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Abstrakt

Tématem rigorózní práce je charakteristika informačních zdrojů pro obor geografie. Cílem 

práce je popis, analýza a hodnocení těchto zdrojů jak českých, tak zahraničních, dále tištěných 

a elektronických. Úvodem je definován předmět geografie a vysvětlena oborová klasifikace. 

Hlavní  pozornost  je  věnována  v  první  části  specializovaným  tištěným  bibliografiím  a 

odborným  databázím,  především  GeoRef,  GeoBase,  GeoWeb  a  jiným  elektronickým 

informačním  zdrojům.  Druhá  část  práce  se  věnuje  speciálním  problémům  geografických 

informací jako je názvosloví geografie nebo kartografické dokumenty. Databáze pro výzkum 

a vývoj mohou být důležitými informační prameny. Institucionální základna oboru, vysoké 

školy,  geografické  společnosti  bývají  klíčovými  místy  k získávání  informací,  kontaktů  a 

profesního  růstu.  Desátá  kapitola  představuje  geografii  pro  knihovníky  a  informační 

pracovníky z hlediska jmenného a věcného popisu.

Práci je možné využít pro vzdělávání uživatelů pracujících v oboru geografie, resp. hraničních 

oborů, studenty i pedagogy, dále pro odborníky, a konečně ve vzdělávacích a informačních 

institucích.

Analýza byla realizována z hlediska informačního pracovníka. Východiskem bylo základní 

rozdělení geografických disciplín v úvodu práce. Jednotlivé zdroje jsou popsány především 

s ohledem na možnosti přístupu a dostupnosti v českém prostředí

Jsou uvedeny hlavní trendy budoucího možného vývoje informačních zdrojů a v závěru práce 

je syntetizován celkový výkum práce.

Klíčová slova:

Geografické informace, geografické bibliografie, referátová periodika, geografické databáze, 

elektronické  informační  zdroje,  geografické  portály  (WWW),  geografické  názvosloví, 

geografické projekty, kartografické dokumenty, geografické instituce

3



OBSAH 

SEZNAM ILUSTRACÍ...........................................................................................................................................5

SEZNAM TABULEK.............................................................................................................................................8

SEZNAM ZKRATEK.............................................................................................................................................9

PŘEDMLUVA.......................................................................................................................................................13

ÚVOD.....................................................................................................................................................................15

1. OBOR GEOGRAFIE........................................................................................................................................22

1.1. ZÁKLADNÍ DISCIPLÍNY SOUČASNÉ GEOGRAFIE  .......................................................................................................22
1.1.1. Fyzická geografie.................................................................................................................................23
1.1.2. Humánní/sociální geografie.................................................................................................................23
1.1.3. Regionální geografie............................................................................................................................24
1.1.4. Kartografie...........................................................................................................................................24
1.1.5. Demografie...........................................................................................................................................26

2. ČESKÉ TIŠTĚNÉ GEOGRAFICKÉ BIBLIOGRAFIE ..............................................................................27

2. 1. VÝVOJ A SOUČASNÝ STAV ................................................................................................................................27
2.1.1. Bibliografie Geografického ústavu c.k. České university....................................................................31
2.1.2. Bibliografie Geografického ústavu Československé akademie věd.....................................................36
2.1.3. Bibliografická komise Československé geografické společnosti..........................................................39
2.1.4. Geografické bibliografie vydávané Národní knihovnou ČR................................................................40
2.1.5. Bibliografie v Geografii : sborníku Československé geografické společnosti.....................................46

3. ZAHRANIČNÍ TIŠTĚNÉ GEOGRAFICKÉ BIBLIOGRAFIE A PRŮVODCE  .....................................49

3.1. SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ.................................................................................................................................49
3.2. VELKÁ BRITÁNIE A IRSKO.................................................................................................................................53
3.3. NĚMECKO.......................................................................................................................................................55
3.4. FINSKO...........................................................................................................................................................57
3.5. ZEMĚ BÝVALÉ JUGOSLÁVIE................................................................................................................................57
3.6. POLSKO...........................................................................................................................................................58
3. 7. ASIE..............................................................................................................................................................59

4. REFERÁTOVÁ A BILIOGRAFICKÁ SVĚTOVÁ PERIODIKA .............................................................61

4.1. BIBLIOGRAPHIE GÉOGRAPHIQUE INTERNATIONALE                                ...................................................................61
4.2. GEO ABSTRACTS..............................................................................................................................................67
4.3. REFERATIVNYJ ŽURNAL. 07, GEOGRAFIJA............................................................................................................70
4.4. CURRENT GEOGRAPHICAL PUBLICATIONS...............................................................................................................74

5. ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE ..............................................................................................75

5.1. LICENCOVANÉ KOMERČNÍ EIZ............................................................................................................................75
5.1.1. Licencované databáze pro geografii a vědy o Zemi.............................................................................76

5.2. VOLNÉ NEKOMERČNÍ DATABÁZE .......................................................................................................................105
5.3. FULLTEXTY ...................................................................................................................................................111

5.3.1. Komerční licencované zahraniční  zdroje..........................................................................................113
5.3.2. České plnotextové volné zdroje pro geografii....................................................................................117

5.4.  E-SLOVNÍKY ................................................................................................................................................119
5.5. E-ČASOPISY A ČLÁNKY....................................................................................................................................120

5.5.1. Plnotextové časopisy přístupné na Internetu.....................................................................................127
5.6. E-LEARNING PRO GEOGRAFII.............................................................................................................................130

4



6. GEOGRAFICKÉ NÁZVOSLOVÍ.................................................................................................................135

6.1. ČESKÉ GEOGRAFICKÉ NÁZVOSLOVÍ.....................................................................................................................140
6.2. GEOGRAFICKÉ NÁZVY NA INTERNETU.................................................................................................................145

7. KARTOGRAFICKÉ DOKUMENTY...........................................................................................................152

7. 1. MAPY .........................................................................................................................................................153
7.1.1. Tištěné mapové bibliografie...............................................................................................................155
7. 1. 2. Mapové a kartografické webové portály v zahraniční.....................................................................156
7.1.3. Mapové portály domácí......................................................................................................................163

7. 2. ATLASY.......................................................................................................................................................167

8. PODPORA VĚDY, VÝVOJE A VÝZKUMU V GEOGRAFII..................................................................170

9. INSTITUCIONÁLNÍ ZÁKLADNA OBORU..............................................................................................176

9.1. ČESKO..........................................................................................................................................................176
9.1.1. Vysoké školy.......................................................................................................................................176
9.1.2. Geografické společnosti ....................................................................................................................178
 9.1.3. Geografické knihovny........................................................................................................................184
9.1.4. Mapová sbírka....................................................................................................................................189

9.2. ZAHRANIČÍ....................................................................................................................................................190
9.2.1. Geografické společnosti.....................................................................................................................191
9.2.2. Adresáře institucí a geografů.............................................................................................................196

10. PODPORA PŘI KATALOGIZACI GEOGRAFICKÝCH DOKUMENTŮ ..........................................197

10.1.  JMENNÝ POPIS ............................................................................................................................................198
10.2. VĚCNÝ POPIS A AUTORITY PRO GEOGRAFII.........................................................................................................201
10.3. MDT PRO GEOGRAFII...................................................................................................................................209

11. TRENDY VÝVOJE.......................................................................................................................................211

12. ZÁVĚR...........................................................................................................................................................216

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY [DLE ISO 690]....................................................................................225

PŘÍLOHY............................................................................................................................................................257

PŘÍLOHA Č. 1. BIBLIOGRAFIE ČESKÝCH GEOGRAFICKÝCH TIŠTĚNÝCH BIBLIOGRAFIÍ...........................................................257
PŘÍLOHA Č. 2. UKÁZKA VYSVĚTLUJÍCÍHO POPISU BIBLIOGRAFICKÉHO ZÁZNAMU V REFERÁTOVÉM PERIODIKU REFERATIVNYJ 
ŽURNÁL, VINITI..................................................................................................................................................261
PŘÍLOHA Č. 5.  BIBLIOGRAFIE ČESKÝCH PERIODIK Z OBORU GEOGRAFIE..........................................................................264
PŘÍLOHA Č. 6.  HLAVNÍ SYNTÉZY GEOGRAFIE ČESKOSLOVENSKA (ČESKA). ...................................................................267
PŘÍLOHA Č.7. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ATLASY ČESKOSLOVENSKA (ČESKA)............................................................................268

SEZNAM ILUSTRACÍ

5



Obr. č. 1. Vliv hraničních disciplín na geografii.

Obr. č. 2. Příklad z databáze ANL NK.

Obr. č. 3. Bibliografia geografii Polskiej je k dispozici též v elektronické podobě. 

Obr. č. 4. Ukázka záhlaví  obálky periodika.

Obr. č. 5. Struktura záznamu : číslo citace, název, autor, biliografické údaje a bibliografická

 anotace.

Obr. č.  6. Ukázka klasifikace BGI : obecná, historická, fyzická, sociální, regionální 

geografie.

Obr. č. 7. Ukázka výsledného produktu korespondenta české regionální geografické 

bibliografie.

Obr. č. 8. Obálky obou časopisů z řady Geographica abstracts a logo Elsevieru.

Obr. č. 9.  Ukázka záznamu s anotací, vše výhradně v azbuce, v záhlaví MDT.

Obr. č. 10. Ukázka obsahu v anglickém jazyce.

Obr. č. 11.  Základní vyhledávání v GeoRef přes Ovid Technologies – WEbSPIRS 5.12

Obr. č. 12. Ukázka záznamu vyhledaného z databáze GeoRef.

Obr. č. 13. Kombinované vyhledání z více polí: geography=deskriptor a databáze= title.

Obr. č. 14. Vyhledání deskriptoru oceánografie v tezauru GeoRef.

Obr. č. 15.  Výsledek je 8 záznamů z oblasti GIS. V zobrazení zůstává půl obrazovky na 

vyhledávání a okno s vyhledanými záznamy se roluje. Se záznamy lze dále 

pracovat.

Obr. č. 16. Výběr databáze v prostředí ERL WebSPIRS a časového úseku (od 1994-2008).

Obr. č. 17.  Jednoduché vyhledávání z pole autor, dotaz Fialova, výsledek je 9 záznamů.

Obr. č. 18.  Ukázka úplného bibliografického záznamu z databáze GEOBASE.

Obr. č. 19. Kombinované vyhledávání v Geobase.

Obr. č. 20. Ukázka rejstříků k vyhledávání v GeoBase.

Obr. č. 21. Vyhledávací rozhraní GSW.

Obr. č. 22. Výsledek hledání v databázi GSW. Hledaný výraz, Cordillera Blanca, je 

zvýrazněn.

Obr. č. 23.  Ukázka abstraktu z GSW, červeně zvýrazněné hledané termíny.

Obr. č. 24.  Základní vyhledávací prostředí Web of Science.

Obr. č. 25. Jednoduché vyhledávání se zadáním slova nebo fráze do pole Schnellsuchen. 

Obr. č. 26.  Ukázka detailu vyhledaného bibliografického záznamu v databázi GEODOK.

Obr. č. 27.  Rešerše z GEODOK Acta Universitatis Carolinae : Geographica. 

Obr. č. 28. Ukázka záznamu vyhledaného z GEOBIB na dotaz bibliography v názvu.

6



Obr. č. 29.  Ukázka bibliografického záznamu knihy z katalogu Geografické knihovny UK

Obr. č. 30.  Ukázka vyhledané knihy z Google books

Obr. č.  31. Ukázka výsledku z rešerše demography AND database v ScienceDirect

Obr. č. 32. Ukázka záznamu článkové bibliografie z databáze ANL.

Obr. č. 30. Ukázka výukového materiálu o jaderných elektrárnách.

Obr. č. 31. Ukázka výborné multimediální výukové příručky z geografie.

Obr. č. 32.   Geografické názvosloví současnosti.

Obr. č. 33. Ukázka záznamu článkové bibliografie z databáze ANL.

Obr. č. 34.  Ukázka výukového materiálu o jaderných elektrárnách.

Obr. č. 35. Ukázka výborné multimediální výukové příručky z geografie.

Obr. č. 36. Ukázka virtuálního kurzu o zemětřesení.

Obr. č. 37. Vazby geografického názvosloví.

Obr. č. 38. Ukázka z rejstříku geografických názvů z díla Geografická jména České republiky.

Obr. č. 39. Výsledky dotazu na místo Berlin z databáze Geographical Names of Canada.

Obr. č. 40. Ukázka vyhledaných informací z UNDATA o Gruzii.

Obr. č. 41. Ukázka struktury záznamu v tezauru TGN.

Obr. č. 42. Vyhledané termíny z TGN na dotaz Praha, termíny jsou hierachicky rozvinuté.

Obr. č. 43. Klasifikace map na webu.

Obr. č. 44. Komparace map Prahy Google versus Yahoo!.

Obr. č. 45. Ukázka mapy Prahy z Live Search Maps.

Obr. č. 46.  Ukázka hlavní stránky Kartografické sekce OSN.

Obr. č. 47.      Ukázka David Rumsey Map Collection, dokument je na levé straně detailně 

popsán.

Obr. č. 48.      Přehled mapových serverů ze služby mozek.cz.

Obr. č. 49. Vstupní obrazovka Mapy.cz

Obr. č. 50. Výsledek hledání v geografických objektech na dotaz Adamova hora.

Obr. č. 51. Ukázka z originálního tematického atlasu Historical Atlas of the 20th Century.

Obr. č. 52.      Struktura databáze IS VaV.

Obr. č. 53. IS VaV, výsledky rešerše z databáze RIV. 

Obr. č. 54. Ukázka  rozhraní pro Programy ve výzkumu a vývoji.

Obr. č. 55. Ukázka domácí webové stránky ČGS.

Obr. č. 56. Ukázka domácí webové stránky Kartografické společnosti ČR.

Obr. č. 57. Ukázka z propagačního posteru ČDS.

Obr. č. 58. Ukázka domácí webové stránky Geografické knihovny PřF UK.

Obr. č. 59. Ukázka výsledku dotazu databáze v poli klíčové slovo v online katalogu VGUTK.

7



Obr. č. 60. Ukázka stránky Places OnLine 2008 Best Web Site Awards.

Obr. č. 61. Ukázka kombinovaného vyhledávání v databázi Geography Departments 

Worldwide.

Obr. č. 62. Ukázka geografické autority Šumava ve formátu MARC21. Byla vytvořena roku 

2002 a poslední zásah do autority proběhl v srpnu roku 2008.

Obr. č. 63. Ukázka vyhledávacího rozhraní Terminologického slovníku zeměměřictví a 

katastru nemovitostí, výsledek rešeršního dotazu globus.

SEZNAM TABULEK

Tab. č. 1. Tematické členění bibliografie geografických bibliografií.

8



Tab. č. 2. Zrušené bibliografické a referátové mezinárodní seriály.

Tab. č. 3   Sedm původních sérií Geographical abstracts.

Tab. č. 4. Tematické členění Geographical abstracts. 

Tab. č. 5. Původní tematické odborné řady Referativnovo žurnala.

Tab. č. 6. Současné věcné rozdělené oddílu 07 Geografija. 

Tab. č. 7. Seznam tematických kategorií v databázi GeoRef.

Tab. č. 8. Systematický tezaurus databáze GEODOK, 1. všeobecná a 2. regionální 

geografie.

Tab. č. 9. Tabulka použitelnosti relevantních EIZ pro geografické disciplíny.

Tab. č. 10.   Profilové časopisy v databázi EZB k 31. 12. 2007.

Tab. č. 11.  Druhy map.

Tab. č. 12. Přehled vysokých škol v Česku s oborem geografie.

SEZNAM ZKRATEK

AAG Association of American Geographers

AAPG American Association of Petroleum Geologists

9



AGI American geological institute

AGS American Geographical Society

AIP Albertina icome Praha

AV ČR Akademie věd ČR

BGI Bibliographie géographique internationale

CASLIN Souborný katalog ČR

CGNDB Canadian Geographical Names Data Base 

CIT Centrum informačních technologií

c.k. Císařsko-královské (české university)

CLAG Conference of Latin Americanist Geographers

CNRS Centre national de la recherche scientifique

ČDS Česká demografická společnost

ČGS Česká geografická společnost

COMPENDEX COMPuterized ENginnering InDEX

ČSAV Československá akademie věd

ČSGS Československá geografická společnost

ČSN Česká státní norma

ČSÚ Český statistický úřad

ČÚZK Český úřad zeměměřičský a katastrální

DDS Document delivery sevices

DGfG Die Deutsche Gesellschaft fűr Geographie

DPZ Dálkový průzkum Země

DVAG Deutscher Verband fűr Angewandte Geographie

EIZ Elektronický informační zdroj

GEODOK Geographische Dokumenten

CEP Centrální evidence projektů

CEZ Centrální evidence záměrů

GGÚ Geografický ústav

GGÚ ČSAV   Československé akademie věd

GIS Geografické informační systémy

GNBC Geographical Names Board of Canada

GPS Global Positioning System

GSL The Geological Society of London

GWS GeoScienceWorld

10



HGD Hochschulverband fűr Geographie und ihre Didaktik

IBS Institute of British Geographers 

ICA International Cartography Association 

ICSU International Council for Science

IFLA  International Federation of Library Associations and Institutions

IGU International Geographical Union

INIST Institute for Scientific and Technical Information

IS VaV Informační systém výzkumu a vývoje

ISBD(CM) International Standard Bibliographic Description for Cartographic Materials

ISBD(G) International Standard Bibliographic Description General

ISBN International Standard Book number

ISI Institute of Scientific Information

ISO International Organization for Standardization 

ISSC International Social Science Council

JCR Journal Citation Reports

KS ČR Kartografická společnost ČR

KWIC Keyword in context

KWOC Keyword out context

MARC21 Machine Readable Cataloging

MDT Mezinárodní desetinné třídění

MK ČR Ministerstvo kultury ČR

MSA Mineralogical Society of America

MU Masarykova univerzita

MVS Meziknihovní výpůjční služba

MMVS Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba

NASA National Aeronautics and Space Administration

NEMO Nord East Map organization

NK ČR Národní knihovna ČR

NK ČÚZK Názvoslovná komise Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního

NTIS National Technical information service

NUŠL Národní úložiště šedé literatury

ODIS VÚGTK Odvětvové informační středisko Výzkumného ústavu geodetického,

 topografického a kartografického

OPAC Online Public Access Catalogue

11

http://en.wikipedia.org/wiki/Cataloging
http://en.wikipedia.org/wiki/Machine_readable
http://www.iso.org/


OSN Organizace spojených národů

PDF formát Portable Document Format (Přenosný formát dokumentů)

PGS Pennsylvania Geographical Society

POS Poskytovatelé ve výzkumu a vývoji 

PRODIG Pôle de recherche pour l'organisation et la diffusion de l'information 

géographique

PřF UK Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

RGS Royal Geographical Society

RIV Rejstřík informací o výsledcích  

SAV Slovenská akademie věd

SDI Selective dissemination of information

SEG Society of Exploration Geophysicists 

SEPM Society for Sedimentary Geology

STK Státní technická knihovna

SVK Státní vědecká knihovna

TDKIV Terminologická databáze knihovnictví a informační vědy

TGN Thesaurus of Geographic names

TS GKK  Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastru

UJEP Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

UK Univerzita Karlova

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNGEGN       UNESCO United Nations Group of Expert on Geographical Names

URL Uniform Resource Locator

UWM  University of Wisconsin-Milwaukee

ÚSK Ústřední statistická knihovna

VaV Věda a výzkum

VDSG Verband Deustcher Schulgeographen

VGDH Verband der Geographen an Deutschen Hochschulen

VPK Virtuální polytechnická knihovna

VPN Virtual private network

VÚGTK Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

WoS Web of Science

12



PŘEDMLUVA

Téma rigorózní  práce  se  zabývá  specializovanými  informačními  zdroji  pro  geografické 

disciplíny.  Cílem práce  je  přehled,  popis  a  analýza  zásadních  a  průřezových  pramenů. 
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Důraz je  kladen  na  české  prostředí  z hlediska  dosažitelnosti,  srozumitelnosti 

a  vyhledatelnosti.  Pozornost  je  proto  věnována  angloamerickým  a  evropským  tištěným  i 

elektronickým bibliografiím,  referátovým časopisům, elektronickým informačním zdrojům, 

webovým portálům. 

Téma  Informační  podpora  geografie přirozeně  vyplynulo  praxe  autorky.  Dvacet  let  se 

pohybuje v prostředí odborných knihoven a od roku 2005 působí v Geografické knihovně PřF 

UK. Bibliografický výzkum tištěných zdrojů provádí autorka nejen v Geografické knihovně, 

ale i v terénu. Tři roky průběžně pracuje na tvorbě, vývoji a aktualizaci webových stránek 

knihovny. Provádí průzkum a sběr geografických pramenů v prostředí Internetu. Spolupracuje 

také  na  tvorbě  jmenných  autorit,  věcných   a  geografických  autorit s  NK ČR. Je  členkou 

komise NK pro věcné zpracování a pro analytický popis. Pravidelně pořádá odborná školení 

pro studenty, doktorandy i specialisty z oboru. 

Všechny  tyto  okolnosti  vedly  k napsání  práce,  ale  byla  to  především  snaha  shromáždit 

průřezové zdroje a prameny a spolu se svými zkušenostmi je předat k dispozici studentům, 

doktorandům i odborníkům,  kteří  často nemají  dostatek času na průzkum a neorientují  se 

v záplavě informačních zdrojů.  

Výsledky práce lze využít účelně pro obor při školeních, úvodech do studia geografie, 

pro  začínající  vědce  nebo  pro  starší  geografy,  kteří  se  často  ostýchají  přijít  na  kurzy 

informačního vzdělávání. Práce může sloužit jako základní přehled problematiky i kolegům 

v oborových knihovnách a jiných informačních institucích. Další možnosti využití vyplývají 

ze zaměření jednotlivých kapitol.

Metoda zpracování byla klasická, shromáždění, studium a analýza dosažitelných pramenů. 

Většinu popisovaných bibliografií a referátových periodik popsala autorka de visu. Některé se 

obtížněji  dohledávaly a  jen velmi  malé  procento  bylo  popsáno ze  sekundárních  pramenů. 

Při  popisu a  rozboru elektronických  informačních  zdrojů postupovala  autorka analogicky. 

Rešerše z geografických a dalších databází zpracovává dlouhodobě. 

Pro  orientaci  v  zahraničních  pramenech byly  hlavní  vodítkem  a  východiskem  knihy 

Geographic information : how to find it, how to use it [JOHNSON, 2003] a  Bibliography 

of geography [HARRIS, 1976] a katalog Geografické knihovny.  V českých bibliografiích 

byla  autorka  inspirována  především  bibliografickým  dílem  KREMEROVÉ  [1964,  1975, 

1976, 1979, 1980, 1986, 1989]. 

V posledním  období  se  autorka  specializuje  na  studium  geografických  bibliografií.  Tato 

skutečnost úzce souvisí s řešením  projektu MK ČR,  Geografická bibliografie ČR online.  

Příprava projektu,  jehož autorkou a řešitelkou je,  předpokládala  roční  studium a průzkum 
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všech  dostupných  geografických  pramenů.  Autorka  rovněž  od  roku  2006  spolupracovala 

na tvorbě článkové bibliografie pro Mezinárodní geografickou bibliografii v Paříži a od roku 

2007 se stala její stálou českou korespondentkou.

Práce  je  rozčleněna celkem  do  12  kapitol s úvodem.  První kapitola  je  všeobecným 

uvedením  do  problematiky  oboru  a  její  terminologie.  Geografie  je  představena  jakožto 

dynamicky se rozvíjející disciplína.  Druhá až čtvrtá kapitola popisuje a analyzuje české i 

zahraniční tištěné geografické bibliografie, průvodce a referátové časopisy.  Pátá kapitola se 

věnuje elektronickým informačním zdrojům pro geografii v celé šíři problematiky. Základní 

členění bylo zvoleno podle dostupnosti na licencované a placené elektronické zdroje a zdroje 

volně  a  zdarma  přístupné.   Šestá až  desátá kapitola  se  věnují  speciálním,  ale  důležitým 

otázkám  v geografických  informacích,  často  na  pomezí  oborů.  Jsou  zde  analyzovány 

informace o zdrojích pro geografické názvosloví a kartografické dokumenty.  Osmá kapitola 

je zaměřena na databáze projektových programů pro výzkum a vývoj Rady vlády. Cenným 

pramenem informací jsou také institucionální základny oboru v Česku i zahraničí v kapitole 9. 

Konečně  je  stručně  nastíněna  i  problematika  jmenného  a  věcného  popisu  a  zpracování 

geografických informací pro knihovníky a informační pracovníky.

Jedenáctá kapitola se snaží postihnout trendy  vývoje geografických informací a dokumentů 

a poslední kapitola sumarizuje zjištěné výsledky.

Vlastní práce má rozsah 270 stran textu, 63 obrázků a grafů, 12 tabulek a 7 příloh. 

Přílohy jsou věnovány  bibliografii  českých periodik  pro geografii,  bibliografii českých 

tištěných  geografických  bibliografií,  a  dalším  geografických  zdrojům.  Práci  doprovází 

bibliografie, jež byla literatura citována podle normy ISO 690 a ISO 690-2.

Na  tomto  místě  bych  ráda  poděkovala především  svému  konzultantovi  PhDr.  Richardu 

Papíkovi,  PhD. za čas,  cenné připomínky a  rady.  Děkuji  dále  ing.  Petru Jánskému,  CSc., 

RNDr. Markovi Křížkovi a PhDr. Leoši Jelečkovi PhD. za konzultace. 

Za podporu díla kolegyním z Geografické knihovny, jakož i své rodině.

Geografie  a  historie  zaplňují  veškerý  obsah  našeho  poznání,  a  to:  geografie  –  prostor,  

historie – čas.      Immanuel Kant [ČERBA, 2003-2004]

ÚVOD

Problém informací o geografických pramenech vyplývá z rozsahu a šíře pojetí geografie jako 

vědy.  Zasahuje  totiž  téměř  do  všech  oblastí  lidského  zkoumání.  Geograf  tak  sice  může 
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využívat  informačních systémů a pramenů dalších vědních oborů, ale zároveň je zaplaven 

množstvím informací,  v nichž se lze jen stěží  orientovat.  Klasické třídění věd na přírodní, 

technické  a  společenské  pro  geografii  již  nepostačuje.  Geomorfologové  zabíhají  často 

do  geologie,  krajinní  ekologové  do  oblasti  životního  prostředí,  sociální  geografové 

do sociologie, učitelé geografie do didaktiky a jistě bychom našli i mnoho dalších příkladů. 

Často se proto stává, že relevantní geografické informační zdroje se nacházejí v hraničních 

disciplínách.  Vzniká tak stále akutnější  potřeba vytvářet  podporu pro informační  orientaci 

nejen v geografických, ale i příbuzných oborech.

                    Obr. č. 1. Vliv hraničních disciplín na geografii. [JOHNSON, 2003, s. 3]

Cíle

Cílem práce je  průzkum základních geografických primárních, sekundárních i terciárních 

dokumentů v klasické tištěné i elektronické podobě v České republice i v Evropě a USA. Jde 

o  vytvoření  komplexního  přehledu o  geografických  informačních  pramenech  z hlediska 

knihovnického, informačního, vědeckého i pedagogického. 

Politologie,   
Právo, Historie

Politická       
  geografie

Informační 
věda, Dálkový 

průzkum, 
Územní 

plánování 

GIS

Geologie, 
Hydrologie, 

Pedologie           
       

Geomorfolo
gie

Biologie,       
Botanika, 
Zoologie, 

Ekologie             

Biogeografi
e

Meteorologie, 
Atmosférické 

vědy

Klimatologie

Demografie, 
Ekonomie,     

Sociologie          

  Urbánní       
   geografie

Demografie,  
Psychologie, 
Ekonomie      

Populační   
geografie

Historie, 
Sociologie, 

Antropologie      
       

Historická     
   geografie

Geografi
e

16



Práce by měla sloužit jako informační podpora při studiu a výzkumu, při různém typu prací 

s geografickými  zdroji  a  informacemi.  Může  být  využita  k následnému  srovnání  úrovně 

zdrojů  doma  i  ve  světě  s možností  zapojení  se  do  stávající  mezinárodní  geografické 

bibliografické  spolupráce  nebo  vytvoření  vlastních  geografických  informačních  pramenů. 

Konkrétně v důsledku pak může sloužit přehledu rozpracovaného a dokončeného výzkumu 

(databáze o vědě a výzkumu), efektivnější propagaci české geografie ve světě (kde publikovat 

a zveřejňovat publikované) a srovnání se světovým výzkumem.

Cílové skupiny, pro něž je práce primárně určena jsou vědečtí pracovníci, učitelé zeměpisu, 

knihovníci, informační pracovníci, ale i vysokoškolští studenti a doktorandi. 

V souvislosti s tím pojednám stručně též o institucionální a personální geografické základně 

v Česku. Informace uváděné v mé (této) práci nejsou primárně určeny pro laickou veřejnost. 

Nebude  věnována  pozornost  geografickým  nakladatelstvím,  internetovým  obchodům 

s mapami ani geografickým informačním systémům (ve smyslu softwaru).

Speciální část práce určená knihovníkům je připravena jako podpora při katalogizaci: věcné 

třídění  geografie,  MDT  pro  geografii,  zvláštnosti  ve jmenné  katalogizaci  kartografických 

dokumentů ve formátu MARC21, normy nebo informace o geografických autoritách.

Metodika a postup

Zvolená metodika má vycházet  především ze  sběru, popisu a analýzy zdrojů. Bude-li  to 

možné, zdroje by měly být zkoumány metodou de visu.

Bude sledován stručně historický vývoj těchto geografických zdrojů, avšak hlavní těžiště by 

mělo spočívat v prvním desetiletí 21. století. 

Teritoriálně se dizertační práce zabývá přehledem pramenů v euroamerické oblasti s důrazem 

na  české  prostředí  a  reálie.  Podstatným  hlediskem  byla  dostupnost  pramenů našim 

badatelům. 

Hledisko zkoumání zdrojů by mělo být knihovnické, informační a vědecké s důrazem 

na praktické potřeby výzkumu.

Měla by být použita srovnávací metoda pro české a zahraniční zdroje, popřípadě i tištěné a 

elektronické  bibliografické,  referátové,  abstraktové  a  plnotextové  databáze.  Elektronické 

zdroje  budou  klasifikovány  především  z praktického  hlediska  na  licencované  a  volně 

přístupné.

 U většiny zdrojů by měla být vyjádřena možnost  obecného využití nebo možná  aplikace 

pro konkrétní geografické disciplíny. 
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Geografické disciplíny,  dokumenty a další zdroje budou definovány podle autorizovaných, 

nejlépe normalizovaných definic. Popis by měl být velmi názorný s příklady v textu. 

Poznámky jsou  minimální omezené  na  základní  biografické  informace  o  stěžejních 

osobnostech nebo doplňující či vysvětlující text. Webové adresy mají být také v odkazech, 

kvůli přehlednosti nebudou uváděny v textu.

Pokud se kapitoly obsahově prolínají minimalizuje nebo zcela vylučuje se opakování téhož 

zdroje.

Východiska

Vědci  jsou  zahlceni  záplavou  informačních  zdrojů  a  v kombinaci  s časovým  přetížením 

nemají často možnost věnovat čas rozboru jednotlivých pramenů. Sami jsou nuceni pracovat 

s nákupem a  vyhledáváním  dokumentů,  přípravou  grantových  programů  či  vyhledáváním 

svých  citačních  ohlasů.  Na  samostatnost  vědce jsou  v tomto  směru  kladeny  vysoké 

požadavky, ten ale často není připraven a vybaven k takovéto činnosti. Nutnost vytvoření této 

práce byla tedy vyvolána především praxí a poptávkou uživatelů.

Autorka  vychází  z tzv.  albertovské  bibliografické  tradice Geografické  knihovny,  resp. 

Geografického  ústavu  PřF  UK.  V.  Švambera  pracoval  na  počátku  20.  století  na  ucelené 

geografické bibliografii. Na Albertově pokračovali v jeho práci J. Král, J. Kunský, K. Kuchař, 

L.  Mucha,  M.  Střída.  Působila  zde  Bibliografická  komise  Československé  geografické 

společnosti,  i  společnost sama.  Dalším významným východiskem pro práci bylo  dílo NK, 

zejména J.Kremerové. 

Důležitým zdrojem je projekt  Geografická bibliografie ČR online připravovaný autorkou. 

V rámci  projektové  dokumentace  probíhala  hluboká  a  obsáhlá  příprava  a  průzkum 

geografických  zdrojů.  Řešila  se  také  otázka,  zda  připojit  bibliografii  do  stávajícího 

mezinárodního  prostředí  nebo  vytvářet  vlastní  bibliografickou  databázi.  Vzhledem 

k potřebám odborné veřejnosti byla zvolena česká geografická bibliografie, i když příspěvků 

do mezinárodní geografické bibliografie není možné se vzdát.

Ze zahraničních zdrojů jsou to zejména mezinárodní francouzská bibliografie, Bibliographie  

géographique  internationale bibliografie  Harrisovy  [1976]  a  kniha  o  geografických 

informacích Geographic information od J.M. Johnson [2003].

Přístupy k zpracování geografických informací se liší. Geografické informační systémy jsou 

dnes  spojovány  především  se  získáváním,ukládání,  zpracováním,  analýzu  a  vizualizaci 
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počítačových  dat,  která  mají  prostorový  vztah  k  povrchu  Země.  S tím souvisí  i  hledisko 

geoinformatiky. 

Tato práce chce získávat,  popisovat  a  analyzovat  zdroje pro širokou oblast  geografických 

disciplín z hlediska knihovnického a informačního. 

Závěrem  se  pokusí  vystihnout  trendy  vývoje geografických  informací.  Nejprve  bude 

nezbytné vymezit a charakterizovat sledovaný obor a objekty jeho zájmu.

Exkurz: selekční jazyky

V předkládané  práci  se  objevuje  množství  informací  o tezaurech,  předmětových  heslech, 

klíčových slovech, MDT a popisech  věcného pořádání informací.  Jeví se tedy jako účelné 

krátce, jednoduše a stručně přiblížit definice, terminologii a problematiku selekčních jazyků.

Selekční  jazyky jsou  vlastně  výrazový  a  vyjadřovací  prostředek  procesů  předávání, 

pořádání, ukládání a vyhledávání informací. Jsou v nich obsažena hlediska, podle nichž se 

informace ukládají. Jsou to tedy určitá pravidla, umožňující ohromné soubory informací třídit 

co nejvhodnějším způsobem,  a  tím vytvářet  racionální  nástroj  pro vyhledávání  informací. 

Vytváření selekčních jazyků má svou historii,  přítomnost a budoucnost. S přihlédnutím ke 

globálnímu charakteru informačních zdrojů převažovala při vytváření různých selekčních 

jazyků snaha, aby byly univerzálně použitelné a nebyly platné pouze lokálně. [KUBÍK, J.; 

VACULÍK, J., 1988, s. 110]

Obecná  definice selekční  jazyk charakterizuje  jako  formalizovaný  jazyk  používaný 

k charakterizování  dat  nebo  obsahu  dokumentů  za  účelem jejich  ukládání  a  vyhledávání. 

[ČSN ISO 5127-6/3.4.1-01] Podle České terminologické databáze knihovnictví a informační 

vědy se selekční jazyk člení podle typu zpřístupňovaných údajů na dokumentační selekční 

jazyky  a  faktografické selekční jazyky,  podle  charakteru  zpřístupňovaných  údajů  se 

vyčleňují identifikační selekční jazyky a věcné selekční jazyky, podle povahy komplexních 

pořádacích  znaků  se  vydělují  prekoordinované a  postkoordinované selekční jazyky. 

[TDKIV, 2004]

Pořádacími znaky přirozeného, formalizovaného nebo umělého selekčního jazyka  věcného 

pořádání informací  mohou  být  v  nejjednodušší  podobě  slova  převzatá  z  názvu  nebo 

podnázvu dokumentu,  ale  také slova převzatá  z  jiného místa  dokumentu,  z  redukce textu 

dokumentu v referátu nebo anotaci  nebo formulovaná informační  pracovníkem, a to zcela 

volně, anebo na podkladě nějakého řízeného slovníku. [KOVÁŘ, 1981]
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Selekční  jazyky  se  člení  na  univerzální  a  speciální.  Dále  existují  selekční  jazyky 

tzv.  speciální,  u  nichž  je  šířka  zaměření  pouze  na  určitý  obor  lidské  činnosti.  Speciální 

selekční jazyky pak můžeme rozdělit na oborové a odvětvové selekční jazyky. [SCHWARZ, 

1999]

Věcné pořádání informací se dále dělí na systematické a předmětové pořádání. 

Pro  věcné  pořádání  informací  jsou  důležité  především  obsahové,  nikoliv  formální 

charakteristiky dokumentu. 

Systematické pořádání informací je  věcné pořádání informací realizované prostřednictvím 

systematického selekčního jazyka. [TDKIV, 2004] 

Prekoordinovaný selekční jazyk obsahující lexikální jednotky vyjadřující  složené pojmy, 

které jsou používány pro  indexaci i  vyhledávání. Příkladem prekoordinovaného selekčního 

jazyka  jsou  předmětová hesla nebo  MDT,  jenž  je  zároveň univerzálním  systematickým 

selekčním jazykem, který používá numerickou notaci hierarchického charakteru.

Postkoordinovaný  selekční jazyk,  jehož  lexikální  jednotky vyjadřují  jednoduché  pojmy, 

při indexaci jsou do selekčního obrazu dokumentu zařazovány  nezávisle na sobě a k jejich 

kombinaci  dochází  až  v  průběhu  vyhledávání.  Příkladem postkoordinovaného selekčního 

jazyka je tezaurus nebo fasetový klasifikační systém. [TDKIV, 2004]

Předmětový selekční jazyk je „Selekční jazyk založený na abecedně uspořádaném systému 

hesel,  popř.  lexikálních  jednotek.  Podle  charakteru  lexikálních  jednotek  se  rozlišují  

předmětové selekční jazyky založené na použití  klíčových slov (např. klíčová slova z názvu 

dokumentů, rotované rejstříky), předmětová hesla (jazyk předmětových hesel) a deskriptorové  

selekční jazyky.“ [TDKIV, 2004]

Stejně jako selekční jazyky systematické, mohou být předmětové selekční jazyky dvou typů, 

tedy  prekoordinované předmětové  selekční  jazyky  a  postkoordinované předmětové 

selekční jazyky. Předmětové selekční jazyky, které jsou založeny na bázi přirozeného jazyka 

se  dělí  na  tři  typy podle  charakteru  lexikálních  jednotek:  rejstříky  KWIC  (Keyword  in 

Context)  a KWOC (Keyword out  of  Context)  a  jazyky  deskriptorového typu,  které  jsou 

založeny na lexikálních jednotkách. [TDKIV, 2004]

V oblasti  selekčních jazyků  za  základní  jednotku slovníku  považujeme  pořádací  znak. 

Pořádací znak systematického selekčního jazyka se nazývá  klasifikační znak  a je vyjádřen 

notací,  tj.  posloupností  znaků,  který  se  používá  k  označení  tříd  klasifikačního  schématu. 

Podle  druhu  použitých  znaků  dělíme  notaci  na  alfabetickou,  numerickou nebo 

alfanumerickou. [SCHWARZ, 1999]
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Pořádací  znak  předmětového  selekčního  jazyka  se  nazývá  lexikální  jednotka.  Lexikální 

jednotky  deskriptorového  selekčního  jazyka  v tezauru rozeznáváme  dvojí:  deskriptor, 

tj. lexikální  jednotka  užívaná  závazně  při  indexování  k vyjádření  určitého  pojmu, 

nedeskriptor je ekvivalent preferovaného termínu;  nepreferovaný termín není  dokumentu 

přiřazován, ale slouží jako uživatelský vstup do tezauru nebo abecedního rejstříku; uživatel 

je odkázán příslušným pokynem (např. viz) k ekvivalentnímu preferovanému termínu. [ČSN 

01 0193, 1996, s. 5]. 

Lexikální jednotka předmětového selekčního jazyka založeného na předmětových heslech se 

nazývá předmětové heslo; skládá se z hesla, podhesla a doplňku. [TDKIV, 2004]

Pro  předmětové  pořádání  informací se  používá  také  označení  heslování,  předmětové 

třídění, předmětová klasifikace, předmětové zpracování ad. 

 Tezaurus je  slovník  řízeného  selekčního  jazyka  uspořádaný tak,  že  explicitně  zachycuje 

apriorní vztahy mezi pojmy. [ČSN 01 0193, 1996, s. 5] Podle jazykového zaměření  dělíme 

tezaury na jednojazyčné tezaury a  vícejazyčné tezaury.  Jednojazyčný tezaurus je tezaurus 

obsahující  deskriptory  a  obvykle  i  nedeskriptory  převzaté  z  jednoho  přirozeného  jazyka. 

[ČSN ISO 5127-6/3.4.6.1-01]  Vícejazyčný  tezaurus je  tezaurus obsahující  deskriptory  a 

nedeskriptory  převzaté  z  několika  přirozených  jazyků  a  vyjadřující  ekvivalentní  pojmy 

v každém z těchto jazyků. [ČSN ISO 5127-6/3.4.6.1-02]
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1. OBOR GEOGRAFIE

Název  geografie,  vznikl  z řečtiny,  geo  =  Země,  graphein  =  psát,  znamená  tedy  doslova 

zeměpis. Od počátku konstituování geografie jako vědy byly jejím významným vyjadřovacím 

prostředkem náčrty, kresby a mapy. [VALENTA; HERBER, 2000, s. 7]

Definic  geografie je  mnoho;  jde  o  obor  dynamicky  se  v současnosti  rozvíjející,  stojící 

na pomezí přírodních a humanitních věd, resp. sociologie, jehož vývoj není zdaleka ukončen. 

Geografie je formálně definována jako věda o zemském povrchu, o prostoru, ve kterém žije 

lidská populace [ The dictionary of human geography, 1994, s. 220] další definice ji vymezuje 

jako vědu o Zemi jako domovu lidí [TUAN, 1991, s. 99 ]. 

Podle J. Kalvody se:  …fyzická geografie … zabývá poznáním  vývoje přírodního prostředí  

Země jako celku, studuje jeho složky a vztahy mezi nimi v obecném a regionálním kontextu.  

Závažným  úkolem  fyzické  geografie  je  také  výzkum  prostorových  a  časových  vztahů 

přírodního prostředí a společnosti.  [KALVODA, 2004]

M. Hampl a D. Drbohlav geografii definují jako vědní obor o vzájemných interakcích všech 

základních  kvalitativních  typů  jevů,  o  jejich  vnější  koexistenci,  a  tedy  i  o  komplexním  

uspořádání (o rozmístění a diferenciaci) prostředí“. [MATĚJČEK, 2007, s. 35]

Geografie  je  i  věda  prognostická.  Na  základě  výzkumu  je  schopna  udělat  prognózu 

do  budoucna.  George  Bush  senior  v jednom  ze  svých  projevů  prohlásil,  že  mezi  pěti 

nejdůležitějšími předměty vyučovanými  na amerických univerzitách,  musí  být  i  geografie. 

[ŠVANDOVÁ, 2002]

1.1. ZÁKLADNÍ DISCIPLÍNY SOUČASNÉ GEOGRAFIE    

• fyzická  geografie (mj.  geomorfologie,  klimatologie,  hydrologie,  biogeografie, 

pedogeografie, geoekologie, oceánografie, krajinná ekologie)

• humánní/sociální  (i  socio-ekonomická)  geografie (mj.  geografie  obyvatelstva  a 

sídel, urbánní geografie, geografie průmyslu, zemědělství, dopravy, služeb, cestovního 
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ruchu  a  rekreace,  politická  geografie,  kulturní  geografie,  historická  geografie, 

environmentální geografie) 

• regionální geografie a regionální rozvoj

• kartografie,  geoinformatika,  GIS,  DPZ  (jako  obory  pomocné,  k analýze 

geografických informací)

• demografie 

       Klasifikace disciplín viz [BRÁZDIL, 2004]

1.1.1. Fyzická geografie

Fyzická  geografie je  klasická  matematicko-přírodovědní  disciplína.  Studuje  přírodní 

geosystémy krajinné sféry včetně zákonitostí jejího vývoje. Jevy, k nimž dochází na povrchu 

Země ovlivňují  tři hlavní  přírodní živly:  půda,  jež vytváří  litosféru,  vzduch,  který tvoří 

atmosféru  a  voda představující  hydrosféru.  [Fyzická  geografie,  2005,  s.  6].  Mezi  dílčí 

disciplíny fyzické geografie patří [MATĚJČEK, 2007, s. 33] :

• geomorfologie, studuje reliéf

• klimatologie, studuje podnebí

• hydrogeografie, rozmístění vodstva

• biogeografie,  rozmístění rostlinstva a živočišstva

• pedogeografie, rozmístění půd

• planetární geografie

1.1.2. Humánní/sociální geografie

V knižních akvizicích  a  progresivním  nárůstu  informačních  zdrojů  pozorujeme,  že 

nejprogresivněji se v současnosti rozvíjí sociální nebo socioekonomická geografie. Může se 

vyskytovat i pod termíny: geografie ekonomická, hospodářská, společenská, dále geografie 

humánní (geografie člověka, geografie antropologická). 

