z39.71 Holdings statements for bibliographic items
Z39.72 CD-ROM mastering
Z39.75 Alphabetical arrangement of letters and sorting of numerals and other characters
Z39.76 Data elements for binding of library materials

NISO/ANSI/ISO (American National Standards Institute; International Standards 

Organization)
NISO/ANSI/ISO 12083 Electronic manuscript preparation and markup
NISO/ANSI/ISO 2108 Mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN)
NISO/ANSI/ISO 3166 Kódy zemí (Codes for countries)
NISO/ANSI/ISO 9660 Volume and file structure of CD-ROM for information exchange

ISO Standards

ISO 2709
Formát pro výměnu informací 
(Exchange of Cataloguing data)

ISO 4217
Kódy pro měny a fondy 
(3 Letter Alphabetic Currency Code)

ISO 8777
Příkazy pro interaktivní vyhledávání informací 
(Common Command Language (CCL))

ISO 8879 Standard Generalized Markup Language (SGML)

ISO 10160
Propojení otevřených systémů - Definice aplikační služby pro meziknihovní výpůjčky
(Interlibrary loan data elements)

ISO 10161
Specifikace aplikačního protokolu pro meziknihovní výpůjčky 
(Interlibrary loan data elements)



ISO 10646 Univerzální víceoktetový kódovaný soubor znaků (UCS) - (UNICODE)

Ostatní standardy a organizace
SISAC Serials Industry Systems Advisory Committee- Z39.56 (SICI)
ANSI Accredited Standards Committe (ASC X12)
EDISER EDI standards for the European Union
ICEDIS International Committee for Electronic Data Interchange in Serials
OASIS Original Article Supply Information Service
EDIFACT UN EDI standard
BIC Book Industry Communication - British commitee on EDI
EDILIBE EC sponsored committee on EDI
TRADACOMS UK standard EDI message formats

ČSN normy
ČSN 97 6030 Abecední řazení

ČSN 97 7117
Elektronická výměna dat - Základy realizace normy EDIFACT v systému EAN
UCC (EANCOMR)

PŘÍLOHA 3 - MODUL OPAC



Uživatelské konto

Zobrazení úvodní obrazovky uživatelského okna obsahuje

1) Panel Nástrojů OPAC: Plní úlohu hlavního menu systému.

2) Panel Nástrojů uživatele: Menu  druhé  úrovně  určené  k přepínání  funkcí 

konta uživatele.

3) Přehled aktivit: Vytváří kompletní přehled o stavu konta, současných i 

minulých výpůjčkách.

4) Zákazy: Souhrnná informace o omezeních a přístupech uživatele.

5) Adresy: Přehled nastavených adres,  zobrazuje se hlavní  adresa, 

kterou 

systém využívá pro korespondenci.

6) Parametry uživatele: Informace o statusu uživatele, podle nastavení knihovny, 

typu 

čtenáře, kódu čtenářského průkazu a platnosti registrace.

Přehled konta vypůjčených jednotek

Zobrazuje úplný přehled aktivních výpůjček uživatele tříděná podle konce výpůjční lhůty.

Zobrazení se odvíjí od nastavení, které provádí systémoví správci.



Podrobnosti o výpůjčkách

Zobrazuje podrobné informace o vypůjčené jednotce a možnostech prodloužení .
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