Jak je patrné z definice,  sociální geografie se zabývá především činností člověka na planetě 

Zemi a vším, co s ní souvisí.  Podle M. Hampla:  Sociální geografie tudíž  zkoumá vzájemné 

vnější/ekologické/environmentální  působení  všech  společenských  jevů  i  jejich  interakce 

s přírodním prostředím… je  žádoucí  rozšířit  je  (o)…  přírodními  podmínkami  ovlivněné  i  

zpětně ovlivňované – formování komplexních režimů. Ty zahrnují…využití ploch, porušování,  
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ochraňování i vytváření životního prostředí, a tedy život lidí a vývoj společnosti v prostředí  

v nejširším slova smyslu [HAMPL, 2002, s. 334].

Sociální geografie má mnoho různých klasifikací, zde bude použito třídění BGI1

• metodologie a teorie sociální geografie
• geografie obyvatelstva
• geografie zemědělství 
• geografie urbánní 
• geografie politická
• geografie ekonomická
• geografie průmyslu a energie
• geografie obchodu a služeb
• cestovní ruch, turistika 

1.1.3. Regionální geografie

Regionální geografie zkoumá geografické jevy a procesy v různých regionech různého řádu 

(od mikroregioálního ke globálnímu), které srovnává, hledá společné příčiny a pravidelnosti 

jejich  formování  a  také  regiony  na  základě  svých  poznatků  nově  vymezuje.  Rozlišuje 

především  jádrové  oblasti,  kde  se  soustřeďuje  větší  množství  obyvatelstva  a  jejich 

ekonomika,  sociální  a  kulturní  funkce  hrají  klíčovou  úlohu  ve  fungování  regionu.  Jsou 

obklopeny periferními (marginálními) oblastmi, které jsou více či méně na jádrech regionu 

závislé.  [VALENTA;  HERBER,  2000,  s.  8]  V oblastí  indexace  a  třídění  informací 

rozlišujeme teoretickou  regionální geografii a speciální, lokální, v konkrétních oblastech, tj. 

geografii Ameriky, Austrálie, atd.

1.1.4. Kartografie

Názory na definici kartografie se různí. Kartografie je definována jako vědní obor zabývající 

se znázorněním zemského povrchu a nebeských těles a objektů, jevů na nich a jejich vztahů 

ve formě kartografického díla a dále soubor činností při zpracování a využívání map [Slovník 

geodetického a  kartografického názvosloví,  1984,  s.  9  ] .  Mezinárodní  kartografická  asociace 

definuje kartografii jako umění, vědu a technologii vytváření map, včetně jejich studia jako 

vědeckých dokumentů a uměleckých prací [KAPLAN, 2007].                

Wood  hovoří  o  kartografii,  jež  je:   „…unikátní  a  instinktivní  vícerozměrový  prostředek 

pro tvorbu a manipulaci vizuálních (nebo virtuálních) reprezentací geoprostoru (map), které 

1 Bibliographie géographique internationale,  http://www.prodig.cnrs.fr/spip.php?article724
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umožňují  výzkum,  analýzu,  pochopení  a  komunikaci  informací  o  tomto  prostoru.“ 

[KAPLAN, 2007] .V širším slova smyslu ji lze definovat jako vědu o mapách. [MATĚJČEK, 

2007, s. 50]

K výrazným  rysům  současnosti patří  bouřlivý  vývoj  moderních  technologií  v oblasti 

kartografie. Kartografové využívají  leteckých a družicových snímků Země známých jako 

dálkový  průzkum Země  (DPZ).  Naměřená  data  zpracovávají  sofistikované  softwary,  tzv. 

geografické informační systémy (GIS). 

Kartografie se člení na [Úrad geodézie…, 1998, s. 102] :

• kartografii astronomickou

• kartografii důlní

• kartografii geodetickou

• kartografii geografickou

• kartografii katastrální

• kartografii matematickou

• kartografii počítačovou

• kartografii praktickou

• kartografii tematickou

• kartografii teoretickou

• kartografii topografickou

• kartografii školní

• kartografii vojenskou

• kartografii všeobecnou
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1.1.5. Demografie

Demografie je společenská věda o obyvatelstvu; nezkoumá však jednotlivé události v životě 

člověka (narození, úmrtí, sňatek…), tyto události jsou seskupovány do statistických jednotek, 

které  jsou  analyzovány  hromadně.  Demografie  především  spolupracuje  s  matematikou 

(statistikou) a sociologií (zabývá se sňatečností a rozvodovostí – sociálními jevy). [ČERBA, 

2003, 2004]

Vědní obor demografie  se zabývá studiem demografické  reprodukce lidských  populací a 

podmíněnostmi  tohoto procesu.  Demografická reprodukce je přirozená obnova populace v 

důsledku procesů rození a umírání. Demografie zahrnuje kromě studia porodnosti a úmrtnosti 

také sňatečnost, rozvodovost, potratovost a nemocnost. Na základě analýzy demografických 

procesů  zobecňuje  pravidelnosti  demografického  vývoje  jednotlivých  populací.  Hledá 

zákonitosti a formuluje hypotézy budoucího populačního vývoje.  Demografie se v systému 

věd nachází na rozhraní přírodovědných a společenských oborů [BURCIN, 2008].

Rozlišujeme demografii  [VILÍMEK, 1999, s. 9]:

• demografickou analýzu

• historickou

• matematickou

• obecnou

• teoretickou
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2. ČESKÉ TIŠTĚNÉ GEOGRAFICKÉ BIBLIOGRAFIE 

2. 1. VÝVOJ A SOUČASNÝ STAV   

„Od systematické práce na bibliografii české literatury geografické slibuji si mnoho a myslím,  

že  nebudu  zklamán…bibliografie  bude  snad  s to  sblížiti  pracovníky,  zvláště  venkovské 

s Prahou,  vyrve  zapomenutí  leckterou  dobrou věc,  jež  měla  neštěstí,  že  byla  publikována 

na odlehlém místě, a usnadní příští moderní geografii Čech.“          V. Švambera

  [Bibliografie české literatury geografické, 1911, s. 6]

V.  Švambera  si  mnoho  sliboval  od  české  geografické  bibliografie  a  bylo  to  logické.  Vždyť 

bibliografická činnost se považuje za základní formu informačního systému každé solidní vědecké 

disciplíny. Byla realizována i pro českou geografii, ale její vývoj nebyl snadný ani systematický a 

musel překonávat často značné potíže. Lze konstatovat, že ke krizovým obdobím se řadí, do určité míry 

i současný stav. 

Přiložený přehled  bibliografie  (viz  Příloha  č.  1.  Bibliografie  geografických  bibliografií)  poukazuje 

na skutečnost, že  od dob, kdy se geografie na Univerzitě Karlově konstituovala jako samostatný vědní 

obor  (1856),  vzniká  bibliografie  roztříštěně  v různých  institucích,  v různých  časových  úsecích, 

dokonce v různých jazycích a většinou pouze v tištěné podobě. A to počínaje Václavem Švamberou, 

jenž vydával geografickou bibliografii v edici Travaux géographiques tchěques [KRÁL, 1948, s. 33] a 

konče současnými žijícími autory, např. Miroslavem Střídou2. Tištěné oborové bibliografie nejsou 

zpracovávány již déle než deset let. Kumulovaná pětiletá bibliografie pod názvem Československá 

geografická literatura 1961-1965 [STŘÍDA, 1966], vydaná v Geografickém ústavu ČSAV3 zůstala 

ojedinělá. Tím cennější se proto jevily kumulativní práce Sektoru bibliografie Státní knihovny ČR 

z oboru geologie a geografie, vydávané v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století J. 

Kremerovou. 

Bibliografie  se  objevují  také  v dílčích knihovnických  automatizovaných  systémech jednotlivých 

knihoven.  U  centrálních univerzitních  knihoven  však  většinou  nedochází  k jemné  oborové 

klasifikaci. Dokonce je těžké zpětně vytěžit z katalogu informace o oborovém celku. Ani v prostředí 

2 Střída, Miroslav (Narozen 11.9.1923 ve Vyšném Studeném (Ukrajina), zemřel 23.7.2008 v Praze). Doc., 
RNDr., CSc., geograf, bibligraf, práce z oboru.
3 Zrušen roku 1993
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Národní knihovny ČR (dále NK ČR) při velkém objemu dokumentů není možno se z pochopitelných 

důvodů detailní oborové indexaci dokumentů věnovat. 

 Navíc terminologie oboru se rychle vyvíjí a doplnění aktuálních termínů do heslářů mohou zajistit 

pouze  kvalifikovaní  odborní  knihovníci,  má-li  být  zachována  věcná  kontinuita.  V rejstříku 

předmětových autorit NK ČR nenajdou geografové například v současnosti frekventovaná hesla 

sociální segregace, ale pokud si dají práci a prohledají rejstřík, najdou sociální vyloučení. Výhodou 

ovšem je, že oddělení věcného zpracování je otevřené doplňování rejstříků. Obor geografie nemá 

vlastní oborový tezaurus. Lze tedy do určité míry spoléhat na věcnou indexaci v duchu autorit NK 

ČR. Ale i zde může dojít k různým náhledům a různým věcným popisům. 

Specializované  oborové  knihovny jako  Geografická  knihovna  PřF  UK4,  Ústřední  statistická  

knihovna (dále ÚSK)5, Zeměměřická knihovna ODIS VÚGTK Zdiby6 a několika malých dílčích 

oborových  knihoven,  které  ale  postupně  vrůstají  v souborné  katalogy  univerzit,  využívají 

při specializované a odborné katalogizaci velmi jemnou indexaci oboru geografie. 

I v rámci NK lze sice vyčlenit z databází Tématickou mapu fondů geografie a historie a vyhledávat 

do určité míry oborově. Třídění je však hrubší a výsledky dotazů a hledání jsou pak často nepřesné. 

Katalogizátoři se navíc nemohou věnovat jedinému tématu.  

 

Hlavní záhlaví  Kabrda, Jan

Název  Vliv  vybraných  politických  a  institucionálních  faktorů  na 
české   zemědělství a krajinu /     Jan Kabrda, Vít Jančák  

Popis (rozsah)  3 il.

Zdroj. dokument  Geografie :  sborník České geografické 

4 Katalog  Geografické knihovny, http://ckis.cuni.cz/F/
5 Katalog USK, http://library.czso.cz/
6 Katalog ODIS VÚGTK, http://www.vugtk.cz/~tinweb/program/k6.cgi
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společnosti. -- ISSN 1212-0014. -- Roč. 112, č. 1 (200701), s. 
48-60

Další původce  Jančák, Vít,     1967-  

Poznámka  1 obrázek, 2 tabulky

Poznámka  literatura

Předmět. kat.  geografie     --     fyzická   geografie  

 zemědělství

Předmět. heslo  zemědělství     --     Česko     --     21. stol., počátek  

 911 - Obecná geografie. Systematická geografie

Skupina Konspektu  63 - Zemědělství a příbuzné oblasti vědy a techniky

 911.5      63     (437.3)

MDT  

Obr. č.   2.  Příklad z databáze ANL NK7. Článek pojednával o sociální geografii . 

Porovnáme-li například rešerši na téma hydrologie v Tématické mapě fondů NK ČR nám vyjde 321 

záznamů,  z databáze  fondů NK nám bylo  nalezeno  na  stejný dotaz  300 záznamů,  v katalogu 

Geografické knihovny 263 záznamů.  Jestliže tato vlastní  90 000 dokumentů a NK ČR několik 

miliónů  dokumentů,  vidíme  jasnou  procentuální  oborovou  převahu  a  vysokou  míru  relevance 

informací na straně oborové knihovny. 

Poněkud jiná situace je v Souborném katalogu ČR8, kam jsou exportovány záznamy z vědeckých 

knihoven,  z univerzit  apod.  Zde  při  stejné  rešerši  (hydrologie)  najdeme  2  040  záznamy. 

Do Souborného katalogu však stále nepřispívají všechny knihovny, proto ani tyto výsledky nemohou 

být vyčerpávající a badatel je nucen hledat v mnoha dalších dílčích elektronických a hlavně tištěných 

katalozích a bibliografiích. Značně  heterogenní prostředí  českých katalogů naprosto nevyhovuje 

7 Databáze NK ANL, http://sigma.nkp.cz/F/
8 http://www.caslin.cz/
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současným  požadavkům  na  elektronické  informační  systémy  a  portálové  oborové  virtuální 

badatelské prostředí. 

Mnohé informace tak bohužel zůstávají nevyužity, ba dokonce nenalezeny, výzkum se opakuje a 

studenti i vědečtí pracovníci jsou nuceni při vyhledávání pramenů vstupovat opakovaně do mnoha 

databází, aniž by měli jistotu, že najdou skutečně relevantní informace na své informační dotazy. 

Je jistě paradoxní, že specializovaná článková bibliografie, která je Geografickou knihovnou v PřF 

UK v Praze pravidelně zpracovávána nepřetržitě padesát let, je výhradně zahraniční. Připravuje se 

podle požadavků a formátu redakce  Bibliographie  Geographique  Internationale  (BGI) 9, 

vydávané v Paříži francouzskými geografy pod záštitou Mezinárodní geografické unie s podporou 

UNESCO. Záznamy jsou opatřené anglickými anotacemi.

Roční  přehledy Československé geografické literatury [Československá geografická literatura, 1986-

1991] vycházely v samostatné knižní podobě  od roku 1986.  Pozdější podoba bibliografie navázala 

svým obsahem, zaměřením i uspořádáním na  předešlých 24 ročníků uveřejněných ve  Sborníku 

ČSGS10.  Stala  se  reprezentativním  obrazem  stavu  všech  geografických  disciplín  pěstovaných 

v Českých zemích a na Slovensku.

Neutěšené poměry v ČSAV a v jejím Geografickém ústavu způsobily, že šestá knižní bibliografická 

ročenka vydaná v roce 1991 se stala poslední.  Bibliografická komise geografická byla nejprve 

převedena z Československé geografické společnosti do  Geografického ústavu ČSAV a nakonec 

zrušena a vydávání ročenky bylo zastaveno. 

I  když  je  geografická  bibliografie  zpracovávána  dílčími  geografickými  institucemi  v ČR,  lze 

mluvit o jejím krizovém stavu. 

Tuto situaci by měl vyřešit projekt Geografická bibliografie ČR on-line, který řeší od roku 2008 

Geografická knihovna PřF UK v Praze v rámci programů MK ČR pro vědu a výzkum. 

Cílem projektu je  vytvořit  a zpřístupnit  digitální geografickou bibliografii  ČR  20. století a 

vytvořit jednoduché  online rozhraní pro doplňování bibliografie. Obsahem databáze budou 

odborné  dokumenty  českých  autorů  nebo  autorů  zahraničních,  kteří  se  věnují  českým 

geografickým  reáliím.  Budou  excerpovány  všechny  dostupné  typy  dokumentů.  Bude 

vytvořena  bibliografická  databáze pro  virtuální  badatelské  prostředí  i  pro  kooperaci 

geografických specializovaných knihoven. Řešitelem projektu je E. Novotná z Geografické  

knihovny  PřF  UK.  Spolupracují  Centrum  informačních  technologií  UK,  knihovna 

9 http://ingenierie.inist.fr/article6.html
10 Nyní Geografie : sborník České geografické společnosti, http://www.geography.cz/SBORNIK/index.php
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Geografického ústavu MU a knihovna UJEP11. Úzkou spolupráci se podařilo navázat i s NK 

ČR12 a knihovnou Akademie věd ČR13.  

Při  tvorbě dokumentace  projektu bylo  nezbytné  seznámit  se  s dosavadními  geografickými 

bibliografiemi.  Následuje  přehled  české  geografické  bibliografie.  (Příloha  č.  5.  Bibliografie 

českých periodik z oboru geografie)

2.1.1. Bibliografie Geografického ústavu c.k. České university

Geografický ústav byl založen roku  1891 jako součást c.k. české university na  Filosofické 

fakultě. Přírodovědecká fakulta se v dvacátých letech 20. století osamostatnila. V roce 1926 

se Geografický ústav přestěhoval do východního křídla nově dostavěné budovy na Albertově 

6,  kde  sídlí  dodnes.  [ŠVAMBERA, 1931;  150 let  geografie]  Geografický ústav  existoval 

do  roku  1950.  Tehdy  byl  reorganizován  na  katedru  geografie.  Geologicko-geografická 

fakulta pak  vznikla  roku  1952,  kdy  se  Přírodovědecká  fakulta  rozdělila  na  fakulty 

Matematicko-fyzikální,  Biologickou  a  Geologicko-geografickou.V  roce  1959 se  fakulta 

Biologická  a  Geologicko-geografická znovu  spojily  ve  fakultu  Přírodovědeckou.  [Dějiny 

University Karlovy 4., 1998]

 Knihovny,  práce s prameny i  bibliografie  měly na  Univerzitě  Karlově vždy svou tradici. 

Zakladatel  Geografického  ústavu,  Jan  K.  Palacký14,  věnoval  jeho  knihovně  mnoho  knih 

z  osobních  sbírek  a  nemalé  množství  z téhož  pramene  vyměnil  za  dezideráta  s jinými 

institucemi.  Podobně  si  počínal  i  velký  nadšenec  a  budovatel  geografie  na  Albertově, 

V. Švambera. Tito mužové, zakladatelé oboru geografie na univerzitě, jejich přátelé a žáci 

patřili k národním nadšencům, vlastencům, kteří pro myšlenku české geografie na univerzitě 

neváhali obětovat vše. 

Pracovní  záběr  V.  Švambery  se  zdá  neuvěřitelný.  Publikoval  (často  na  vlastní  náklady), 

pracoval  na  bibliografii,  vyučoval,  vedl  semináře  a  odborné  závěrečné  práce,  pracoval 

na  měřeních  v terénu,  překládal,  jezdil  na  mezinárodní  kongresy,  komunikoval  se 

zahraničními vědci a propagoval českou vědu, k tomu pracoval jako neplacený knihovník a 

11 http://www.ujep.cz/index.php?page=21&Tmenu=8
12 http://sigma.nkp.cz/F/
13 http://www.lib.cas.cz/cs
14 Palacký, J.K.  (Narozen 10.10.1830 v Praze, zemřel 23.2.1908 tamtéž.) PhDr., JUDr., profesor geografie. 
Dějepisec, biolog, botanik, hospodářský politik. Práce v oboru, publikovány též německy, překladatel z 
francouzštiny.
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archivář  ústavu.  Jeho  myšlenky  a  názory  na  katalogizaci,  publikování  a  bibliografii  jsou 

dodnes živé a překvapivě moderní15.

Bibliografie  české literatury geografické v l.  1906 a 1907. Sestavili  Václav Švambera16 a 

Antonín  Basl.  Praha  : Geografický  ústav  České  university, 1911.  48,  2  s.  Travaux 

géographiques tchéques, 4.  Zvláštní otisk ze Sborníku České společnosti zeměvědné r. 17, 

1911.

Bibliografie české literatury geografické v l. 1908, 1909 a 1910. Sestavili Václav Švambera a 

Antonín Basl. Praha : Geografický ústav České university, 1912. 46 s. Travaux géographiques 

tcheques, 7.

V předmluvě vysvětluje V. Švambera pohnutky, které ho motivovaly k tvorbě bibliografie. 

Při  založení  České  společnosti  zeměvědné17 se  uvažovalo  o  vydávání  bibliografické 

geografické  ročenky. Česká  geografická  bibliografie  byla  v 19.  století  registrovaná 

v německé  mezinárodní  geografické  bibliografii  Bibliotheca  geographica,  dále  pak 

v rakouské  bibliografii  Geographischer  Jahresbericht  über  Österreich [1874-1943].  Obě 

bibliografie  však  vylučovaly  například  regionální  průvodce  i  české  učebnice  zeměpisu. 

V. Švambera byl korespondentem obou bibliografií. Práce na zahraničních bibliografiích ho 

přivedla  k myšlence  vytvořit  českou  geografickou  bibliografii.  Šlo  mu  o  ucelený  přehled 

o  české  geografické  produkci,  který  by  se  neztrácel  v množství  zahraničních  bibliografií. 

[Bibliografie české literatury geografické, 1911, s. 5]

Metodika tvorby  a  zpracování  bibliografie  v geografickém  semináři  české  univerzity 

spočívala v utváření lístkových katalogů české geografické literatury od roku 1900 do roku 

1910. V. Švambera odhadoval, že by mohlo jít asi o 7 000 geografických dokumentů. 

Období  od  roku  1901 do 1905 byl  již  zpracované,  když  se  (pravděpodobně  neopatrností 

kolegů)  ztratila  část  katalogu.  Proto  se  musela  udělat  nová  revize  a  vše  překontrolovat. 

[Bibliografie české literatury geografické, 1911, s. 5] 

Pětiletí od roku 1906 do 1910 bylo připraveno, a proto se V. Švambera rozhodl vydat nejprve 

tuto  část  bibliografie.  V úvodu  nastínil  i  ediční  plán bibliografie,  přičemž  bibliografie 

1901-1905 zůstávala součástí připravované edice. Bohužel zůstalo pouze u vydání 2 svazků, 

15 Navrhoval např. již v roce 1911, aby nakladatelé vkládali do knih kvalitní bibliografické záznamy tak, aby 
mohly být dále využity knihovnami a bibliografy.
16 ŠVAMBERA, Václav (Narozen 10.1.1866 v Peruci u Loun, zemřel 27.9.1939 v Praze). PhDr., univerzitní 
profesor geografie, zakladatel Geografického ústavu UK a geografické knihovny, publikace z oboru.
17  Nyní Česká geografická společnost, http://www.geography.cz/
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1906-1910. Původně plánovaná bibliografie (1901-1905), s jejíž přípravou strávil Švambera 

i studenti mnoho času nevyšla a nevyšlo ani pokračování roku 1911-1915.

Pro léta 1906-1907 měli autoři původně sestavený katalog o 1100 heslech. Po důkladné revizi 

a kontrole zůstalo 750 hesel. [ŠVAMBERA, 1907, s. 7]

Hesla a  třídění  jednotlivých oborů v bibliografii se provádělo podle vzoru v již zmiňované 

Bibliotheca geographica.  Dvě hlavní  třídy,  zeměpis všeobecný a  zeměpis  speciální,  byly 

dále rozděleny. Třída A do 10 oddílů všeobecné a teoretické geografie, ale i okrajových témat 

jako cestování, výzbroj a turistika. Třída B odpovídala více méně regionální geografii a měla 

8 oddílů.

V.  Švambera  v díle vysvětlil  úlohu  oborové  bibliografie  a  opakovaně  požádal  autory 

o zasílání  autorských výtisků nebo alespoň přesných bibliografických záznamů svých děl. 

Tyto měly být zasílány na adresu Geografický ústav české univerzity. [ŠVAMBERA, 1907, s. 

8]

Bibliografie 1908-1910 obsahovala přes 1000 titulů, na rok tedy připadalo 300-400 titulů.

Původně zamýšlel Švambera vydávat bibliografii ve francouzském jazyce. Od této myšlenky 

ustoupil a omezil se na francouzský abstrakt v závěru bibliografie.

Švambera upozornil také na již vydanou bibliografii Čech od K. Špecingerové Seznam článků 

z Vlastivědy  Čech,  Moravy  a  Slezska  obsažených  v časopisech  českých  od  r.  1801-1885. 

[ŠPECINGEROVÁ, 1891]

Geografická bibliografie vycházela především z Tobolkovy České bibliografie. [TOBOLKA, 

1910, 1911, 1913]  Dále excerpovala katalogy knihoven  Geografického ústavu UK,  Musea 

království  Českého,  Společnosti  zeměvědné,  historického  semináře  a  historického  klubu 

při české univerzitě a Klubu českých turistů.

KRÁL,  Jiří.  Úvod  do  zeměpisné  literatury.   2.  doplněné  vydání. Praha  : Oddělení 

pro zeměpis slovanský a slovanských zemí geografického ústavu university Karlovy, 1948. 

119 s. Zeměpisné aktuality ; sv. 3.
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Podrobný  přehled bibliografických  příruček,  monografií,  časopisů,  sborníků  z konferencí, 

slovníků,  učebnic,  atlasů  a  statistických  příruček  vydal  Jiří  Král18 nejprve  v roce  1937 

vlastním nákladem. Příručka byla brzo rozebraná. Události kolem 2. světové války a uzavření 

vysokých  škol  nepřispívaly  rozvoji  vědy.  Autor  v letech  1945-1948  dohledával  nově 

vycházející literaturu. V roce 1948 již vydává 2. doplněné vydání. 

Úvod byl primárně určen studentům geografie. V předmluvě i v celé práci zaznívá duch doby. 

Autor se snaží téměř úzkostlivě vyzdvihovat zásluhy slovanské literatury a umenšovat naopak 

německou geografii. Smyslem je, aby „...český zeměpis se vybavil z vlivů německé školy a aby 

také  naši  posluchači  zeměpisu...čerpali...z  oněch  nezkalených  pramenů.[KRÁL,  1948]“ 

Upozorňuje na nutnost studovat v cizích jazycích. Úvod byl napsán i anglicky.

Celé  dílo  je  velice  podrobné,  precizně  vypracované.  Je  skvělým  pramenem pro  studium 

i katalogizaci starších geografických evropských periodik, u nichž autor uvádí podrobnosti 

včetně  anotací  a  předcházejících  názvů,  rejstříků,  příloh,  slučování  redakcí  a  změn 

vydavatelů. 

Například slavný německý časopis Petermanns Mitteilungen [1938-2004] vydávaný v Gothě 

zeměpisným  ústavem  J.  Pethers.  Nejprve  byl  vydáván  jako  Geographische  Mitteilungen. 

Od  roku  1855  se  pod  redakcí  A.  Petermanna  stal  mezinárodně  uznávaným  časopisem. 

Postupně do nich byly sloučeny dva časopisy Das Ausland, vycházející samostatně v letech 

1828-1893, poté  Globus [1862-1910], jež sledoval národopisný a zeměpisný výzkum. Dále 

splynul s Petermanns Mitteilungen časopis  Aus allen Weltteilen [1870-1898]. Postupně byl 

rozšířen  obsah,  velkou  pozornost  věnovali  redaktoři  geografickým  objevům,  expedicím  a 

mapám  z nově  objevených  oblastí  [KRÁL,  1948,  s.  19].  Například  časopis  Aus  allen  

Weltteilen  mají ve svém fondu alespoň čtyři české knihovny, jak uvádí  Souborný katalog ČR 

pro seriály19. Ani jedna z nich nemá v záznamu informaci o následujícím názvu periodika. Jen 

stěží bychom dnes jinde dohledali tyto cenné informace. 

Autor dále popisuje periodicitu, části a jednotlivé rubriky, podle jednotlivých let. Upozorňuje 

na rejstříky, mapy, zkrátka popis je vynikající. 

Některé  popsané  geografické  bibliografie  jsou  historické,  zaniklé,  ale  jiné  přetrvávají 

do současnosti. Například Bibliographie géographique internationale. V mnoha pramenech 

je možno se dozvědět o době vzniku časopisu a o tom, jak je jedinečný. Král však předložil i 

lehce  realistický  dobový  pohled.  Upozornil,  že  do  roku  1931  se  periodikum zaměřovalo 

18 KRÁL, Jiří. (Narozen 31.10.1893 v Praze, zemřel 24.1.1975 tamtéž.) Univerzitní profesor antropogeografie na 
PřF UK, publikace z oboru, po roce 1948 (prověrky) byl odeslán do předčasné penze. Autor geografických 
bibliografií.
19 http://sigma.nkp.cz/F/
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primárně  na  Francii  a  její  kolonie,  okrajově  pak  se  věnovalo  odkazům  na  mezinárodní 

geografii. Teprve od 30. let měla bibliografie skutečně mezinárodní charakter. [KRÁL, 1948, 

s. 9 ] Takovýchto postřehů a realistických recenzí se v díle nalézá dost. 

J.  Král se věnoval i  edicím.  Mimo jiné upozornil  na univerzitní  spisy,  například na edice 

Geografického  ústavu  Karlovy  univerzity  v Praze Travaux géographiques  tchéques,  které 

řídil  V.  Švambera  od  roku  1902  do  roku  1939.  Pozornost  byla  věnována  jak  české,  tak 

mezinárodní geografii. Tentýž ústav vydával v redakci V. Švambery a B. Šalamona20 sbírku 

starých map Čech s vysvětlujícími texty, Monumenta Cartographica Bohemiae [1930-1937]. 

Ve vydávání pokračoval od roku 1947 Karel Kuchař21. Kromě těchto prací vydával Václav 

Švambera [1904-1907] edici Zeměpisná knihovna. Od roku 1947 vydával J. Král Zeměpisné 

aktuality specializující se na geografii slovanských oblastí. [KRÁL, 1948,  s. 33] Přestože je 

úvod již šedesát let starý, stále ohromuje fundovaností a rozhledem. Lze říci, že pro přehled 

o tištěné geografii  druhé poloviny 19. století  a  první poloviny 20. století je Králův  Úvod 

do zeměpisné literatury takřka vyčerpávající.

Král vydal ještě bibliografii věnovanou regionální geografii na Podkarpatské Rusi:

Geografická bibliografie Podkarpatské Rusi.  Sestavil  Jiří  Král.  Praha : Geografický ústav 

Karlovy univerzity, 1923. 60 s. (Travaux géographiques Tchéques ; [Pt.] 11) Rejstřík s. 57-

[61].  Seznam zkratek s. [62-63].

Na  bibliografii  spolupracovala  řada  knihoven  na  Slovensku  a  Ukrajině.  Byla  rozdělena 

do pěti základních oddílů: bibliografie, chorografie a všeobecné příručky, fysikální zeměpis a 

pomocné  vědy,  anthropoligie  a  pomocné  vědy,  mapy  a  atlasy.  Další  klasifikace  byla 

provedena regionálně, tj. podle dokumentů vydaných v rámci Rakousko-Uherska a v rámci 

Československé  republiky.  Podařilo  se  shromáždit  1316 bibliografických  záznamů. 

Bibliografie byla opatřena autorským rejstříkem a seznamy zkratek.

Další přehledem geografické literatury byl 1. díl Všeobecného zeměpisu od J. Kunského22.

20 ŠALAMON, Bedřich (Narozen 16.7.1880 v Praze, zemřel 26.7.1967 tamtéž). RNDr., profesor kartografie a 
matematické geografie na Přírodovědecké fakultě University Karlovy v Praze.
21 KUCHAŘ, Karel (Narozen 15.4.1906 v Praze, zemřel 16.4.1975 v Praze). RNDr., profesor kartografie a 
fyzické geografie, autor reprintů starých map a dalších kartografických děl.
22 KUNSKÝ, Josef (Narozen 6.10.1903 v Sušici, zemřel 21.9.1977 v Sušici). RNDr., DrSc., profesor 
geomorfologie a fyzického zeměpisu, práce z oboru.
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KUNSKÝ,  J.  Všeobecný  zeměpis. 1.  [sv.]  :  úvod  do  studia  :  bibliografie. 1. 

vyd. Praha : ČSAV, 1960. 517, [1] s. Práce ČSAV. Sekce geologicko-geografická.

Dílo bylo úvodem do studia geografie pro vysokoškolské studenty. Obsahovalo bibliografii 

geografických  bibliografických  pramenů  a  literatury,  s jejím  rozborem  a  návodem 

k používání. Uživatelé zde našli i jmenný a věcný rejstřík.

V roce 1971 vyšlo podrobné dílo našeho specialisty, Karla Kuchaře, o kartografické literatuře.

KUCHAŘ, K. Vývoj a stav dnešního zobrazení světa. Praha : SPN, 1971. 74 s. 

Skripta byla vydána pro posluchače Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Kromě fundovaného 

přehledu  historických  map,  obsahovala  informace  o  aktuálním  stavu  mapování  světa 

podle jednotlivých světových regionů. Autor představil mapy,  typy zobrazení i geografické 

atlasy. Zabýval se také mezinárodními mapami. 

2.1.2. Bibliografie Geografického ústavu Československé akademie věd

Geografický  ústav  ČSAV byl  založen  roku  1952.  V jeho  rámci  vznikly  v  Praze  Kabinet  

pro  kartografii,  Kabinet  pro  ekonomickou  geografii a  Kabinet  pro  historickou  geografii, 

v Brně pak Kabinet pro geomorfologii. Tato pracoviště, která prošla různými reorganizacemi 

byla od 1. 1. 1963 soustředěna do Geografického ústavu ČSAV v Brně [Přehled publikační 

činnost, 1968]. Ústav byl po revoluci v roce 1993, v rámci reorganizace AV ČR, rozpuštěn 

a jeho knihovna byla předána Základní geografické knihovně na PřF UK v Praze. 

O akademické činnosti informovaly Zprávy Geografického ústavu ČSAV [Přehled publikační 

činnosti…, 1964-1992] vycházející čtyřikrát ročně od roku 1964 do roku 1992. Od roku 1993 

vycházely pod novým názvem a vydavatelem jako Moravian Geographical Reports [1993-].

Činnost geografických pracovišť ČSAV byla rozsáhlá. Proto byla také vydána k 15. výročí 

vzniku  ústavu  bibliografie  publikační  činnosti  pod  názvem  Přehled  publikační  činnosti  

Geografického ústavu ČSAV v Brně za léta 1952-1967. Sestavil ji Vladimír Mariánek23.  

23 MARIÁNEK, Vladimír. (Narozen 20.4.1923 ve Švábenicích u Brna). DrSc., publikace z oboru ekonomie, 
knihovnictví a historie.
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Přehled  publikační  činnosti  Geografického  ústavu  ČSAV v  Brně  za  léta  1952-1967.  

Sest.  Vladimír  Mariánek. Brno  : Geografický  ústav  ČSAV, 1968.  143,  [2]  s.  Zprávy  o 

vědecké činnosti Geograf. ústavu ČSAV v Brně ; č. 10. 500 výt.  Souběž. angl. a rus. úvod . 

Jmenný rejstřík.

Do  bibliografie  byla  zařazena  pouze  část  publikační činnosti  zaměstnanců  ústavu,  a  to 

samostatné knižní tituly, učebnice, skripta, dále původní články, mapy a větší nebo speciální 

bibliografie.  Byly  zde  obsaženy  články  zaměstnanců  ústavu.  Bibliografie  byla  doplněna 

jmenným rejstříkem.

Bibliografie  byla  řazena  abecedně a  sestavena  na  základě  písemných  zpráv  autorů. 

Sestavovatel upozorňuje, že některé záznamy nebyly úplné a nebylo možno dohledat přesné 

citace. V ústavu vznikala také množství tzv. šedé literatury, jako kandidátské práce, odborné 

rozbory, expertízy, apod. [Přehled publikační činnosti…, 1952-1967, s. 2]. Ty prý již nebylo 

možné podchytit.  Omezenost  bibliografie  byla  vynucena  celkovým  rozsahem.  Proto  se 

kolektiv soustředil především na díla, která byla podkladem pro další vědeckou činnost.

Vladimír Mariánek také vydával od roku 1966 Přehled přírůstků knihoven Geografického 

ústavu ČSAV [1966-]. 

Přehled československé geografické literatury za období 1961-1965  připravili zaměstnanci 

Geografického ústavu ČSAV ve spolupráci s Geografickým ústavem Slovenské akademie věd 

(dále jako SAV).

 

Československá geografická literatura :  1961-1965.  Sestavil kol… za redakce M. Střídy. 
Brno : Geografický ústav ČSAV, 1966. 35 s. 1000 kusů.

Byla zde uvedena i významná mapová díla o Československu (zpravidla v prvním vydání) 

s přispěním Ústřední správy geodézie a kartografie, pokud šlo o její produkty. Na přehledu 

pracoval  zejména  kolektiv  autorů  M.  Střída,  M.  Holeček,  V.  Kašpar  a  A.  Krajčír 

[Československá geografická literatura, 1966].

Československá  geografická  literatura  v roce  ….  : bibliografická  ročenka.  Sestavili 

Miroslav Střída ; Jana Runštuková ; Věra Vaníčková. Brno : Geografický ústav ČSAV ; Praha 

: Československá geografická společnost při Československé akademii věd, 1986-1991.
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Od roku 1986 spadalo do kompetence ČSAV i  vydávání a distribuce bibliografické ročenky 

Československá geografická literatura v roce... [1986-1991].  Bylo rozhodnuto, že bibliografii 

budou  vytvářet  rovnými  silami  Geografický  ústav  ČSAV a  Československá  geografická 

společnost při ČSAV [Československá geografická literatura v roce..., 1986, s. 7].

Posláním ročenky,  jak napsal  autor  úvodu,  M. Střída,  bylo  podat  v nejúplnějším výběru 

systematický bibliografický přehled geografické, regionální a příbuzné literatury. Kritériem 

výběru byla vymezena pro bohemikální geografickou literaturu, tj. o Československu, česky 

nebo slovensky, národními autory.

Z věcných  témat  sledovala  práce  obecně  geografické  teoretické,  metodického  nebo 

didaktického  charakteru.  Pozornost  byla  věnována  i  biobibliografii,  článkům  vydaným 

k příležitosti  životních  jubileí,  výročí  nebo nekrologů významných  českých a  slovenských 

geografů.  Bibliografie  informovala  také  o  regionální  geografii  zahraniční,  pokud  byla 

publikována českými nebo slovenskými autory. 

Autoři  si  slibovali,  že  v dlouhodobém  časovém  horizontu  jim  ročenka  a  její  klasifikace 

umožní  srovnání,  z něhož  měl  vyplynout  celkový  stav a  zaměření geografické 

a kartografické tvorby v Česku.

Metodika výběru vyplývala  z  podstaty a  struktury oboru.  Geografické aspekty pronikaly 

do různých oborů přírodních, technických a společenských věd. Naopak práce  geologické, 

hydrologické,  sociologické,  statistické,  urbanistické nebo  geodetické mohly mít  natolik 

zásadní kapitolu geografického charakteru, že stálo za to citovat je. Autoři pracovali podle 

pravidel  Mezinárodní geografické bibliografie24,  tj.  výběr co nejširší,  ale ne za hranicemi 

oboru.  V rámci  této  klasifikace  bylo  možné  uskutečňovat  různé  inovace,  zejména 

terminologického rázu. 

Bibliografie zachycovala  původní i  odvozené články,  referáty,  zprávy, příručky,  učebnice, 

sborníky,  mapy,  mapové soubory,  atlasy a jiné publikace z geografických věd. Podmínkou 

bylo jejich vydání. 

Za  zveřejnění bylo  považováno  vydání knih,  časopisů,  sborníků  a  map  publikovaných 

oficiálními  nakladatelstvími,  vysokými  školami,  výzkumnými  ústavy,  vědeckými 

společnostmi, národními výbory a jinými společenskými institucemi, které měly vydavatelské 

oprávnění. Další podmínkou byl dostatečný  počet výtisků a musely být tištěny přiměřenou 

24 Bibliographie geographique internationale.
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polygrafickou  technikou  a  docházet  do  knihoven  [Československá  geografická  literatura 

v roce…,  1986,  s.  9].  Bibliografie  proto  neuváděly šedou  literaturu:  výzkumné  zprávy, 

skripta a interní dokumenty.

Předností  ročenky  byla  aktuálnost,  nedocházelo  zde  ke  zpoždění,  jako  u  mnoha  jiných 

bibliografií, ale byly uváděny vždy práce za předcházející rok, jenž byl také součástí názvu 

ročenky. Dokumenty, které docházely po uzávěrce byly zahrnuty do následujícího vydání a 

označeny zvláště  (+), aby se odlišily od nových bibliografických záznamů [Československá 

geografická literatura v roce…, 1986, s. 10].

Bibliografie  Československá  geografická  literatura  v roce.. byla  rozdělena  do  tří 

tématických oblastí: všeobecný, národní a zahraniční. Tyto se dále členily na  šest oddílů. 

Pro  větší  přehlednost  byly  obory  fyzické  geografie,  sociální  a  ekonomické  geografie 

a regionální práce rozděleny ještě na dvě části. Při problematické klasifikaci se autoři řídili 

obsahovou analýzou a z ní vyplývajícím převažujícím tématem nebo významem díla. 

Formálně byla bibliografie utvořena podle tehdejší platné citační normy ČSN 01 0197. [1970]

Záznamy  byly  získávány  v oborových  knihovnách  a  Základní  knihovně  ČSAV.  Údaje 

o  celostátní  mapové  tvorbě  poskytoval  zejména  Ústřední  archív  geodézie  a  kartografie. 

Odborné konzultace zajišťoval sektor bibliografie a informací  Státní knihovny ČR. Ročenka 

vycházela ve speciální grafické úpravě, v tzv. červené řadě interních tisků GGÚ ČSAV. 

Změnu  v obsahu ročenky znamenal  rok  1989.  Bylo  zde  méně bibliografických  záznamů, 

především v oblasti   sociální  a ekonomické geografie. V revolučním roce 1989 vyšly totiž 

práce,  které se „...pro svůj obsah a zaměření  ukázaly být  už zbytečné...“  [Československá 

geografická  literatura  v roce,  1989,  s.  9]  Marxistická  sociologie  a  ekonomie  byla  tedy 

pravděpodobně vyřazena. V roce 1991 pak vyšla bibliografická ročenka naposledy.

2.1.3. Bibliografická komise Československé geografické společnosti

V roce  1986  vznikla  Bibliografická  komise  Československé  geografické  společnosti (dále 

ČSGS). Byla  pověřena soustavnou péčí  o bibliografickou činnost v geografických vědách, 

zejména  sledováním,  zpracováním  a  vydáváním  ročenky  Československá  geografická 

literatura v roce.. [1986-1991]. Byli zde zástupci ŠAV, SAV, vysokých škol a kartografické 

služby.  Komise  sídlila  v Základní  geografické  knihovně  PřF  UK v  Praze25.  Sem  také 

docházely připomínky, příspěvky, doplňky  týkající se obsahu ročenky.

25 Albertov 6, Praha 2, 128 43, dnes Geografická knihovna PřF UK
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Po  revoluci,  v roce  1990,  převzal  morální  odpovědnost  za  další  vydávání  ročenky 

Geografický ústav ČSAV. Členy  Bibliografické komise, jež zůstala tehdy ještě v původním 

složení, měl nadále jmenovat ředitel ústavu. Z úvodních slov M. Střídy je patrné napětí, které 

zde v tomto období panovalo. „Stávající Bibliografická komise odvedla i za ztížených a ne 

zcela  jasných  podmínek  profesionální  práci.  Současný  stav...je  však  neudržitelný.  

Ve všeobecném zájmu oboru je třeba urychleně sladit ekonomické,  personální a technické  

možnosti  jednotlivých  geografických  pracovišť  a  knihoven,  ČSGS  a  oborově  příbuzných 

výrobních  podniků  a  vytvořit  transparentní  a  jednoznačné  podmínky  pro  další  činnost  

Bibliografické  komise  i  pro  tisk  a  distribuci  ročenky...“  [Československá  geografická 

literatura v roce…,  1990, s. 5  ] 

Složení Bibliografické komise v roce 1986 :

RNDr. Jan Bína, CSc. (GGÚ ČSAV)

RNDr. Jiří Klíma (PřF UK)

RNDr. Milan Lehotský, CSc. (GGÚ SAV)

RNDr. Dagmar Majerová (GGÚ ČSAV)

RNDr. Pavol Podolak

Jana Runštuková (tajemnice, PřF UK)

RNDr. Miroslav Střída, CSc. (předseda, GGÚ ČSAV)

Věra Vaníčková (PřF UK)    [Československá geografická literatura v roce…,  1985, s. 7] 

2.1.4. Geografické bibliografie vydávané Národní knihovnou ČR

Lze  říci,  že   geografická  bibliografie  byla  i  součástí  bibliografických  periodik  Články 

v českých  časopisech [1953-1992]  a  České  knihy [1979-1989],  vydávaných  Národní  

knihovnou.

Velkou  zásluhu  o  českou  oborovou  geografickou  bibliografii  má  bezesporu  Jiřina 

Kremerová, knihovnice NK ČR, jež se ve svých precizních bibliografiích specializovala na 

obory geologii a geografii. Vydávala je od roku 1971 do roku 1989. Bibliografie jsou řazeny 

chronologicky. Přínosné byly zejména v tom, že přinášely přehled nejen československé, ale i 

světové  literatury.  Lze  říci,  že  v sedmdesátých  a  osmdesátých letech  minulého  století 

vytvářela nejkvalitnější systematickou informační podporu oborů geografie a geologie.

Přehled československé a zahraniční knižní produkce přinášely Novinky literatury: geologie-

geografie,  vydávané  čtyřikrát  ročně.  Kromě  těchto  bibliografií  byly  budovány  klasické 
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jmenné a věcné kartotéky geografických bibliografií v Oddělení přírodovědné bibliografie  

Sektoru bibliografie a informací ve Státní knihovně ČR26.

Novinky literatury : geologie- geografie. 1964-1986, [roč. 1, č. 1-roč. 23].  

Praha : Státní knihovna ČSR, [1964-1986]. 4x ročně. ISSN 0322-8959.

V tomto  periodiku  vyšla  také  roku  1971  Bibliografie  geografických  bibliografií.  Na  ní 

navazoval soupis bibliografií fyzické geografie a kartografie. V roce 1975 vyšla v Novinkách 

literatury:  geologie-geografie  ještě  Bibliografie  personálních  bibliografií  českých 

a  slovenských  geografů. V letech  1978-1979 byl  vydán  anotovaný  Soupis  českých 

a slovenských periodik: geologie-geografie. V roce  1978 vyšel  jako další  příloha Novinek 

Soupis regionálních geografických bibliografií opět v redakci J. Kremerové. Podával přehled 

o dobové moderní literatuře, k níž nebylo jednoduché se v době normalizace dostat. 

Bibliografie  geografických  bibliografií=Bibliographie  des  bibliographies  géographiques. 

Zpracovala Jiřina Kremerová. Praha : Státní knihovna ČSR, 1971. [1], 263-430, [2] s. (Řada 

geologicko-geografická; č. 8-9.).

Publikace  na  více  než  200  stranách  zpracovávala  přehled  geografických  bibliografií 

vycházejících v tehdejším Československu i v zahraničí. Bibliografie zachycovala výběrově 

produkci  bibliografií  z oboru  geografie  od  roku  1955 do  roku  1971.  Byla  systematicky 

rozdělena do 33 rubrik, jimž byly předřazeny bibliografie české a slovenské. Doplněna byla 

soupisem naučných a jazykových geografických slovníků, jmenným a regionálním rejstříkem.

Soupis  bibliografií  byl  pořizován  především  excerpcí  sekundárních  pramenů,  autorka 

většinou nemohla pracovat metodou de visu, proto některé bibliografické údaje nejsou úplné. 

Bibliografie z hraničních oborů (historie, politické vědy, biologie, geodézie, etnografie) byly 

zařazeny pouze výběrově.

Tab. č. 1. Tématické členění bibliografie geografických bibliografií [Bibliografie geografických 

bibliografií, 1971]

1. Geografické bibliografie 12. Biogeografie 23. Arktis. Antaktis

26 Nyní Národní knihovna ČR
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2. Bibliografie bibliografií 13. Ekonomická geografie 24. Moře. Oceány

3. Soupisy geografických časopisů 14. Sociální geografie. Demografie 25. Vlastivědné a popularizující bibliografie

4. Historie geografie 15. Regionální geografie. Všeobecné. 26. Ochrana krajiny

5. Historická geografie a geografie poznání 16. Regionalistika 27. Bibliografie vědeckých ústavů, institucí 

a dizertačních prací

6. Matematická geografie, mapy, atlasy, 

kartografie

17. Evropa 28. Personální bibliografie

7. Fyzická geografie 18. SSSR 29. Metodika vyučování zeměpisu

8. Geomorfologie, geologie 19. Asie 30. Všeobecné geografické bibliografie

9. Speleologie 20. Afrika 31. Katalogy

10. Hydrologie, hydrografie 21. Amerika 32.  Bibliografie geografických slovníků

11. Meteorologie, klimatologie 22. Austrálie. Oceánie 33. Soupis naučných a jazykových 

geografických slovníků

Čeští  a  slovenští  geografové  : bibliografie  personálních  bibliografií. Sestavila  Jiřina 

Kremerová. Praha : Státní knihovna ČSR, 1975. 48 s. Příl. k Novinkám literatury - Geologie-

geografie, roč. 1975, č. 4.

Bibliografie obsahuje záznamy publikovaných bibliografií a biografií českých a slovenských 

zeměpisců od 16. století do roku 1975. Je řazena abecedně podle příjmení a jména geografa. 

Jednotlivé  bibliografie jsou pak řazeny  chronologicky a abecedně. U jmen osobností jsou 

uvedena jejich hlavní biografická data, dosažené akademické hodnosti a hlavní obory vědecké 

činnosti.

V poznámce u každého bibliografického záznamu je pak uvedeno, zda jde o soupis prací nebo 

rozbor stěžejních děl geografa v biografickém článku.

Bibliografii  doplňuje  jmenný  rejstřík  českých  a  slovenských  geografů  a  soupis  hlavních 

pramenů.

Soupis  bibliografií  :  fyzická  geografie,  kartografie  : z  let  1970-1976. Sestavila  Jiřina 

Kremerová. Praha : Státní knihovna ČSR, 1976. 110 s.
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Soupis  obsahuje  československé  a  zahraniční  bibliografie  z oboru  fyzické  geografie  a 

kartografie  z let  1970-1976.  Výběrově  zde  sestavovatelka  zachytila  bibliografie  periodik, 

monografií a článků. Excerpovala z národních bibliografií, soupisů bibliografií, referátových 

a bibliografických periodik a z katalogů knihoven.

Záznamy byly  průběžně očíslovány,  některé  anotovány.  Pokud autorka zjistila  vlastnictví 

dokumentu v českých knihovnách, označila ho její zkratkou.

Soupis byl rozdělen do tří částí, které byly dále členěny.

První  část,  všeobecná,  obsahuje  hlavní  informativní  geografickou  literaturu,  vydanou 

v letech  1970-1975.  [Soupis  bibliografií…,  1976,  s.  7-44]  Byly  zde  zachyceny  adresáře 

geografických  institucí,  slovníky,  soupisy  slovníků,  teoretické  práce  o  geografické 

bibliografii, bibliografie bibliografií, referátová a bibliografická periodika, soupisy časopisů, 

bibliografie  dizertací  a  výzkumných  prací  ústavů,  bibliografie  příbuzných  oborů  a  hlavní 

přehledná díla o geografické literatuře.

Druhá část  obsahuje  bibliografie  jednotlivých  oborů  fyzické  geografie,  byla  věčně 

rozčleněna  do  oddílů:  geomorfologie,  speleologie,  hydrografie,  oceánografie,  glaciologie, 

klimatologie,  ochrana  životního  prostředí,  regionalistika,  přírodní  zdroje.  [Soupis 

bibliografií…, 1976, s. 46-82]

Třetí část  je  věnována  kartografii  a  je  dále  členěna  do  oddílů:  obecná  kartografie, 

kartografické sbírky, metody,  soupisy map, atlasů a globů a tematická kartografie. [Soupis 

bibliografií…, 1976, s. 82-94].

Bibliografické záznamy v jednotlivých oddílech jsou dále rozděleny na záznamy bibliografií 

periodických a neperiodických a bibliografie československé a zahraniční.

Soupis  byl  opatřen  jmenným  rejstříkem autorů  a  sestavovatelů  bibliografií,  dále  věcným 

a zeměpisným rejstříkem.

Soupis regionálních geografických bibliografií:  příloha k Novinkám literatury Geologie-

geografie 1978. Zpracovala Jiřina Kremerová. Praha : Státní knihovna ČSR, 1978. 101 s.

Šlo  o  skutečně  vyčerpávající  anotovaný přehled  dobových  světových  geografických 

informačních pramenů  jednotlivých  států,  oblastí nebo  míst.   Nebyla  zahrnuta  česká 

a  slovenská  regionální  bibliografie.  Časově  navazovala  publikace  na  Bibliografii  

geografických bibliografií [1971]. 
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První,  obecná  část,  obsahovala  metodiku  vyhledávání regionálně-geografické  literatury, 

dále průvodce po geografické literatuře v Česku a v zahraničí a bibliografii bibliografií. Byly 

zde popsány i všeobecné bibliografie bibliografií  zahrnující geografii.  Poslední oddíl první 

části byl věnován referátovým a bibliografickým geografickým periodikům. 

Druhá  část byla  soupisem regionálně-geografických  bibliografií.  Záznamy  byly  tříděny 

podle světadílů a států. 

Bibliografie  obsahovala  geografický  a  jmenný  rejstřík.  Autorka  excerpovala  z různých 

bibliografických  pramenů,  katalogů  a  kartoték  knihoven.  Dílo  obsahuje  seznam  použité 

literatury.

Soupis  českých  a  slovenských  periodik  Geologie-Geografie... Jiřina  Kremerová. 

Praha : Státní knihovna ČSR, 1979. 64 s. Názvový rejstř. s. 52-57. Rejstřík vydavatelů s. 58-

62. Literatura s. 63.

Soupis zahrnoval v daném období vycházející  československá periodika z geologických a 

geografických oborů,  výběrově  i  z hraničních  oborů.  Bibliografické  záznamy  odpovídaly 

platné  bibliografické  normě.  V připojených  anotacích  byla  připojena  hlavní  tématika, 

popřípadě členění periodika a zaměření.

U  periodik  byla  uváděna  signatura Národní  knihovny a  oborových  knihoven  Ústřední  

knihovny ústavu geologického, Knihovního střediska geologie a geografie PřF UK a Základní  

geografické knihovny PřF UK.

Soupis byl systematicky uspořádán podle oborů do tří dále členěných skupin.  

V první byly  záznamy  periodik  zabývajících  se  přírodními  vědami,  činností  jejich 

organizací  a  popularizací  vědy.  V druhé byla  periodika  geologická a  ve  třetí  skupině 

geografická periodika. 

Další  část  soupisu  obsahovala  abecední  názvový  rejstřík  všech  titulů  period  a  rejstřík 

vydavatelů. Byl uveden seznam excerpovaných pramenů.

Geologie - Geografie : soupis české a slovenské literatury za léta 1973-1980. Sestavila Jiřina 

Kremerová. Praha : Státní knihovna ČSR, 1980. 133 s. Odborné bibliografie. Přírodní vědy.
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V soupise byl excerpován  Bibliografický katalog ČSSR : České knihy a  Slovenská národná 

bibliografia : séria A : knihy, dále týdeník  Nové knihy, katalogy a kartotéky  SK ČR, STK 

a SVK v Brně. [Geologie – Geografie, 1980]

Soupis  byl  výběrový, z důvodů  omezeného  počtu  stran  nebyly  zahrnuty  středoškolské 

učebnice, v úzkém výběru byly zachyceny dobové vysokoškolské učebnice a některé svazky 

nepravých  periodik.  Z geografických  publikací  nebyly  uvedeny  obrazové  a  cestopisné 

dokumenty. Výběrově byly zachyceny vlastivědné dokumenty. 

Záznamy byly  oborově tříděny.  K soupisu byl  vytvořen jmenný rejstřík,  doplněný jmény 

redaktorů, vydavatelů a sestavovatelů.

Autorka vydala ještě pokračování této  bibliografie za dalších pět let.

Geologie - Geografie : soupis české a slovenské literatury za léta 1980-1985. Sestavila Jiřina 

Kremerová.  Praha : Státní knihovna ČSR, 1986. 157 s. (Odborné bibliografie St. knihovny 

ČSR. Přírodní vědy.)

Soupis  personálních  bibliografií  a  biografií  českých  a  slovenských  geografů.  Sestavila 

Jiřina Kremerová. Praha : Státní knihovna ČSR, 1987. 95 s.

Bibliografie zachytila biografie a bibliografie životopisů vydané od roku 1854 do poloviny 

roku  1987. Celkem  319 osobností spjatých  s geografií [Soupis personálních bibliografií…, 

1987, s. 5]. Autorka vybírala pouze takové geografy,  jejichž biografie nebo biobibliografie 

byly publikovány. 

Excerpovala profilové geografické časopisy, biografické slovníky, katalogy a kartotéky Státní  

knihovny ČR a  Základní geografické knihovny PřF UK v Praze. Autorka sama v předmluvě 

upozornila,  že  nebyla  zcela  excerpována  regionální  periodika.  [Soupis  personálních 

bibliografií…, 1987, s. 5] 

Bibliografie  byla  řazena  abecedně  podle  příjmení geografů.  Za  jménem  geografa  byla 

uvedena základní životní data, dosažené vědecké hodnosti a hlavní obory činnosti. Zkrácené 

bibliografické  záznamy  byly  řazeny  chronologicky,  v případě  stejného  vročení  abecedně 

podle autorů. 
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U jednotlivých  osobností  bohužel  nejsou  úplné  seznamy publikovaných  biobibliografií. 

Výběr byl  dělán na základě obsahu dokumentu,  kde hlavním kritériem bylo,  zda obsahují 

personální  bibliografii  nebo  uvádějí  analýzu  hlavních  prací  v textu  [Soupis  personálních 

bibliografií…, 1987, s.  6]. Bibliografii  Kremerová doplnila jmenným rejstříkem osobností, 

soupisem excerpovaných a použitých pramenů a soupisem zkratek periodik.

Mimo  J.  Kremerovou  a  oddělení  článkové  bibliografie se  geografické  bibliografii  v NK 

věnoval  ještě  J.  Staněk.  Byl  autorem  tematické  geografické  bibliografie,  Hospodářská 

geografie.

Hospodářská geografie : výběrová tématická bibliografie 1971 až 1974. Sest. Josef Staněk. 

Praha : Státní knihovna ČSR : Ústřední ekonomická knihovna, 1975. 30, [1] s.

Článkovou bibliografii geografie dlouhodobě zpracovávalo oddělení článkové bibliografie NK ČR. 

V tištěném  periodiku  Bibliografický  katalog :  články  v českých  časopisech.  [1953-1993] 

Pod  vedením  ředitele  NK  ČR J.  Kunce bylo  zahájeno  zpracování  a  vydávání  článkové 

národní bibliografie od roku 1953 s názvem České časopisy, v  roce 1955 s názvem Články 

v českých časopisech. 

Zpracované záznamy byly publikovány v měsíčních sešitech podle třídění Všesvazové knižní  

palaty VPK s autorským, předmětovým, personálním a geografickým  rejstříkem. V roce 1971 

se  z  personálních  důvodů  ustupilo  od  předmětového  rejstříku.  V  70.  letech  byla 

retrospektivně zpracována léta 1945-52. [ANDĚROVÁ, 2002]

V letech 1987-1991 byla článková bibliografie zpracovávána a vydávána rovněž v měsíčních 

sešitech  a  záznamy  byly  uspořádané  podle  vybraných  znaků  MDT.  Rok  1991  nevyšel 

v  tištěné  podobě  z  finančních  důvodů.  Výstup  pro  rok  1991  byl  zajištěn  retrokonverzí 

prováděnou  firmu PORS Příbram. [ANDĚROVÁ, 2002]

V  roce  1992 přešlo  oddělení  článkové  bibliografie na  experimentální  ověřování  online 

ukládání záznamů. Zároveň se ověřoval i chod kooperačního systému článkové bibliografie. 

Plný provoz systému byl zahájen v roce 1993.

Od roku 1993 se článková bibliografie NK ČR stala součástí České národní bibliografie : články  

v novinách a časopisech. V současné době je dostupná na Internetu27.

2.1.5. Bibliografie v     Geografii : sborníku Československé geografické společnosti  

27 http://aip.nkp.cz/engine/webtor.cgi
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Česká  geografická  společnost (dále  jen  ČGS)  je  občanským  sdružením  vědeckých, 

pedagogických a odborných pracovníků oboru geografie a příbuzných oborů, sdružených ke 

společné činnosti, jejímž účelem je podílet se na dalším rozvoji a zvyšování úrovně geografie. 

[Stanovy ČGS, 2007]. Spektrum aktivit a působnost ČGS jsou velmi široké. 

Společnost  vydává  nepřetržitě  již  od  roku  1895  periodikum  Sborník České společnosti 

zeměvědné,  tehdy pod redakcí J. Frejlacha28 a J. Metelky29. Název a zaměření sborníku se 

v průběhu 20. století  měnil,  mimo jiné také v souvislosti  s měnícími se názvy společnosti. 

V současnosti ho najdeme pod názvem Geografie : sborník České geografické společnosti  

(dále Sborník ČGS) [1982-]. Jde o významný oborový recenzovaný časopis. Dlouhodobě se 

věnuje také české geografické bibliografii.

Geografie  : sborník  České  geografické  společnosti =  Geography  :  Journal  of  Czech 

Geographic  Society. Praha  : Nakladatelství  České  geografické  společnosti, 1982  -. 

ISSN 1212-0014.

Ve čtyřicátých  letech 20. století  excerpoval  geografickou literaturu na stránkách  Sborníku  

ČGS L.  Jonáš30 a  publikoval  ji  v ročních bibliografických  přehledech.  Poslední  příspěvek, 

Naše  literatura  zeměpisná v roce  1943  [JONÁŠ,  1945,  s.  108-110 ],  byl  zveřejněn  v 50. 

ročníku v roce 1946. V předcházejícím ročníku publikoval Ivan Honl31 Bibliografii českých 

prací z dějin kartografie a zeměměřičství [HONL, 1944, s. 63-64].

V poválečných  letech  bibliografická činnost  ustala.  Výjimkou  byla  již  zmiňovaná 

spolupráce  J.  Krále  s mezinárodní  agenturou  Bibliographie  géographique  international. 

Od  roku  1958  [STŘÍDA,  1989]  pokračoval   ve  spolupráci  s mezinárodní  pařížskou 

bibliografií  M.  Střída.   Po  několika  letech  zkušeností  a  spolupráce  s francouzskou 

mezinárodní  geografickou  bibliografií  se  redakční  rada  Sborníku  ČGS pod  vedením 

J. Kunského rozhodla pravidelně zveřejňovat přehled geografické literatury za uplynulý rok. 

Systematická bibliografie československé geografické literatury za rok 1961 [SČSG, 1962, 

s. 176-179] poprvé vyšla  ve Sborníku ČGS v roce 1962. 

28 FREJLACH, Josef (Narozen 17.10.1867 v Bošilci u Veselí nad Lužnicí, zemřel 21.12.1898 v Chrudimi). 
PhDr., středoškolský profesor, zeměpisné a meteorologické spisy.
29 METELKA, Jindřich (Narozen 11.8.1854 ve Svémyslicích u Brandýsa nad Labem, zemřel 9.9.1921 v Praze). 
PhDr., středoškolský profesor, menšinový pracovník, poslanec, publikace z oboru zeměpisu.
30 JONÁŠ, Ladislav. (Narozen 22. 6.1902 v Bystřici u Benešova, zemřel 5.6.1962 v Praze). RNDr., geograf, 
knihovník Universitní knihovny v Praze. Práce v oboru geografie a hydrografie.
31 HONL, Ivan. (Narozen 24. 1. 1898 v Praze, zemřel 27. 2.1984 v Praze). JUDr., PhDr., topograf a kartograf, 
práce z oborů, spoluautor dějin zeměpisu a vojenství.
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Výběr  podle  předlohy a  zásad mezinárodní  bibliografie  zpracoval  M. Střída za  přispění 

vznikajícího Geografického ústavu ČSAV a ve spolupráci s Katedrou ekonomickej geografie  

PF  University  Komenského a  Ústřední  správy  geodézie  a  kartografie [STŘÍDA,  1990]. 

Na  bibliografii  pak  v následujících  letech  pracovali  známi  čeští  geografové,  za  všechny 

jmenujme M. Holečka32 nebo J. Kašpara33. Excerpce a zpracování bibliografie bylo od roku 

1970 přesunuto do Základní geografické knihovny UK v Praze [STŘÍDA, 1990].

Po  celou  dobu  existence  bibliografického přehledu  ve  Sborníku ČGS byla  v podstatě 

zachována jednotná klasifikace dokumentů. 

Záhlaví  Československo se  členilo  na  věcná  témata:  obecné  práce,  fyzická  geografie, 

ekonomická  (socioekonomická)  geografie  a  regionální  geografie.  Poslední  tři oddíly  byly 

dále rozčleněny na dvě další části. V roce 1983 bylo zavedeno nové heslo zahraniční země a 

následující rok k všeobecné geografii přibylo věcné téma biografie.

V této podobě  pak vycházel pravidelný roční přehled Československá geografická literatura 

v  letech  1962-1985.  Rozšiřováním  bibliografické  práce,  rozvojem  vědeckého  výzkumu, 

popularizačních  prací  a  pedagogických  publikací  z geografie  narůstal  počet dokumentů 

natolik, že nebylo možné je dále vtěsnat do Sborníku ČGS.

Bibliografie byla svěřena ústavům Akademie věd, které se od roku 1986 staly vydavatelem 

nové  bibliografické  ročenky.  Trvalou  péčí  o  bibliografickou činnost  byla  pověřena nově 

zřízená  Bibliografická  komise  ČSGS,  odpovědná  hlavnímu  výboru  společnosti  [STŘÍDA, 

1989].

32 HOLEČEK, M.(Narozen 18.5.1938 v Praze). Geograf, autor a editor zeměpisných příruček a cestopisů.
33 KAŠPAR, J. (Narozen 26.8.1912 v Rokycanech, zemřel 2.8.1984 tamtéž). Ing., dr., CSc., geodet, spis z oboru.
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3. ZAHRANIČNÍ TIŠTĚNÉ GEOGRAFICKÉ BIBLIOGRAFIE A PRŮVODCE  

V zahraničí  bylo  sestaveno  velké  množství  průvodců  po  geografické  tištěné  literatuře. 

Vznikaly  hojně  zejména  v 70.  a  80.  letech  minulého  století.  Byly  zpravidla  sestavovány 

pro  potřeby  vysokých  škol.  Tyto  bibliografie  jsou  cenné  zejména  pro  informace,  které 

pomaleji stárnou nebo naopak stářím vyzrávají. Ocení je historičtí geografové, demografové a 

kartografové.  Mohou být  užitečné  i  geologům,  geomorfologům nebo zájemcům o období 

v němž byly geografické bibliografie vydány. Zcela jistě je využijí všichni, kdo nemají přístup 

k široké škále elektronických informačních zdrojů.

Dokumenty  zde  zaznamenané  se  většinou  nenajdou  v elektronických  databázích  (i  když 

některé bibliografie  jsou na webu), a proto je nezbytné  při  rešerších  doplňovat oba typy 

zdrojů.  

Bibliografie  jsem  dále  rozdělila podle  místa vydání,  i  když  mohly  být  různě  dále 

klasifikované, například jako  specializované, regionální, tématické, personální atd.  

Zde bude věnována pozornost pouze všeobecným dílům, které tyto dílčí bibliografie většinou 

obsahují.

3.1. SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ  

Nejvýznamnější  autor  druhé  poloviny  20.  století  zabývající  se  bibliografiemi  a  průvodci 

po  geografické  literatuře  byl  nepochybně  geograf  Chauncy  D.  Harris34 z University  

of  Chicago.  Jeho  celoživotní  bibliografická  činnost  zahrnovala  soupisy  geografických 

periodik, bibliografii sovětských geografických bibliografií, adresáře a úvody do geografické 

bibliografie.

Bibliography  of  Geography. Part  I.  Introduction  to  general  aids. Chauncy  Dennison 

Harris. Chicago : University of Chicago, 1976. 276 s. Research Paper ; no. 179.

Dílo  Bibliography  of  geography obsahovalo  585 bibliografických  záznamů  a  navazovalo 

na jeho starší bibliografie.[Bibliography of Geography, 1976, s. iii] Nejprve analyzovalo šest 

hlavních  komplexních oborových  bibliografií druhého  stupně.  Následoval  rozbor  tří 

retrospektivních bibliografií geografie. Autor sepsal specializované bibliografie: tématické, 

34 HARRIS, Chauncy Dennison  (Narozen 1914, zemřel 2003) Profesor geografie, bibliograf na univerzitě 
v Chicagu.
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národní, institucionální, edice a přehledy. Pokračoval seznamy geografických knih, časopisů, 

vládních  dokumentů,  dizertací,  fotografií,  novin,  místních  jmen,  slovníků,  encyklopedií, 

statistických  dokumentů,  map  a  atlasů  a  konečně  metod  v geografii.  Každý  oddíl  byl 

fundovaně  analyzován  a  s velkým  rozhledem  uveden.  Lze  tedy  hovořit  i  o  doporučující 

bibliografii.

Většina kapitol byla rozčleněna regionálně a jazykově. Zhruba 68% záznamů tvořilo anglické 

dokumenty,  ale  nacházely  se  zde  také  francouzské,  německé,  ruské,  dokonce  i  české. 

[Bibliography  of  Geography,  1976,  s.  iv]   Jednotlivé  záznamy  byly  průběžně  číslovány, 

popsány podle normy a opatřeny anotacemi v anglickém jazyce.

Přílohu  tvořil  přehled  slovníků  zeměpisných  názvů vydaných  United  states  board 

on  geographical  names,35 druhou  pak  přehled  hlavních  oborových  atlasů,  slovníků, 

biografických  slovníků  geografů,  adresářů  a  příruček.  Bibliografie  byla  vybavena 

rejstříkem.

Bibliography  of  geography. Part  2, Regional. Volume  1, The  United  States  of  America. 

 Chauncy Dennison Harris. Chicago : Univ. of Chicago 1984-. 178 s. Research Paper Dept. 

of Geography ; no. 206. Rejstřík.ISBN 0-89065-112-4. 

Druhým dílem Bibliography of geography byl soupis bibliografických pramenů pro jednotlivé 

geografické obory i regionální geografii. Harris ho vydal ve svých sedmdesáti letech jako 

první část věnovanou Spojeným státům americkým.

Celý soubor Harrisovy regionální bibliografie byl koncipován do  pěti segmentů.  Dvě země 

měly mít samostatná čísla: Spojené státy americké a Sovětský svaz, který měl vyjít vzápětí. 

Zbylé  tři díly  měly  zahrnovat  regiony  světadílů:  Amerika  (s  výjimkou  USA),  Evropa 

(s výjimkou SSSR) a poslední Afrika, Asie, Austrálie a Oceánie. [HARRIS, 1984, s. iii] 

Přestože se mu nepodařilo dokončit realizaci tohoto projektu, vykonal na poli geografické 

bibliografie velký kus práce.

Regionální bibliografie  Spojených  států  amerických byla  rozčleněna  do  čtyř  částí: 

všeobecné zdroje; fyzické geografie a souvisejících věd o Zemi; sociální geografie a hraniční 

sociální disciplíny; a regiony, země a města v USA. 

Zahrnovala  díla  publikovaná  v posledních  15  letech,  ale  i  několik  starších  bibliografií. 

Typologie dokumentů byla velice široká, včetně šedé literatury. Většina záznamů obsahovala 

anotace. Byly připojené rejstříky autorské, věcné a zkrácených názvů. 
35 http://geonames.usgs.gov/
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Sovětské  bibliografii,  (která  měla  být  druhým dílem regionální  řady),  se  Harris  věnoval 

dlouhodobě a měl  ji  připravenou víceméně již z roku 1975, kdy napsal průvodce ruskými 

a sovětskými geografickými bibliografiemi.

Guide to  geographical  bibliographies  and reference works in Russian or  on the Soviet  

Union : annotated list of 2660 bibliographies or reference aids.  Ed.  Chauncy D. Harris. 

Chicago : Dept. of Geography,  University of Chicago, 1975.  xviii,  478 s. :  mapy.  ISBN 

0890650713. Rejstřík.

Koncem  80.  let se  pak  ještě  vrátil  k tématu  sovětského regionu  spolu  s T.  Shabadem 

v adresáři  sovětských  geografů.  Kromě  biografií  a  adresářů  obsahoval  též  biobibliografie 

v speciální příloze.

Directory  of  Soviet  geographers  1946-1987.  Compil.  by  T.  Shabad,   ed.  and  suppl. 

by Chauncy D. Harris.  Silver Spring : Winston, 1988. 2 sv. Soviet geography, ISSN 0038-

5417; vol. 29, no. 2-February 1988, no. 3-March 1988.

A Geographical bibliography for American libraries. Edited by Chauncy D. Harris ... [et al.]; 

with  assistance  from  Susan  Fifer  Canby,  Phillip  J.  Parent,  Steven  S.  Stettes. 

Washington,  D.C.  :  Association  of  American  Geographers,  1985.  xxiii,  437  s. 

ISBN 089291193X. Rejstřík.

Další  Harrisonova  bibliografie  vyšla  jako  součást  projektu  Association  of  American 

geographers a National geographic society. Byla primárně určena pro Spojené státy americké 

a Kanadu, proto byly vyloučeny neanglické dokumenty. 

Bibliografické záznamy byly rozděleny do následujících  hlavních kategorií: všeobecnosti; 

historie,  teorie  a  metodologie  geografie;  fyzická  geografie;  sociální  geografie;  aplikovaná 

geografie;  regionální geografie; a publikace vhodné pro školní knihovny. Dílo obsahovalo 78 

kapitol.

Z výběru  dokumentů  byly  vyřazeny články,  pamflety,  brožurky,  dočasné  a  jednorázové 

materiály, letáky, samostatné mapy a díla s omezenou distribucí. 

Kooperace na  bibliografii  probíhala  v několika  rovinách.  Především  to  byla  spolupráce 

mezi výše zmíněnými geografickými společnostmi. Dále přispívalo 71 geografů a knihovníků 
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a vytvořili 2903 bibliografických záznamů, záhlaví nebo anotacích. [HARRIS, 1985, s. 383] 

Celkem napočítal Harris úsměvných  1500 let profesionálního čtení, učení a výzkumů, které 

autoři do bibliografie vložili.[HARRIS, 1985, s. v] Autor připomněl spolupráci mnoho dalších 

a neopomněl připomenout dva základní prameny, na které bibliografie navazovala:

A basic geographical library : a selected and annotated book list for American colleges. 

Compiled and edited by Martha Church, Robert E. Huke [and] Wilbur Zelinsky. Washington : 

Association  of  American  Geographers,  [1966].  xi,  153  s. Rejstřík  autorů,  editorů 

a překladatelů na str. 143-153.   Bibliografie.

A  geographical  bibliography  for  American  college  libraries  :  a  revision  of  a  basic  

geographical library :  a selected and annotated book list for American colleges. Original 

ed.  compiled  and  edited  by  Martha  Church,  Robert  E.  Huke  [and]  Wilbur  Zelinsky. 

Washington :  Association  of  American  Geographers,  Commission  on College  Geography, 

[1970]. xi, 214 s.

Bibliografii zpracovali velice  podrobně. Bylo  možno ji využít jak při  akvizici, obsahovala 

údaje o cenách; tak při meziknihovních výpůjčních službách, záznamy byly opatřeny číslem 

Library of Congress; a konečně i k informaci o pramenech, neboť byla doplněna anotacemi.

Harris  se  věnoval  také  bibliografii  geografických  seriálů.  V roce  1980 vydal  výběrový 

anotovaný seznam geografických seriálů ze 72 zemí a mezinárodní  seznam geografických 

seriálů.

Annotated world list of selected current geographical serials : 443 current geographical  

serials from 72 countries with a study of serials most cited in geographical bibliographies. 

By Chauncy D. Harris. 4th ed.  Chicago : University of Chicago, Dept. of Geography, 1980. 

iv, 165 s. Rejstřík. ISBN 0890651019.

International list of geographical serials. Compiled by Chauncy D. Harris and Jerome D. 

Fellmann.  3d  ed.,  rev.,  expanded,  and  updated.  Chicago  :  University  of  Chicago,  Dept. 

of Geography, 1980. vi, 457 s.  Rejstřík. ISBN 0890651000.
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A bibliography  of  geographic  thought.  Compiled  by  Catherine  L.  Brown and  James  O. 

Wheeler. New York : Greenwood Press, 1989. x, 520 s. ISBN 0313268991. Rejstřík autorský, 

věcný, biografický.

Kniha  Bibliografie  geografického  myšlení  vznikla  jako  kompilace  čtyř  předcházejících, 

mnohem menších bibliografií. Bylo zde soustředěno téměř  6 000 citací monografií a článků 

publikovaných  především  v průběhu  20.  století,  do  roku  1988,  s  časovým  rozptylem 

do  19.  století  a  ojediněle  i  do  18.  století.  Záznamy  jsou  bibliografické  bez  anotací. 

[JOHNSON, 2003, s. 17]

V první kapitole se nachází abecedně řazené monografie. V dalších  devíti kapitolách autoři 

sepsali  článkovou  bibliografii  a  rozdělili  ji  podle  odborné  tematiky:  biografie;  geografie 

a  hraniční  disciplíny;  geografie  v různých  zemích;  geografická  technika  a  modelování; 

filosofie  v geografii;  geografické  profese;  geografické  disciplíny;   aplikovaná  geografie; 

a didaktika geografie. 

Tři rejstříky, autorský, věcný a biografický jsou klíčem usnadňujícím orientaci v Bibliografii  

geografického myšlení. Autorský rejstřík zahrnuje primární a sekundární autory a editory.

Bibliografie  by  mohla  zajímat  uživatele  se  zájmem  o  průřezové  geografické  dokumenty, 

zvláště o literaturu vycházející z filosofických a historických kořenů disciplíny. Může být také 

zajímavá pro začínající vědce.

3.2. Velká Británie a Irsko

Geography  in  education  :  a  bibliography  of  British  sources,  1870-1970.  Compiled  and 

edited by Clare T. Lukehurst and N. J. Graves. Sheffield : Geographical Association, 1972. 86 

s. ISBN 0900393127.

Didaktiku  geografie,  průvodce  bibliografií  britskými  zdroji  za  stoleté  období  1870-1970 

připravili  Clare  T.  Lukehurst  a  N.  J.  Graves.  Sheffield.  Bibliografii  vydala  Geografická 

asociace ve Velké Británii.

The literature of geography : a guide to its organisation and use. By J. Gordon Brewer. 2nd 

ed. London : Clive Bingley ; Hamden, Conn. : Linnet Books, 1978. 264 s. ISBN 0851572804.
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Průvodce  po geografické  literatuře od J.  Gordona Brewera vyšel  roku 1978.   Obsahoval 

bibliografické eseje a měl sloužit jako průvodce po nejdůležitějších a všeobecně uznávaných 

zdrojích oboru. Zaměřil se na geografickou literaturu v anglickém jazyce vydanou do roku 

1977. 

První  dvě kapitoly  jsou  úvodem,  kde  autor  vysvětlil,  jak  zdroje  najít a  jak  bývají 

organizovány v knihovnách.  V dalších  kapitolách  bylo  objasněno,  co  jsou  speciální typy 

dokumentů,  statistické zdroje a vládní materiály.  Poslední,  pátá  kapitola přiblížila  historii 

geografie, geografické techniky a systémy a regionální geografii. Byl zahrnut také autorský, 

názvový a věcný rejstřík.  [JOHNSON, 2003, s. 17]

Příručka  je  vhodným  úvodem  do  geografické  anglické  jazykové  oblasti.  Kapitoly  jsou 

přehledné a snadno pochopitelné. 

A Guide to information sources in the geographical sciences. Edited by Stephen Goddard. 

London :  Croom Helm ;  Totowa,  N.J.  :  Barnes  & Noble,  1983.  xii,  273 s.   :   il.  ISBN 

0709911505.

Průvodce  informačními  zdroji  v geografické  vědě je  soubor  13  bibliografických  esejí 

napsaných  pro  specialisty  v oboru.  Po  první  přehledové  kapitole  následují  čtyři  kapitoly 

věnované  fyzické  a  sociální  geografii:  geomorfologie;  historická  geografie;  geografie 

zemědělství; a geografie průmyslu. Následují čtyři  regionální kapitoly:  Afrika; Jižní Asie; 

Spojené státy americké; a Sovětský svaz. Poslední část je věnovaná nástrojům pro geografy 

(mapy, atlasy, satelitní informace, statistické a počítačové metody a archiválie).

Bohužel kniha nemá rejstříky,  takže čtenáři jsou odsouzeni k listování a hledání zásadních 

informací po kapitolách. [JOHNSON, 2003, s. 17]

Geography  and  geographers  :  anglo-american  human  geography  since  1945. 

Ed.  R.J.  Johnston.  5th  ed.   London  :  Arnold,  1997.  xx,  475  s.  :  obr.,  tab.,  grafy. 

ISBN 0-340-65263-2.

Geografie a zeměpisci popisuje historii geografie, zvláště sociální. Kniha je podle Johnstona 

hlavně  rekonstrukcí  publikovaných  filosofických  a  metodologických  debat  o  sociální 

geografii. Byla seřazena do 10 kapitol, které se věnují vývoji , teorii a specializacím tohoto 
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vědního oboru. Bibliografie na konci knihy je vhodná pro všechny,  kdo se chtějí  věnovat 

sociální geografii. [JOHNSON, 2003, s. 10]

Irsko

Bibliography  of  Irish  geography  [1987-1991] : report  to  the  27th  International  

Geographical  Congress in Washington D.C.,  U.S.A.,  August 1992.  Ed.  James E. Killen, 

William J. Smyth. Dublin : Royal Irish Academy, 1992. 64 s. : mapa.  ISBN 1-874045-04-6. 

Bibliography  of  Irish  geography  [1991-1995]: report  to  the  28th  International  

Geographical Congress in The Hague, Netherlands, 1996. Ed. Anne Buttimer, Dennis G. 

Pringle. Dublin : Royal Irish Academy, 1996. 79 s. ISBN 1-8740445-41-0.

Geography and geographers in Ireland : a bibliography 1995-1999.  Desmond A. Gillmor, 

Colin Thomas. Dublin : Royal Irish Academy, 2000. 78 s. ISBN 1-874045-00-1.

Publikace  vydané  u  příležitosti  mezinárodních  geografických  kongresů  byly  členěny 

do  4 částí. První  byla vlastním konferenčním příspěvkem o  geografii v Irsku.  Druhou a 

třetí část tvořil přehled  irských univerzit a  adresář  geografických korporací.  Poslední, 

čtvrtá část, byla sestavena z bibliografie.

Obsahovaly  popis  knih  a  článků  geografů  pracujících  v Irsku  v období  od  roku  1987 

do listopadu 1999.  Byly  řazeny  abecedně podle  autorských  údajů.  [Bibliography of  Irish 

geography, 1992,  s. 28-64]

Bibliography of Irish geography : report to the 28th International Geographical Congress  

in The Hague, Netherlands, 1996. Ed. Anne Buttimer,  Dennis G. Pringle.  Dublin : Royal 

Irish Academy, 1996. 79 s. ISBN 1-8740445-41-0.

Geography and geographers in Ireland : a bibliography 1995-1999.  Desmond A. Gillmor, 

Colin Thomas. Dublin : Royal Irish Academy, 2000. 78 s. ISBN 1-874045-00-1.

3.3. NĚMECKO  
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German geographical research 1992-1996 :  bibliography of publications in geographical  

series : submitted at the occasion of the 28th International Geographical Kongres : The  

Hague, The Netherlands, August 4-10.1996.  Edit. by The Committee of  Federal Republic 

of Germany for the IGU; Compiled by Heinz Peter Brogiato and Birgit A. Schulte. Trier : 

Universität Trier, 1996. 299 s. Berichte und Dokumentationen; 1. ISBN 3-9805219-0-7.

Geografická  německá  bibliografie  pro  první  polovinu  90.  let  20.  století byla  připravena 

zkušeným bibliografem, H.P. Brogiatem, který se věnuje bibliografiím německy mluvících 

zemí. Spolupracovalo také Dokumentationszentrum für deutsche Landeskunde. 

Bylo  zpracováno  1117 dokumentů  (bez  atlasů  a  periodik).  Bibliografie  byla  rozdělena 

do  5  kapitol.  První  tři zahrnovaly  edice  kateder  geografie  na  univerzitách;  asociací 

a  vědeckých  geografických  ústavů;  a  edice  vydané  v nakladatelstvích.  Universitní 

kontinuace byly řazeny dále abecedně geograficky a v rámci místa pak abecedně podle názvu 

edice. Edice korporací a nakladatelů byly utříděny abecedně podle názvu instituce.

Čtvrtá  kapitola byla věnována  atlasům a  pátá časopisům. Periodika měla kromě běžného 

bibliografického  popisu  ještě  adresu  redakce  a  nakladatelství.  Bibliografie  byla  vybavena 

autorským, geografickým a věcným rejstříkem.

Forschungsberichte  aus  dem  Institut  für  Geographie  und  Geoökologie  der  Akademie  

der Wissenschaften der DDR :  1968-1990 Bibliographie.  Ed.  Ingrid Hönsch ...  [et  al.]. 

Leipzig : Institut für Länderkunde, 1995. 90 s. Daten-Fakten-Literatur.

Bibliografie  k výzkumné  zprávě  Ústavu  geografie  a  geoekologie  Akademie  věd  NDR 

za období 1968-1990 zpracoval autorský kolektiv pod vedením Ingrid Hönsch. 

Úvod  se  věnoval  historii  východoněmecké  geografie  a  připomněl  spolupráci  geografů 

a kartografů na Národním atlasu NDR36. V duchu doby připomíná i nerozlučnou spolupráci se 

Sovětskou akademií věd. 

Vědecká bibliografie  byla  rozdělena  do  oddílů  A-F na:  ekonomickou  geografii;  fyzickou 

geografii  a  životní  prostředí;  kartografii;  GIS  a  dálkový  průzkum  Země;  hydrologii, 

ekonomicko-ekologické systémy; krajinnou analýzu.

Struktura  záznamu byla vytvořena velmi  precizně. Záznamy byly označeny číslem oddílu 

a pořadovým číslem. Následovaly údaje o názvu, krátká anotace, deskriptory a autorské údaje.

36 National Atlas der DDR
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Bibliographia  Cartographica  :  international  literature. By  Staatsbibliothek  preussischer 

Kulturbesitz. München : K.G. Saur, 1975-. Ročenka. ISSN 0340-0409.

Kartografické dokumenty jsou řazeny do 12 hlavních předmětových kategorií. Indexování a 

anotace připravuje  Ruská akademie věd. Komerčním vydavatelem je německý  K. G. Saur, 

s nímž  spolupracuje  při  vydávání  firma  Walter  de  Gruyter.  Ročenku  sponzoruje  také 

Deutsche Gesellschaft für Kartographie. 

3.4. FINSKO  

Centenary bibliography of papers published in the journals of the Geographical Society  

of Finland by topic : 1888-1987. [Reprint from Fennia 166:1] (1988) .Ed. Pentti Yli-Jokipii. 

Turku : University of Turku, 1988.  S. 193-285. 

YLI-JOKIPII,  Pentti.  Trends  in  Finnish  geographical  research  at  the  turn  of  the  

millennium and a bibliography for the 1990's. Fennia. 2000, vol. 178, 1, s. 151-189. ISSN 

0015-0010.

Bibliografie byla původně publikována v časopisech Finské geografické společnosti a Finské  

geografické asociace (například Fenina, Acta geographica, Terra ad.), poté vyšla samostatně. 

Nezahrnovala  separáty,  atlasy  a  příručky.  Bylo  použito  klasifikace  z článku  :  Trends 

in Finnish geography in 1920-1979 in the light of the journals of the period [Fennia, 1982] . 

Hlavní tématické skupiny bibliografie byly: fyzická, sociální a regionální geografie.

Autor  bibliografie  se  věnoval  moderní  finské  geografii  a  bibliografii  v článku  Trends 

in Finnish geographical research at the turn of the millennium and a bibliography for the 

1990's [YLI-JOKIPII, 2000]

3.5. ZEMĚ BÝVALÉ JUGOSLÁVIE  

Bibliografija v tujini objavljenih del članov oddelka za geografijo = Bibliography of articles  

published abroad by the members od Department of Geography :  1945-1984.  Ed.  Janja 

57



Turk.   Ljubljana :  Oddelek za geografijo Filozofske fakultete  Univerze Edvarda Kardelja, 

1985.  xxv., 63 s. Rejstřík autorů, zemí, časopisů.

Článková  bibliografie  katedry  geografie  Filosofické  fakulty  Univerzity  Edvarda  Kardelja 

v Lublani za období  1945 až 1984. Úvod byl napsán také anglicky.  Díl první byl věnován 

článkům publikovaným v zahraniční. Byla popsána detailně metodologie tvorby bibliografie 

se statistickými počty článků podle předmětu, jazyka, země a let.

Obsahově se bibliografie dělila do tří částí: fyzické; sociální; a regionální geografie. 

Bibliografie může být cenná pro geografy zabývající se bývalou Jugoslávií nebo Slovinskem. 

3.6. POLSKO  

Bibliografia geografii Polskiej… = Bibliography of Polish geography… = Bibliografija Pol

´skoj geografii... Ed. Dorota Gazicka, Jan Peliwo. Warszawa : PAN, 1956-.  sv. ; 24 cm. Od r. 

1991 mají jednotlivé svazky ISBN. Rejstřík autorů, nakladatelů.

Polská geografická bibliografie je pokračujícím zdrojem  Ústavu geografie  a regionálního 

plánování  Polské  akademie  věd vycházející  v edici  PAN  od  roku  1956.  Doposud  vyšlo 

38  částí  zahrnující  léta:  1918-1927,  1936-2001.  Od  roku  1999 je  bibliografie  dostupná 

na  Internetu.  [Bibliografia  geografii  Polskiej,  2007,  s.  11]  V současnosti  on-line  verze 

obsahuje období 1985-200237.

Bibliografie  zahrnuje  geografická  polonica, kompletní  vědeckou  a  populárně-naučnou 

publikační činnost polských geografů, články z oboru geografie v zeměpisných i ostatních 

časopisech. Dále jsou excerpována díla zahraničních autorů píšících o Polsku z geografického 

hlediska,  překlady  publikované  v odborných  časopisech  a  konečně  knihy,  mapy  a  atlasy 

související s geografií. Excerpuje se kolem 150 polských a zahraničních titulů časopisů a 190 

edic, jejichž seznam je uveden v každém vydání. 

Bibliografie  se dělí na část  všeobecnou a regionální.   První se dále člení na teoretickou, 

fyzickou  a  sociálně-ekonomickou  geografii.  Druhá  na  svět,  moře  a  oceány,  jednotlivé 

světadíly a podrobně jsou popsány regiony v Polsku. Struktura bibliografického záznamu je 

normalizovaná.

37 http://www.cbgios.pan.pl/bazy/bgp/
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Obr. č. 3.  Bibliografia geografii Polskiej je k dispozici též v elektronické podobě. 

3. 7. ASIE  

The geography of China : an annotated bibliography of pre-1974 English-language 

journal literature. [Edited by] Roger Mark Selya. Ann Arbor, Mich. : Association for Asian 

Studies, c2005. xxvi, 349 s.  ISBN 0-924304-46-4. Obsah dostupný z WWW : 

<http://www.gbv.de/dms/goettingen/393312798.pdf>

Anotovaná bibliografie Číny pro anglické články před rokem 1974 vydala Asociace asijských 

studií v Michiganu v roce 2005. Obsahuje seznam excerpovaných titulů časopisů.

Dále byla  rozdělena  do  21 kapitol.  Zpočátku se věnuje  kartografii a  historii  geografie. 

Následující informuje o článcích věnovaných expedicím, a výzkumům. Kapitoly  3.-9. jsou 

článkovou  bibliografií  čínské  fyzické  geografie,  10.-21.  pak  sociální.  Dílo  je  doplněno 

autorským a geografickým rejstříkem.
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Korean geography and geographers : the Organizing Committee of the 29th International  

Geographical Congress. Ed. by Yu Woo-ik, Son Ill. 1st ed.  Soeul : Hanul Academy, 2000. 

422 s. : tab., mapy, fot. ISBN 89-460-2779-7.

Průvodce historií a současností korejské geografie informuje o historii oboru, jsou zde 

obsáhlé bibliografie a adresáře. 

Dílo je rozdělení do  3 částí: tradiční geografie v Korei; moderní geografie (po roce 1945); 

a  kdo  je  kdo  v korejské  geografii.  Prostřední  kapitola  se  dále  člení podle  klasických 

geografických  disciplín  na  fyzickou a  sociální  geografii,  dále  se  zabývá  didaktikou 

geografie a  aplikovanou  geografií.  Přílohy  obsahují  seznamy  geografických  asociací 

a časopisů; dále geografických oddělení,  kateder a škol;  a spřízněných institucí.  Průvodce 

včetně bibliografie je v anglickém jazyce.

Většina geografických bibliografií buď přestala být vydávána v tištěné podobě nebo přešla 

do  elektronické  verze.  Bibliografie  byly  většinou  členěny oborově  na  fyzickou,  sociální 

a regionální geografii. Zůstávají stále cenným, i když opomíjeným, zdrojem informací.
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4. REFERÁTOVÁ A BILIOGRAFICKÁ SVĚTOVÁ PERIODIKA 

VODIČKOVÁ  a  CEJPEK  definovali  referátové  časopisy  jako  „bibliografická  periodika,  

většinou produkty činnosti referátové agentury, obsahující záznamy o dokumentech s referáty  

nebo  jen  s  referujícími  anotacemi,  týkajícími  se  vymezené  oblasti  vědy  nebo  techniky.“ 

[1965, s. 24]

Nebývalý rozvoj  referátových služeb nastal  v polovině 20.  století,  ale  již  v 80.  letech  se 

začaly národní služby  transformovat v mezinárodní, resp. nadnárodní. V některých zemích 

jako například Francie, Japonsko, Čína nebo Rusko tyto služby zůstaly zachovány, ovšem jen 

díky vysokým státním dotacím. [ŠMÍDOVÁ, 2002]

Tab. č. 2. Zrušené bibliografické a referátové mezinárodní seriály [ULRICHSWEB, 2008]

NÁZEV MÍSTO 
VYDÁNÍ

VYDAVATEL DATUM 
VYDÁNÍ

Abstracts of Bulgarian Scientific 
Literature. Geosciences

Bulgaria Bulgarska Akademiya na Naukite 1958-1990

Bibliografia Geografica della 
Regione Italiana

Italy Societa Geografica Italiana 1925-2001

Bibliographic Guide to Maps           and 
Atlases

United States G.K. Hall & Co. 1979-2003

Brazil. Fundacao Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatistica. Boletim 
Bibliografico

Brazil Fundacao Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatistica

1957-199?

Canadian Circumpolar Library. Bulletin Canada Canadian Circumpolar Library 1980-1991

Cartologica: bulletin trimestriel 
d'information cartologique

Canada Universite Laval, Bibliotheque Generale 1969-1987

Mnoho  dokumentů  vydávaných  původně  v tištěné podobě  vychází  dnes  zároveň 

v elektronické nebo pouze v elektronické. V rozdělení tedy práce vychází z původní formy, 

v níž dokument začal vycházel. Pokud byl formát zcela změněn, časopis zanikl, či je součástí 

databází,  objeví se jeho dostupnost zároveň v následující  kapitole  věnované elektronickým 

informačním zdrojům. Tyto tištěné zdroje se sice v praxi již příliš nepoužívají, nicméně jsou 

zde uvedeny pro úplnost.

Nejdůležitějším  referátovým  časopisem  s krátkými  anotacemi  je  titul  Bibliographie 

géographique internationale (dále BGI), jež vychází jako ročenka.

4.1. BIBLIOGRAPHIE GÉOGRAPHIQUE INTERNATIONALE                                  
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Bibliographie  géographique  internationale  =  International  geographical  bibliography  : 

FRANCIS 531. Vol. 100, tome 1, (1996)-.    Paris : PRODIG, 1996-. ISSN 1274-9249. 

Mezinárodní geografická bibliografie poprvé vyšla roku 1891 jako příloha periodika Annales  

de  Géographie.  Od  roku  1921  převzala  odpovědnost  za  vydávání  bibliografie  Asociace 

francouzských geografů. Roku 1932 se BGI stala oficiální publikací Mezinárodní geografické  

unie38.  Již od roku 1954 byla plně podporována Centre national de la recherche scientifique39 

(dále jako CNRS).  

Roku  1966  byl  vydán  katalog  titulů  excerpovaných  do  BGI  pod  názvem Répertoire  des 

principaux périodiques d'intérêt  géographique cités  dans la bibliographie  géographique 

internationale. [1966] V roce 1976 byla bibliografie digitalizována a integrována do databáze 

FRANCIS (viz následující kapitola). 

Obr. č. 4.  Ukázka záhlaví  obálky periodika.

Hlavním přínosem BGI  jsou  kvalitní  vědecké  bibliografie.  Vytváří  je  síť  30  odborníků 

a korespondentů z různých zemí společně s francouzskými vědci z  Pôle de recherche pour 

l'organisation et la diffusion de l'information géographique  (PRODIG). Bibliografie má tedy 

celosvětový charakter.  Platí  zde striktní  pravidla  pokud jde o výběr,  obsah a uspořádání 

38 International geographical union, http://www.igu-net.org/
39 http://www.cnrs.fr/
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záznamů citovaných prací. Některé kategorie jsou zvláště obsáhlé a hodnotné, zejména ty jež 

pojednávají  o  zemích  bývalého  Sovětského  svazu,  Východní  Evropy a  Středozemních 

oblastech. [Soupis regionálních geografických bibliografií, 1978, s. 19]

 Indexují se monografie, dizertace, výzkumné zprávy, sborníky, mapy, atlasy a přibližně 300 

titulů periodik.[BGI, 2007]

Jsou podchycena všechna odvětví geografie široké jazykové provenience. Například v roce 

2006 obsahovala BGI  156 000 záznamy s anotacemi. Proto je tato geografická bibliografie 

opravdu  unikátním  pramenem  pro  diseminaci  geografických  informací.  BGI  je 

sponzorována Mezinárodní geografickou unií a je podporována organizací UNESCO. 

Časopis vychází v pařížském PRODIG, ve spolupráci s Institute for Scientific and Technical  

Information (dále INIST). 

Obr. č.  5.  Struktura záznamu : číslo citace, název, autor, biliografické údaje a bibliografická anotace.

Ročně vychází dvě části ročenky:  bibliografie a rejstřík. 

Hlavní část  obsahuje seznam korespondentů,  klasifikaci bibliografie  a číslované záznamy. 

Klasifikace  je  alfanumerická :  obsahuje  písmena  tříd  A-K a  jednotlivé  číselné  podtřídy. 

Základní  třída  obsahuje  následující  věcné  kategorie :  teoretickou  a  obecnou  geografii ; 

historickou, fyzickou, sociální a regionální geografii. 

Druhý díl,  rejstřík nabízí  seznam titulů,  ročníků  a  čísel  analyzovaných  dokumentů,  dále 

seznam  základních  anglických  hesel  s  jejich  francouzskými  ekvivalenty,  a  konečně 

předmětový, geografický a autorský rejstřík. 

Český příspěvek do Mezinárodní geografické bibliografie
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Historicky  prvním českým individuálním  přispěvatelem BGI  se  po  2.  světové  válce  stal 

pedagog  PřF  UK,  geograf  J.  Král.  Až  do  roku  1957 byly  o  regionální  geografii 

Československa zasílány  do BGI pouze výběrové bibliografické záznamy. [STŘÍDA, 1994, 

s. 39]  Lze říci, že obraz o celkové geografické tvorbě byl neúplný. Zda to bylo vinou cenzury 

nebo nedostatkem zájmu z české strany se lze dnes již jen dohadovat. 

V padesátých letech se dostal do vedení BGI P. George, znalec československé geografie. 

Požádal  české  kolegy  o  spolupráci  na  systematické  geografické  bibliografické  činnosti. 

M. Střída se stal roku 1958 členem mezinárodní redakce BGI. Až do roku 2006 přispíval 

spolu s redaktory ze Základní geografické knihovny. Zdravotní stav mu neumožnil pokračovat 

v práci.  Proto se v roce 2007 stala novým stálým korespondentem mezinárodní bibliografie 

E. Novotná40. 

40 Eva Novotná, vedoucí Geografické knihovny PřF UK.
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Obr. č.  6. Ukázka klasifikace BGI : obecná, historická, fyzická, sociální, regionální geografie.

Citace jsou vytvářeny dobrovolně, zdarma. Korespondenti odměnou získávají pouze autorský 

výtisk obou dílů bibliografie. Ten je nyní archivován v Geografické knihovně PřF UK. 

Selekce  článků  se  provádí  s  ohledem na  srozumitelnost  a  mezinárodní čtenářskou  obec, 

s přihlédnutím k cizojazyčným resumé a k dostupnosti publikace. Tak nejsou uváděny české 
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dokumenty bez cizojazyčného souhrnu či jen s německým nebo dříve ruským resumé. 

Bibliografie se týká všech geografických oblastí, včetně kartografie. Předpokladem jsou jistá 

omezení, především aby se výběr článků nedostal zcela mimo rámec geografie. 

Z českých periodik se excerpují  stěžejní geografické časopisy:  Geografie : sborník České 

geografické  společnosti  a Acta  Universitatis  Carolinae :  Geographica.  V  době 

před rozpadem Československa byly v České republice excerpovány pro BGI i  slovenské 

geografické tituly, např.  Geografický časopis.[1953-] Slovensko totiž nemělo svého stálého 

korespondenta.

Bibliografie  má  speciální  bibliografickou  formu  citace.  Je  opatřena  anglickými  nebo 

francouzskými41 anotacemi a klíčovými slovy.  

Struktura záznamu článků z periodika je odevzdávána v 6 polích:

1. autor : příjmení, iniciála křestního jména v kulatých závorkách

2. název: v anglickém nebo francouzském jazyce s překladem není-li v těchto jazycích

3. bibliografické údaje: název periodika, CZE, rok, ročník, číslo, strany, tabulky, grafy, 

fotografie, přílohy, abstract, počet citací v kulatých závorkách

4. podnázev

5. bibliografická anotace ve francouzském nebo anglickém jazyce

6. klíčová slova ve francouzském nebo anglickém jazyce

7.

Prostřednictvím  BGI  má  česká  geografie příležitost  dostávat  se  svým  způsobem 

do světového kontextu a objasňují se zájmy a postavení domácího geografického výzkumu 

v  rámci  aktuálních  mezinárodních  trendů.  Ročně  bývá  odesláno  kolem  padesáti  článků 

s bibliografickými anotacemi.

41 Oficiální jazyky Mezinárodní geografické unie.
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Obr. č. 7. Ukázka výsledného produktu korespondenta české regionální geografické bibliografie.

4.2. GEO ABSTRACTS  

Geografická  abstrakta mají  neobyčejně  složitou  historii.  Sahá  až  do  roku  1960.  Jde 

o referátový časopis, přičemž abstrakty jsou velmi podrobné. Byly popisovány nejen běžně 

distribuované,  ale  i  například  rozmnožované  dokumenty.  Tématické  rozdělení  periodika 

nemělo zvláštní regionální sekci. [Soupis regionálních geografických bibliografií, 1978, s. 21]

Titul  vycházel  nejprve pod názvem  Geomorphological  Abstracts,  poté jako  Geographical  

Abstracts.  Od roku 1974, kdy měl  přibližně dnešní rozsah, byl  znám jako Geo Abstracts. 

[HARRIS,  1985,  s.  3;  JOHNSON,  2003]   Název  se  v roce  1986 vrátil  k původnímu: 

Geographical  Abstracts. Periodikum mělo  prakticky celá  osmdesátá  léta  sedm zvláštních 

sérií, z nichž každá vycházela 6x ročně. Obsah těchto částí se během vývoje většinou dosti 

změnil. 
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Tab. č. 3 Sedm původních sérií Geographical abstracts.

Geographical  abstracts.  A,  Geographical  abstracts.  A,  Landforms  and  the  

quaternary, ISSN 0268-7879

Geo abstracts. B, Climatology and hydrology, ISSN 0305-1900

Geographical abstracts. C: Economic geography, ISSN 0268-7895

Geo abstracts. D: Social and historical geography, ISSN 0305-1927

Geographical abstracts. E,  Geographical abstracts. E, Sedimentology, ISSN 0268-7917

Geographical abstracts. F, Regional and community planning, ISSN 0268-7925 

Geographical abstracts. G, Remote sensing, photogrammetry and cartography, 

ISSN 0268-7933

Roční autorské a regionální  rejstříky byly vždy v posledním, 6. čísle, ročníku každé série. 

Pětileté kumulativní rejstříky byly otištěny zvlášť pod názvem příslušné série. 

Teprve v devadesátých letech 20. století začal časopis vycházet v renomovaném vydavatelství 

Elsevier ve dvou tématických částech. Jedna z nich je věnována sociální  geografii (human 

geography) a druhá fyzické geografii (physical geography). [Geographical Abstracts, 2007]

              

       Obr. č. 8. Obálky obou časopisů z řady Geographica abstracts a logo Elsevieru

Redaktory obou periodik jsou:  F.K. Cooper, N.T. Davey, N.M. Dunwell, L.E. Evans, J.C. 

Hodson,  N.E.  Jode,  S.E.  Long,  J.W.  Sperry,  C.J.  Towers,  L.E.  Walker. 

Je excerpováno  2 000 odborných mezinárodních titulů  periodik.  [Geographical Abstracts, 

2007]
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Bibliografie  je  opatřena  autorskými  abstrakty.  Názvy  jsou  přeložené  do  angličtiny,  je-li 

originál dokumentu v jiném jazyce. Ročně je vydáván kumulativní rejstřík s předmětovými, 

autorskými a regionálními hesly.

Geographical  abstracts. Physical  geography.  Norwich  : Elsevier, 1989-.  1x  měsíčně. 

ISSN 0954-0504.

Vznikl sloučením  částí: Geographical  abstracts.  G, Remote sensing,  photogrammetry,  and 

cartography, Geographical  abstracts.  A,  Landforms  and  the  quaternary, Geographical  

abstracts. B, Climatology and hydrology, Geographical abstracts. E, Sedimentology.

Periodikum je rozděleno do osmi věcných oddílů : geografické synopse, krajina, čtvrtohory, 

sedimentologie, pedologie, hydrologie, meteorologie a klimatologie, dálkový průzkum Země, 

mapování a GIS. [Geographical Abstracts, 2007a]

Geographical  abstracts. Human  geography.  Norwich  : Elsevier, 1989-.  1x  měsíčně. 

ISSN 0953-9611.42 

Human  geography zahrnuje  původní  tituly: Geographical  abstracts.  F,  Regional  and 

community  planning,  Geographical  abstracts.  C,  Economic  geography, Geographical  

abstracts. D, Social and historical geography. 

Obsahově je seriál rozčleněn do 16 věcných skupin.  Anotované bibliografie doplňuje věcný, 

místní a jmenný rejstřík.

Tab. č.  4. Tematické členění Geographical abstracts. Human geography

Teoretická geografie Historická geografie Město Zemědělství

Metodologie 
a technika

Obyvatelstvo Národní a regionální 
plánování

Průmysl

Životní prostředí Lidé a regiony Ekologické 
plánování

Doprava

Přírodní zdroje Venkov Změna a rozvoj Cestovní ruch

42 Roční předplatné do Česka : 2 301,-EUR pro Evropu, 68 000,-Kč ročně od dodavatele SUWECO.
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V současné  době  jsou  oba  tituly  Geographical  abstracts součástí  databáze  GEOBASE. 

(Viz následující kapitola.) 

4.3. REFERATIVNYJ ŽURNAL.     07,     GEOGRAFIJA.  

Referativnyj žurnal. 07. Geografija. Geofyzika. Moskva : Rossijskaja Akademija 

Nauk, 1956. 1x měsíčně. ISSN 0034-2378. Předcházející název:  Referativnyj žurnal. 

Akademija nauk SSSR. Institut naučnoj informaciji. Geografija. ISSN 1010-8475.

Referativnyj  žurnal je  zásadním  pramenem  pro  geografickou  literaturu publikovanou 

v Rusku (resp.  SSSR).  Řada  07  Geografija.  Geofyzika je  součástí  vědecké  referátové 

bibliografie,  kde  jsou  publikovány referáty,  anotace,  bibliografické  záznamy knih,  články 

ze sborníků, z vědeckých konferencí, vědecko-výzkumných prací, atd. 

Vydavatelem je  VINITI, Vserossijskij institut naučnoj i techničeskoj informaciji Rossijskoj  

akademiji nauk. Ročně zpřístupňuje okolo miliónu dokumentů. [Referativnyj Žurnal, 2006]

Referátový časopis se v průběhu svého vývoje různě modifikoval.  V 70. letech 20. století 

obsahoval  11  sérií,  které  vycházely  též  samostatně.  Ročně  byly  vydávány  předmětové, 

autorské a geografické rejstříky. [Soupis regionálních geografických bibliografií, 1978, s. 23] 

    Tab. č.  5. Původní tematické odborné řady Referativnovo žurnala, VINITI.

A. Teoretické a obecné otázky geografie.

M. Kartografie.

G. Antropozoikum. Geomorfologie souše a mořského dna.

V. Oceánologie. Hydrologie souše. Glaciologie.

B. Meteorologie a klimatologie.

D. Biogeografie. Geografie půd.

L. Ochrana přírody.

E. Geografie SSSR.

Z. Geografie zahraniční Evropy. 
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I. Geografie zahraniční Asie a Afriky.

K. Geografie Ameriky, Austrálie, Oceánie a Antarktidy.      

Bibliografický  záznam byl  strukturován  do  polí  název  nebo  překlad  názvu,  následovaly 

autorské  údaje,  originální  název,  nakladatelské  údaje  a  abstrakt.  (Příloha  č.  2.  Ukázka 

vysvětlujícího popisu bibliografického záznamu Referativnovo žurnala.)

Od  roku  1956  do  roku  1982  se  periodikum  nazývalo  Referativnyj  žurnal. Geografija. 

V některých  číslech  se  objevoval  též  podtitul  Svodnyj  tom.  Číslo  řady  geografie  07 se 

vyskytuje od roku 1983.

                    

      Obr. č. 9.  Ukázka záznamu s anotací, vše výhradně v azbuce, v záhlaví MDT.

Referativnyj  žurnal :  07,  Geografija.  07M,  Kartografija.Glavnyj  redaktor  K.S.  Losev; 

naučnyj redaktor A. M. Berljant. Moskva : VINITI, 1983-. 1x měsíčně. ISSN 0202-9294.

Současné  rozdělení  geografie  v  oborové  skupině  :  Vyčislitelnyje  nauky,  obsahuje  osm 

kategorií: čtyři z regionální geografie, jednu z všeobecné geografie a tři speciální geografické 

obory.
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Tab. č.  6. Současné věcné rozdělené oddílu 07, Geografija [Referativnyj žurnál, 2006]

GG 07 ГЕОГРАФИЯ                               [=Geografie]

GG01 07Д Биогеография. География почв    [= Biogeografie. Geografie půd] 1991

GG02 07К
География Америки,Австралии,Океании и Антарктики 

[=Geografie Ameriky, Austrálie, Oceánie a Antarktidy]
1991

GG03 07И География зарубежной Азии и Африки [=Geografie zahraniční Asie a Afriky] 1991

GG04 07Ж География зарубежной Европы [= Geografie zahraniční Evropy] 1991

GG05 07Е
География стран на территории бывшего СССР 

[= Geografie zemí a území bývalého SSSR]
1991

GG06 07М Картография [= Kartografie43] 1991

GG07 07А
Теоретические и общие вопросы географии 

[=Teoretické a obecné otázky geografie]
1991

GG08 36 Медицинская география [= Lékařská geografie] 1991

V současnosti vychází  Referativnyj žurnál v tištěné i  elektronické podobě. (Jako e-časopis, 

nikoli jako databáze.)  Nevýhodou periodika je  jazyková bariéra. Vychází pouze v ruském 

jazyce.  Jediným  kontaktem  s obecně  uznávaným  univerzálním  jazykem,  je  zveřejněné 

anglické  obsahové členění oddílu  geografie.  (Příloha  č.  3.   Ukázka  obsahu referátového 

periodika Kartografija z třídy Geografie 07.)

43 Cena pro Česko v roce 2007: 5 500,-Kč
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Obr. č. 10. Ukázka obsahu v anglickém jazyce. [Referativnyj žurnal, 2008]
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4.4. CURRENT GEOGRAPHICAL PUBLICATIONS  

Current geographical publications :  additions to the research catalogue of the American 

Geographical  society  collection  of  the  University  of  Wisconsin-Milwaukee  library. 

Milwaukee : American Geographical Society Collection, 1938-2003. 10x ročně. ISSN 0011-

3514. Roční věcný, jmenný a geografický rejstřík.

Bibliografie zachycovala nově vydané geografické dokumenty nebo knižní přírůstky získané 

do  knihovny  Americké  geografické  společnosti44.  Záznamy  byly  řazené  systematicky. 

Periodikum se dělilo na  čtyři základní bibliografické části: článkové bibliografie obecné; 

regionální  geografie;  vybrané  mapy  a  monografie. [Soupis  regionálních  geografických 

bibliografií, 1978, s. 20]

Knihy byly  řazeny  abecedně podle  autorů.  Součástí  referátového  časopisu  byly  recenze. 

O  nejzajímavějších  titulech  psali  vědci  z místní  univerzity.  Jednou  za  deset let  vycházel 

kumulativní rejstřík. [Current geographical publications, 1980, s. 2]

V roce 1978 Americká geografická společnost předala knižní fond z New Yorku Univerzitní  

knihovně ve Wisconsinu-Milwaukee (dále UWM). Tím bylo změněno i sídlo a vydavatel 

Current geographical publications.  Od ročníku 41, čísla 3, roku 1978 vydávala bibliografii 

tamější knihovna ve spolupráci s Americkou geografickou asociací, se stálým sídlem v New 

Yorku. Hlavním redaktorem se stal   Roman Drazniowsky;  rešerše zpracovával  Howard A 

Deller a katalogizační záznamy vytvářela Susan Ewart Peschel. 

Ročníky 1.-28. byly reprintovány firmou Kraus Reprint Co. (Millwood, New York). Ostatní 

ročníky tiskla  firma Kraus  na požádání.  Předplatné  na jeden rok stálo  25,-USD. [Current 

geographical publications, 1980, s. 2]

Periodikum  přestalo vycházet v tištěné podobě v roce  2003. Změnilo svůj formát a v jiné 

podobě je dostupné volně na Internetu. (Viz kapitola Elektronické informační zdroje.)

Závěrem této kapitoly lze konstatovat, že všeobecným trendem geografických bibliografií 

je  globalizace:  transformace  národních  soupisů  v nadnárodní,  anglikanizace pramenů 

a především snaha o dostupnost bibliografií v elektronické podobě (komerční nebo zdarma). 

Přesto zůstávají tištěné bibliografie cenným zdrojem informací pro konkrétní období, téma 

a region nebo v případě nedostupnosti komerčních databází. 

44 American Geographical society
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5. ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 

Podle  České  terminologické  databáze  knihovnictví  a  informační  vědy je  elektronický 

informační  zdroj  (dále  EIZ)  definován  jako  pramen,  který  je  uchováván  v  elektronické 

podobě a je dostupný v prostředí počítačových sítí nebo prostřednictvím jiných technologií 

distribuce  digitálních  dat  (např.  na  discích  CD-ROM).  V  bibliografickém  popisu 

elektronických  zdrojů  se  používá  tohoto  termínu  pro  obecné  označení  druhu  dokumentu. 

[KTD, 2003; ISBD(ER), 1998, s. 90-94] 

L. CELBOVÁ v Katalogizaci elektronických zdrojů charakterizuje obsah a způsob vydávání 

EIZ: „Obsahem elektronických zdrojů mohou být data (informace v podobě čísel, písmen …, 

grafiky,  obrazů,  zvuku  nebo  jejich  kombinace)  a  programy  (příkazy  nebo  standardní 

programy … včetně zpracování dat). Oba typy zdrojů mohou být kombinovány. Elektronické 

zdroje  mohou  být  přístupné  lokálně  (tzn.  hmotný  nosič:  diskety,  DVD,  CD-ROM)  nebo 

dálkově (tzn. …, zdroj je obvykle přístupný v digitální síti, nejčastěji Internet). 

Podle způsobu vydávání mohou být  elektronické zdroje monografickými  nebo seriálovými 

publikacemi“ [CELBOVÁ, 2000, s. 7-8]

EIZ lze dále klasifikovat jako licencované (komerční) a volně přístupné (neziskové) zdroje. 

Hledisko dosti podstatné pro uživatele, informační instituce a knihovny.

5.1. LICENCOVANÉ KOMERČNÍ EIZ  

Elektronické informační zdroje pro vědu, výzkum a výuku na univerzitách, v akademických 

institutech,  státních  vědeckých  knihovnách  nebo  národních  knihovnách  jsou  chápány 

především  jako  licencované  zdroje, komerční  informační  zdroje  pro  něž  má  příslušná 
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organizace  uhrazen  přístupový poplatek.  Tyto  zdroje  jsou dostupné  pouze  zaměstnancům, 

studentům a  jiným  uživatelům  korporace  a  slouží  výhradně  jen  pro  jejich  akademickou 

potřebu.

Přístup  k  licencovaným  zdrojům  je  povolen  z  počítačů  zapojených  v  počítačové  síti 

organizace nebo prostřednictvím přístupového VPN nebo proxy serveru, což umožňuje práci 

se zdroji například z domova. Licence bývají  většinou předmětem dlouhých vyjednávání a 

objednávají se, zejména u nákladných zdrojů, zpravidla prostřednictvím konzorcia uživatelů.

Podstatné  jsou  dojednané  podmínky  licence pro  užívání  EIZ.  Například  na  kolika  IP 

adresách  bude  zdroj  přístupný,  po jak dlouhou dobu,  zda  bude k dispozici  archiv  zdroje, 

mohou-li uživatelé stahovat nebo kopírovat EIZ a v jakém rozsahu denně, týdně, měsíčně, atd.

Většina zdrojů je přísně autorsky chráněna a za porušení autorských práv hrozí postihy.

5.1.1. Licencované databáze pro geografii a vědy o Zemi

GeoRef

Vydává: American  geological  institute (dále  jako  AGI)  [American  geological 
institute, 2008]

Retrospektiva: 178545-současnost (Severní Amerika); 1933-současnost (celosvětově)

Aktualizace: měsíčně

On-line: GeoRef, GeoRef InProcess, GeoRef Serials

Tištěný ekvivalent: bibliografie a geologický rejstřík, GeoRef Tezaurus, GeoRef Serials

Elektronický ekvivalent: CD-ROM 

Typ databáze: bibliografická s abstrakty

Počet záznamů: 2 966 030 záznamů  (červen 2008) [GeoRef, 2008]

Roční přírůstek: 90 000 záznamů

Dostupnost: DIALOG,  EBSCO,  Engineering  Information,  GeoScience  World, 
NERAD,  OCLC,  OVID  technologies,  ProQuest,  STN  International,  
AGI objednávky rešerší, CD-ROM

45 Některé zdroje uvádějí retrospektivu k roku 1693, např. ProQuest
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Dostupnost v ČR: konsorcium  pro  1N04186  -  Multilicence  pro  zajištění  kontinuity 
přístupu  k  přírodovědným  informačním  zdrojům  (PřF  UK  v  Praze) 
2005-2008 [Projekt 1N04186, 2004]

Obsah:  geologie, fyzická geografie, geochemie, geofyzika, seismologie a další 

obory o Zemi. 

Bázi vytváří a od roku 1966 provozuje odborníci v Americkém geologickém ústavu (AGI). 

Nejméně 55 % záznamů pochází ze Severní Ameriky (geologická literatura od roku 1787) a 

cca 30 % z Evropy (od roku 1933). Zpracovávané dokumenty (knižní publikace, 3 500 titulů 

časopisů,  konferenční  sborníky,  diplomové  práce,  dizertace,  mapy  a  atlasy  atd.)  se  člení 

do třiceti základních tříd od klasických oborů po obory aplikační a hraniční, které od roku 

1982  převládají.  Výběr  nezahrnuje  astrofyziku,  biologii,  meteorologii  a  klimatologii. 

Informačním selekčním jazykem je  GeoRef  tezaurus s  cca  15 000 deskriptory.  Databáze 

GEOREF je aktualizována měsíčně a v databázi přibývá asi 7 000 záznamů ve 40 jazycích.

[GeoRef, 2008]

Vyhledávání

Uživatelé  mají  možnost  vyhledávání  podle  jakéhokoliv  slova,  názvu,  autora  a  předmětu. 

Rešeršní dotaz je možno dále kombinovat roky, jazykem, popřípadě se mohou zvolit další 

kritéria  výběru.  Databáze  umožňuje  vyhledávání  pomocí  boolovských  i  proximitních 

operátorů. Lze využít asistenci pomocí tezauru nebo rejstříku. Rešeršní historie je k dispozici 

včetně možnosti objednat si pomocí služby SDI (Selective dissemination of information) plné 

texty. 
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Obr. č.  11.  Základní vyhledávání v GeoRef přes Ovid Technologies – WEbSPIRS 5.12

Předplatné databáze zahrnuje přístup i k databázi  GeoRef ve zpracování  (GeoRef InProcess) a je 

praktické hledat zároveň i v této databázi. [GeoRef, 2008]

In Database: GeoRef Serials

ST SERIAL TITLE: Bingchuan Dongtu = Journal 
of Glaciology and 
Geocryology

ALTERNATE TITLES: Bingchuan Dongtu = Journal of 
Glaciology and Cryopedology 
(alternate title); Journal of 
Glaciology and Geocryology 
(alternate title)

ISSN: 1000-0240

PUBLISHER: Chinese Academy of Sciences, 
Lanzhou, China

RECORD NUMBER: 11963

Obr. č.  12. Ukázka záznamu vyhledaného z databáze GeoRef.

Služby
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Zájemci si mohou nechat zasílat pravidelné informace pomocí emailu, popř. je možné požádádat o 

dodání plnotextového dokumentu. K dispozici je kromě průběžné nápovědy též informace o databázi, 

jejích  nástrojích a polích. Vybrané bibliografické záznamy je možné dále tisknout,  uložit  nebo si 

zaslat emailem. [GeoRef, 2008]

 

 
Obr. č.   13. Kombinované vyhledání z více polí: geography=deskriptor a databáze= title.

Dodávání dokumentů

GeoRef nabízí též služby dodávání dokumentů (dále DDS) každý den včetně víkendů

Tezaurus GeoRef
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Databáze  je  indexována  podle  speciálního  tezauru,  tj.  řízeného  a  měnitelného  slovníku 

deskriptorového selekčního jazyka.[KTD, 2003]  Tezaurus v databázi má  dvě hlavní části: 

seznam  rotovaných  termínů a  podrobných  odkazových  termínů.  Seznam  rotovaných 

termínů je alfabetický seznam všech řízených lexikálních jednotek slovníku, deskriptorů, jež 

se  využívají  při  indexaci  databáze.  Odkazy  v tezauru   obsahují   vzájemně  provázané 

nadřazené pojmy, podřazené pojmy, asociované či synonymické pojmy, nedeskriptory. 

GeoRef Thesaurus vychází také v tištěné podobě. [2004]  Desáté vydání připravila tradičně 

Barbara A. Goodman. Obsahuje více než 21 000 termínů a kompletní strukturu indexování 

databáze GeoRef. Kromě pravidel indexace zde uživatelé najdou i poznámky, datum přidání 

deskriptoru,  zeměpisné  souřadnice a  pokyny pro vyhledávání.  Tezaurus  je jednojazyčný a 

vychází  z  amerického  národního  standardu,  Pokyny  pro  stavbu,  formát  a  řízení  

jednojazyčných slovníků. [AGI publishes…, 2000] Publikace vyšla v brožované podobě a stojí 

139,95,-  USD.  Členové  společnosti  Amerického  geologického ústavu  mají  20% slevu.  [American 

Geological Institute, 2008]

Obr. č.   14. Vyhledání deskriptoru oceánografie v tezauru GeoRef.
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Seznam seriálů v GeoRef, 2007

Další tištěnou pomůckou k práci s databází Geo Ref je seznam seriálů v GeoRef, 2007. Byl 

uspořádán do dvou oddělení, podle názvu a podle vydavatele. Publikace volných nevázaných 

listů, které bylo možné umístit do kroužkové vazby, má 628 stran a stojí 118,75,-USD.

Abecední seznamy seriálů jsou přístupné také on-line přímo na stránkách AGI:

Serials List46. Jejich prohlížení je však dosti zdlouhavé, neboť seznamem lze pouze listovat. 

Jsou v pdf formátu a pouze písmeno A má 36 stran titulů seriálů. Součástí předplatného on-

line  je  databáze  GeoRef  Serials  [Search  Hints,  2008],  v níž  je  možné  vyhledávat 

v jednoduchém hledání podle předmětu nebo ze všech polí. V kombinovaném hledání podle 

variantního názvu, citace, kódů, formalizovaného názvu, ISSN, vydavatele, poznámek nebo 

titulu seriálu.

46 http://www.agiweb.org/georef/about/serials.html
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Obr. č. 15.  Výsledek je 8 záznamů z oblasti GIS. V zobrazení zůstává půl obrazovky na vyhledávání  

a okno s vyhledanými záznamy se roluje. Se záznamy lze dále pracovat.

Tab.  č.  7.  Seznam  tematických  kategorií  v databázi  GeoRef [GeoRef,  2008]

Databáze obsahuje 30 tematických kategorií s podřazenými kategoriemi a kódy. V tabulce 
jsou žlutě označeny kategorie, které se používají též pro geografii.

01 -    Mineralogy
01A - General mineralogy (Includes mineralogical methods, regional studies, mineral 
collecting)
01B - Mineralogy of silicates
01C - Mineralogy of non-silicates
02 -    Geochemistry
02A - General geochemistry (Includes geochemical methods)
02B - Geochemistry of water
02C - Geochemistry of rocks, soils, and sediments
02D - Isotope geochemistry
03 -   Geochronology (Includes absolute age and relative age)
04 -   Extraterrestrial geology
05 -   Igneous and metamorphic petrology
05A - Igneous and metamorphic petrology (Includes igneous rocks, metamorphic rocks, 
inclusions, intrusions, lava, magmas, metamorphism, metasomatism, meteor craters, phase 
equilibria, pre-Quaternary volcanism)
05B - Petrology of meteorites and tektites
06 -   Sedimentary petrology
06A - Sedimentary petrology (Includes clay mineralogy, diagenesis, heavy minerals, reefs, 
sedimentary rocks, sedimentary structures, sedimentation, sediments, weathering)
06B - Petrology of coal
07 -  Oceanography (Includes modern marine sedimentation)
08 -  General paleontology (Includes life origin, ichnofossils (if not related to a specific fossil 
group), problematic fossils, and studies which fall under more than one paleontologic 
category)
09 -  Paleobotany
10 -  Invertebrate paleontology
11 -  Vertebrate paleontology
12 -  Stratigraphy (Includes pre-Quaternary stratigraphy, biostratigraphy, lithostratigraphy, 
magnetostratigraphy, paleogeography, archaeology, changes of level, paleoclimatology, 
lithofacies, paleoecology, biogeography)
13 - Areal geology (Includes regional studies, guidebooks, and studies which fall under three 
or more categories)
14 - Geologic maps (Note: Other specific maps are found under the relevant category)
15 - Miscellaneous (Includes mathematical geology, general geoscience education, annual 
reports of geologic surveys and associations, history, geology as a profession, forensic 
geology)
16 - Structural geology (Includes deformation, structural analysis, tectonics, neotectonics, salt 
tectonics, epeirogeny, faults, folds, foliation, fractures, geosynclines, isostasy, lineation, 
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orogeny)
17 -    General geophysics
17A - General geophysics (Includes physical properties of rocks and minerals)
17B - Geophysics of minerals and rocks (Includes phase transitions, high pressure-
temperature studies of rocks and minerals (applied to core and mantle composition))
18 -   Solid-earth geophysics (Includes tectonophysics, crust, mantle, core, application of 
seismicity, plate tectonics, paleomagnetism, heat flow, isostasy, sea-floor spreading, magnetic 
field, gravity field, Earth's orbit and rotation)
19 -  Seismology (Includes earthquakes, seismicity, explosions, elastic waves, seismic 
sources)
20 -  Applied geophysics (Includes acoustical surveys, Earth-current surveys, electrical 
surveys, electromagnetic surveys, gravity surveys, infrared surveys, magnetic surveys, 
magnetotelluric surveys, seismic surveys, geodesy, heat flow, remote sensing, well-logging)
21 - Hydrogeology (Includes water resources)
22 - Environmental geology (Includes conservation, ecology, geologic hazards, impact 
statements, land use, pollution (including water pollution and soil pollution), reclamation, 
waste disposal)
23 - Geomorphology (Includes erosion, mass movements, meteor craters, cryptoexplosion 
features, eolian features, erosion features, fluvial features, frost action, lacustrine features, 
shore features, solution features, volcanic features)
24 - Quaternary geology (Includes Quaternary geomorphology, Quaternary glacial geology 
and glacial features, Quaternary stratigraphy, Quaternary archaeology, Quaternary volcanoes, 
Quaternary climate, Quaternary sediments, Quaternary changes of level)
25 -   Soils
26 -   Economic geology, general
26A - Economic geology, general, deposits (Includes mining geology)
26B - Economic geology, general, economics
27 -   Economic geology of ore deposits
27A - Economic geology, geology of ore deposits (Includes uranium ores)
27B - Economic geology, economics of ore deposits (Includes uranium ores)
28 -    Economic geology of nonmetal deposits
28A - Economic geology, geology of nonmetal deposits
28B - Economic geology, economics of nonmetal deposits
29 -   Economic geology of energy sources
29A - Economic geology, geology of energy sources (Includes petroleum (oil and gas), coal, 
and other energy sources)
29B - Economic geology, economics of energy sources (Includes petroleum (oil and gas), 
coal, and other energy sources)
30 -   Engineering, geology (Includes rock mechanics, soil mechanics, waste disposal, 
reclamation, dams, earthquakes, explosions, foundations, geologic hazards, highways, land 
subsidence, marine installations, nuclear facilities, permafrost, reservoirs, shorelines, slope 
stability, soil mechanics, tunnels, underground installations, waterways)
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GeoBase

Vydává:  Elsevier47 (Nizozemsko)

Retrospektiva:   1980-současnost 

Aktualizace:  1 x za 14 dnů

On-line:  GeoBase via Science Direct, Geobase geography (podsoubor)

Tištěné ekvivalenty: Geographical  Abstracts,  Physical  Geography,  Human  Geography,  

Geological Abstracts, Ecological Abstracts, International Development  

Abstracts and  Oceanographic  Literature  Review,  Geomechanics  

Abstracts

Elektronický ekvivalent: CD-ROM 

Typ databáze: bibliografická s abstrakty (anglické abstrakty u 99% záznamů)

Počet záznamů: 1 700 000 záznamů  (červen 2008) [GeoBase, 2008]

Roční přírůstek: 100 000 záznamů

Excerpuje: 2 000 titulů mezinárodních časopisů a zpráv

Dostupnost WWW: DIALOG, OCLC, Ingineering Village 2

Dostupnost v ČR: konsorcium  pro  1N04186  -  Multilicence  pro  zajištění  kontinuity 

přístupu  k  přírodovědným  informačním  zdrojům  (PřF  UK  v  Praze) 

2005-2008 [Projekt 1N04186, 2004]

Obsah: geologie,  fyzická  geografie, klimatologie,  hydrologie,  paleontologie, 

petrologie,  vulkanologie,  geofyzika,  geomorfologie,  kartografie, 

fotogrammetrie,  sociální  geografie,  demografie,  mezinárodní  vztahy, 

energie, ekologie, geomechanika, oceánografie a vědy o Zemi. 

GeoBase je  multidisciplinární  bibliografická  databáze s abstrakty,  elektronická  sestra 

slavného  referátového  periodika  Geographical  Abstracts.  Kromě  citací  článků  obsahuje 

bibliografické  záznamy  monografií,  vědeckých  zpráv a  prací.  Uživatelům je  k dispozici 

rejstřík s předmětnou klasifikací. Systém pro indexaci se každoročně aktualizuje a reflektuje 

tak aktuální trendy vědeckého výzkumu. Databáze je popisována odbornými redaktory.

47  http://www.elsevier.com/wps/find/homepage.cws_home
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Součástí  služeb  je  též  vystavený  seznam  titulů  excerpovaných  periodik.  Jde  jednak 

o  recenzované  vycházející  časopisy,  ale  i  archivní  článkové  bibliografie  z již  uzavřených 

titulů.

Vyhledávací  prostředí   je  totožné  jako  v databázi  GeoRef.  J.  M.  JOHNSON  nicméně 

upozorňuje,  že  množství  literatury,  které  Geographical  Abstracts indexují,  je  tak  rozdílné 

a natolik široké, že může být rešerše pro začátečníky obtížná až frustrující. Nicméně oba tyto zdroje 

patří k významným indexačním a referenčním nástrojům a jsou pro geografii zásadní. [JOHNSON, 

2003, s. 19]

Nejprve je nezbytné vybrat si databázi a časové rozpětí.

Obr. č.  16. Výběr databáze v prostředí ERL WebSPIRS a časového úseku (od 1994-2008)

V dalším kroku můžeme zvolit  jednoduché nebo kombinované vyhledávání.  V ukázce jsme zvolili 

jednoduché s dotazem na autora Fialova. Tvar příjmení a jména je invertovaný, po příjmení následuje 

iniciála křestního jména za pomlčkou.
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Obr. č. 17.  Jednoduché vyhledávání z pole autor, dotaz Fialova, výsledek je 9 záznamů

V další  ukázce  je  detailní  bibliografický  záznam s  abstraktem.  V záhlaví  se  nachází 

informace o databázi a časovém úseku, který byl prohlížen. Následují údaje o názvu, autorské 

údaje a údaje o zdroji. Znovu se objevuje údaj o datu vydání. Záznam je vybaven informací 

o  jazyce  dokumentu,  abstraktem  v anglickém  jazyce,  ISSN,  zemí  vydání.  Věcný  popis 

představuje deskriptor, předmětový kód, klíčová slova, geografický popis. Typ dokumentu 

prozrazuje, že jde o článek v časopisu. Součástí záznamu jsou také administrativní záznamy 

jako přístupové číslo, kód poslední aktualizace záznamu a copyright.

In Database: GEOBASE 1997/12-2001/11

TITLE: Second homes: case study Kocaba region.

AUTHOR: Bicik-I.; Fialova-D.

SOURCE: Acta-Universitatis-Carolinae-Geographica. 1997; 
32(SUPPL.): 247-253

PUBLICATION YEAR: 1997

LANGUAGE: English
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ABSTRACT: Our interest is primarily focused on the changing 
number and structure of second homes. The socio-
economic changes of early 1990s much influence 
lifestyles and one can assume that space-time 
patterns of Prague's inhabitants will change, too. 
Thus, the role of Prague's environs will not be the 
same any more. It is anticipated that the housing 
shortage in Prague plus increased labour intensity 
among part of the population will result in different 
utilization of second homes. A number of second 
homes and whole second homes areas will function 
differently. This is why we try to analyse these 
processes. Last but not least, both authors enjoy the 
'second home lifestyle' and it is interesting to know 
about it as much as possible.

ISSN: 0300-5402

COUNTRY OF PUBLICATION: Czech-Republic

DESCRIPTORS: Descriptive

SUBJECT CODE: GEOGRAPHICAL-ABSTRACTS: HUMAN-
GEOGRAPHY-RURAL-STUDIES (70-8-1)

KEYWORDS: rural-landscape; landscape-change; socioeconomic-
conditions

GEOGRAPHIC DESCRIPTION: Czech-Republic-Prague

PUBLICATION TYPE: Journal; Article

ACCESSION NUMBER: 0386813

UPDATE CODE: 199904

COPYRIGHT NOTICE: Copyright 1999 Elsevier Science Ltd. All rights 
reserved.

Obr. č. 18.  Ukázka úplného bibliografického záznamu z databáze GEOBASE.

V následujícím  obrázku  jsou  dobře  patrná  vyhledávací pole  při  kombinovaném  hledání. 

Roleta  nabízí  k výběru  pole  :  abstrakt,  přístupové  číslo,  adresa  autora,  autor,  nakladatel, 

citace, deskriptory,  emailové adresy,  editoři,  geografické deskriptory,  ISBN, ISSN, klíčová 

slova, organické dekriptory, zdroj originálu, název originálu, pramen, název. (Výsledek viz 

Příloha č. 4. Ukázka záznamu s vyhledanými poli včetně organických deskriptorů a informací 

o dostupnosti fulltextů.)
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Obr. č.   19. Kombinované vyhledávání v Geobase

GeoBase  disponuje  mnoha  zajímavými  rejstříky  k prohledávání  a  ověřování  termínů:  země 

publikování, jazyk dokumentu, jazyk resumé, počet citací, fyzický popis, typ dokumentu, rok vydání, 

nakladatel, kód předmětu, kód data zveřejnění v databázi.
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Obr. č.   20. Ukázka rejstříků k vyhledávání v GeoBase 
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GeoScienceWorld

Vydává: GeoScience World (dále jako GSW)

Retrospektiva: 2001- (aktuální ročník a archiv)

Aktualizace: průběžně

On-line: GeoScienceWorld, GeoRef, CrossRef

Tištěný ekvivalent: 37 tištěných titulů periodik48

Elektronický ekvivalent: CD-ROM 

Typ databáze: plnotextová, elektronické časopisy

Dostupnost:             GeoScienceWorld, ProQuest

Dostupnost v ČR:   např. Univerzita Karlova v Praze49

Obsah:  Databáze  zpřístupňuje  plné  texty časopisů  s impakt  faktorem  ISI 

z oboru geologie a věd o Zemi.  Elektronické časopisy jsou zaměřeny konkrétně na obory: 

chemii, geografii, geologii, hutnictví, hydrologii, metalurgii, mineralogii, stavebnictví, životní 

prostředí a jeho ochrana. [GeoScienceWorld, 2008] Z hlediska geografie jde primárně o zdroj 

vhodný  pro oblast fyzické geografie.

Databáze  GWS  vznikla  roku  2001  jako  společný  neziskový  projekt šesti významných 

vědeckých  společností  a  jednoho ústavu.  Hlavním posláním anglo-americké  spolupráce  je 

bezplatné zpřístupnění vědcům zakládajících organizací:

American Association of Petroleum Geologists (AAPG)

American Geological Institute (AGI)

Geological Society of America (GSA)

The Geological Society of London (GSL)

Mineralogical Society of America (MSA)

Society for Sedimentary Geology (SEPM)

48 Seznam titulů: http://www.geoscienceworld.org/search.dtl#list
49 Z projektu 1N04186 zpřístupněna pro celou UK do 31. 12. 2008.
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Society of Exploration Geophysicists (SEG)

Původně se předpokládalo, že databáze GSW bude obsahovat 30 základních titulů časopisů 

z  těchto  korporací.  Kolekce  tisíciletí,  GSW  Millennium,  zahrnuje  i  recenzované,  články 

s impakt faktorem ISI. [TEPLITZKY, 2005]

Pro externí uživatele (mimo zakládající instituce) je databáze zpoplatněna, i když primárně 

není  produkt  určen  k výdělečné  činnosti.  Předplatitelé  mají  k dispozici  aktuální  ročník 

s archivem.  Po  vypršení  předplatného  trvá  v rámci  archivních  práv  online  přístup 

k  předplacenému  ročníku.  [AIP,  2003-2008] Formáty  plných  textů  jsou  v pdf  formátu. 

Do  budoucna se  počítá  s rozšířením  produktu.  Databáze  by  měla  obsahovat  také 

kartografické dokumenty, knihy nebo geografická informační data. [GSW, 2008] Pokud 

to bude technicky možné, měla by databáze zahrnovat i neanglické publikace.

Obr. č.  21. Vyhledávací rozhraní GSW.

Vyhledávání
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Vyhledávání ve dvou režimech,  jednoduchém a kombinovaném, je křížově prolinkováno 

s databází  GeoRef,  na  níž  jsou napojeny plné  texty periodik.  Pro  uživatele  je  k dispozici 

kontextuální nápověda. Jako u většiny databází lze použít  boolovské operátory AND, OR, 

NOT. Pravostranné maskování  se zadává pomocí  * ,  například:  na dotaz  glaci* ,  nalezne 

výsledek obsahující slova v podobě glacier, glacial a  glaciation. Pro hledání frází je možné 

použít zaškrtnutí fráze nebo se slovní spojení uvede do “   “.

V databázi se nabízí vyhledávací rozhraní: klíčová slova, název, název a abstrakt, deskriptor  

z tezauru, autor, korporace, konference. Nabízí se možnost hledání frází, jména se zapisují 

invertovaně, u  konferencí je možné použít dataci. Je zde speciální geografické vyhledávání 

podle  souřadnic. Hledání se může zúžit na hledání v GSW a  GeoRef, pouze v GSW, nebo 

předvýběrem ze seznamu excerpovaných časopisů. Další možné omezení je datové, od roku 

1669 do roku 2008. Nabízí se výběr dokumentů z 45 jazykových oblastí, z typu dokumentu 

nebo věcného tématu.  Z dokumentů jsou přednastaveny ve výběru: knihy, dizertační práce, 

mapy, abstrakta a zprávy z konferencí, výzkumné zprávy a časopisy.

Následující  obrázek  představuje  ukázku  výsledku  hledání  v databázi.  Hledaný  výraz, 

Cordillera Blanca, je zvýrazněn. Napravo vedle bibliografického záznamu je možnost podívat 

se na stránky periodika, otevřít si  abstrakt nebo fulltext v pdf formátu. Zcela napravo jsou 

nabízeny podobné termíny tezauru k hledanému výrazu.

92



Obr. č.  22. Výsledek hledání v databázi. Hledaný výraz, Cordillera Blanca, je zvýrazněn

Další ukázka, abstrakt z GSW, červeně jsou zvýrazněné hledané termíny, nad názvem citace 

ze zdroje. Napravo jsou nabízeny možnosti: plný text, upozornění pro uživatele, pokud bude 

tento  článek  citován  nebo  opraven,  citace,  podobný  článek  v tomto  periodiku,  upozornit 

na nové číslo tohoto časopisu, nahrát systém osobní bibliografie, citace podle  HighWire50 a 

Google Scholar51.

50 HighWire Press, http://highwire.stanford.edu/
51 Google Scholar,  http://scholar.google.cz/
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Obr. č.  23.  Ukázka abstraktu z GSW, červeně zvýrazněné hledané termíny.

Web of Knowledge

Američan  Eugene Garfield v padesátých  letech  minulého  století  objevil  možnosti  měření 

úspěšnosti vědeckého bádání prostřednictvím citačních vazeb mezi jednotlivými vědeckými 

články. Z jeho nápadu vyrostla dnes už legendární databáze Science Citation Index.

Webovské  rozhraní  pro  přístup  k citačním  rejstříkům Web  of  Knowledge  obsahuje 

3 databáze:

• citační databázi Web of Science

• databázi Current Contents Connect, obsahy nových čísel vydaných vědeckých časopisů

• databázi  Journal of Citation Report,  která informuje o časopisech s impakt faktorem 

ISI.
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Ve všech databázích a  jejich podmnožinách je možné pracovat a prohledávat  je zároveň. 

Uživatel má možnost hledat v kombinovanám vyhledávání v polích téma, název, autor, rok, 

adresa pomocí boolovské algebry.  Po přihlášení se do databáze (email a heslo) je možné si 

vytvořit  tvz.  osobní  účet,  s nímž  lze  dále  efektivně  pracovat.  Kromě  sledování  vlastní 

řešeršní historie, citací,  seznamu časopisů zavedl  Thomson pro své zákazníky od letošního 

roku  jestě  možnost  zdarma  využívat  služeb  EndNote,  správu  vlastních  osobních  citací 

a bibliografie. Neobsahuje sice všechny možnosti produktu, ale pro potřeby vědecké práce 

s citacemi  plně postačuje.  Navíc většina odborných databázi  dnes nabízí  možnost  exportu 

svých záznamů do EndNote nebo jiných softwarů tohoto typu.

Další zajímavou službou pro autory je  ResearcherID.com,  v níž autoři po registraci mohou 

spolupracovat na korekturách svých  vlastních citací a především se správně  identifikovat 

tak, aby nedocházelo k omylům a záměnám autorů. To se bohužel stává u stejnojmenných 

autorů podobného vědeckého zaměření.[ResearcherID, 2008 ] 

Thomson  nabízí  pro  své  i  potenciální  zákazníky  řadu  školení a  připravených  výukových 

materiálů52.

 Web of Science

Vydává: Institute for Scientific Information (Philadelphia, PA, USA)

Retrospektiva:  1945-současnost 

Aktualizace:   týdně 25.000 záznamů, tj. cca 440.000 citačních odkazů [MUSIL2005]

On-line:                Science Citation Index Expanded (1900-současnost), Social Sciences  

Citation Index (1956-současnost), Arts & Humanities Citation Index 

(1975-současnost), Current Chemical Reactions (1986-současnost), Index 

Chemicus (1993-současnost) 

Elektronický ekvivalent: CD-ROM 

Typ databáze:   bibliografická, citační 

Počet záznamů:  Science Citation Index 17 000 000 záznamů
Social Sciences Citation Index 1 725 000 záznamů

52 http://isiwebofknowledge.com/currentuser_wokhome/cu_trainingsupport/
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Arts & Humanities Citation Index 2 500 000 záznamů
   Chem SCI 784 000 záznamů [BOLDIŠ, 2003]

Excerpuje:                  8 500 titulů odborných časopisů, monografie, sborníky, zprávy

Dostupnost WWW:  STN, Dialog

Dostupnost v ČR: AVČR, UK, MU a další akademické a vzdělávací instituce 

Obsah: přírodní vědy, společenskovědní obory, humanitní obory, umění a 

kultura. 

Popis

Bibliografická  citační databáze firmy  Thomson excerpuje nejen 8 500 vědeckých časopisů 

ze 115 odborných oblastí. Zpracovává rovněž recenze knih, bibliografie, editorské podklady a 

materiály, diskuze, dopisy čtenářů, chronologie, opravy a doplňky.

Údaje o dokumentu mají  základní strukturu: název článku; kompletní seznam všech autorů; 

odkaz na titul  časopisu nebo jiného dokumentu;  typ  dokumentu;  jazyk;  autorský abstrakt; 

klíčová slova od autora; adresy autorů; nakladatelské údaje. U každého dokumentu je uveden 

seznam  vlastních  citací,  počet  citací  vztahujících se  k tomuto  dokumentu  (kolikrát  byl 

citován a kde), klíčová slova z titulů citovaných článků a články s alespoň jednou stejnou 

citací. 

WoS  slouží  především  k zjišťování  citačního  ohlasu věděcké  práce,  k sledování 

výzkumných  aktivit  kolegů  či  konkurentů  v oblasti  výzkumu,  sledování  historie určité 

myšlenky či metody od jejího vzniku po současnost,  identifikaci aktuálních  výzkumných 

směrů,  vyhledávání  článků k tématům výzkumu,  k analýze dopadu  publikovaného 

výzkumu, ale i k zjišťování kontaktů v dané výzkumné oblasti. 

Konkrétně  vědce  zajímá  především  kolik jejich  článků  bylo  citováno  (autocitace  se 

nezapočítávají) a jaký je Hirchův index53. [FAKTOR, 2006] Na základě těchto údajů bývají 

hodnoceny vědecké  výsledky jejich práce a  popřípadě se mohou  kvalifikovat do vyšších 

vědeckých hodností. 

53 Hirschův index je kvantitativní ohodnocení kvality vědeckých článků publikovaných jedním vědcem
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Obr. č.  24. Základní vyhledávací prostředí Web of Science

Zejména pro  sociální geografii a  demografii je vhodná databáze  Social Sciences Citation  

Index,  která je  součástí  WoS.  Obsahuje  informace  excerpované zhruba  z  1 700 titulů 

periodik  50 vědních  oborů,  například  z  antropologie,  práva,  demografie,  psychiatrie, 

drogových  závislostí,  psychologie,  ekonomie,  sociální  práce,  filozofie,  sociálních 

problémů, financí,  sociologie, historie, společenských věd, informační vědy a knihovnictví, 

studií o ženách, lingvistiky,  veřejného zdravotnictví,  urbánních studií, výrobních vztahů, 

obchodu, vzdělání, politologie a další. [Social Sciences Citation Index, 2008]
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Current Contents Connect

Vydává:  Institute for Scientific Information (Philadelphia, PA, USA)

Retrospektiva:   1963-současnost 

Aktualizace:   týdně

On-line: Agriculture, Biology & Environmental Sciences (1998-současnost), 

Social & Behavioral Sciences (1998-současnost), Clinical Medicine 

(1998- současnost), Life Sciences (1998- současnost), Physical,  

Chemical & Earth Sciences (1998- současnost), Engineering,  

Computing & Technology (1998- současnost), Arts & Humanities 

(1998- současnost) 

Elektronický ekvivalent: CD-ROM 

Typ databáze:   bibliografická s abstrakty 

Počet záznamů:    5 400 000 záznamů 

Excerpuje:   8 000 titulů periodik, 2 000 monografie

Dostupnost WWW:  STN, Dialog

Dostupnost v ČR: AVČR, UK, MU a další akademické a vzdělávací instituce 

Obsah: biologie,  biomedicína,  zdravotnictví,  fyzika, humanitní  vědy,  chemie, 

informační  vědy  a  knihovnictví,  matematika,  materiály,  obchod  a 

ekonomika,  potravinářství,  přírodní vědy,  psychologie,  společenské 

vědy,  stavebnictví,  strojírenství,  umění,  pedagogika,  zemědělství, 

zoologie, životní prostředí.  

Popis

Služba   Current  Contens  Conect nabízí  v týdenní  aktualizaci obsahy z více  než  8 000 

odborných časopisů a 2 000 knih. Databáze je rozdělena do 7 řad  pokývajících oblast umění 

a humanitních věd, zemědělství a přírodních věd, techniky, medicíny, chemie  a sociální vědy.
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Journal Citation Reports (JCR)

Vydává: Institute for Scientific Information (Philadelphia, PA, USA)

Retrospektiva:  1998-současnost 

Aktualizace: týdně

On-line: JCR Journal Science edition , JCR Social Science edition

Dostupnost WWW:  STN, Dialog

Dostupnost v ČR: AVČR, UK, MU a další akademické a vzdělávací instituce

Obsah: informace o excerpovaných titulech periodik 

Popis

Journal Citation Reports  (JCR) vznikl  v roce  1973 v papírové podobě.  Později  začal  být 

distribuován na CD-ROM, v nedávné minulosti  i  přes webovské rozhraní.  České vědecké 

veřejnosti  je databáze zpřístupněna on-line. 

Journal  Citation  Reports  ukazuje závislost  a vliv mezinárodních  vědeckých  publikací, 

prezentuje  statistická  data,  která  poskytují  systematické  a  objektivní  (i  když  často 

kritizované)  možnosti  pro  stanovení  relativního  vlivu  časopisů v rámci  vlastního  oboru. 

Umožňuje dále charakterizovat časopis prostřednictvím citačního vzorce a vztahů. Poskytuje 

také  unikátní  metodu  pro  testování  vztahů mezi  časopisy a  charakterizuje  tyto  časopisy 

citačním vzorcem. 

Možnosti využití

Údaje  o  časopisech  mohou  sloužit  knihovníkům při  akvizicích;  autorům,  mají-li  se 

rozhodnout  do  jaké  redakce  zašlou  rukopis;  informačním  analytikům při  vyhledávání 

bibliometrických trendů, ke studiu sociologie vědeckých a technických publikací;

vydavatelům při  porovnání  s konkurenčními  periodiky  a  při  monitoringu  vlivu  časopisů. 

[MUSIL, 2005]
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COMPENDEX

Vydává: Elsevier Engineering Information, (EEi), (USA)

Retrospektiva:  1970-současnost

Aktualizace: týdně, 3 500 záznamů

On-line: COMPENDEX

Tištěné ekvivalenty: Engineering Index

Typ databáze: bibliografická

Počet záznamů: 7 552 027 záznamů (k 5/2007) [COMPENDEX, 2008]

Roční přírůstek: 650 000 záznamů [AiP Ei Compendex, 2003-2008]

Excerpuje:           4  500  titulů  časopisů,  technické  studie,  publikace  inženýrských 

společností, knihy, sborníky z konferencí [Ei Compendex, 2008]

Dostupnost WWW: STN, DIALOG, Engineering Village

Dostupnost v ČR: České  vysoké  učení  technické  v Praze,  Západočeská  univerzita  

v Plzni [Katalog STM, 2008, Univerzitni knihovna,2008]

Obsah: inženýrství,elektrotechnika, fyzika, technika, výpočetní technika

Popis

Databáze obsahuje bibliografické záznamy z oblasti inženýrství a technologií z celého světa. 

COMPENDEX se specializuje na inženýrské disciplíny: stavební, energetické,  geologické a 

biologické inženýrství;  elektronické,  elektrotechnické  inženýrství  a řízení;  chemické,  důlní 

inženýrství, kovy a paliva; mechanické, automobilové, jaderné a letecké inženýrství; počítače, 

robotiku a průmyslové roboty. 

Tezaurus  inženýrského  rejstříku  je  k dispozici  on-line  v anglickém  a  německém  jazyce. 

[COMPENDEX, 2008]

Geografové mohou  databáze  využít  zejména  z hlediska  fyzické  geografie a  přístojů 

k měření.
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INSPEC

Vydává: Institution of Engineering and Technology (IET) (Velká Británie)

Retrospektiva:  1969-současnost (archiv od roku 1898-)

Aktualizace: týdně, 9 000 záznamů

On-line: INSPEC

Tištěné ekvivalenty: Physics  Abstracts,  Electrical  and  Electronics  Abstracts,  Computer  
and  Control  Abstracts,  Information  Technology  for  Business,  
Manufacturing, & Production a Mechanical Engineering.

Typ databáze: bibliografická

Počet záznamů: 10 200 000 záznamů (4/2007) [INSPEC, 2008]

Roční přírůstek: 600 000 záznamů 

Excerpuje: 3 800 titulů časopisů a edic, sborníků z konference, výzkumné zprávy, 

vysokoškolské kvalifikační práce, monografie

Dostupnost WWW: STN, DIALOG

Dostupnost v ČR: České vysoké učení technické v Praze [Katalog STM, 2008]

Obsah: elektrotechnika, elektronika, výpočetní technika, fyzika

INSPEC je nejrozsáhlejší databáze zpřístupňující záznamy článků z fyziky, elektrotechniky, 

elektroniky, výpočetní a komunikační techniky a příbuzných oborů. 

Zahrnuje  3 tituly tištěných vědeckých referátových  časopisů  Physics  Abstracts,  Electrical  

and Electronics  Abstracts,  a  Computer  and Control  Abstracts,  který  začal  vycházet  roku 

1898,   a  dalších  2  časopisů  z oblasti  technologií:  Information  Technology  for  Business,  

Manufacturing, & Production a Mechanical Engineering. [INSPEC, 2006]

Inspec důsledně používá k indexaci a vyhledávání vlastní tezaurus, tzv.  Inspec Thesaurus, 

jehož pomocí je možné ověřovat hledané termíny. 

101



Z hlediska  geografie jsou zajímavá některá excerpovaná  témata. Podsoubor fyzika sleduje 

také  téma  geofyzika;  podsoubor  strojírenství  a  elektronika  popisuje  téma  elektronických 

přístrojů, radary a radionavigace; a podsoubor počítače počítačový software.

Od  roku  2000  mají  všechny  akademické  instituce  sdružené  v  konsorciu  ČVUT/Dialog 

neomezený přístup do INSPEC za zvýhodněných licenčních podmínek.

Výběr z více než 80 selekčních údajů umožňuje efektivní vyhledávaní v databázi INSPEC. 

Zvláště  užitečné  jsou  věcné  údaje  (tezaurus,  systematické  třídění,  specializované  oborové 

číselné,  chemické  a  astronomické  údaje)  a  dále  typ  zaměření  článku  (teoretický, 

experimentální  atd.).  Ne  všechny  systémy,  jejichž  prostřednictvím  je  INSPEC  přístupný, 

nabízejí  stejně  efektivní  rešeršní  nástroje.  Databázová  centra nabízí  uživatelům  výběr 

nejméně ze  dvou typů rozhraní,  ale rozhraní pro jednoduché vyhledávání  brání uživateli 

využít všechny přednosti databáze INSPEC [DIMMOCK, 2002]

Derwent World Patents Index  (DWPI)

Vydává: Thomson Scientific (USA)

Retrospektiva:  1963-

Aktualizace: týdně

On-line: pouze licencovaný zdroj

Tištěné ekvivalenty: DWPI Gazette Service, Chemical Patents Index, General and 
Mechanical Patents Index, Derwent World Patents Abstracts,  
Electrical Patents Index

Typ databáze: bibliografická

Počet záznamů: 30 000 000 záznamů  [DERWENT WPI, 2008]

Roční přírůstek: 1 500 000 záznamů [AiP DPWI, 2003-2008]

Excerpuje: 41 patentových autoritních zdrojů

Dostupnost WWW: STN, DIALOG

Dostupnost v ČR: Medistyl54, AiP

54 http://www.medistyl.cz/index.htm
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Obsah: farmaceutické patenty (od 1963), zemědělské patenty (od 1965), 

polymerové  a  plastové  patenty  (od  1966),  chemické  patenty 

(od 1970), a všechny patentované technologie (od 1974)

Popis

Derwent  World  Patents  Index  poskytuje  přístup  k  informacím  z  více  než  30  miliónů 

patentových dokumentů,  které  obsahují  údaje o více než  14 miliónech vynálezů.   Každý 

záznam v databázi popisuje jedinou tzv. patentovou rodinu, která obsahuje údaje od prvního 

zveřejnění vynálezu, známé jako základní patent, až po jakékoli další zveřejnění týkající se 

tohoto  vynálezu,  známé  jako  tzv.  ekvivalenty.   Záznamy  obsahují  bibliografické údaje, 

anotace a indexaci.

Podání  přihlášky patentu,  respektive její  zveřejnění a následné udělení  patentu umožňuje 

příslušné  firmě  nebo jednotlivci  chránit  si  předmět vynálezu  ve  své  zemi  i  v zahraničí. 

Teprve později jsou tyto informace uveřejněny i v dalších informačních zdrojích, například 

v odborném  tisku,  ve  firemní  literatuře  apod.  K udržení  kroku  se  světovým  vývojem  a 

k zachycení  nových  trendů  v daném oboru  je  proto  velmi  významné  sledování  patentové 

literatury.

Pro  oblast  geografie  je  využitelná v sociální  geografii v oboru  zemědělských  vynálezů, 

farmaceutických  patentů  v oboru lékařské  geografie  a  z hlediska  technologií  pro geografii 

průmyslu. Konečně budoucí vynálezci přístrojů a nástrojů pro  geografii  a  kartografii tuto 

databázi také ocení.

NTIS

Vydává: National Technical Information Service
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Retrospektiva:  1964-

Aktualizace: týdně

On-line: NTIS

Tištěné ekvivalenty: Government Reports Announcements & Index, Government Inventions  
for Licensing

Typ databáze: bibliografická

Počet záznamů: 2 300 000 záznamů 

Roční přírůstek: 75 000 záznamů

Excerpuje: zprávy, bibliografie, materiály z konferencí, sympozií, jednání, vládní 
dokumenty, články v časopisech, diplomové, bakalářské práce a 
dizertace, patenty, mikrofiše,normy, překlady

Dostupnost WWW: STN, DIALOG

Dostupnost v ČR: Medistyl, AiP

Obsah: správa  a  management,  zemědělství  a  výživa,  letectví  a 

aerodynamika,  astronomie  a  astrofyzika,  atmosférické  vědy, 

biomedicínské technologie a  výpočetní technika,  stavební průmysl, 

chemie,  stavební  inženýrství,  komunikace,  počítače,  řídicí  a 

informační  teorie,  elektrotechnika,  energie,  znečišťování  životního 

prostředí, zdravotnictví,  průmyslové a strojní inženýrství, knihovní 

a informační věda, věda o materiálech,  matematické vědy, vojenské 

vědy, lékařství a biologie, raketové a kosmické technologie, přírodní 

zdroje a vědy o Zemi,  vědy o navigaci, orientaci a kontrole, jaderná 

technika,  technologie a inženýrství oceánů, fotografie a záznamová 

zařízení, fyzika, pohony a paliva,  městské a regionální technologie 

[NTIS,2006]

NTIS obsahuje  informace  o  výzkumných  a  rozvojových  projektech sponzorovaných 

americkou  vládou,  včetně  analýz  připravovaných  federální  agenturou,  jejich  dodavately, 

nebo granty. 
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Obsahově jde o databázi nesmírně bohatou a pro obor geografie dobře využitelnou. Témata 

pro  geografii  byla  ve  výše  uvedeném  obsahu  zvýrazněna.  Obsahuje  abstrakta 

o inženýrských studiích, programových produktech a dalších výzkumných dokumentech 

připravených americkými  federálními  agenturami (NASA,  Department  of  Defense,  

Department of Energy, Environmental Protection Agency, atd.) a nevládními organizacemi z 

různých  oborů.  [AiP NTIS,  2003-2008]   Lze  se  zde  inspirovat při  tvorbě projektů,  najít 

spojení na řešitelské týmy, zjistit, kdo se zabývá podobným výzkumem či udělat komparaci. 

5.2. VOLNÉ NEKOMERČNÍ DATABÁZE   

GEODOK

Vydává: Institut für Geographie, Universität Erlangen-Nürnberg (Německo)

Retrospektiva: 1950- (zejména po roce 1980-) [ Virtual Geographic Library.., 2008]

Aktualizace: měsíčně

On-line výstupy: Virtual Geographic Library Database GEODOK

Tištěný ekvivalent: není

Elektronický ekvivalent: není 

Typ databáze: bibliografická, analytická 

Počet záznamů: 118  662 záznamů  (červenec  2008) [Virtual  Geographic  Library.., 

2008]

Roční přírůstek: cca 10 000 záznamů [HUEBNER, 2008]

Dostupnost: Internet

URL: http://www.geodok.uni-erlangen.de/

Obsah: geografie, vědy o Zemi. 

Popis
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Databáze shromažďuje analytické záznamy z profilových geografických periodik, jako jsou 

Geographische Rundschau [1949-], Praxis Geograp hie [1979-] a dalších zhruba 500 titulů 

seriálů  zejména  v německém,  anglickém  a  francouzském  jazyce.  Mimo  jiné  také  Acta  

Universitatis Carolinae : Geographica [1966-] vydávané v nakladatelství Karolinum. 

Databáze začala vznikat v roce 1994 nejprve jako interní, pro potřeby Geografického ústavu 

v německém Erlangen.  Od roku 1999,  kdy byla  poprvé  vystavena  na  Internetu,  prochází 

průběžně dalšími vývojovými změnami. Do databáze se ročně adresuje 3 milióny rešeršních 

dotazů.[HUEBNER, 2008]

Pomocné seznamy

Vstupní stránka umožňuje prohlížení  abecedního seznamu časopisů a edic.  [Zeitschriften 

und Serien…, 2008] U každého titulu je malé modré –i-, jehož prokliknutím je možno dostat 

se do Katalogu ZDB (ZDB OPAC). [ Zeitschriftendatenbank, 2008] Zde pak uživatel snadno 

zjistí, která knihovna vlastní hledaný titul a případně získá bibliografický záznam titulu.55 

Vyhledávání 

Dotazy  je  možné  formulovat podle  několika  kritérií  :  autor,  věcné  téma,  slova  z názvů 

článků, z názvů časopisů, edic nebo ISSN. Další možnost je výsledek hledání omezit rokem, 

jazykem dokumentu nebo druhem dokumentu. Používá se pravostranného maskování pomocí 

? a *. Přehlásky je možné nahradit klasicky: ae=ä, oe=ö, ss=ü. K hledání věcného tématu je 

možno k ověření používaného tvaru použít deskriptory tezauru. [Systematischer Thesaurus, 

2008]

Tab. č. 8. Systematický tezaurus databáze GEODOK, 1. všeobecná a 2. regionální geografie

SYSTEMATISCHER THESAURUS - Themengebiete in GEODOK

55 V ČR plní tuto funkci Souborný katalog časopisů CASLIN, http://sigma.nkp.cz/F/
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1. Allgemeine Geographie
1.1. Allgemeine Begriffe
1.2. Physische Geographie
1.3. Kulturgeographie
1.4. Angewandte Geographie

2. Regionale Geographie
2.1. Deutschland
2.2. Europa
2.3. Afrika
2.4. Asien
2.5. Australien, Ozeanien und Polargebiete
2.6. Amerika
2.7. Erdteilübergreifende Großräume

Pokud je  téma regionálně  vymezeno,  je  praktické  podívat  se do  regionálních hesel nebo 

hledat kód země podle normy ISO 3166 pro kódy zemí. [ISO, 2008] Méně zkušení uživatelé 

mohou začít prostým a jednoduchým vyhledáváním z libovolného pole.

Obr. č. 25. Jednoduché vyhledávání se zadáním slova nebo fráze do pole Schnellsuchen. 

   Na dotaz geographische Datenbank nalezl systém 5 záznamů.

2. Beck, G. 2006:

Geographische Nachschlagewerke

In: Geographische Revue , Band 8, Heft Nr. 2, Seite 5-36 

Behandelte Themen: Geographie/Geschichte , Geographie/Methodik , Bibliographie . Export: EndNote/RIS. 
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Literaturtyp: Aufsatz. Erlanger Signatur: 12GG / Z 16 . Andere Bibliotheksstandorte: ZDB-OPAC EZB-Volltext 

  

Obr. č.  26.  Ukázka detailu vyhledaného bibliografického záznamu v databázi GEODOK.

V jednotlivých záznamech jsou hypertextově prolinkovaná pole autorské odpovědnosti, titulu 

seriálu,  věcných hesel,  exportního formátu do  EndNote56,  dále  ZDB-OPAC,  pro informace 

o  bibliografickém  záznamu  periodika,  EZB57,  Elektronická  knihovna  časopisů v Řezně, 

objemná  databanka  světových  periodik.  [EZB,  1997-2008]  V databázi  EZB  na  principu 

semaforu zjistí uživatel, zda má zelenou, tedy přístup k plnému textu, žlutou, zpravidla přístup 

k abstraktům nebo červenou, kdy nemá oprávnění pro získávání nových informací.  

Obr. č.  27.  Rešerše z GEODOK Acta Universitatis Carolinae : Geographica. 

Celkem nalezeno 246 záznamů  od roku 1967 do roku 2006 (tj. poslední rok vydaní)58. 

Tvůrci databáze upozorňují, že prostřednictvím databáze není možné objednávat a dodávat 

dokumenty. Jde pouze o vyhledávací službu. 

GEOBIB

56 EndNote  je  systém  osobní  bibliografie,  používá  se  k  online  prohledávání  bibliografických  databází, 
organizování svých odkazů a grafických souborů a k vytváření bibliografií.
57 Elektronische Zeitschriftenbibliothek  nabízí 39 994 titulů, z toho 4 958 on-line ze všech vědních oborů. 
19 020 odborných časopisů je k dispozici volně v plných textech.  
58 Pro srovnání Národní knihovna ČR excerpuje AUC Geographica od roku 1996. Excerpce starších ročníků 
v databázi GeoDok  je však značně výběrová.
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Vydává: American  Geographical  Society  Library,  University  of  Wisconsin-
Milwaukee  (USA)

Retrospektiva: 1985-2005  [Online geographical..., 2005]

Aktualizace: měsíčně

On-line výstupy: Online Geographical Bibliography (GEOBIB)

Tištěný ekvivalent: Current Geographical Publications.

Typ databáze: bibliografická 

Dostupnost: Internet

URL: http://geobib.lib.uwm.edu/

Obsah: geografie, vědy o Zemi

Popis

 

Databáze  Geografická  bibliografie  online poskytuje  bibliografické  odkazy  na  knihy, 

periodika, články, letáky, vládní dokumenty, mapy a atlasy z Knihovny Americké zeměpisné 

společnosti na Universitě ve Wisconsin-Milwaukee. Jedná se vlastně o elektronickou verzi 

titulu  Current  Geographical Publications K indexování  databáze je využíván  předmětový 

katalog  AGSC,  jenž  odpovídá  tištěnému  rejstříku  v tištěném  periodiku  Current  

Geographical Publications. Pro dotazy před rokem 1985 je třeba vyhledat tuto tištěnou verzi.

Vyhledávání

Vyhledávání a zobrazování výsledků připomíná prostředí  Library of Congress. Uživatel má 

možnost vybrat si jednoduché nebo kombinované vyhledávání. Může volit z polí autor, název, 

předmět,  klíčové  slovo,  jméno  jako  předmět  nebo  edice.  Jednotlivá  pole  lze  kombinovat 

pomocí  boolovské  algebry.  V pravém  dolním  rohu  se  nabízí  možnost  omezení  dotazu 

podle jazyků, roku vydání nebo typu dokumentu.

Výsledky  dotazu  se  zobrazují  pod  sebou  ve zkrácených  bibliografických  záznamech. 

Po  otevření  je  možné  si  záznam prohlížet  v úplném zobrazení  nebo  ve  formátu  MARC. 
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Vybrané  záznamy  se  dají  vytisknout,  uložit  na  disk  nebo  poslat  ,  a  to  v šesti  různých 

výstupech včetně osobní citace v programu EndNote.

Obr. č. 28. Ukázka záznamu vyhledaného z GEOBIB na dotaz bibliography v názvu.

Current  Geographical  Publications  on-line [online] Milwaukee,  Wisconsin  :  University 

of  Wisconsin-Milwaukee  Library,  2006-  [cit.  2008-07-26]. ISSN 0011-3514.  1x  měsíčně. 

Dostupný z WWW :  <http://www.uwm.edu/Libraries/AGSL/cgp_toc/cgp_toc.html>

Navazuje   na  svého  tištěného  předchůdce.  Obsahy  mezinárodní  geografické  literatury 

zahrnují knihy, články, mapy, atlasy a jiné publikace. Tento neziskový projekt byl od počátku 

svého vydávání  (v roce 1938)  službou pro  akademickou obec.  Počátkem roku  2006 byl 

změněn formát periodika a nyní zahrnuje naskenované obsahy vycházejících geografických 

časopisů,  jež  jsou  seřazeny  abecedně  podle  titulů.  Databáze  je  průběžně aktualizována 

podle posledního došlého čísla. Některé edice však mají časový skluz ve vydání i několik let 

(například AUC Geographica má prodlevu 2 roky). 
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Vyhledávání

Na horní liště jsou umístěna písmena abecedy. Pokliknutím se uživatel přesune do příslušné 

části abecedy. Zde listuje tituly, a jakmile si nějaký zvolí, soubor s obsahem posledního čísla 

se otevře v pdf.

Je škoda, že obsahy starších ročníků nejsou využity a že v nich nelze vyhledávat nebo na ně 

odkazovat u jednotlivých titulů. 

Pro geografické knihovny může být praktický link ke katalogizovanému titulu preferovaného 

periodika,  ten  lze  vystavit  na  vlastních  webových  stránkách nebo  ho  zařadit 

do elektronického katalogu do pole MARC21 856.

5.3. FULLTEXTY   

Stále častěji se setkáváme s požadavkem uživatelů vůči knihovnám, dodat  plné texty přímo 

na pracovní stůl . Proto jsou plné texty velmi diskutovaným tématem, řeší se s tím spojená 

problematika autorského práva, bezpečnost dat a stupně utajení, rozsáhlá úložiště dat, která 

by zaručovala neměnnost a stálou funkčnost adresy,  ale i smysluplnost zveřejňování dat a 

dokumentů. V rámci Evropské unie probíhá masivní kampaň podpory tvorby plnotextových 

archivů. Google59 spustil beta verzi vyhledávání plných textů knih. Bibliografické záznamy 

jsou napojeny na recenze, plné texty nebo jejich části, lze je vypůjčit z knihoven nebo koupit. 

Některé  knihovny  propojují  katalogizační  záznamy  s Google  books,  čímž  jejich  katalogy 

dostávají zcela jinou dimenzi a možnosti.

59 http://books.google.cz/
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Obr. č. 29.  Ukázka bibliografického záznamu knihy z katalogu Geografické knihovny UK

Google  books spolupracuje  na  2  projektech: partnerském a  knihovna.  Pokud  uživatel 

klikne na výsledek vyhledávání konkrétní knihy z  Projektu knihovna,  zobrazí se základní 

bibliografické údaje o této knize. není-li kniha autorsky chráněná, může si ji prohlédnout a 

celou  stáhnout.  Ve  všech  případech  se  zobrazí  odkazy,  jež  ho  přesměrují na  online 

knihkupectví, ve kterých si může příslušnou knihu  zakoupit, a  knihovny, kde si ji můžete 

vypůjčit. Google má prozatím 20 spolupracujících knihoven, většinou amerických, ale jsou 

zde i  evropské a jedna japonská:  Bavorská zemská knihovna,  Katalánská národní  knihovna,  

Univerzita Complutense, Madrid, Univerzitní knihovna v Lausanne  a japonská Knihovna univerzity  

Keio.

Partnerský  program je  určen  autorům a  vydavatelům.  Google  uvádí:  „Respektujeme 

veškerou snahu, kterou vkládáte do svých knih. Proto se lidem snažíme co nejvíce ulehčit  

jejich nalezení.“ [Vyhledávání knih GOOGLE, 2008] Google nabízí vydavatelům propagaci 

jejich děl,   kontextovou  reklamu, a tím  zvýšení obratu z prodeje. Skenování celých knih 

nutně neznamená, že bude celá kniha poskytnuta čtenářům, pokud si to autor nebo vydavatel 

nebude přát. K dispozici bude jistě obsah knihy.
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Obr. č. 30.  Ukázka vyhledané knihy z Google books

5.3.1. Komerční licencované zahraniční  zdroje

ScienceDirect

Vydává: Elsevier60 (Nizozemsko)

On-line: ScienceDirect

Tištěné ekvivalenty:  tituly zpřístupňovaných dokumentů

Typ databáze: abstraktová a fulltextová databáze

Počet záznamů: 10 000 000 abstraktů

                        9 000 000 fulltextů [FAQ Science Direct, 2008]

Excerpuje: 2 500 titulů periodik, 6000 e-knih, knihy, edice 

60  http://www.elsevier.com/wps/find/homepage.cws_home
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Dostupnost WWW: Elsevier

Dostupnost v ČR: např. konsorcium pro 1N04186 - Multilicence pro zajištění kontinuity 
přístupu k přírodovědným informačním zdrojům (PřF UK v Praze) 
2005-2008 [Projekt 1N04186, 2004], ad.

Obsah: databáze plných textů periodik z oboru přírodních věd a technologií, 

částečně  ekonomických  přírodních  věd,  energie,  psychologie  a 

sociálních věd.

Popis

Nejrozsáhlejší  odborná plnotextová databáze  současnosti  od  vydavatele  Elsevier 

orientovaná  především na přírodní  vědy a  technologie.  Přístup k plným textům je možný 

pouze v případě předplacených konzorciálních titulů.

ScienceDirect má k dispozici propracovaný systém školení, návodů a průvodců v 6 světových 

jazycích61.

Vyhledávat  lze  v jednoduchém i kombinovaném prostředí  z polí:  název;  abstrakt;  klíčová 

slova;  název  časopisu  nebo  knihy;  ročník;  číslo,  strana.   Je  možné  si  také  zvolit  název 

periodika  a  listovat  jím  podle  ročníků  a  jednotlivých  čísel.  V databázi  uživatel  může 

vyhledávat, prohlížet si rejstříky a používat kontextovou nápovědu.

S vyhledanými záznamy lze  dále pracovat. Služba je zasílá emailem, popřípadě exportuje 

citace. Je možné je utřídit podle data nebo podle relevance (viz vpravo nahoře). V horní lince 

oznamuje  počet  nalezených záznamů  ze  zadaného  dotazu  demography  AND  database, 

omezeného na vyhledávání od roku 2006. Na levé straně obrazovky se zobrazuje  analýza 

rešeršního dotazu. Typ vyhledaných dokumentů, název, rok. Tyto výsledky je možné dále 

upravovat.  U čísel  záznamů jsou  2 okénka,  jedno slouží  k označení  vybraného záznamu, 

druhé oznamuje, zda je titul předplacený, zelený, plnotextově přístupný nebo zda je přístupný 

pouze s abstraktem. 

Pro geografii představuje opravdu velmi cenný zdroj plnotextových informací.

61 http://help.sciencedirect.com/robo/projects/sdhelp/home.htm
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Obr. č.  31. Ukázka výsledku z rešerše demography AND database v ScienceDirect

ProQuest

Vydává: ProQuest62 (Velká Británie)

Retrospektiva:  1971-

Aktualizace: průběžně (novinové články do 48 hodin)

Tištěné ekvivalenty: tituly excerpovaných periodik

Elektronický ekvivalent: CD-ROM

Typ databáze: bibliografická s abstrakty, plnotextová

Excerpuje: 6 000 titulů periodik (bibliografické), 3 000 titulů (plné)

62 http://www.proquest.co.uk/default.shtml
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Dostupnost v ČR: Seznam českých vědeckých institucí s licencovaným 
přístupem63

Obsah: humanitní a společenské  obory,  obchod,  medicínu,  aplikované 

přírodní vědy, výpočetní a telekomunikační techniku

Popis

ProQuest  5000  je  ucelená  báze dat  zpřístupňující  články z periodik,  která  jsou dostupná 

prostřednictvím služby ProQuest. Zpřístupňuje zhruba k polovině článkové bibliografie plné 

texty s obrázky resp. faksimile původního článku.

Obsah služby ProQuest 5000 je  rozdělen do řady samostatných bází, se kterými je možno 

pracovat  individuálně  nebo v libovolných  kombinacích:  všeobecná periodika;  společenské 

a humanitní  obory;  medicína;  aplikované  přírodní  vědy;  výpočetní  a telekomunikační  

technika; obchod, ekonomika a management.

Vyhledávání

Vyhledávání  je  plnotextové,  booleovské,  pomocí  klíčových  slov  a  pokročilé  vyhledávání. 

Existuje zde možnost automatického vyhledávání plurálu, pravopisných variant (například 

labour-labor) a synonym. [AiP Proquest, 2008] 

Služba  Library Holdings pomáhá uživatelům.  Knihovny si  mohou zadat  tituly periodik, 

které vlastní ve fondech, čtenáři poté v průběhu vyhledávání snadno zjistí, které články jsou 

dostupné. ProQuest má vlastní školící webové stránky64.

Tab. č. 9.  Tabulka použitelnosti relevantních EIZ pro geografické disciplíny.

název fyzická sociální kartografie demografie

63 http://infozdroje.cz/infoinstituce.php?pr_id=20
64 http://www.proquest.co.uk/pqtraining/tutorials.shtml
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licencovaného 
EIZ

geografie geografie

GeoRef ANO - - -
GeoBase ANO - - -
GeoScienceWo
rld

ANO - - -

Web of Science ANO ANO ANO ANO
Social Sciences 
Citation Index 

- ANO - ANO

Current 
Contens 
Conect

ANO ANO ANO ANO

INSPEC ANO - ANO -
Derwent World 
Patents Index

- ANO ANO -

NTIS ANO ANO ANO ANO
ScienceDirect ANO ANO ANO ANO
ProQuest ANO ANO ANO ANO
název volného 
EIZ

fyzická 
geografie

sociální 
geografie

kartografie demografie

GEODOK ANO ANO ANO ANO
GEOBIB ANO ANO ANO ANO
Google books ANO ANO ANO ANO

5.3.2. České plnotextové volné zdroje pro geografii

V Česku se začínají objevovat  repozitáře na velké objemy plných textů. STK začala řešit 

v letošním  roce  projekt  NUŠL,  Národní  úložiště  šedé  literatury65,  oddělení  článkové  

bibliografie NK ČR se dlouhodobě věnuje zpřístupňování  plných textů článků66 a  NK ČR 

chystá  repozitář na  ukládání  velkého  množství  plných  textů.  UK začíná  pracovat 

na  repozitáři  vysokoškolských kvalifikačních prací a  mnoho vysokých  škol  v česku již 

plnotextové vysokoškolské kvalifikační práce zpřístupňuje67. 

AV ČR zpřístupnila ve studovně prezídia v Praze plné texty časopisů vydaných kmenovým 

nakladatelstvím.

V oddělení  článkové  bibliografie  NK  ČR  byly  a  jsou  nadále  propojovány  záznamy 

z celostátních deníků  (Mladá fronta Dnes, Právo, Haló noviny, České slovo, Hospodářské  

noviny, Lidové noviny, Právo aj.) s elektronickou formou příslušných článků ; i nadále jsou 

propojovány záznamy článků z některých časopisů (Respekt a Reflex, Týden, Ekonom aj.)

Projekt  mohl  být  realizován  v rámci  grantových  programů  Věda  a  výzkum (dále  VaV) 

Propojení analytických záznamů s plnými texty a optimalizace zpřístupnění plných textů a 
65 http://nusl.stk.cz/index.php/Hlavn%C3%AD_strana
66 http://full.nkp.cz/
67 http://www.evskp.cz/registry.php?tsekce=1
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Souborná databáze Kooperačního systému článkové bibliografie - optimalizace integrace a  

správy heterogenních dat. [ANL, 2005]

 Dále  jsou  propojovány  záznamy  s  plnými  texty  periodik,  která  jsou  volně  dostupná 

na Internetu : odborná knihovnická periodika (Ikaros, Národní knihovna, U nás, Bulletin  

aj.)  a  periodika  jiných  oborů  (Lesnická  práce,  Psychiatrie,  Psychologie  dnes,  Vesmír,  

Harmonie, Collection of Czechoslovak Chemical Communications, Veřejná správa a řada 

dalších). 

Plný text je funkční v kódu ISO 8859-2 nebo v kódu CP 1250. 

Externí  uživatelé se  pro  zobrazení  plného textu  musí  zaregistrovat a  přihlásit.  Záznamy 

s propojením na plný text je možno vyhledat např. přes přístupový soubor Zdrojový dokument 

při  volbě  dílčí  báze  Plné  texty68.  Propojení  s  plnými  texty  bude  průběžně  doplňováno 

u nových i starších záznamů. [ANL, 2005]

Obr č. 32. Ukázka vstupního rozhraní do databáze plné texty článků NK ČR

Katalogy knihoven propojují dokumenty s plnými texty nebo alespoň s anotacemi a obsahy 

děl.

68 http://full.nkp.cz/
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Také  na  Internetu se  jako  výsledky  projektů nebo  učební  materiály objevují  kvalitní 

odborné plné texty. Jejich problémem je nestálost a neschopnost udržet se dlouhodobě nebo 

dokonce trvale na jedné adrese.  

Některá  nakladatelství zveřejňují  části  knih  z reklamních  důvodů.  Zkrátka  vše  směřuje 

k plným  textům  a  jejich  zpřístupnění na  webu.  Zároveň  se  úspěšně  rozvíjí  trh 

s elektronickými časopisy a knihami.

5.4.  E-SLOVNÍKY   

E-slovníky pro geografii jsou výkladové a jazykové. Příkladem výkladového geografického 

slovníku pro fyzickou geografii je Geologická encyklopedie on-line od J. Petránka z České 

geologické služby.

PETRÁNEK, J. Geologická encyklopedie on-line [online]. Praha : Česká geologická služba, 

2007 [cit. 2008-07-26]. Dostupný z WWW : 

<http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl>

 Jejím základem je Malá encyklopedie geologie, kterou v roce 1993 vydal vlastním nákladem 

jeden  z  předních  českých  geologů  Jan  Petránek.  Jeho  encyklopedie  byla  se  souhlasem 

a za spolupráce autora digitalizována a je dále doplňována o nové termíny. Původní kresby 

pérem byly částečně překresleny J. Synkem a některé termíny budou doplněny fotografiemi. 

V  současné  době  předkládá  encyklopedie  vysvětlení  2  621 hesel  (k  25.01.2008). 

[PETRÁNEK, 2007] 

Vyhledávání probíhá v jednom vyhledávací poli. Vyhledaný termín obsahuje vysvětlení hesla, 

zpravidla  obrázek,  odkazy  a  vztahy k dalším heslům.  K dispozici  jsou  rejstříky,  seznamy 

tabulek a obrázků a nápověda. Často využívaný a vyhledávaný je Anglicko-český geologický 

slovník, který se zde nabízí.

Geologická  encyklopedie  je  otevřeným  dílem  a  na  jejím  doplňování  se  mohou  podílet 

i uživatelé. Mohou nabídnout zpracování chybějícího termínu, nebo obrázky či fotografie k již 

existujícím  termínům.  V  obou  případech  se  nabízí  autorství  hesel  nebo  fotografií.

[PETRÁNEK, 2008]

Příkladem jazykového  oborového  slovníku  je  výše  zmiňovaný  Anglicko-český  geologický  

slovník.
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ZEMAN, O; BENEŠ, K…[et al.] [online]. Anglicko-český a česko-anglický geologický 

slovník .     Praha : Česká geologická služba, 2007 [cit. 2008-07-26]. Dostupný z WWW: 

<http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/gslov.pl>

Slovník  je  elektronickou  podobou  Geologického  slovníku autorů  Otakara  Zemana,  Karla 

Beneše  a  kolektivu  vydaného  v  roce  v  roce  1985  nakladatelstvim  Academia.  Některé 

chybějící termíny do slovníku doplnili: Zdeněk Kukal, Petr Hradecký, Vladislav Rapprich a 

Marcela Stárková. V položce termín je možné uvést hledaný termín, nebo jeho část. Mohou 

se zadávat i víceslovné termíny, hledání pak probíhá formou hledání slovního spojení. Pokud 

není uveden směr překladu, vyhledávání proběhne v českých i anglických termínech.

Pro české víceslovné termíny platí větší volnost ve slovosledu. V případě jazyka anglického 

je třeba obezřetnosti při zadávání termínů, viz například:

cavern limestone = kavernózní vápenec 

limestone cavern = vápencová krasová jeskyně. [ZEMAN; BENEŠ, 2007]

5.5. E-ČASOPISY A ČLÁNKY  

Databáze české článkové bibliografie pro geografii

V kapitole o tištěných bibliografiích bylo pojednáno o předchůdcích databáze ANL. Jednalo 

se  o  tištěný  titul  Články  v českých  časopisech.  Od  roku  1993  je  v oddělení  článkové 

bibliografie NK ČR budována databáze pro analytický popis ANL. Je také součástí České 

národní bibliografie, jež je rovněž dostupná jako volný zdroj na Internetu69.

V současnosti  je  plně funkční  koordinovaný kooperační  systém,  v němž vědecké,  odborné 

a  regionální  knihovny  přispívají  do  databáze.  Od  roku  2000  jsou  vyvíjeny  mechanismy 

k propojení článkové bibliografie a plných textů.

ANL : Články v českých novinách, časopisech a sbornících

Vydává: Oddělení článkové bibliografie NK ČR

Retrospektiva: 1990/1991-současnost

Aktualizace: průběžná

On-line: databáze ANL

Tištěný ekvivalent: není

69 http://aip.nkp.cz/
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Elektronický ekvivalent: CD-ROM : Česká národní bibliografie

Typ databáze: bibliografická s anotacemi

Počet záznamů: 1 100 000 záznamů [ANDĚROVÁ, 2008]

Roční přírůstek: 70 000  záznamů

Dostupnost: volný nevýdělečný zdroj

Obsah: filozofie, psychologie, knihovnictví, náboženství, politika, ekonomika, 

ekonomie,  sociologie, právo, pedagogika, matematika a přírodní vědy, lékařství (okrajově), 

technika a průmysl (omezeně), hudba, film, výtvarné umění, sport (omezeně), jazykověda a 

literatura, historie, geografie a všeobecnosti. 

Popis 

ANL  je  soubornou  databází  výběrově  zpracovaných  článků  a  statí,  které  jsou  obsaženy 

v seriálech (periodicky vycházejících dokumentech) a sbornících vydávaných na území ČR. 

Báze  vzniká  v  rámci  Kooperačního  systému  článkové  bibliografie (Národní  knihovna 

České  republiky,  krajské  knihovny,  Moravská  zemská  knihovna,  Ústav  zemědělských 

a  potravinářských informací, Národní pedagogická knihovna Komenského, Státní technická  

knihovna, Národní filmový archiv). [ANL, 2005]

 České seriály z oboru geografie a hraničních oborů excerpované NK ČR 

Přibližně  25  titulů profilových  periodik  pro  obor  geografie je  dlouhodobě  excerpováno 

oddělením článkové bibliografie  Následující přehled přináší konkrétní údaje o jednotlivých 

titulech včetně  další  dostupnosti  v ČR.  Kromě toho databáze  obsahuje řadu  regionálních 

článkových bibliografií.

Je uveden počet bibliografických záznamů v databázi ANL  k 1. 3. 2008, dále je upřesněna 

dostupnost článkové bibliografie na území ČR.

1. Acta  onomastica. Praha  : Ústav  pro  jazyk  český  Akademie  věd  České 

republiky, [1995]-. Ročenka. ISSN 1211-4413.

Excerpováno od roku: 1997-2006  (NK), k 1. 3. 2008: 238  záznamů 
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Dostupnost online v ČR: databáze:  ANL NK

2. Acta Universitatis Carolinae : Geographica.  Praha : PřF UK, Karolinum, 1966- . 

2x ročně. ISSN 0300-5402.

Excerpováno od roku: 1996-1998 (NK), k 1. 3. 2008: 101 záznamů70

1966-2004 (Mezinárodní geografická bibliografie) 

1969-2004 (databáze GEODOC)

Dostupnost online v ČR: databáze:  ANL NK,  GEODOC

  

     Obr. č. 33. Ukázka záznamu článkové bibliografie z databáze ANL.

3. Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : GTA, 1959-. 4x ročně. 

ISSN 0011-8265.

Excerpováno od roku: 1993-současnost (NK), k 1. 3. 2008: 1424  záznamů 

Dostupnost online v ČR: databáze:  ANL NK

70 Díky vstřícnosti PhDr. Ivany Anděrové, byla odd. článkové bibliografie NK ČR dokončena excerpce AUC : 
Geographica k poslednímu vydanému číslu v roce 2006, v databázi k 1. 8. 2008: 314 záznamů s anotacemi.
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4. Doprava : odborný provozně ekonomický měsíčník pro všechna dopravní odvětví. 

 Roč.  1,  č.  1  (1959)-.  Praha  : Dopravní  nakladatelství, 1959-.  6x  ročně. 

ISSN 0012-5520.

Excerpováno od roku: 1993-současnost (NK), k 1. 3. 2008: 410 záznamů 

Dostupnost online v ČR: databáze:  ANL NK

5. Geodetický  a  kartografický  obzor  : odborný  a  vědecký  časopis  Českého  úřadu 

zeměměřického a katastrálního a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej  

republiky.  Praha : Vesmír, 1955-. 1x měsíčně.  ISSN 0016-7096.

Excerpováno od roku: 1991-současnost (NK), k 1. 3. 2008: 1081 záznamů 

Dostupnost online v ČR: databáze:  ANL NK

6. Geografické rozhledy : výuka a popularizace geografie, ekologická výchova. Praha : 

Česká geografická společnost, 1991-. 5x ročně. ISSN 1210-3004.

Excerpováno od roku: 1993-současnost (NK), k 1. 3. 2008: 868 záznamů

Dostupnost online v ČR: databáze:  ANL NK

7. Geografie  :  sborník  České  geografické  společnosti.  Praha  :  Nakladatelství  České 

geografické společnosti, 1996-. 4x ročně. ISSN 1212-0014. ISSN 1210-115X (chyb.).

Excerpováno od roku: 1996-současnost (NK), k 1. 3. 2008: 290  záznamů

Dostupnost online v ČR: databáze:  ANL NK

8. Geografie.  Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Katedra geografie. Brno : 

Masarykova univerzita, [199-?]-1998. 

Excerpováno od roku: 1993-1998 (NK), k 1. 3. 2008: 26  záznamů

Dostupnost online v ČR: databáze:  ANL NK
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9. Historická geografie. Praha : Historický ústav ČSAV, 1968- . Vychází nepravidelně. 

ISSN 0323-0988.

Excerpováno od roku: 2001--současnost (NK), k 1. 3. 2008: 73 záznamů

Dostupnost online v ČR: databáze:  ANL NK

10.Lidé a  země : ročenka populárně vědeckého zeměpisného a cestopisného 

měsíčníku. Praha : Academia, 1961-1990. 1x ročně.

Excerpováno od roku: 1997-současnost (NK), k 1. 3. 2008: 1914  záznamů 

Dostupnost online v ČR: databáze:  ANL NK

11. Meteorologické zprávy = Meteorological Bulletin : časopis pro odbornou veřejnost. 

 Roč.  1,  č.  1  (1947)-.  Praha  : Český  hydrometeorologický  ústav, 1947-.  6x  ročně. 

ISSN 0026-1173.

Excerpováno od roku: 1991-2003 (NK), k 1. 3. 2008: 527  záznamů 

Dostupnost online v ČR: databáze:  ANL NK

12. Mezinárodní politika. Roč. 14 [1], č. 1 (1990)-. Praha : Orbis, 1956-. 1x měsíčně. 

ISSN 0543-7962.

Excerpováno od roku: 2002-současnost (NK), k 1. 3. 2008: 2994  záznamů

Dostupnost online v ČR: databáze:  ANL NK

13. Mezinárodní  vztahy. Roč.  1,  č.  1  (1966)-.  Praha  : Ústav  mezinárodních 

vztahů, 1966-. 4x ročně. ISSN 0323-1844.

Excerpováno od roku: 1990-současnost (NK), k 1. 3. 2008: 682  záznamů 

Dostupnost online v ČR: databáze:  ANL NK
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14. Miscellanea  geographica  Universitatis  Bohemiae  Occidentalis.  Západočeská 

univerzita.  Plzeň  : Západočeská  univerzita, [1993]-  .  Vychází  nepravidelně.  ISSN 

1213-7901.

Excerpováno od roku: 1993-1995; 2000; 2005. (NK), k 1. 3. 2008: 60  záznamů 

Dostupnost online v ČR: databáze:  ANL NK

15. Moderní obec: měsíčník pro komunální politiku a regionální rozvoj.   Roč. 1, č. 1 

(leden 1995)-. Praha : Economia, 1995-. 1x měsíčně. ISSN 1211-0507.

Excerpováno od roku: 2003-současnost (NK), k 1. 3. 2008: 3178  záznamů 

Dostupnost online v ČR: databáze:  ANL NK

16.Moravian Geographical Reports. 1993- , roč. 1, č. 1- . Brno : Akademie věd České 

republiky, Ústav geoniky, 1993-. 2x ročně. ISSN 1210-8812.

Excerpováno od roku: 1993-současnost. (AV ČR)

Dostupnost online v ČR: databáze:  AV ČR: Dostupný z WWW: 

<  http://www.geonika.cz/CZ/CZresearch/CZMgr.html  >  

Full text: 2005 : http://www.geonika.cz/CZ/CZresearch/CZMgr.html

17. Nika: časopis pro ochranu přírody a životního prostředí. Roč. 1, č. 1 (1980)-. Praha 

: Český svaz ochránců přírody Nika, 1980-. 1x měsíčně. ISSN 0862-514X.

Excerpováno od roku: 1992-2006 (NK), k 1. 3. 2008: 660  záznamů 

Dostupnost online v ČR: databáze:  ANL NK

18. Obec a finance: odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí a měst. Roč. 1, č. 

1 (1996)-. Praha : Triada, 1996-. 5x ročně. ISSN 1211-4189.

Excerpováno od roku: 1996-současnost (NK), k 1. 3. 2008: 980  záznamů 

Dostupnost online v ČR: databáze:  ANL NK
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19. Sborník  prací  Přírodovědecké  fakulty  Ostravské  univerzity.  Geografie-Geologie. 

Ostravská  univerzita.  Přírodovědecká  fakulta.  1993-  ,  [vol.]  136,  č.  1-  .  Ostrava  : 

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 1993- . Ročenka. ISSN 1213-841X.

Excerpováno od roku: 1993-1995 (NK), k 1. 3. 2008: 18 záznamů 

Dostupnost online v ČR: databáze:  ANL NK

20.Scripta  Facultatis  scientarum  naturalium  Universitatis  Masarykianae  

Brunensis. Geography. Masarykova  univerzita. Přírodovědecká  fakulta. 

Brno : Masaryk University, [19--]- . Vychází nepravidelně. 

Excerpováno od roku: 2000 (NK), k 1. 3. 2008: 6  záznamů 

Dostupnost online v ČR: databáze:  ANL NK

21.Sociologický  časopis = Czech  sociological  review.   Roč.  1,  č.  1  (1965)-. 

 Praha : Sociologický ústav AV. ČR, 1965-. 4x ročně. ISSN 0038-0288.

Excerpováno od roku: 1998-současnost (NK), k 1. 3. 2008: 1450  záznamů 

Dostupnost online v ČR: databáze:  ANL NK

22.Statistika: ekonomicko-statistický časopis. Roč. 1, č. 1 (1964)-. Praha : GTA, 1964-. 

6x ročně. ISSN 0322-788X.

Excerpováno od roku: 1995-současnost (NK), k 1. 3. 2008: 1473 záznamů 

Dostupnost online v ČR: databáze:  ANL NK

23.Urbanismus a územní rozvoj. Č. 1 (1998)-. Brno : Ústav územního rozvoje, 1998-.6x 

ročně. ISSN 1212-0855.

Excerpováno od roku: 1998-současnost (NK), k 1. 3. 2008: 685 záznamů 

Dostupnost online v ČR: databáze:  ANL NK

126



24.Veřejná správa: týdeník vlády České republiky. Roč. 9, č. 27 (1998)-.   Praha : MV 

ČR, 1998-.1x za dva týdny. ISSN 1213-6581.

Excerpováno od roku: 2005-současnost (NK), k 1. 3. 2008: 2740 záznamů 

Dostupnost online v ČR: databáze:  ANL NK

25.Vodní hospodářství = Water management : voda - ovzduší - půda - odpady. Roč. 45, 

č. 1 (1995)-. Praha : Nadace Voda a vzduch, 1995-. 1x měsíčně. ISSN 1211-0760.

Excerpováno od roku: 1992-1993 (NK), k 1. 3. 2008: 160 záznamů 

Dostupnost online v ČR: databáze:  ANL NK

26.Země světa: zeměpisný a cestopisný měsíčník. Praha : ABC-Info, 2002-. 1x měsíčně. 

ISSN 1213-8193.

Excerpováno od roku: 2002-současnost (NK), k 1. 3. 2008: 1029  záznamů

Dostupnost online v ČR: databáze:  ANL NK

5.5.1. Plnotextové časopisy přístupné na Internetu

Vojenský geografický obzor : sborník geografické služby AČR. Vojenský topografický 

ústav. Praha : Ministerstvo obrany ČR, Hlavní úřad vojenské geografie, 2001- . 2x ročně. 

ISSN 1214-3707. ISSN 1211-0701 (chyb.).

Přehled článků od roku: 2003-současnost. (Nejde o bibliografii, přehled článků.)

Dostupnost online v ČR: databáze:  Ministerstvo obrany ČR

Full texty: 2003-2007 dostupný z WWW: http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=7162

Moravian Geographical  Reports. 1993-  ,  roč.  1,  č.  1-  .  Brno : Akademie  věd  České 

republiky, Ústav geoniky, 1993-. 2x ročně. ISSN 1210-8812.
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Full text: 2005 : <http://www.geonika.cz/CZ/CZresearch/CZMgr.html>

Mezinárodní  politika. Roč.  14  [1],  č.  1  (1990)-. Praha  : Orbis, 1956-.  1x  měsíčně. 

ISSN 0543-7962.

Full text: vždy kromě posledního ročníku, dostupné z WWW: <http://www.iir.cz/display.asp?

ida=151>

Plnotextové e-časopisy v zahraničí

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)

Vydává: Universitätsbibliothek Regensburg (Německo)

Retrospektiva: podle titulů periodik

Aktualizace: průběžně

On-line výstupy: Elektronische Zeitschriftenbibliothek

Tištěný ekvivalent: není

Počet titulů: 34 776 titulů (k 1.8. 2008) [Elektronická knihovna časopisů, 2008]

Typ databáze: katalog časopisů, bibliografická, fulltextová

Dostupnost: Internet

URL: http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/

Obsah: multioborový

Popis

Elektronická  knihovna  časopisů EZB  je  projektem  Univerzitní  knihovny v  německém 

Regensburgu.  Jde  o  obsáhlý  katalog  vědeckých  elektronických časopisů (34 776 titulů) 

v  různých  jazycích  budovaný  zhruba  482 knihovnami.  [Elektronická  knihovna  časopisů, 

2008]  Projekt  byl  zahájen  v  roce  1997 ve  spolupráci  s  Univerzitní  knihovnou Technické 
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univerzity v Mnichově. Do projektu se postupně zapojovaly knihovny z německy mluvících 

zemí  i  knihovny  z  dalších  států.  Právě  tato  spolupráce  mnoha  institucí  je  jednou 

z významných hodnot databáze. V Česku se v roce 2002 se do projektu zapojila Knihovna 

Evangelické teologické fakulty UK a v roce 2003 NK ČR.  

V následující  tabulce  jsou  uvedeny  statistiky  titulů  profilových periodik  z geografie 

a hraničních oborů

Tab. č. 10. Profilové časopisy v databázi EZB k 31. 12. 2007 [EZB Jahresberich, 2008]

předmět Počet všech titulů Počet licencovaných 

titulů

Počet volně 

přístupných titulů

geografie 64 5 59

vědy o Zemi 87 17 70

sociologie 234 14 220

Dostupnost

Elektronické časopisy v EZB jsou rozděleny do 3 kategorií podle dostupnosti:

 volně dostupné

 předplacené tituly dostupné v rámci knihovny 

 částečně dostupné plné texty (např. jen za určité roky)

 nedostupné zdroje

EZB obsahuje odkazy na celkem více než 38 400 časopisů, z toho jich je téměř 19 239 volně 

dostupných.  [HUTZLER,  20008]  Volně  dostupné  zdroje  lze  prohlížet  v  samostatném 

adresáři  Directory  of  Free  Access  Journals71.  Předmět  geografie nabízí  238 volně 

přístupných titulů k 1.8. 2008.72 Je možno prohlížet i podle titulů periodik.

Záznamy časopisů obsahují  základní  popisné údaje  včetně  ISSN a  oborové třídění  do  43 

oborů.  Vyhledávání je možné z mnoha hledisek.

71 http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/dfaj
72 http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=1&lang=en&notation=R&sc=&lc=C
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Při  výběru titulů do databáze EZB jsou přesně stanoveny obsahové i formální podmínky, 

které musí titul splňovat.

Při  zapojování  nové  knihovny do  systému  využívá  přistupující  knihovna  již  vytvořené 

záznamy titulů. Knihovny, které mají přístup ke skupině titulů v multilicenčních databázích 

(např. Elsevier ScienceDirect, ProQuest5000) mohou požádat správní centrum v Regensburgu 

o aktivaci všech obsažených titulů.

Přínosem  kooperace mnoha  knihoven  je  podchycení  elektronických  zdrojů z  různých 

jazykových a geografických oblastí. [HUTZLER, 2003]

5.6. E-LEARNING PRO GEOGRAFII  

Tradiční způsoby vzdělávání v kamených budovách jsou v současnosti doplňovány  novými 

formami vzdělávání, využívajícími nové technologie. Jde o multimediální, zábavnější a tím 

efektivnější  výukové  programy  přístupné  prostřednictvím  elektronických  zdrojů, 

ale i o online kurzy po Internetu, ať už ve formě samostudia nebo s aktivní  účastí lektora 

ve virtuálních třídách. Lze je aplikovat pro všechny věkové skupiny, pro děti, mládež, dospělé 

i seniory. 

E-learning je  momentálně  velmi  diskutovaným  a  perspektivním způsobem  vzdělávání. 

Výhody jsou pochopitelné, převažují finanční jako úspora za dopravu, ubytování, pronájem 

školících místností, za lektory, tisk  a nákup učebnic. Druhou oblastí výhod je úspora času, 

doba transportu, organizaci,  komunikace s učiteli,  žáky,   možnost svobodného využití času 

v době, kdy je to pro účastníka nejvhodnější například po pracovní době, o prázdninách, apod.

Ve  školách se  e-learningu  využívá  jako  vhodný  doplněk  k výuce.  Je  možné  vystavovat 

prezentace  na  stránkách  školy,  půjčovat  studentům  výukové  programy,  krátké  filmy  se 

zpracovávají pro výuku například na YouTube73. 

Možností  je  opravdu  celá  řada,  záleží  na  schopnostech  a  vynalézavosti  pedagogů  nebo 

institucí, které se rozhodnou e-learning provozovat. Některé materiály jsou volně přístupné 

i externistům, jiné pouze přihlášeným účastníkům kurzů. 

Velmi oblíbený fenomén  YouTube  nabízí  na dotaz  geography, tutor 35 výsledků.  Některé 

výukové  programy  jsou  z NASA.  Programy  připravuje  i  National  geographic a  další 

renomované instituce.  Pokud se učitelé  zaměří  na konkrétní  problém,  najdou jistě  mnoho 

73 http://www.youtube.com/

130



pozoruhodných pomocníhů pro výuku, z oblasti fyzické, sociální a regionální geografie, ale 

i z kartografie. Příkladem je vzdělávací video NASA k polární záři74. 

E-learning pro geografii  prezentuje například projekt určený především učitelům zeměpisu 

pod  hlavičkou  e-geografie s názvem  Výuka  v terénu75,  které  pro  vytvořili  geografové 

z českých univerzit,  středních  a  základních  škol s podporou Ministerstva  školství,  mládeže 

a  tělovýchovy ČR.  Stránky mají  představit  geografii  jako  obor  a  „jak  ji  můžete  využívat  

v běžném životě.“ [MARADA, 2005] Stránky obsahují především rozmanité návrhy výuky 

zeměpisu v terénu (ale i ve třídě) pro žáky základních a středních škol.

Jednotlivé záložky nabízejí  úkoly do terénu, den zeměpisu, přihlášení, třeboňsko, odkazy. 

Uživatel musí být registrován. Nevýhodou stránek je, že nejsou aktualizovány.

Obr. č. 34.  Ukázka výukového materiálu o jaderných elektrárnách.

Někteří  vysokoškolští  pedagogové si  připravují  vlastní  výukové  stránky  pro  studenty. 

Příkladem  je  V.  Herber  z Masarykovy  univerzity  v Brně.  Vytvořil  si  stránky 

74 http://www.youtube.com/watch?v=ZqqTiiCgyUc
75 http://www.egeografie.cz/
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Herber.kvalitně76.  Zájemci  zde  mohou  studovat  témata:  Geografie  Slovenska,  Geografie  

světového  oceánu,  Přírodní  katastrofy,  Fyzická  geografie  České  republiky,  Krajinná 

ekologie a dálkový průzkum Země. Mají přístup i do témat přednášených v rámci letní školy 

geografie.[HERBER, 2001-2008]

Například Herberovy Přírodní  katastrofy  a  environmentální  hazardy představují 

samostatnou  multimediální  výukovou  příručku na  velmi  vysoké  obsahové  i  formální 

úrovni. Zájemci zde najsou kromě odborných textů i animace, fotografie a modely.

Obr. č. 35. Ukázka výborné multimediální výukové příručky z geografie.

R.  Grygar  a  J.  Jelínek  z Institutu  geologického  inženýrství  Hornicko-geologické  fakulty  

v  Ostravě připravili  multimediální  učebnici,  Geomorfologie  pro  technické  obory77. 

[GRYGAR,  JELÍNEK,  2008].  Přednášky  obsahují  14  rozpracovaných  témat.  Dále  jsou 

k dispozici cvičení, literatura, vyznamné odkazy.

76 http://www.herber.kvalitne.cz/
77 http://geologie.vsb.cz/geomorfologie/
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K. Hrach připravil  Interaktivní  sbírku úloh ze statistiky78 na  Fakultě  sociálněekonomické  

v Ústí nad Labem. Stránka je podle autora: „určena těm, kteří si chtějí samostatně procvičit  

vybrané části statistiky“.  [HRACH,  2003] Učebnice obsahuje 5 kapitol a odkazy. Ocení ji 

především demografové.

Geografický server79 vytvoříl T. Brabec. [BRABEC,  2002-2008] Uživatelé si mohou vybrat 

stát,  o  němž  hledají  informace.  Dále  je  k dispozici  8  odborných,  rozpracovaných  témat 

z  oboru  geografie:  matematická,  fyzická,  sociální,  politická  a  regionální  geografie, 

geografie ČR, mapy a světová čísla.  Je připravena soutěž  Zeměpisný milionář v různých 

stupních pokročilosti, což lze jistě s úspěchem využít při výuce. Pro komunikativní zvídavce 

je připravena návštěvní kniha. Obrazovky jsou jednoduché a snadno ovladatelné. Pro výuku 

zde postrádám kromě map, které jsou součástí, i další obrazový nebo multimediální doprovod.

Zahraničí 

Ze zahraničních výukových portálů geografie je nejslavnější About.com pro geografii80.

Jde o propracovaný  výukový portál s interaktivním učitelem,  M. Rosenbergem,  který je 

také  odpovědný  za  stránky  About.com.  Producentem  stránek  je  The  New  York  Times 

Company. Pokud se zájemce o výuku  zaregistruje,  dostává pravidelné týdenní  Newsletter 

ze světa geografie a může se účastnit e-learningového kurzu Geografie 101 online.

Domácí stránka je rozdělena do mnoha podpolí. 

Hlavní výběr nabízí následující informace:

Geografie;  Co  je  geografie?;  mapy;  a  fyzická  a  kulturní  geografie.  Nabízí  se  velké 

množství moderních a aktuálních témat, ale i klasické informace. Například o aktuální řádění 

hurikánu Gustav v Mexickém zálivu. [ROSENBERG, 2008]

Stránka  Co je geografie? nabízí vyčerpávající zdroje z oboru geografie. Jsou zde seznamy 

superlativů  z oboru;  informace  o  geografickém  vzdělávání;  regionální  geografie; 

obyvatelstvo; historická geografie; čas a časové zóny; zajímavosti; zeměpisné hry a kvízy; 

a další zdroje.

Stránka  mapy  v About.com představuje  zdroje  elektronických  map  volně  dostupných 

na Internetu. Jsou zde i informace, jak nejlépe mapy využít. [ROSENBERG, 2008] Jednotlivé 

oddíly  představují:  světové  mapy;  mapy  států;  silniční  mapy;  slepé  mapy;  použití 

a porozumění mapám; GIS a GPS; mapy historické, místopisné a amerických regionů.

78 http://fse1.ujep.cz/KMS_statistika.asp
79 http://www.zemepis.com/index.php
80 http://geography.about.com/
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Stránka  s názvem  fyzická  a  kulturní  geografie  zpřístupňuje  zdroje  pro  všechny  odvětví 

geografie, které vyrůstají ze dvou disciplín fyzické a kulturní geografie. 

Základní  elektronická   učebnice je  rozřazena  do  oblastí  geomorfologie;  hydrologie; 

klimatologie;  nebezpečí  a  katastrofy;  urbanizace;  doprava;  politická  geografie; 

kalendáře a roční období.

Stránky About.com geography jsou aktuální, vtipné a poučné.

Virtuální  výukové  kurzy  pro  vědy  o  Zemi  a  životním  prostředí  Earth  and  Environmental  

Courseware81 vytvořené v Kalifornii představují zajímavé simulace zemětřesení, která bohužel nejsou 

v této  oblasti  neobvyklým  jevem.  Učí  studenty,  jak  se  šíří  seismické  vlny,  a  kde  se  nachází 

epicentrum.  Stránky  byly  vytvořeny  i  ve  španělštině  s ohledem  na  silnou  hispánskou  menšinu 

v oblasti. Další výukový materiál se věnuje  globálnímu oteplování.  V rámci geologické laboratuře 

bylo  kromě  virtuálního  zemětřesení  vytvořeno  ještě  virtuální  datování a  řeky.  [Earth  and 

Environmental Courseware, 2008]

Obr. č. 36. Ukázka virtuálního kurzu o zemětřesení.

81 http://nemo.sciencecourseware.org/eecindex.php
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6. GEOGRAFICKÉ NÁZVOSLOVÍ

Geografie  používá  kromě  spisovného  jazyka  i  speciální  odborný  jazyk.  Jde  o  zvláštní 

odvětví  oboru,  které  často  přesahuje  do  oblasti  lingvistiky.  Mnoho  souborných  termínů 

používaných  geografií,  jako  například  les,  vesnice,  řeka,  se  vyskytuje  v mluveném 

hovorovém  jazyce.  Geografové  musí  proto  být  schopni  stanovit,  která  pojmenování 

z hovorového  jazyka  je  účelné používat  jako  odborné  termíny,  a  pro  které  pojmy  si 

geografové musí vytvořit nové termíny.

Nově se  vytvářejí  zejména  komplexní  termíny v obecné  fyzické  a  ekonomické  geografii 

(geosféra,  biogeosféra,  atd.).  Řadu  termínů  přejímá  geografie  vzhledem  k svému  rozsahu 

a přesahu z jiných oborů. [RIEDLOVÁ; DEMEK; PECH, 1980]

Geografie  si  však  vytváří  i  své  speciální  názvosloví  a  to  jak  obecné,  tak  i  speciální 

geografické názvosloví. 

Obecným názvoslovím rozumíme termíny používané geografy, jako údolní niva, říční terasa 

a podobně.  Speciálním geografickým názvoslovím rozumíme názvy geografických objektů, 

tzv. geonyma. RIEDLOVÁ; DEMEK; PECH  geonyma dělí na: [1980]

1. choronyma, tj  názvy větších obydlených nebo neobydlených správních celků, které  

             se dále dělí na: 

1.1. choronyma přírodní  (například názvy ostrovů, poloostrovů a  dalších větších 

celků     
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       zahrnujících více geografických objektů)

       1.2. choronyma administativní (například názvy států, zemí, krajů atd.)

2. oikonyma, tj. názvy sídel a jejich částí

3. anoikonyma, tj. názvy pomístní (názvy jednotlivých přírodních a socioekonomických

             objektů, které nejsou určeny k obývání); dělí se dále na:

       3.1. hydronyma, jména vod (moří, jezer, potoků atd.)

       3.2. oronyma, jména jednotlivých tvarů reliéfu, a to jak velkých tvarů (vysočin), tak i     

              menších tvarů, jako údolí, sedel, jeskyní atd.

       3.3. pozemková jména, tj. pojmenování pozemkových tratí, lesních oddělení,  

              chmelnic atd.

       3.4. hodonyma, názvy komunikací, např. názvy silnic, stezek, tunelů atd.

       3.5. názvy jiných jednotlivých socioekonomických objektů (lomů, dolů, celnic, atd.)

Podle způsobu použití rozeznáváme oficiální názvy standardizované úředně v jednotlivých 

státech a exonyma, tj. vžité názvy používané mimo státní území současně s názvy oficiálními. 
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Obr. č. 37. Vazby geografického názvosloví. [DOLANSKÝ; BABICKÝ, 2007-2008]

Geografické názvy podléhají historickému vývoji. V současné době je ve smyslu usnesení 

názvoslovných konferencí OSN snaha o omezování exonym a o používání oficiálních názvů. 

Správné  používání  geografického  názvosloví  je  jedním z důležitých  předpokladů  úspěšné 

práce geografů. [RIEDLOVÁ; DEMEK; PECH, 1980] 

Exonyma

Geografické  názvy  zdomácnělé,  vžité,  tzv.  exonyma  představují  velkou  skupinu 

geografických jmen, která představují v každém národním jazyce tzv. vžitá či zdomácnělá 

jména zahraničních objektů (nejenom sídel). Často bývají přizpůsobena povaze jazyka, ať už 

z důvodů obtížné výslovnosti nebo z důvodů historických či jiných.

Exonymum je slovo řeckého původu (z exo = vně, vnější).
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Podle použití rozeznáváme exonyma: [ŠVANDOVÁ, 2002]

• názvy úřední (oficiální)  :  v každé zemi jsou stanoveny ve státním jazyce,  jsou 

úředně  stanovené  (standardizované)  v jednotlivých  státech.  Jsou  například 

v seznamech obcí, úředních mapách, apod.

• názvy historické : změnily se pro dané místo v minulosti při změně politických, 

případně národnostní poměrů.   Například území SSSR-Rusko; Sankt Petěrburk-

Leningrad-Sankt  Petěrburk;  Caricyn-Stalingrad-Volgograd  atd..  Tento  proces  je 

typický  i  pro  závislá  koloniální  území,  například  Barma-Myanmar;  Ceylon-Srí 

Lanka;  Byzantion  (Byzanc)  -  Konstantinopol  (po rozpadu říše  římské)-Istanbul 

(po dobytí Turky, Slované toto město označují stále Cařihrad).

• názvy  zdomácnělé (názvy  vžité)  :  jedná  se  o  skupinu  jmen,  používaných 

v každém jazyce, často přizpůsobených povaze jazyka. 

Česká exonyma jsou například :

• Dolní Lužice (Chotěbuz) místo Niederlausitz (Cottbus) 

• Horní Lužice (Budyšín) místo Oberlausitz (Bautzen) 

• Rakousko místo Österreich 

• Žlutá řeka místo Chuang-che 

• Lublaň místo Ljubljana 

• Lovaň místo Leuven

Standardizace geografického  názvosloví  je  v Česku  prováděna  Českým  úřadem 

zeměměřičským a katastrálním v Praze (dále ČÚZK).

Názvoslovná komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Názvoslovná  komise (dále  NK  ČÚZK)  byla  zřízena rozhodnutím  předsedy  tehdejšího 

Českého úřadu geodetického a kartografického 12. 8. 1971. Ve své činnosti NK  navazuje 

na  Názvoslovnou  komisi (kartografickou)  při  Ústřední  správě  geodézie  a  kartografie  

(od r. 1954, reorganizace v r. 1959), Názvoslovnou komisi ministerstva stavebního průmyslu 

při  Státním  zeměměřickém  a  kartografickém  ústavu (od  r.  1951),  Názvoslovnou  komisi  

pro pomístní názvosloví při Vojenském zeměpisném ústavu (od r. 1946) a na Komisi pro revizi  
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pomístního názvosloví při Národní radě badatelské (od r. 1931). [Český úřad zeměměřický a 

katastrální, 2008]

NK  ČÚZK se  zpočátku  zaměřila  na  vypracování  Návodu  pro  úpravu  geografického 

názvosloví  na  území  ČR, na  publikování  soupisu  vžitých  českých  názvů zeměpisných 

(českých  exonym), na zpracování geomorfologického členění státu a na vydání české verze 

Slovníku technických termínů používaných OSN při standardizaci geografického názvosloví a 

Mezinárodního slovníku geografických termínů užívaných na obecně geografických mapách. 

Zpracovány byly  rovněž další  názvoslovné  soupisy a publikace,  jako  Vybrané vodní  toky 

ČSR, Seznam hlavních názvů tvarů mořského dna a jiné.

 S prací  v  komisi  se  pojí  některá  významná jména,  které  je  vhodné připomenout:  Josef 

Bartůšek  z  Orientálního  ústavu  ČSAV,  Ivo  Čáslavka  z  Kartografie,  Jaromír  Demek 

z  Geografického  ústavu  ČSAV  (první  předseda  NK),  Dušan Fičor,  zástupce  Slovenského 

úradu  geodézie  a  kartografie,  Aleš  Hašek  z  Kartografie,  Zdeňka  Heřmanová-Novotná 

z Orientálního ústavu ČSAV, Jiří Horák z Ústavu československých a světových dějin ČSAV, 

Michal Jiras z  Vojenského zeměpisného ústavu,  Slavoj Kádner z  Federálního ministerstva 

dopravy, Jaroslav Kovařík ze Stavební fakulty ČVUT, Václav Král z PřF UK (druhý předseda 

NK), Karel Kuchař z  PřF UK, Vladimír Lampa z  Výzkumného ústavu vodohospodářského, 

Ivan Lutterer z Filozofické fakulty UK, Ludvík Mucha z PřF UK, Libuše Olivova-Nezbedová 

z  Ústavu pro jazyk český ČSAV, Ondřej Roubík z  VÚGTK, Miroslav Roudný z  Ústavu pro 

jazyk  český  ČSAV,  Oldřich  Severin  z  ČÚZK,  Bohumil  Šídlo,  z  VÚGTK,  Jiří  Šíma 

z Orientálního ústavu ČSAV, Hana Štusáková ze sekretariátu NK, Olga Vidláková z Ústavu 

krajinné ekologie ČSAV. [Český úřad zeměměřický a katastrální, 2008]

Názvoslovná  publikační  činnost ČÚZK dostala  novou  strukturu  v  roce  1982 zahájením 

vydávání  tehdy společné  česko-slovenské  ediční  řady  Geografické  názvoslovné seznamy 

OSN : ČSSR a Geografické názvoslovné seznamy OSN : ČSFR. Se vznikem České republiky 

zahájil  ČÚZK  vydávání  ediční  řady  Geografické  názvoslovné  seznamy  OSN  :  ČR,  která 

vychází dodnes.  

V rámci lingvisticko-geografické skupiny OSN států středovýchodní a jihovýchodní Evropy 

pro standardizaci geografického názvosloví NK spolupracuje se zahraničními partnerskými 

organizacemi  a  účastní  se  činnosti  Skupiny  expertů  OSN pro  standardizaci  geografického 

názvosloví. Plodem této aktivity bylo v letech 2002 – 2007 pověření ČÚZK předsednictvím 

Skupiny států východní, střední a jihovýchodní Evropy. Pracovníci sekretariátu NK ČÚZK 

se  mimo  autorské  a  redakční  zpracování  názvoslovných  seznamů  a  publikací  významně 

podílejí na standardizaci geografického názvosloví Základní mapy ČR 1:10 000. 
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Produktem standardizační  činnosti  sekretariátu  NK je  od roku 1997  Geonames,  databáze 

geografických jmen Zeměměřického úřadu. 

V rámci UNESCA existuje expertní komise pro geografické názvosloví. Jak již bylo řečeno, 

jejím  členem  je  i  Česká  republika.  The  Group  of  Expert  on  Geographical  Names 

(UNGEGN) doporučuje přednostní používání  oficiálních jmen, nikoliv exonym. Praxe je 

však taková, že do atlasů se vedle oficiálních názvů uvádějí v některých případech i exonyma. 

Pokud jde o názvy našich sídel (oikonyma), jejich formu stanovuje Ministerstvo vnitra ČR. 

Problematika geografického názvosloví je stále živá a dynamicky se vyvíjí. Proto je k tomuto 

tématu  možno  najít  velké  množství  tištěných  i  elektronických  zdrojů  v českém 

prostředí i v zahraničí. 

Základní  české periodikum,  které  se dlouhodobě věnuje názvosloví  z hlediska  jazykového 

a  gramatického  jsou  Acta  onomastika vydávaná  Ústavem pro  jazyk  český  Akademie  věd. 

[1995-] Titul je excerpován oddělením článkové bibliografie NK ČR od roku 1997. Knihovna 

AV ČR navíc od letošního roku zpřístupnila naskenované plné texty časopisů publikovaných 

nakladatelstvím AV ČR v prostředí Intranetu.  Čtenáři  knihovny k nim mají  lokální přístup 

a mohou v nich vyhledávat. 

Akademie  věd  vydává  také  Slovník  pomístních  jmen  v Čechách [2003-]  v redakci 

L. Olivové-Nezbedové. Tatáž autorka spolu s J. Matúšovou zpracovala v roce 1991 v Ústavu 

pro jazyk český ČSAV  Retrográdní index lexikálních jednotek pomístních jmen v Čechách 

a Index lexikálních jednotek pomístních jmen v Čechách.[OLIVOVÁ; NEZBEDOVÁ, 1991]

Dalším  důležitým  pramenem  je  edice  Geografické  názvoslovné  seznamy  OSN  [1982-] 

vydávaná Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním.

6.1. ČESKÉ GEOGRAFICKÉ NÁZVOSLOVÍ  

OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, L.;  MALENÍNSKÁ, J.  Slovník pomístních jmen v Čechách : 

úvodní svazek. Praha : Academia, 2000. 170 s. : mapy. ISBN 80-200-0798-9.

Slovník pomístních jmen v Čechách : 1, (A). Pod vedením J. Matúšové zpracovaliL.Olivová-

Nezbedová ... [et al.]. Vyd. 1. Praha : Academia, 2005. 108 s. : mapy. ISBN 80-200-1248-6.

Slovník  pomístních  jmen v Čechách : 3,I Bav-Bíd.  Pod vedením J.  Matúšové,  zpracovali 

J. Malenínská... [et al.]. Praha : Academia, 2007. 184 s. ISBN 978-80-200-1561-7.
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Projekt  Ústavu pro jazyk český AV ČR Slovník pomístních jmen v Čechách IV navazoval 

bezprostředně na  předchozí etapy zpracování zhruba půlmilionové sbírky pomístních jmen 

z území Čech, vybudované v letech 1963-1980. 

V první etapě prací na Slovníku (v letech 1994-1996, Slovník pomístních jmen v Čechách I, 

grant GA ČR č. 405/94/0894) započaly práce na budování databáze pomístních jmen, které 

probíhají do současnosti. 

V dalším tříletém období (1996-1998, Slovník pomístních jmen v Čechách II, grant GA ČR 

č.  405/97/0748)  byl  vedle  toho  zpracován  úvodní  svazek Slovníku [OLIVOVÁ-

NEZBEDOVÁ;  MALENÍNSKÁ, 2000].  V letech  2000-2002, za podpory grantu GA ČR 

č.  405/00/0367,  pokračovaly  práce  na  vytváření  databáze  pomístních  jmen. 

[Slovník pomístních jmen v Čechách III]

V tomto období byly opět řešeny úlohy související s budováním databáze pomístních jmen 

a s vlastním  zpracováním  pomístních  jmen  ve  slovníkové  podobě.  Databázi se 

podařilo převést  do databázového systému  Acces (náhradou za zastaralý  systém  d-base) 

a významně  se  urychlily  práce  na jejím  budování.  Do elektronické  podoby  tak 

bylo na konci roku 2002 převedeno celkem 322 127 kartotéčních záznamů pomístních jmen 

(do poloviny písmene S). 

Na základě diskuse na mezinárodním onomastickém setkání v roce  2000 došlo k  úpravám 

koncepce Slovníku a  zpracovávaly  se  hesla  prvního  svazku  Slovníku (písmeno  A). 

V následující  fázi  prací  na  Slovníku  pomístních  jmen byly  dokončeny práce  na  budování 

databáze. [Slovník pomístních jmen v Čechách IV., 2003-2005, Projekt GA405/03/0106]

První díl představoval  pomístní  jména začínající  písmenem  A.  V jednotlivých  heslových 

odstavcích  slovníku  čtenář  našel  doklady  pomístních  jmen,  údaje  o  jejich  zeměpisném 

rozšíření a  přehled  objektů  pojmenovaných  těmito  jmény.  Dílo  seznamovalo 

s etymologickými výklady jmen, nacházel se v něm i přehled slovotvorně příbuzných forem 

obsažených  v  pomístních  jménech,  odkazy  na  stejně  znějící  jména  obcí  a  měst  i  údaje 

o četnosti výskytu jmen.

Index  českých  exonym  :  standardizované  podoby,  varianty =  List  of  Czech  exonyms  : 

standardized  forms  and  variants.  [Tomáš  Beránek...et  al.].  1.  vyd.  Praha  :  Český  úřad 

zeměměřičský a katastrální,  2006. 125 s. :  mapy,  tab.  ;  25 cm.  Geografické názvoslovné 

seznamy OSN. ČR. ISBN 80-86918-04-1 (brož.).
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Úvod,  struktura  hesel  a  česko-anglický  slovníček  vybraných  geografických  termínů  byly 

napsány  bilingválně,  česko-anglicky.  BERÁNEK  a  kolektiv  v úvodu  detailně  popsali 

kategorizaci a problematiku českých exonym. 

Rozdělil  exonyma podle  původu na  národní  a  mezinárodní;  podle  frekvence  výskytu 

na živá, ustupující a historická. [Index českých exonym, 2006, s. 5]

Hlavní  část tvořil  alfabetický  index  českých  exonym.  Za  exonymem  následoval  vždy 

dvoumístný kód území, mapa, geografický objekt, oficální název a zeměpisná šířka a délka. 

Index  nenahrazoval  úplný  seznam  českých  exonym,  jeho  cílem  bylo  zachycení 

a standardizování české exonymie v současném stavu. [Index českých exonym, 2006, s. 7]

Publikace  obsahovala  také  kódy  států  a  závislých  území,  kódy  jazyků,  mapové  přílohy 

a výběr použité a doporučené literatury.

BOHÁČ, Pavel. Geografická jména České republiky = Geographical names of the Czech 

Republic. 1. vyd. Praha : Český úřad zeměměřický a katastrální, 2002. 102 s. + 2 mapy. 

Geografické názvoslovné seznamy OSN. ISBN 80-902321-6-7.

Publikace  vycházela  z doporučení  konferencí  OSN  pro  standardizaci geografického 

názvosloví. Obsahovala  4 000 jmen vybraných geografických objektů (toponym) v rozsahu 

mapy v měřítku 1:500 000. Byla rozdělena do  dvou částí: seznam jmen  sídelních objektů 

a seznam jmen nesídelních objektů. 

Ke každému jménu byly připojeny  gramatické charakteristiky jména i  typ a lokalizace 

objektu. V seznamu sídelních objektů se uváděla jejich sídelní klasifikace, zda jde o město, 

obec nebo jejich části, dále zde bylo zařazení do krajů a okresů ČR. 

Objekty  fyzické  geografie měly  složitější  třídění.  Hory,  horská  sedla  a  průsmyky  byly 

opatřeny  výškovým  údajem  v metrech  a  byly  zařazeny  do  geomorfologických  celků. 

Ke geomorfologickým celkům bylo přiřazeno jméno nejvyššího bodu s výškovým údajem, 

jeskyně a propasti byly zařazeny do  krasové oblasti. K vodním tokům byl připojen údaj 

o jejich délce v kilometrech. Byly zařazeny do  povodí s udáním přítoku.  Jezera, rybníky, 

vodní  nádrže  byly  opatřeny  údajem  o  průměrné  rozloze.  Názvy  národních  parků 

a chráněných krajinných oblastí byly doplněny údajem o  rozloze v kilometrech čtverečních 

a o kraji, kde se nacházejí. 
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Ke všem  objektům  bylo   připojeno  číslo mapového  listu Základní  mapy  ČR  v měřítku  

1:10  000.  Publikace  byla  doplněna  seznamem  zkratek,  přehledem  územního  členění  ČR 

a dvěma přílohovými mapami v měřítku 1:500 000.

Obr. č. 38. Ukázka z rejstříku geografických názvů z díla Geografická jména České republiky.

Jména států a jejich vybraných územních částí : Evropa = The names of the states and their 

selected  territorial  parts  :  Europe.  [Zpracoval  Pavel  Boháč].  1.  vyd.  Praha  :  Český úřad 

zeměměřický a katastrální, 2005. 62 s. Geografické názvoslovné seznamy OSN - ČR.  ISBN 

80-86918-00-9.  

Publikace  obsahovala  přehled  standardizovaných jmen  států  Evropy a  jejich  vybrané 

územní části. Úvod i struktura hesla byly napsány česko-anglicky. 

Hlavní  část obsahovala  seznam  států. Jména  států  se  obecně  používají  v  úplných i 

zkrácených formách.  V praxi  jsou  v českém jazyce  i  v ostatních  jazycích  běžně  užívané 

zkrácené tvary,  zatímco plných tvarů používá  především diplomacie.  Specifický problém 
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byla také volba  přepisu jmen do latinky (transliterace nebo transkripce) u nelatinkových 

jmen, například z cyrilice nebo řečtiny.

Jména jsou řazena abecedně v rámci jednotlivých států. 

Struktura základního hesla:  kód státu;  zkrácené jméno státu v úředním jazyce;  zkrácené 

jméno v češtině;  plné jméno státu v úředním jazyce; plné jméno v češtině; jméno hlavního 

města v úředním jazyce; jméno hlavního města v češtině. 

Byl zde i seznam jmen států, seznam kódů jazyků a jmenný rejstřík států a jejich vybraných 

územních částí.

BOHÁČ, P. ; KOLÁŘ, Jaroslav.  Jména států a jejich územních částí = Names of states 

and their  territorial  parts.  3.  přeprac.  vyd.  Praha :  Český úřad zeměměřický a katastrální, 

1993. 113 s. : tab. + 1 mapa. Geografické názvoslovné seznamy OSN – Česko.  ISBN 80-

901212-4-1.

Účelem publikace bylo poskytnout  veřejnosti  odborně stanovená,  standardizovaná jména 

států a  jejich  územních  částí.  Standardizovaná  jména  měla  odpovídat  stanoviskům 

jednotlivých  států  k pojmenování  vlastního  státu,  stanoviskům  zahraniční  politiky  ČR, 

pravidlům českého pravopisu a zásadám pro tvorbu geografických jmen vypracovaným  NK 

ČÚZK. 

Publikace  měla  2  části:  seznam  jmen  států a  jejich  územních  částí  uspořádaný 

podle kontinentů; a abecední seznam českých běžně užívaných jmen států a jejich územních 

částí  doplněný  odkazovými  hesly.  Jména  ostrovů,  které  byly  součástí  správní  jednotky, 

s výjimkou jmen ostrovů pobřežních a jmen malých ostrovů, byla uvedena kurzívou na konci 

příslušného  hesla.  Byla  připojena  mapová  příloha  a  seznam  použitých  termínů 

z politickosprávní oblasti.

Změněná  cizí  vlastní  geografická  jména =  Spisok  izmenenij  čužich  sobstvennych 

geografičeskich  nazvanij  =  The  list  of  changed  foreign  geographical  names.  Zprac.  Ivo 

Čáslavka ... [et al.]. 1. vyd. Praha : Český úřad geodet. a kartograf., 1986. 60 s. Geografické 

názvoslovné seznamy OSN - ČSSR. B5.

Cílem  publikace   Změněná  cizí  vlastní  geografická  jména  bylo  umožnit  veřejnosti 

identifikaci jmen nejdůležitějších objektů ve světě se staršími pramennými materiály.
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Seznam změn obsahoval jména, přibližně v rozsahu školních map, u nichž došlo ke změně 

po roce 1945. Byl rozdělen do 3 částí:  

• seznam změněných cizích vlastních geografických jmen řazený podle  dřívějších jmen, 

obsahující: dříve užívané jméno; dnešní jméno; druh objektu; lokalizaci

• seznam změněných cizích vlastních geografických  jmen řazený podle  dnešních jmen, 

obsahující:  dnešní  jméno;  jména  dříve  užívaná  v posloupnosti  od  nejnovějšího 

k nejstaršímu; kontinet; stát, území

• seznam  změněných  českých  jmen  států  a  nesamostatných  území,  obsahující:  vývoj 

podoby jmen; abecední seznam států s odkazy na první část

Publikace obsahovala seznam zkratek a použité literatury.

Vžitá česká vlastní  jména geografická = Spisok obščeprinjatych  češskich geografičeskich 

sobstvennych imen = The list of current Czech geographic proper names. Zprac. Ivo Čáslavka 

... [et al.]. 1. vyd. Praha : Český úřad geodet. a kartograf., 1981. 209 s. + 26 map. Geografické 

názvoslovné seznamy OSN - ČSSR. B2.

Publikace byla rozdělena do tří částí: 

• abecední seznam českých exonym obsahující území, jména sídel, 

• jména fyzickozeměpisných objektů zemského povrchu, jména vodních toků a ploch

• seznam českých exonym v jednotlivých státech řazený podle světadílů 

• abecední  seznam  původních  cizojazyčných  podob cizích  zeměpisných  jmen 

s odkazem na jejich českou podobu. 

Vžitá  česká  vlastní  jména  geografická  obsahovala  seznam  zkratek,  použité  literatury 

a mapové přílohy.

6.2. GEOGRAFICKÉ NÁZVY NA INTERNETU  

Geographical Names of Canada [on-line].  Ottawa : Geographical Names Board of Canada, 

2007 [cit. 2008-06-05]. Dostupný z WWW: <http://geonames.nrcan.gc.ca/index_e.php>
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Geografické oficiální názvy v Kanadě schvaluje od roku 1897 komise Geographical Names 

Board of Canada (dále GNBC).  Canadian Geographical Names Data Base (dále CGNDB) 

obsahuje kolem  500 000 záznamů. Stránky jsou anglicko-francouzské. Je připojena nápověda 

a řada pomocných vysvětlivek.

Vyhledávání

V prvním kroku vyplníme název kanadského geografického názvu. Automaticky je zatrženo 

pravostranné rozšíření dotazu. Můžeme buď  položit dotaz, nebo vyčistit formulář. V druhém 

kroku  můžeme  dotaz  upřesnit  typem  geografického  názvu  (pobřeží,  indiánská  rezervace 

apod.).  Třetí  krok specifikuje  typ  geografického dotazu  na běžný,  formální  a  geografické 

objekty. Dále je možné zvolit provincii a můžeme si vybrat, zda seřadit výsledky abecedně 

podle geografických názvů, podle regionů nebo typu objektu.

Vyhledaný  výsledek se zobrazuje v tabulce. Na názorném obrázku je vidět nalevo  seznam 

všech názvů, v nichž se na počátku vyskytlo slovo Berlin. Následuje zařazení do provincie, 

typ  geografického  objektu,  lokace,   detaily,  v nichž  je  v další  obrazovce  ukryt  opět 

zeměpisný název,  provincie,  typ,  lokace,  zeměpisná šířka a délka,  dále je možno si místo 

zobrazit na mapě.

     

       Obr. č. 39. Výsledky dotazu na místo Berlin z databáze Geographical Names of Canada.
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United Nations Group of Experts on Geographical Names [on-line]. 

New York : United Nations, 2008 [cit. 2008-06-05]. Dostupný z WWW : 

<http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn.htm>

Expertní  skupina  pro  geografické  názvy při  Organizaci  spojených  národů  se  prezentuje 

poměrně rozvětvenými webovými stránkami. 

Její počátky sahají k roku 1948, kdy byl v OSN otevřen problém standardizace zeměpisných 

názvů,  tehdy  v souvislosti  s kartografickými  službami.  V roce  1955  bylo  rozhodnuto 

o  podpoře  a  poradenství   pro  standardizaci  a  koordinaci  geografických  názvů. 

První konference OSN o standardizaci zeměpisných názvů byla svolána do  Ženevy v roce 

1967. Odtud vzešel požadavek vytvořit expertní skupinu k tomuto tématu. 

V současnosti je UNGEGN jednou ze sedmi stálých odborných organizací OSN. Konference 

OSN o standardizaci geografických jmen je svolávána jednou za 5 let. 

Cílem činnosti UNGENG je:

• podpora národní a mezinárodní standardizace geografických jmen

• podpora šíření informací o národně standardizovaných geografických názvech

• přijetí jednotného systému pro konverzi nelatinkových písem do latinky

Expertní  komise  má  od  roku  2007 celkem  23  odborných  divizí  z různých  jazykových 

a zeměpisných oblastí. Každá země se svobodně rozhoduje, do které skupiny chce patřit

Čeští  zástupci jsou  v sekci  zemí  pro  Střední,  východní  a  jihovýchodní  Evropu.  Další 

účastnické země této skupiny: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, 

Česká  republika,  Řecko,  Maďarsko,  Polsko,  Srbsko,  Slovensko,  Slovinsko,  bývalá 

jugoslávská republika Makedonie, Turecko, Ukrajina. Předsedou sekce byl jmenován Željko 

Hećimović z Chorvatska.

Pod záštitou  UNGENG vzniklo  10 pracovních  skupin,  které  byly  vytvořeny pro  témata 

a otázky,  jež prolínají sekční stávající strukturu skupiny expertů. Kromě toho pracuje  tým 

pro Afriku a koordinuje práci v rozvojových zemích. 

Seznam pracovních skupin UNGENG:

1. pro státní názvy

2. pro toponymické datové soubory a místopis
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3. pro toponymickou terminologii

4. pro propagaci a financování

5. pro systémy latinky

6. pro odbornou přípravu v toponomastice

7. pro hodnocení a provádění

8. pro exonyma

9. pro výslovnost

10.pro  propagaci  nahrávání  a  použití  původních,  menšinových  a  regionálních  jazyků 

pro geografické názvy

Na  webových  stránkách jsou k dispozici  také materiály z konferencí  a pracovních skupin. 

Pro  kartografické  služby jsou  připraveny  online toponymické  pokyny pro  8  evropských 

zemí. 

UNGENG  dále  nabízí  statistické  databáze jako  klasifikační  rejstříky  a  vlastní  databázi 

UNDATA.  Dále  zde  najdeme  informace  o  vydaných  publikacích  k oboru,  konferencích, 

zpravodajích a metodách klasifikace.

Obr. č. 40. Ukázka vyhledaných informací z UNDATA o Gruzii.
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Getty Thesaurus of Geographic names on-line [on-line]. Los Angeles, CA : J. Paul Getty 

Trust, 2000 [cit. 2008-06-05]. Dostupný z WWW : 

<http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/tgn/> 

Getty  tezaurus  geografických  názvů (dále  TGN)  obsahuje 1  100  000  geografických 

názvových hesel v 912 000 záznamech. Údaje jsou průběžně aktualizovány a jednou měsíčně 

je vystavena nová, aktualizovaná verze na Internetu. 

Tezaurus  byl  rozvíjen  především  pro  historiky  umění ke  geografickému  vyhledávání 

a  lokalizaci  uměleckých  předmětů  a  jejich  tvůrců.  Přesto  je  geografický  tezaurus  široce 

vyhledávaný  a  využívaný.  Dnešní  určení  TGN  je  zejména  pro  výzkum  a  katalogizaci. 

[GETTY Vocabularies FAQ, 2008]

Gettyho slovníky, včetně TGN, jsou vyvíjeny pomocí příspěvků z různých Gettyho projektů a 

z mnoha  vnějších  institucí.  Mezi  přispěvatelé  TGN  patří  muzea,  knihovny,  archivy, 

bibliografické a dokumentační projekty, včetně Bibliografie z dějin umění (BHA82) a vědecké 

knihovny v Gettyho  výzkumném  ústavu. Různé  projekty realizované  v  Gettyho 

konzervačním institutu a Muzeu J. Paula Gettyho také přispívají k rozvoji slovníků. 

 K novým  externím přispěvatelům patří  například:  Kanadské  centrum pro architekturu,  

Národní  muzeum  afrického  umění,  Národní  umělecká  knihovna  v  Londýně,  Centrum 

humanitních výzkumů Harry Ransoma na texaské univerzitě v Austinu, Knihovna University  

v  Novém  Mexiku  nebo Informační  síť  kanadského  dědictví.  [GETTY  Vocabularies  FAQ, 

2008]

TGN  identifikuje politická  a  fyzická  místních  jmena.  Je  budován  jako  otevřený  volný 

internetový  zdroj.  Všechna  jména  jsou  hierarchicky  řazena podle  ekvivalentních, 

hierarchických a asociativních termínů, jak je pro tezaurus běžné. [JOHNSON, 2003, s. 53]

82 Bibliography of the history of art
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             Obr. č. 41. Ukázka struktury záznamu v tezauru TGN [Editorial Guidelines, 2008]

TGN  byl  vybudován  jako  mnohojazyčný  tezaurus.  Výkladové  slovníky  jsou  používány 

k  zajištění  konzistence  při  indexování  a  pro  usnadnění  vyhledávání  informací.  Zahrnuje 

i zrušené a   názvy. 

Z TGN jsou naopak vyloučena mýtická místa (například zahrada v Edenu), pamětihodnosti, 

budovy a ulice ve městech. Pro přispěvatele jsou připravena detailní pravidla na webových 

stránkách TGN. [Editorial Guidelines, 2008]

Vyhledávání TGN je  jednoduché a intuitivní,  i  když  interpretace  vyhledaných  výsledků 

může být  obtížná.  Z mnoha možností  je třeba vybrat tu správnou. Základní vyhledávání je 

z polí  název,  typ  geografického objektu,  stát.  Výrazy je  možné konzultovat  se  slovníky a 

listovat hierchickými deskriptory tezauru. Jednotlivé dotazy se upřesňují pomocí boolovské 

algebry.  Vyhledané záznamy obsahují typ geografického místa, souřadnice a popisuje místa 

důležitá pro umění a architekturu.
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Obr. č. 42. Vyhledané termíny z TGN na dotaz Praha, termíny jsou hierachicky rozvinuté.

names  
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7. KARTOGRAFICKÉ DOKUMENTY

Kartografické dokumenty charakterizujeme jako dokumenty, které znázorňují celek nebo 

část  zemského  povrchu,  či  jakéhokoli  kosmického  tělesa.  Jsou  to  dvojrozměrné 

a trojrozměrné mapy, plány, letecké, navigační a hvězdné mapy, atlasy, glóby, mapové sekce, 

pohledové mapy atd. [IFLA, 1997, s. 10] Oproti běžným dokumentům se u kartografických 

dokumentů  vyskytuje  zpravidla  měřítko  mapy a  v oblastech  fyzického  popisu  bývá 

informace o počtu listů map s jejich rozměry. 

Mapa je zmenšený generalizovaný konvenční obraz Země, nebeských těles, kosmu, či jejich 

částí,  převedený  do  roviny  pomocí  matematicky  definovaných  vztahů  (kartografickým 

zobrazením),  ukazující  podle  zvolených  hledisek  polohu  a  vztahy  přírodních, 

socioekonomických a technických objektů a jevů. [KAPLAN., 2005]

Fyzickou formou mapy jsou volné listy. Mapa bývá doplněna rejstříkem i textem.   

Plán  je půdorysný průmět objektů do roviny velkého měřítka. [JÁNSKÝ, 2008]

Mapový  výřez lze  charakterizovat  jako  vybranou  část  hlavní  mapy  zobrazené  ve  větším 

měřítku, umístěné zpravidla na okraji mapy nebo ve volném prostoru mapového pole hlavní 

mapy. [ČSN 73 0401, 1989, s. 32]

Mapové  atlasy  jsou definovány  jako systematický  soubor  map  s jednotnou  koncepcí  a 

jednotným  kartografickým  provedením,  spojených  podle  účelu,  území,  tematiky,  způsobu 

zpracování,  apod.,  obvykle  doplněný  jmenným,  popřípadě  věcným  rejstříkem,  popřípadě 

průvodním textem, vydávaný v knižní formě nebo ve volných listech. [ČSN 73 0401, 1989, s. 

32]

Glóbus je  zmenšený  trojrozměrný  kulový  model  Země.  Poměr  mezi  poloměrem  glóbu 

a poloměrem referenční koule se nazývá číselné měřítko glóbu. [KAPLAN, 2005]
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7. 1. MAPY   

Kartografie rozlišuje  dva druhy map. Prvním typem je  reálná (viditelná) mapa zobrazená 

na obrazovce a na papíře. Reálné mapy představují turistické mapy, automapy, mapy migrací 

ptactva apod. Druhá forma je mapa virtuální (neviditelná). Tím jsou míněny mapy mentální 

nebo digitální jako obrazy virtuální reality. [JOHNSON, 2003, s. 29]

Máme-li  papírovou mapu,  může na ni  její uživatel  působit  interaktivně,  tak jako na jiné 

fyzické  věci  ve  svém  okolí.  Tradiční  mapy  však  zobrazují  prostoro-časové  jevy  pouze 

dvojrozměrně.  Neřeší  problém potřeb  uživatelovy  reálné  interakce  s  mapou.  Je  tomu  tak 

proto, že tyto mapy jsou statické, nemohou reagovat na uživatelovo chování. Reálné interakce 

s mapou umožňuje prostředí virtuální reality. [KRŇÁVEK, 2003]

Kartografie  je  vědní  obor,  který  se  zabývá  tvorbou,  zpracováním,  technikou  výroby 

a využíváním map a globů. 

Matematická  kartografie zkoumá,  jak  přenést  souřadnice  bodů  zemského  povrchu 

do roviny.

Měřítko mapy  udává poměr  zmenšení  nezkreslené  délky v mapě  k odpovídající  délce  ve 

skutečnosti ; označuje se 1:M. [ČSN 73 0401, 1989, s. 34]

 Měřítko může být  číselné (1:10 000 tzn. 1cm na mapě = 10 000 cm ve skutečnosti) nebo 

grafické, úsečka je rozdělená na dílky, jejichž délky na mapě odpovídají číselně vyjádřeným 

skutečným délkám. [ČSN 73 0401, 1989, s. 15]

Obsah mapy

Proces  výběru  a  zevšeobecňování  obsahu  nazýváme  generalizací.  Polohopis zachycuje 

horizontální  situaci v krajině.  Bývá znázorněn mapovými značkami.  Ty se dělí  na čárové, 

bodové,  plošné  a  pohybové.  Význam  všech  značek  musí  být  uveden  v legendě.  Bodové 

značky představují města, lázně, vrchol hory, čárové značky železnice, silnice, vodní toky, 

pohybové značky stěhování národů, pohyby vojsk, mořské proudy,  plošné značky barvy, 

šrafura.

Kartogram je tématická mapa  znázorňující kvalitu, intenzitu či další charakteristiky jevu 

v hranicích územní jednotky plošnými značkami (např. hustota obyvatel podle okresů). [ČSN 

73 0401, 1989, s. 25]

 Je-li  jev znázorněn diagramem,  mluvíme o  lokalizovaném diagramu.  Kartodiagram je 

používán pro jev na určitých územních celcích (více jevů např. státní průmysl). 
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Výškopis je obraz terénního reliéfu na mapě; je to soubor vrstevnic, výškových bodů s jejich 

výškovými kvótami, výškopisných značek, popř. další prostorově působící způsob znázornění 

reliéfu, např. stínování terénu. [ČSN 73 0401, 1989, s. 79]

 Názvy se dělí na místopisné (hory, města, moře) a druhové (sopka, ledovec). [MURDYCH, 

1988]

Druhy map

Rozlišujeme  mapy vesmírných  těles,  mapy zemského povrchu,  reliéfní  mapy a  mapy pro 

slepce. Podle obsahu se mapy dělí na tématické (průmysl, vegetační pásy) a na topografické, 

kde je zakresleno vše, co můžeme vidět. Tématické mapy se dále dělí na fyziogeografické 

(mapy  přírody),  sociálně  ekonomické  (politická,  sociální  činnosti  člověka),  technické 

(inženýrský charakter). [MURDYCH, 1988]

Tab. č. 11.  Druhy map. [AUT : základní vyhledávání, 2008]

DRUHY MAPY PODŘAZENÉ TERMÍNY
astronomické mapy
digitální mapy
geologické digitální geoekologické mapy

hydrogeologické
půdní mapy

historické mapy inkunábule
mapová faksimile
staré tisky

hydrologické mapy
letecké mapy
mapy pro zrakově postižené
nástěnné mapy
školní mapy nástěnné mapy
tématické mapy dopravní mapy

geomorfologické mapy
katastrální mapy
klimatické mapy
lyžařské mapy 
mapy lovu a rybolovu 
mapy obyvatelstva 
mapy průmyslu 
meteorologické
námořní mapy (batymetrické)
ortofotomapy
plány měst 
plány parků a zahrad 
přírodovědecké mapy 
silniční mapy 
turistické mapy 
vodácké mapy 
zemědělské mapy 
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7.1.1. Tištěné mapové bibliografie

Největší pozornost je v současnosti věnována  historickým mapám.  Jsou opravdu strhující 

svým  dokonalým  grafickým  a  rukodělným  zpracováním.  Vzniká  mnoho  projektů 

k digitalizaci  starých  map.  Mapová  díla  jsou  vyhledávaná  odborníky  i  laiky.  Seznamy 

a bibliografie map jsou vytvářené a žádoucí nejen pro specialisty, knihovny, muzea, archivy, 

ale i pro trh se starými tisky, antikvariáty a aukční síně.

V České republice  se věnovali kartografické bibliografii především F. Roubík, K. Kuchař 

a L. Mucha. Tištěné bibliografie byly již popsány v kapitole věnované tištěným bibliografiím. 

Krátce se zaměříme pouze na Roubíkův  Soupis map. [ROUBÍK, 1951, 1955] (Příloha č. 7 

Nejvýznamější atlasy Československa (Česka).)

Soupis map českých zemí : sv. 1.,  Přehled vývoje kartografického zobrazení Čech, celkové  

mapy Čech, mapy krajů v Čechách, mapy zemí koruny české, historické mapy českých zemí. 

Zprac. František Roubík ; obr. příl. opatřil Státní historický ústav. Praha : Státní nakladatelství 

učebnic, 1951. 306 s. : 20 obr. Pozn. v textu.   Lit. ke kartografii Čech s. 265-278. Věcný a 

osobní rejstřík.

Soupis map českých zemí: sv. 2. Zprac. František Roubík ; Československá akademie věd,

Sekce filosofie a historie. 1. vyd.  Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1955. 

 311 s. : 8 obr. Příl. Lit. ke kartografii Moravy a Slezska s. 276-279. Osobní, místní rejstřík. 

 Dodatky k 1. sv. s.152-275.

V prvním svazku soupisu kartografického materiálu českých zemí byly zaznamenány jednak 

celkové mapy Čech, jednak mapy českých krajů a mapy zemí bývalé koruny České. Byl 

připojen  soupis literatury ke kartografii Čech.  Svazku je  předeslána  informativní  studie 

o vývoji kartografického zobrazení Čech.

Druhý svazek soupisu kartografického materiálu obsahoval soupis map českých politických 

a  soudních  okresů,  celkové  mapy  českých panství  a  statků,  mapy  území  diecésí 

a  obchodních  i  živnostenských komor a dodatky  map a signatur k 1. svazku. Z  Moravy 

a  Slezska zachycoval  soupis celkové mapy,  mapy  krajů, okresů, celých panství,  diecésí 
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a obchodních a  živnostenských komor. Vlastnímu soupisu předcházela informativní studie 

o vývoji kartografického zobrazení Moravy a Slezska.

Zahraničí

Guide to the history of cartography : an annotated list of references on the cistory of maps  

an mapmaking. Ristow, Walter W.     Washington : Library of Congress, 1973.  

W. Ristow, bývalý vedoucí  Mapové sbírky a oddělení geografie v Kongresové knihovně, 

byl  autorem průvodce  historickou kartografií.  Bibliografie  byla  anotovaná a  obsahovala 

398 záznamů. [JOHNSON, 2003, s. 150] Práce zahrnovala věcné a geografické rejstříky. 

V  Česku  je  dostupná  v  knihovně  Výzkumného  ústavu  geodetického,  topografického  a 

kartografického.

Concise bibliography of the history of carthography : a selected, annotated list of works on 

old maps and their makers, and on their collection, cataloging, care, and use  Compil. Robert 

W. Karrow, Jr. Chicago : Newberry Library, 1997. 312 s. Dostupný též z WWW : 

<http://www.newberry.org/collections/conbib.html>

Bibliografie je  online přístupná na stránkách Newberry Library. Kurátor mapových sbírek 

Newberry Library v Chicagu, Robert W. Karrow, vytvořil seznam v roce 1997.  Dílo má tři 

části:  všeobecnou,  katalogy map a mapové  bibliografie,  autorské, názvové a předmětové 

rejstříky.  Z jazykového  a  provenienčního  hlediska  popisuje  spíše  anglo-americké 

kartografické dokumenty. Jsou zde i bibliografické odkazy na antikvariátní aukce, fotokopie 

nebo články o konzervování starých map. [JOHNSON, 2003, s. 149] Bibliografie je obsažena 

také v katalogu knihovny a obsahuje 4500 sekundárních pramenů vztahujících se k tématice 

historické kartografie.

7. 1. 2. Mapové a kartografické webové portály v     zahraniční  

Mapy na  webových portálech jsou  prestižní  službou,  která  zásadně ovlivňuje i  příjmy 

jednotlivých portálů a jež tradičně patří  na Internetu mezi  nejnavštěvovanější.  [KRÁTKÝ, 

2006,  s.  7]  Webový portál  je  internetový  server,  který  poskytuje  široký sortiment  služeb 

a zabírá široké pásmo obsahu. [KRÁTKÝ, 2006, s. 14]
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Nejprve se  prostředí  Internetu  využívalo  k  publikování  jednoduchých  statických  map, 

protože neexistoval  žádný speciální  formát  pro popis kartografické informace.  Problémem 

byla i nízká přenosová rychlost a malá paměťová kapacita tehdejších počítačů. 

Prvním zlepšením bylo zavedení jednoduchých  interaktivních prvků pomocí tzv. clicable 

maps  (či  image-maps)  umožňující  odkazy  na  jiná  data.  Výrazný  pokrok ve  vývoji 

webových  map  se  datuje  od poloviny  devadesátých let minulého  století.  [VOŽENÍLEK, 

2007] Komise International Cartography Association (dále ICA) Commission on Maps and 

the Internet se přímo zabývá problematikou map na Internetu.

     statické     -       prohlížečky        -         interaktivní

  /

Mapy na webu:   

  \

                       dynamické     -       prohlížečky        -         interaktivní

Obr. č. 43. Klasifikace map na webu. [VOŽENÍLEK, 2007]

Google  Maps [online].  [Mountain  View,  CA]:  Google,  2005-[cit.  2008-06-25].  Dostupný 

z WWW :  <http://maps.google.com>

Google  Earth  [online].  [Mountain  View,  CA]:  Google,  2005-[cit.  2008-06-25].  Dostupný 

z WWW :  <http://earth.google.com/intl/cs/tour.html>

Mapy nejznámějšího  vyhledavače  byly  spuštěny  v roce  2005.  Umožňují  prohlížení 

satelitních snímků, klasické mapy a interaktivní pohyb v mapách. Stránky jsou bez reklam 

v intuitivním  uživatelském  rozhraní.  Nevýhodou  je,  že  mapy  nejsou  odkazovány  přímo 

z Googlu. Ze  služeb Google Maps je nabízeno: vyhledání firem, přetažení map, přiblížení 

nebo  oddálení  satelitní  mapy,  zobrazení  ulice  nebo  plánované  trasy.  [Co je  služba  mapy 

Google?, 2008] 

Pro výuku geografie je praktické  zobrazení  map terénu, kdy je možno si zobrazit přírodní 

prvky, jako jsou hory a vegetace, včetně stínování podle nadmořské výšky. 
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Uživately je  oceňováno,  že  mají  možnost  vidět  celý  svět na  kvalitních satelitních nebo 

leteckých snímcích  (jejich  stáří  se  pohybuje  mezi  jedním  až  pěti  lety)  zcela  zdarma. 

[KRÁTKÝ, 2006, s. 14]

Zvláštní kapitolou je  služba Google Earth, která po stažení softwaru nabízí 3D modely naší 

planety včetně řady informací z oboru. Aplikace Google Earth 4.3. Beta umožňuje podívat se 

kamkoli na Zemi a prohlížet si satelitní snímky, mapy, terén i prostorové budovy. V režimu 

Obloha se mohou zkoumat galaxie. Navštívená místa lze uložit a sdílet je s ostatními. Nabízí 

se  regulace  slunečního  svitu  nebo  panoramatické  pohledy  v ulicích  velkoměst.  Pro  nové 

uživatele  je  k dispozici  jednoduché  instruktážní  video  na  You  Tube.  Aplikace  je  vhodná 

pro didaktiku zeměpisu a kartografii.

Yahoo!  Maps [online].   [Santa  Clara,  Calif.]  :  Yahoo!  Inc.,  [199-?][cit.  2008-06-25]. 

Dostupný z WWW :  <http://maps.yahoo.com/>

 

Yahoo!  Maps  patří  mezi  nejnavštěvovanější  světové  portály pro  mapové  služby. 

Specializuje  je  na  území  USA a  Kanady.  Roku 2007 byl  vytvořen  nový mapový  design 

za pomoci kartografické společnosti Cartifact. 

Data a zobrazení, rovněž dodávané touto společností, obsahují zvýraznění reliéfu zemského 

povrchu a barevné odlišení zón různých prostředí. Poskytuje tři typy zobrazení: mezinárodní 

mapy, satelitní mapy a hybridní mapy. 

V rámci služeb Yahoo! nabízí mapy ulic, vyhledávání trasy, adresář, doprava, informujících 

o dopravních omezeních a nehodách (v USA a Kanadě). Dále je to tzv. bod zájmu, tj. hledání 

konkrétního místa na mapě a cestovní navigaci, zobrazení navigačních informací v různých 

podobách (sms, email, blank page, zobrazení na mapě).

Sergej Černyšev nabízí  na svých stránkách zajímavou  komparaci map  Googlu a  Yahoo! 

[KAČMAŘÍK, 2008] Na tomto odkazu je možné najít Prahu v různých výstupech na obou 

prohlížečích. Přehlednější se mi jeví satelitní mapa Googlu a klasická mapa Yahoo!. Jedna je 

podrobná, druhá je přehledná.
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Obr. č. 44. Komparace map Prahy Google versus Yahoo! [Černyšev, 2008]

Live Search Maps [online]. Seattle : Microsoft, 2008 [cit. 2008-06-25].  

Dostupný z WWW :  <http://maps.live.com/>

Služby  Windows Live mají podle  Microsoftu usnadnit kontakty s lidmi a  získávat rychlé 

a  přesné  informace.  V podstatě  však  jde  o  podobný  vyhledávač jako  je  výše  uvedený 

Google s online službami. [KRÁTKÝ, 2006, s. 14]

Služba  Live Search patří  mezi  celosvětově  třetí  nejpopulárnější  vyhledávač.  Před ní  stojí 

pouze druhé Yahoo! a první Google. 

Služby portálu Live Search Maps jsou v rámci technologie Microsoft Earth relativně bohaté 

a mimo běžného vyhledávání cestovních tras, míst na mapě, prohlížení leteckých i satelitních 

snímků a dopravních informací v dané lokalitě nabízí také  přímé propojení s novou verzí 

doplňku  Virtual  Earth 3D (betaverze  2.5),  který je  obdobou neméně známého  3D glóbu 

Google Earth. [NĚMEC, 2008] 
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Obr. č. 45. Ukázka mapy Prahy z Live Search Maps.

United Nations Cartographic Section :  Maps and geographic information resources 

Cartographic Section of United Nations [online].  New York : United Nations, 1999-2007 [cit. 

2008-07-10]. Dostupný z WWW: 

<http://www.un.org/Depts/Cartographic/english/htma  in  .htm  >

Kolekce  map  Kartografické  sekce  při  OSN zahrnuje  na  80  000 map,  asi  3  000 atlasů, 

cestovních průvodců, odkazových a informačních materiálů z oblasti kartografie a geografie a 

digitálních kartografických děl. [TECH, 2008]

Lze prohledávat  2 druhy map: všeobecné a zemí nebo jejich částí, v nichž OSN podnikalo 

nějaké mise. 
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Obr. č. 46. Ukázka hlavní stránky Kartografické sekce OSN.

Historické mapy na webu

CAMPBELL, Tony. Map History: History of Cartography [online]. London : British 

Library,  c1996-2008 [cit. 2008-07-10]. The World Wide Web Virtual Library : Map history. 

Dostupný z WWW: < http://www.maphistory.info  /  > 

Web  s názvem  Historie  kartografie je  aktualizován  Tony  Campbellem,  knihovníkem 

Mapové  sbírky  British  Library.  Portál obsahuje  přes  100 stránek  a  5  000 anotovaných 

odkazů  vybraných  podle  relevance  a  seřazených  do  25  kategorií.  [CAMPBELL,  2008] 

V současné době jde nepochybně o nejkvalitnější portál k historické kartografii. Uživatelé 

zde najdou mapy, atlasy, konference, výstavy, výzkumy, projekty, zkrátka vše, co se aktuálně 

děje v oboru historické kartografie.

161

http://www.maphistory.info/


PERRY-CASTANEDA LIBRARY. ̃ Perry-Castaneda Library Map Collection Washingtoñ  

maps [online]. Austin, Texas : University of Texas at Austin, 2001 [cit. 2008-07-10]. 

The World Wide Web Virtual Library : Map history. Dostupný z WWW: 

<http://www.lib.utexas.edu/maps/washington.html> 

  

Kartografická  sbírka  knihovny  Perry-Castañedy obsahuje  250 000 map,  z  nichž  5 000 je 

přístupných  online.  Virtuální  mapová sbírka  je  rozdělena podle  historických  map:  světa; 

Afriky;  Ameriky;  Asie;Austrálie  a  Oceánie;  Evropy;  Středního  východu,  polárních  oblastí 

a oceánů; Ruska a bývalých sovětských republik; Spojených států; a Texasu.

Sbírka dále nabízí následující dokumenty online:

Army Map Service Topographic Map Series [1945-] 

Atlas of Mexico [1975] 

Atlas of Texas [1976]

Cambridge Modern History Atlas [1912] 

Historical Atlas by William Shepherd [1911]

Historical Atlas by William Shepherd [1923-26] 

National Atlas of The United States of America [1970]

Public Schools Historical Atlas by C. Colbeck [1905] 

RUMSEY, D. David Rumsey map collection [online]. [San Francisco, Calif.] : Cartography 

Associates,  2002 [cit. 2008-06-12].  Dostupný z WWW: <http://www.davidrumsey.com/>

 Mapová  sbírka  Davida  Rumseye se  zaměřuje  na  vzácné  mapy Severní  a  Jižní  Ameriky 

z  18.  a  19.  století  a  světové  mapy.  V současné  době  nabízí  online  18  460 map  a  jiných 

kartografických materiálů.  Při vyhledávání je možné využít  prohledávač LUNA nebo listovat 

abecedním seznamem děl. Ta se zobrazují zároveň s detailním popisem. 
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Obr. č. 47. Ukázka David Rumsey Map Collection, dokument je na levé straně detailně popsán.

 MapForum.Com : specialist antique map magazine  [online]. London : MapForum, 1999- 

[cit. 2008-06-12].  Dostupný z WWW: <http://www.mapforum.com/>

Elektronický  časopis specializující  se  na  studium  starých  map a  sběratelství. Vychází 

čtvrtletně.  Obsahuje biografie  významných  kartografů,  bibliografie  mapových  děl,  popisy 

antikvariátních atlasů, aukční informace, recenze na knihy. 

Většina  přispívajících  autorů  je  z Velké  Británie a  jejich  oblast  zájmů  se  soustředí 

na  evropskou kartografii. [JOHNSON, 2003, s. 151] Tento zdroj je  příkladem prolnutí 

ziskové a neziskové sféry, světa vědy a obchodu.

7.1.3. Mapové portály domácí

Neznámější české mapové portály jsou mapy na Atlasu, Seznamu a Centru. Mozek.cz 

nabízí přístup k 17 českým mapovým serverům.
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Mozek.cz  [online].  [Praha] : Jyxo., 2004-2008 [cit. 2008-07-25]. 

Dostupný z WWW :  <http://mozek.cz/info/mapove-servery  >  

Obr. č. 48. Přehled mapových serverů ze služby mozek.cz.

Seznam  :  Mapy.cz   [online].   [Praha]  :  Seznam,  1996-2008  [cit.  2008-06-25]. 

Dostupný z WWW :  <http://www.mapy.cz/>

Seznam.cz je český portál s nejnavštěvovanějšími webovými stránkami v ČR. Tento portál 

spustil v březnu  2006 nové vlastní mapy.  Jejich vývoj byl velmi nákladný. Na přípravě se 

podílelo 200 lidí včetně 25ti členného vývojářského týmu. [LUKAČOVIČ, 2006] 

Služba obsahuje  plánovač  tras,  možnost  plánování  tras  (nejkratší/nejrychlejší),  dopravní 

informace, průjezdné obce, placené/neplacené úseky, souřadnice GPS, měření vzdáleností, 

historické  a  turistické  mapy,  automapu,  fotomapy,  napojení  na  firmy,  zobrazuje  Evropu 

a podrobně ČR. 
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Vyhledává z 2 700 000 adres, 70 000 ulic a 10 000 obcí v ČR, dále 380 000 firem a institucí. 

Mapa je propojena s encyklopedickými hesly z Wikipedie – Wikimapy. [SEZNAM nápověda, 

1996-2008]

Obr. č. 49.  Vstupní obrazovka Mapy.cz.

Atlas : amapy.cz  [online].  [Praha] : Atlas, 2004-2008 [cit. 2008-07-25]. Dostupný z WWW : 

<http://amapy.atlas.cz/>

Jde o jednu z mála služeb Atlasu, která vykazuje vyšší návštěvnost než konkurenční portály. 

Produkt byl spuštěn již v roce  2004. Mapové podklady a služba se stále dynamicky rozvíjí. 

[KRÁTKÝ, 2006] 

Nabízí  přehledné  základní  a  letecké mapy celé  ČR,  snadné ovládání,  moderní  grafiku a 

nejaktuálnější  mapové  podklady.  K dispozici  je  též  přehledný  plánovač  cest,  rychlé 

vyhledávání spojení a zobrazování užitečných informací. V AMapách  se nabízí vyhledávání 

adres,  vyhledávání  měst  a  městských  částí,  dále  evropských  měst  a  obcí.  Kromě  dalších 
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běžných služeb týkajících se firem a informací  o nich,  vyhledávání  GPS souřadnic nabízí 

Atlas i geografické objekty.

Obr. č. 50.  Výsledek hledání v geografických objektech na dotaz Adamova hora.

Centrum  :  supermapy.cz   [online].   [Praha]  :  Centrum  hold.,  2008  [cit.  2008-07-25]. 

Dostupný z WWW :  <http://supermapy.atlas.cz/  >  

Supermapy.cz nabízí  novou beta verzi podrobných  map České republiky.  Služba nabízí 

souřadnice GPS, měření vzdáleností, plánovače tras, významné body, turistické trasy a firmy. 

Portál  Centrum.cz spustil  mobilní  Supermapy.  Přes  mobilní  telefon  si  uživatelé  mohou 

kdekoli najít správnou adresu a nejsou už vázáni jen na počítač. Hledají tedy v mapách právě 

tam, kde se právě nacházejí, protože je de facto mají stále s sebou. [Supermapy, 2008]
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České historické mapy na Internetu

Z historických map stojí za zmínku projekt Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem.

LABORATOŘ GEOINFORMATIKY.  Prezentace starých mapových děl z území Čech,  

Moravy a Slezska [online].  [Ústí nad Labem] : Laboratoř geoinformatiky., 2005- [cit. 2008-

07-25]. Dostupný z WWW :  <http://oldmaps.geolab.cz/>

Laboratoř geoinformatiky Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se mimo jiné orientuje 

i na využívání starých map při studiu krajiny. Jedním z prvních kroků bylo řešení projektu 

VaV MŽP ČR.

V rámci projektu byly získány kompletní soubory I. a II. vojenského mapování, které jsou 

na webových stránkách zpřístupněny v digitální formě pomocí aplikace Zoomify. 

Ve spolupráci s E. Semotanovou, z  Historického ústavu AV ČR, byla vytvořena prezentace 

Müllerova mapování z území Čech a Moravy. 

Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem byla digitalizována část mapového operátu 

Stabilního katastru. Jednalo se o cca 1 200 mapových listů z celkem 205 katastrálních území 

Čech i Moravy.

Zatím posledním přírůstkem byl nekompletní soubor map  III. vojenského mapování, které 

v rámci  spolupráce  poskytla  v digitální  podobě  Agentura  ochrany  přírody  a  krajiny.  

[Prezentace starých..., 2005]

 

7. 2. ATLASY  

A list of geographical atlases in the Library of Congress  : with bibliographical notes. Ed.  Le Egli 

Gear, Clara, Phillips, Philip Lee. Mansfield Center, CT   : Martino  , 2006. 

Oddělení geografie a map v Library of Congress vlastní více než  53 000 atlasů. Patří tak 

k největším a nejucelenějším sbírkám na světě.   Další vzácné atlasy se nacházejí v oddělení 

vzácných tisků. Bibliografický seznam atlasů Kongresové knihovny je primárně orientovaný 

na  Spojené státy americké (47 %), další geografické oblasti jsou: svět (19 %) a  Evropa 

(16 %).  Některé z 20000 atlasů získaných před rokem 1973 byly popsány v díle Philipa Lee 

Phillips a Clary egli LeGear Seznam zeměpisných atlasů v knihovně Kongresu.
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 Bibliografie   vyšla  v  9  svazcích,  [Washington,  1909  1992].  Toto  monumentální  dílo 

představuje  ojedinělý příspěvek do oblasti  historické  kartografie.  Někteří  zaměstnanci  mu 

zasvětili celý život. Například knihovnice Clara LeGear pracovala na tomto projektu od roku 

1914 do roku 1992, celkem 78 let  (42 roků jako zaměstnanec a 36 let jako dobrovolník). 

[Library of Congress, 2006]

Atlapedia Online [online]. Holland Park West, Australia : Latimer Clarke Corporation 1993-

2008, [cit 2008-08-05]. Dostupný z WWW :  <http://www.atlapedia.com/>

Australská  Atlapedie online nabízí  fyzické a politické mapy, fakta a statistiky všech zemí 

světa. Je rozdělena do tří částí: země světa; světové mapy a zdroje pro didaktiku geografie. 

Země jsou seřazeny od  A do Z a kliknutím na písmeno se rozbalí  jména země  začínající 

na písmeno v anglickém jazyce. Pouze je trochu zdlouhavé, že je nutné rolovat celý seznam. 

Po otevření země získáte kompletní faktografické informace a statistické údaje. 

Sekce mapy světa nabízejí 2 základní mapy fyzickou a politickou, z nichž je třeba si vybrat. 

Následně se otevře roleta s abecedním seznamem zemí a kliknutím na zemi se rozevře mapa. 

Mapa je pouze statická.

Je  možné  vyhledávat také  podle  měst.  Poslední  část  produktu  nabízí  pro  školy  volně 

ke stažení mapy světa a USA.

WHITE, M. Historical Atlas of the 20th Century [online]. [S.l.] : M. White, 1998-2003 [cit. 

2008-07-17]. Dostupný z WWW :  <http://users.erols.com/mwhite28/20centry.htm>

Atlas 20. století obsahuje řadu tematických originálních map. První oddíl představuje mapy 

socioekonomických trendů: pracovní síly v zemědělství, kojenecká úmrtnost, gramotnost a 

rozšíření telefonů ve světě. 

Dále White vypracoval srovnávací časové přímky pro 4 období 20. století. Každé období má 

ještě zvláštní přímky pro anglicky mluvící svět; Evropu; zbytek světa; technologie a FAO83.

Další zajímavé tematické mapy jsou pro systémy vlády podle desetiletí a podle typů vlády 

(monarchie, demokracie, atd.) 

Jiná témata v online atlasu jsou obyvatelstvo a války ve 20. století, zvláštní historická místa 

ve světě a mezinárodní vztahy. Závěrem jsou uvedeny zdroje a prameny z nichž White čerpal. 

83 Organizace OSN pro výživu a zemědělství
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Dílo provází nápověda a FAQ.

Obr. č. 51. Ukázka z originálního tematického atlasu Historical Atlas of the 20th Century.
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8. PODPORA VĚDY, VÝVOJE A VÝZKUMU V GEOGRAFII

Vědci v současnosti  pracují  většinou  v prostředí soutěže.  Podávají  návrhy  na  řešení 

projektů a podle vyhodnocení odborných komisí dostávají nebo naopak nedostávají finanční 

podporu prostřednictvím tzv. grantů. 

Často tak přizpůsobují výzkum společensky závažným nebo preferovaným tématům. To se 

odráží také v informačních zdrojích, které zpravidla takové projekty doprovázejí a na něž 

bývají  uvolňovány  prostředky  z veřejných  zdrojů.  V současných  geografických  tématech 

dominují přírodní  rizika  a  ohrožení  (povodně,  sesuvy  atd.),  mezinárodní  migrace 

obyvatelstva, problémy urbanizace a dálkový průzkum Země.

V Česku je  praktické seznámit  se s databází pro  výzkum a vývoj84,  která  shromažďuje 

informace o řešených a ukončených projektech podporovaných ze státních zdrojů. Zvláštní 

projektové soutěže vypisují vysoké školy a Akademie věd ČR. Informace o projektech z oboru 

geografie  mohou  být  důležité  pro  tvůrce  dalších  projektů,  ale  i  pro  odbornou  veřejnost. 

Výstupy bývají často v podobě publikovaných tištěných nebo elektronických dokumentů a 

lze je informačně využít. 

Většina  geografických společností a  vysokých škol doma i ve světě prezentuje na svých 

webových stránkách své výzkumné záměry a probíhající projekty. Informace o projektech se 

nacházejí  i  v dalších  kapitolách,  například  o  geografickém názvosloví,  o  institucích  nebo 

e-learningu.

Zahraniční programové zdroje byly popsány v jiných kapitolách, proto zde nejsou uvedeny. 

(Viz kapitoly o institucích, o EIZ, o názvech atd.)

Rejstřík informací o výsledcích  (RIV) [online] Praha :  Rada pro výzkum a vývoj, 1993-

2008 [cit. 2008-07-28].  Dostupný z WWW : 

<http://aplikace.isvav.cvut.cz/prepareResultForm.do>

„RIV je jednou z částí informačního systému výzkumu a vývoje (dále IS VaV), ve které jsou 

shromažďovány informace o  výsledcích projektů výzkumu a vývoje a  výzkumných záměrů 

podporovaných z veřejných prostředků podle  zákona č. 130/2002 Sb.85, o podpoře výzkumu 

a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů.“ [RIV, 2007]

84 http://aplikace.isvav.cvut.cz/prepareResultForm.do
85 http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=858
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IS  VaV je  informační  systém  veřejné  správy  zajišťující  shromažďování,  zpracování, 

poskytování a využívání údajů o výzkumu a vývoji podporovaném z veřejných prostředků. 

Obsahuje  celkem  25 poskytovatelů,  217 programů,  409 soutěží,  4 351 subjektů, 

29 919 projektů,  882 výzkumných  záměrů,  603 880 výsledků.  [Veřejně  přístupná  data  IS 

VaV, 2008] 

Skládá se z databází  Poskytovatelé ve výzkumu a vývoji (POS),  Výzkumné záměry (CEZ), 

Programy ve výzkumu a vývoji (PGM),  Subjekty  ve výzkumu a vývoji (ORG),  Výsledky 

výzkumu a vývoje (RIV), Veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji (VES)  a  Projekty výzkumu 

a vývoje (CEP). 

Obr. č. 52. Struktura databáze IS VaV.   [Veřejně přístupná data IS VaV, 2008]

Údaje do RIV předávají  poskytovatelé  tzv.  grantů,  tj.  účelové  a institucionální  podpory 

z veřejných prostředků (ústřední orgány státní správy,  Grantová agentura České republiky,  

Akademie věd České republiky nebo územní samosprávné celky).

Obsah databáze RIV, postupy při předávání dat, zařazení, zpracování a poskytování údajů je 

stanoveno  zákonem č.  130/2002  Sb.,  o  podpoře  výzkumu  a  vývoje  a  dalšími  nařízeními 

a  předpisy.  Databáze  RIV  navazuje  na  databázi  RIP (Registr  informací  o  publikacích  

výzkumu a vývoje v rozpočtových a příspěvkových organizacích, do roku 1995).  [RIV, 2007]

Veřejně  přístupné  údaje  se  skládají  ze tří přesně  vymezených  částí:  údaje  o  výsledku; 

o předkladateli; a typu výsledku.

Popis veřejně přístupných údajů v datové oblasti RIV  

První část  obsahuje  hlavní  údaje  o  výsledku:   identifikační  kód;  druh  výsledku;  název 

výsledku v originálním jazyce; název výsledku anglicky; rok uplatnění výsledku; rok dodání 
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výsledku do RIV;  hlavní obor předmětu výsledku; anotace výsledku v originálním jazyce; 

popis výsledku v českém a anglickém jazyce.  

Následují  údaje  o  předkladateli  výsledku:  IČ  předkladatele;  název  předkladatele;  kód 

organizační  jednotky  předkladatele  (fakulta,  ústav  apod.);  název  organizační  jednotky 

předkladatele; nadřízený resort. 

Další údaje vyplývají z  typu výsledku: bibliografický popis článku v odborném periodiku; 

popis  patentu;  bibliografický  popis  monografie;  kapitoly  v knize;  článku  ve  sborníku; 

výzkumné  zprávy;  prezentace  výsledků  VaV.  Jiné  výsledky  jsou  pro  poloprovozy, 

technologie či nové odrůdy. [RIV, 2006]

Databáze k 1. 8. 2008 obsahuje 602 330 výsledků.

Vyhledávání

Přímé  vyhledávání  v  RIV  je  umožněno  pomocí  webové  uživatelské  aplikace  Vyhledání  

výsledků  -  data  IS  VaV.  Vyhledávání  z databáze  RIV  je  v režimu  jednoduchého  nebo 

složitého vyhledávání. Lze  vyhledávat ze všech výše uvedených  polí, čili z typu výsledku, 

z údajů  o  předkladateli výsledku  i   z hlavních  údajů o  výsledku.  Nabízejí  se  různé 

kódovníky a číselníky. Je možné předdefinovat si jazyk celých stránek nebo výsledku.

Při  vzorové  rešerši bylo  například vybráno  v poli  druh  výsledku z nabídky  B-odborná 

kniha,

z informací o předkladateli IČ 00216208, identifikační číslo UK, název organizační jednotky  

Přírodovědecká fakulta. Rok sběru dat byl zadán od 2008 do 2008. Obor pro vyhledávání byl 

zvolen  z nabídky  DE  –  Zemský  magnetismus,  geodézie,  geografie.  Řazení  výsledků bylo 

zvoleno  podle  oboru výsledku.  (Nabízí  se  ale  široká  škála  dalších  možností,  například 

podle  roku sběru dat,  druhu výsledků,  jazyka,  počtu  účastníků  atd.)  Výsledek  zobrazuje 

následující  obrázek.  Bylo  nalezeno  22  odborných knih  pro  rok  2008 z projektů 

na Přírodovědecké fakultě UK z oborů zemský magnetismus, geodézie, geografie.
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Obr. č. 53. IS VaV, výsledky rešerše z databáze RIV. 

Jednotlivé  výsledky lze  prokliknout  a  získat  detailní  informace o  knize:  název;  údaje 

o  výsledku,  o  původu  výsledku,  tvůrcích  výsledku,  údaje  blíže  specifikující  výsledek 

a konečně odkazy  na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl.

Databáze  Programy  ve  výzkumu  a  vývoji poskytuje  cenné  informace o nabízených 

projektech.  Zájemce  může  vyhledávat  podle  identifikačního  kódu  programu  (zná-li  jej), 

podle typu programu, podle poskytovatele, či názvu programu. Může si také vymezit která 

léta ho zajímají. Výsledkem může být informace o projektech typu: granty, veřejné zakázky 

nebo programy vývoje a výzkumu. Je možné zvolit rešerši podle poskytovatele a výsledkem 

jsou všechny nalezené programy v uvedeném období. Tato databáze je vhodná pro  přehled 

o programech a pro orientaci badatelů začínajících podnikat ve světě grantových programů.
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Obr. č. 54. Ukázka  rozhraní pro Programy ve výzkumu a vývoji.

Databáze CEP eviduje projekty výzkumu a vývoje. Zde jsou evidovány veškeré projekty, 

tedy  i  ty,  které  ještě  nemají  výsledky,  tj.  začínající nebo  přerušené projekty.  Pokud  si 

badatel chce udělat  přehled,  co je v současnosti  v centru zájmu vědců a výzkumníků,  je 

praktické prohledat také tuto databázi.

Jsou  zde  vyhledatelná  pole:  projekt;  financování; klasifikace projektu;  stav  a  průběh 

řešení; výsledky dosažené řešením; příjemce a spolupříjemce (dotace); řešitel a spoluřešitel 

(projektu); a řazení výsledků hledání. Ty je možné seřadit vzestupně nebo sestupně, podle 

názvu projektu, podle data řešení, podle výše uznaných nákladů.

Výzkum je definován jako: „…systematická tvůrčí práce rozšiřující poznání, včetně poznání 

člověka, kultury nebo společnosti, metodami umožňujícími potvrzení, doplnění či vyvrácení 

získaných  poznatků,  prováděná  jako  základní nebo  aplikovaný výzkum.“  [Zákon 

č. 130/2002 Sb. O podpoře výzkumu a vývoje] 

Databáze CEZ, Výzkumné záměry, představuje možnost seznámit se s dlouhodobými záměry 

výzkumu  v jednotlivých  institucích.  V databázi  vědec  může  hledat výzkumný  záměr 

podle  názvu nebo identifikačního čísla; dále z hlediska  financování, jiná možnost je podle 
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klasifikace  oborů nebo  klíčového  slova v anglickém  jazyce.  Další  identifikační  údaje  se 

vztahují ke stavu a průběhu řešení výzkumného záměru, k výsledkům dosaženým řešením. 

Jsou zde nepostradatelné informace o příjemci dotace a řešiteli. Konečně je možné si  zvolit 

formát řazení výsledků podobně jako je tomu u databáze CEP.

Databáze  pro  výzkum  a  vývoj představují  významný  informační  pramen nezbytný 

pro  vědeckou  práci  a  její  rozvoj.  Vyhledávací  rozhraní  není  zrovna  přívětivé,  vyžaduje 

trpělivost a snahu pochopit číselníky, zkratky a odkazy. Nicméně jsou navštěvovány, mohou 

totiž inspirovat, ale i propojovat vědecké týmy.

Samozřejmě existuje též grantový systém  Evropské unie, různých společností a nadací, ale 

k  tomuto  tématu  je  produkováno  poměrně  velké  množství  snadno  dosažitelných  příruček 

a literatury.
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9. INSTITUCIONÁLNÍ ZÁKLADNA OBORU

Organizace působící  jako  centra  geografie,  mohou  být  rovněž  velmi  cenná.  Bývají 

důležitým kontaktním a komunikačním uzlem pro geografy, mohou poskytovat informace 

o  studiu a  moderních trendech geografie (na Internetu, v knihovnách nebo v centrálách), 

publikují,  pořádají  konference,  přednášky a  expedice,  mají  vlastní  oborové knihovny, 

vypisují  programy a  projekty,  zkrátka  všestranně  podporují  a rozvíjejí  obor.  Z tohoto 

důvodu  byla  zařazena  kapitola  pojednávající  o  klíčových  geografických  korporacích 

v Česku i ve světě. Podobně jako v ostatních částech práce je preferováno české uživatelské 

prostředí.

9.1. ČESKO  

9.1.1. Vysoké školy

Geografii je možno studovat a zkoumat v následujících českých institucích (uvedeno včetně 

vedoucích ústavů a kateder k 1. 3. 2008):
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Tab. č. 12.  Přehled vysokých škol v Česku s oborem geografie [VŠ Česko, 2007-2008] 

Brno
  Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
  vedoucí: doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. 

Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Masarykova unive  rzita, Brno  
  vedoucí katedry : doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc. 

Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Brno
  vedoucí katedry : doc. RNDr. Milan Viturka, CSc. 

České Budějovice

Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerz  ita, České Budějovice  
  vedoucí katedry : doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc. 

Olomouc

Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Pala  ckého, Olomouc  
  vedoucí katedry : Doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. 

Katedra geoinformatiky PřF UK UP v Olomouci
  vedoucí katedry : Prof. RNDr. Vít Voženílek,CSc. 

Ostrava

Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita,     Ostrava  
  vedoucí katedry : Mgr. Monika Mulková Ph.D. 

Katedra sociální geografie a regionální geografie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská   universita,   Ostrava  
  Vedení katedry : RNDr.Petr Rumpel Ph.D. 

Plzeň

Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Západočeská un  iverzita, Plzeň  
  vedoucí katedry : PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. 

Praha

Geografická sekce, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karl  ova, Praha  
  vedoucí : proděkan Doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc. 

Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká faku  lta, Univerzita Karlova, Praha  
  vedoucí katedry : Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 

Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká f  akulta, Univerzita Karlova, Praha  
  vedoucí katedry : Doc. RNDr. Bohumír Janský, CSc. 

Katedra kartografie a geoinformatiky, Přírodovědecká faku  lta, Univerzita Karlova, Praha  
  vedoucí katedry : Doc. Ing. Jan Kolář, CSc. 

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karl  ova, Praha  
  vedoucí katedry : Doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. 
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Ústí nad Labem

Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita J.E. Purkyně, Ústí nad Labem
  vedoucí katedry : Doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc. 

Katedra regionálního a lokálního rozvoje, Fakulta sociálněekonomická, Univerzita J.E. Purkyně, Ústí nad 
Labem
  vedoucí katedry : RNDr. Miloslav Šašek, CSc. 

9.1.2. Geografické společnosti 

Česká geografická společnost (ČGS)86

Původně se nazývala  Česká společnost zeměvědná.  Byla  založena již roku 1894 okruhem 

známých  cestovatelů  a  geografů,  kteří  usilovali  o  jakousi  nezávislost  na  univerzitním 

prostředí. 

Mezi zakládajícími členy byli například cestovatelé Vojtěch Náprstek, Emil Holub, geograf 

Václav  Švambera  nebo  spisovatel  a  historik  Zikmund  Winter.  Společnost  si  předsevzala 

pořádat  přednášky z  různých zeměvědných oborů,  popularizovat  vědu, pořádat exkurze a 

organizovat  pozorování  v Čechách,  na  Moravě  i  ve  Slezsku.  Jedním  z  hlavních  plodů 

společnosti  bylo vydávání  Sborníku České společnosti  zeměpisné.  Společnost se účastnila 

také velkých geografických projektů,  zejména vydávání  českého atlasu světa,  který vyšel 

v letech  1900-1924  pod  názvem  Ottův  zeměpisný  atlas.  [METELKA,  1924]  Dalším 

záslužným  činem  bylo  vydávání  edice  Knihovny  České  společnosti  zeměpisné.  

[MARTÍNEK, 2007, s. 52]

Česká  geografická  společnost  (dále  jen  ČGS)  je  v současnosti  občanským  sdružením 

vědeckých,  pedagogických  a  odborných  pracovníků  oboru  geografie  a  příbuzných  oborů, 

sdružených ke společné činnosti, jejímž účelem je podílet se na dalším rozvoji a zvyšování 

úrovně  geografie,  na  koncepční  a  prognostické  činnosti,  na  rozvoji  geografického 

vzdělávání,  jakož  i  na  propagaci a  realizaci výsledků  vědeckovýzkumné činnosti 

ve společenské praxi i v široké veřejnosti. 

Podílí se na rozvoji geografie zejména podporováním vědecké a vědeckopopularizační práce 

a šířením nových poznatků do praxe. Orientuje zájem členů na řešení takových otázek, které 

jsou zvlášť významné z hlediska celospolečenských potřeb. ČGS reprezentuje geografy ČR 

při  jednáních  s  parlamentem  ČR,  vládou  ČR,  i  dalšími  institucemi.  ČGS  spolupracuje 

s vědeckými společnostmi obdobného zaměření v ČR i v zahraničí. [Stanovy, 2007]

86 http://www.geography.cz/index.php
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Akce pořádané ČGS: 

• organizuje sjezdy Českých geografů

• pořádá vědecké a pracovní konference, semináře, přednášky, diskuse, kurzy, exkurze, 

zájezdy 

• vyjadřuje se k vědecké a publikační činnosti a iniciativně se podílí na ediční politice 

v oboru geografie

• vydává periodické i neperiodické publikace z oboru geografie

• vypisuje soutěže a oceňuje významné výsledky

ČGS se člení  na  pobočky,  dále se člení na  sekce a  komise s  působností  na území ČR a 

na odborné skupiny v působnosti poboček. Členství v ČGS je individuální, kolektivní a může 

být i čestné. 

Současným prezidentem společnosti je vysokoškolský pedagog a demograf Tadeus Siwek.87

ČGS  pracuje  v 7 specializovaných   výborech :  fyzické  geografie;  kartografie 

a  geoinformatiky;  polární  geografie;  regionální  geografie;  socioekonomické  geografie 

a regionálního rozvoje; historické geografie a environmentálních dějiny; a vzdělávání. 

ČGS pořádá sjezdy a vydává časopisy Geografické rozhledy [1991-] a  Geografie : sborník 

ČGS [1982-]. Sborník patří k nejstarším vědeckým časopisům v České republice (vychází 

od  roku  1895).  Časopis  poskytuje  prostor  pro  prezentaci  a  diskuzi  výsledků  výzkumu 

z fyzické  i  sociální  geografie,  případně  dalších příbuzných  oborů.  Vychází  4  čísla  ročně, 

z  toho zpravidla  3 čísla  v češtině,  1 v angličtině.  Všechny příspěvky v rubrikách  Hlavní  

články a Rozhledy procházejí recenzním řízením. Geografické rozhledy jsou určeny učitelům 

zeměpisu, školám, ale i širší geografické veřejnosti.

87 Siwek, Tadeusz (Narozen 1953.) Doc. RNDr., CSc., vysokoškolský pedagog, demograf.  
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Obr. č. 55. Ukázka domácí webové stránky ČGS.

Kartografická společnost ČR (KS ČR)88

Kartografická  společnost  je  nepolitická společenská organizace s  celostátní  působností, 

založená  na  podkladě  zákona  o  sdružování  občanů.  Posláním  Společnosti  je  sdružovat 

zájemce o rozvoj kartografické vědy, techniky a kartografických technologií, o výchovu a 

vzdělávání  kartografů, o  historii kartografie a o tvorbu,  výrobu a využívání různých typů 

map a atlasů.

Cílem společnosti je:

• navazovat  a  koordinovat  styky  se  zahraničními  subjekty,  zejména  s  Mezinárodní  

kartografickou asociací (International Cartographic Association, dále jen ICA)

• prostřednictvím svých členů zajišťovat  zastupování Společnosti  ve  stálých komisích, 

pracovních skupinách a jiných orgánech ICA

• organizovat celostátní kartografické konference a sympozia

• poskytovat  informace získané  z  vlastní  činnosti  i  z  mezinárodních  styků  spolu 

88 http://www.czechmaps.cz/
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s doporučeními orgánům státní správy a dalším subjektům v České republice

• organizovat stáže a výchovu českých kartografů prostřednictvím zahraničních institucí

• spolupracovat  s  ostatními  společenskými  organizacemi v  ČR  a  s  mezinárodními 

organizacemi majícími vztah k oboru

• vydávat neperiodické informace o činnosti Společnosti a ICA a jejích orgánů

Členem společnosti se může stát fyzická i právnická osoba, je možné udělit i čestné členství. 

[Stanovy Kartografické společnosti, 2001] 

KS ČR vydává dvakrát do roka  Zpravodaj, který je též přístupný v elektronické podobě89. 

Na  webových  stránkách  jsou  informace  o  spřízněných  institucích,  kartografických 

konferencích  od  roku  1967,  o  kartografických  vydavatelstvích,  o  výuce  kartografie 

na vysokých školách v Česku. [Kartografická společnost České republiky, 2008]

Již  desátým  rokem  společnost  vyhlašuje  prestižní  soutěž Mapa  roku.  Kartografická  

společnost chce  jejím prostřednictvím zhodnotit  kvalitu kartografických děl  vydávaných 

na  území  České  republiky  a  ocenit  producenty  map,  kteří  dodržují  kartografické  zásady 

tvorby map a jejich díla jsou tak kvalitní a pro společnost přínosná. Díla se přihlašují do 6 

kategorií:  

• atlasy, soubory a edice map

• samostatná kartografická díla

• kartografické výsledky studentských prací

• digitální produkty

• aplikace na Internetu

• kartografická díla pro školy

Výsledky  soutěže za  rok  2007 byly  vyhlášeny  na  letošním veletrhu  Svět  knihy v Praze. 

Do soutěže bylo přihlášeno 135 kartografických dokumentů. [SKÁLA, 2008]

89 http://www.czechmaps.cz/data/aktuality.htm
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Obr. č. 56. Ukázka domácí webové stránky Kartografické společnosti ČR.

Česká demografická společnost (ČDS)90

Česká demografická  společnost je  dobrovolná  výběrová organizace vědeckých,  vědecko-

pedagogických a odborných pracovníků v oblasti  demografie  a příbuzných vědních oborů 

sdružených ke společné činnosti.

Cílem  společnosti  je  rozvoj vědního  oboru  demografie,  uplatnění oboru  demografie 

ve společenské praxi a popularizace a propagace výsledků vědeckého výzkumu. Společnost 

je společenskou organizací. [Stanovy ČDS, 1991]

Česká (do roku 1993 Československá)  demografická společnost byla  založena v roce 1964. 

Jejími  členy jsou  kromě  geografů,  ekonomů,  statistiků,  historiků  a  sociologů  také  lékaři, 

právníci  a  představitelé  dalších  vědních  oborů.  To  vyplývá  z bezprostřední  návaznosti 

demografie na tato vědní odvětví. Ke konci roku 2000 měla společnost 350 členů ze všech 

krajů České republiky a Slovenska. 

V rámci  společnosti  pracují  tyto odborné  skupiny:  sociální  demografie;  rozmístění  a 

stěhování obyvatelstva; zdravotní a biologické aspekty; sčítání lidu; modelování a výpočetní 

90 http://www.natur.cuni.cz/~demodept/cds/
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demografie; historická demografie; plánované rodičovství. [RYCHTAŘÍKOVÁ, 2008]

Vědecká činnost společnosti:

• teoretické otázky demografie; metody výzkumu, zjišťování, registrace a analýzy

• výpočetní technika v demografii; modelování populačního vývoje a demografických 

            procesů; historická demografie; regionální demografie; ekologie a populační vývoj

• rozmístění obyvatelstva, bydlení; osídlení, struktura a urbanizace; ekonomická   

            demografie; národnostní a etnická struktura obyvatelstva; manželství a rodina,      

výchova, sňatečnost a rozvodovost; sociální a ekonomická struktura obyvatelstva; 

kvalita populace a otázky populační genetiky; stárnutí obyvatelstva a gerontologie; 

populační prognózy a projekce; porodnost a plodnost; úmrtnost, zdravotní stav, 

nemocnost; migrace; populační politika; sociální patologie

Společnost  vydává  edici   Acta  demographica  [1977-],  kde  jsou  zveřejňovány  rozsáhlejší 

monografie.  Dále  je  publikován  Zpravodaj s informacemi  o  činnosti  demografů  a  o 

zajímavostech  současného  populačního  vývoje.  ČDS  vydala  také  Mnohojazyčný 

demografický slovník. [PAVLÍK, KALIBOVÁ, 2005]

ČDS pořádá konference a pravidelné diskuzní večery.
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Obr. č. 57.  Ukázka z propagačního posteru ČDS. [Česká demografická společnost, 2006]

Česká asociace pro geoinformace91

Odborné skupiny České asociace pro geoinformace ustavuje předsednictvo na základě zájmu 

členů.  Zaměření  odborných  skupin  zpravidla  navazuje  na  strukturu  oborů  zastoupených 

v asociaci, na strukturu aplikací geoinformatiky nebo na strukturu činností v mezinárodních 

organizacích.

Odborné skupiny České asociace pro geoinformace jsou: GIS a územní plánování; katastr 

nemovitostí; prostorová identifikace; autorská práva.

Webové  stránky  jsou hlavním  komunikačním  kanálem  asociace  a  slouží k  vyhledávání 

informací  pro  širokou  komunitu  odborníků  i  laickou  veřejnost  zabývající  se  geodaty, 

geoinformacemi,  geografickými  informačními  systémy  (GIS)  a  souvisejícími 

technologiemi.[ Česká asociace pro geoinformace, 2001]

 9.1.3. Geografické knihovny

91 http://www.cagi.cz/
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Geografická knihovna PřF UK92

 

 V roce 1885 vznikla knihovna ve Spálené ulici v Praze. Knihovnu podporoval zejména Klub 

přírodovědecký a  Klub historický. Také z univerzitní a veřejné knihovny v Praze docházely 

pravidelně duplikáty. První knihovník a zakladatel knihovny, V. Švambera, vykonával místo 

bibliothekáře a archiváře ústavu bezplatně. [ŠVAMBERA, 1907]

Nově vzniklá fakulta dostavěla roku 1926 východní křídlo budovy na Albertově 6 v Praze 

a geografie zde získala prostory pro velkou oborovou knihovnu. V roce  1993 převzala fond 

zrušeného Geografického ústavu AV ČR. [NOVOTNÁ, 2006]

Sekční  proděkan,  Luděk  Sýkora,  v roce  2005 inicioval  a  organizoval  zásadní  přeměnu 

v moderní evropskou knihovnu. Proběhla rozsáhlá  rekonstrukce. Celková plocha knihovny 

v otevřeném fondu byla výrazně rozšířena na 200 m2 a zpřístupnily se dosud uzavřené galerie. 

Čtenáři mají v současné době přístup k 752 m knih ve volném výběru a 21 000 dokumentů 

ve volném výběru. 

Knihovna eviduje  4500 čtenářů, je otevřena  41 hodin týdně.  Geografická knihovna v roce 

2007 realizovala 11 800 absenčních výpůjček. Celkový počet dokumentů činí cca 90 000.

Zaměstnanci knihovny spolupracují úzce s Národní knihovnou ČR na tvorbě geografických 

a jmenných autorit, dále pak v kooperačních katalogizačních systémech.

Geografická knihovna PřF UK je v Česku jedinečná svým obsahem. Vlastní také unikátní 

statistické dokumenty, z nichž větší část byla v knihovně Českého statistického úřadu zničena 

povodněmi  v roce  2002.  Pro  své  výsadní  oborové  postavení  byla  Geografická  knihovna 

PřF  UK v minulosti nazývána  Základní geografickou knihovnou, Knihovním střediskem 

geografie nebo Oborovou knihovnou geografie. [NOVOTNÁ, 2006]

Současné aktivity

• oborové akvizice : nákupem, výměnou, darem, profilací fondu

92 http://geografie.natur.cuni.cz/library
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• automatizovaná katalogizace:  tvorba databáze  v programu  Aleph 18 (od roku 

1993-),  monografie,  periodika (od roku 2006-),  mapy,  elektronické dokumenty, 

vysokoškolské kvalifikační práce

• distribuce,  prodej  a  správa  agendy  výměny  Acta  Universitatis  Carolinae:  

Geographica (300 světových institucí)

• služby:  výpůjční,  meziknihovní  výpůjční  služby,  mezinárodní  MVS, referenční, 

konzultační,  bibliografické,  doplňkové,  automatizované  výpůjční  služby 

(od roku 2005-)

• školení vyhledávání v databázích, informační vědy i katalogu UK

• výstavy, publikační činnost (od roku 2006-), např. Polární rok, Sesuvy na Machu 

Picchu, Druhé bydlení, Karel Kuchař, Galerie Otců zakladatelů geografie,  Čeští 

jezuité cestovatelé a objevitelé, 150 let geografie na UK, ad.  [NOVOTNÁ, 2006, 

2007]

• tvorba  a  redakce  oborových  webových  stránek93 (od  roku  2006-), 

243 kmentovaných odkazů [NOVOTNÁ, 2007]

Geografická bibliografie ČR online

V Geografické knihovně PřF UK je realizován od roku 2008  projekt pro vědu a výzkum 

podporovaný  Ministerstvem  kultury  ČR,  jehož  cílem  je  vytvořit  oborovou  geografickou 

bibliografii pro 20. století. Obor geografie nemá dosud ucelenou bibliografii. Existují pouze 

torzovité tištěné geografické bibliografie, vydané omezeným nákladem. 

Obsahem  databáze  budou  geographica  bohemica,  specializované  dokumenty  českých 

autorů nebo  autorů  zahraničních,  kteří  se  věnují  českým  geografickým reáliím.  Bude 

vytvořena  oborová  knihovna  pro  virtuální  badatelské  prostředí.  Vznikne  zároveň  nové 

unikátní  prostředí  pro zpřístupnění  kulturních zdrojů využitelné nejen pro vysokoškolskou 

výuku,  ale  i  pro  širokou  veřejnost.  Bibliografie  chce  zároveň  mapovat  vědecký  vývoj 

oboru geografie a jejích předmětů výzkumu. 

Za nejvýznamnější výsledky současného výzkumu  v Geografické knihovně PřF UK  lze 

považovat  především  článkovou  oborovou  bibliografii  pro  významné  francouzské 

periodikum, Bibliographie géographique  internationale. 

93 http://geografie.natur.cuni.cz/library
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Dále je to retrospektivní katalogizace a průzkum starých tisků (1500-1800) ve spolupráci 

s oddělením  vzácných  tisků  NK  ČR.  Intelektuálně  náročná  byla  také  retrospektivní 

katalogizace  vysokoškolských  kvalifikačních  prací (1910-2008).  Pravidelně  probíhá 

kooperace s CASLINem,  Souborným online katalogem ČR:   v databázi  je 14 500 záznamů 

monografií a speciálních dokumentů a 561 titulů našich periodik (březen, 2008).

Obr. č. 58. Ukázka domácí webové stránky Geografické knihovny PřF UK

Zeměměřická knihovna ODIS VÚGTK Zdiby94

Zeměměřická  knihovna  je  součástí  Odvětvového  informačního  střediska  Výzkumného 

ústavu geodetického, topografického a kartografického (dále ODIS VUGTK) ve Zdibech95. 

94 http://www.vugtk.cz/~tinweb/index.shtml
95 http://www.vugtk.cz/
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Není profilově geografickou knihovnou, ale část fondu obsahuje dokumenty pro geografické 

disciplíny.

Katalog knihovny ODIS VUGTK čítá  80 000 bibliografických záznamů z oborů geodézie, 

kartografie, zeměměřictví, katastrů,  fotogrammetrie, geodynamiky,  geofyziky, geomatiky, 

geodetické astronomie. Záznamy jsou zpracovány v programu Tinlib.

V  online katalogu lze  vyhledávat podle názvů publikací (knih, seriálů, článků), dále podle 

jmen autorů, klíčových slov, slov generovaných z názvů, podle nakladatelů, MDT a ISBN. 

Pro ty, kteří potřebují strávit více času prohledáváním katalogu a nemají k dispozici rychlý 

a levný přístup do sítě Internet, je tu ještě možnost využití offline katalogu na informačním 

CD-ROMu Zeměměřictví a katastr II.  V off-line verzi katalogu na CD-ROMu však nelze 

vyhledávat podle klíčových slov. [Katalog knihovny ODIS VUGTK, 2008]

Obr. č. 59. Ukázka výsledku dotazu databáze  v poli klíčové slovo v online katalogu.

Ústřední statistická knihovna (ÚSK)96

Knihovna ČSÚ, zcela  zatopená v srpnu 2002 v Praze-Karlíně, zahájila po částečné obnově 

svých  fondů  3.  5.  2004  znovu  provoz  pro  veřejnost  v  nové  budově ČSÚ  na  Skalce. 

96 http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/knihovna

188

http://library.czso.cz/


Pro  uživatele  knihovny  je  zde  k  dispozici  výpůjční  sál  s  volným  výběrem  základních 

statistických  publikací  a  počítače  s  přístupem  na  Internet.  Ke  studiu  publikací  slouží 

tzv. velká studovna. 

V původní knihovně byly zcela zničeny nejen vzácné publikace od 18. století do současnosti, 

ale i lístkové katalogy knihovny. Veškeré informace o dokumentech mohou uživatelé najít 

v on-line katalogu97. Používá se automatizovaný knihovní systém Clavius. 

Knižní  fond Ústřední statistické knihovny je nyní podstatně  menší  než původní, budovaný 

přes 200 let.  Vodou a plísní bylo  zničeno na  140 tisíc svazků. Ihned po povodních byly 

zahájeny práce na částečné obnově fondu, a to hlavně formou sbírek z nezatopených prostor 

ČSÚ a velkorysých darů od institucí českých i zahraničních. Zahraniční statistické úřady, se 

kterými si knihovna vyměňuje publikace desítky let, přispěly často celými komplety svých 

ročenek a dalších statistických publikací.  Publikace knihovně darovala  i  řada soukromých 

osob.

Obnova knihovny bude pokračovat po mnoho dalších let. Některé historicky cenné publikace 

se nacházejí dosud po rozmrazení a usušení v karanténě v mimopražském depozitáři. Další 

budou postupně získávány a kopírovány. Omezeno je absenční půjčování. Většinu publikací 

vlastní knihovna nyní pouze v jednom výtisku, proto jsou k dispozici pouze k prezenčnímu 

studiu. [ÚSTŘEDNÍ STATISTICKÁ KNIHOVNA, 2008]

9.1.4. Mapová sbírka

Mapová sbírka Univerzity Karlovy98

Mapová sbírka byla na univerzitě založena v roce 1920 jako Státní sbírka mapová Republiky 

československé.  Pečuje  o  kulturní  odkaz neocenitelné  hodnoty,  poskytuje  podklady 

pro  činnost výzkumnou, studijní, i pro širší kulturní účely.

97 http://library.czso.cz/
98 http://www.natur.cuni.cz/mapcol/
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Ve  sbírkových  fondech  jsou  zařazeny  faksimile  od  8.  stol.  a  originály  kartografických 

výtvorů.  Počet  listů  map je  asi  100  000,  ve  fondu  je  na  2  000  atlasů.  Snad  nejhezčí 

kartografické výtvory představují mapy atlasů ze 16., 17. a 18. století se jmény významných 

kartografických tvůrců jako jsou Mercator (Geradi Mercatori  et  J.  Hondii  Atlas),  Ortelius 

(Theatrum Orbis  Terrarum),  Blaeu  (Atlas  Maior),  Homann  (Atlas  Novus),  Seutter  (Atlas 

Minor praecipua Orbis Terrarum). Mezi atraktivní exponáty patří také asi  60 globů, z nich 

pak Cellův nafukovací globus z roku 1831. [150 let geografie..., 2006]

Směr výzkumu

Pracoviště  plní  zejména  funkce  archivní,  akviziční,  dokumentační,  studijní  a  vědeckou  a 

informační. Sbírkový fond je úměrně obohacován rovněž i o soudobé produkty. Pozornost je 

soustředěna  též  na  digitalizaci  fondu.  Zájem  z řad  fakultní  a  často  také  mimofakultní 

veřejnosti je jak o staré mapy a atlasy,  tak i o novější podklady a kartografické materiály 

zachycující vývoj krajiny v časové řadě.

Služby veřejnosti

Jsou  poskytovány  akademickým  pracovníkům  a studentům  Univerzity  Karlovy,  dále  pak 

i ostatní odborné a laické veřejnosti.  Jsou určeny zejména pro vědeckou práci,  magisterské 

a postgraduální studium. 

Pro  vědecké  a studijní  účely  jsou  zaměstnancům  a studentům  univerzity,  příslušníkům 

vědeckých  a školských  zařízení  poskytovány  bezúplatně.  Pro  účely  soukromé  sféry  se 

informační služby poskytují za úplatu. 

Spolupráce 

 Při  řešení  odborných  otázek  nyní  pracoviště  spolupracuje  zejména  s institucemi  jako  je 

Nakladatelství Karolinum, Ústav výpočetní techniky UK, Filozofická fakulta UK, Historický 

ústav  AV ČR,  Geofyzikální  ústav  AV ČR,  Zeměměřický úřad,  Česká  geologická  služba, 

Geografická služba AČR, Národní technické muzeum, Národní knihovna, Agentura ochrany 

přírody a krajiny ČR.

9.2. ZAHRANIČÍ
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9.2.1. Geografické společnosti

 International Geographical Union (dále IGU)99

Cílem  Mezinárodní  geografické  unie  je  podpora  geografického  výzkumu,  dále  

podněcování  a  koordinace  spolupráce v oblasti  geografického  výzkumu,  vyžaduje-li 

například mezinárodní spolupráci.  Připravuje a podporuje vědecké  diskuse a  publikování. 

Usnadňuje shromažďování a  šíření  geografických  dat a jejich  dokumentaci v rámci všech 

členských  zemí.  Podporuje  geografické  mezinárodní  kongresy,  regionální  konference  a 

specializovaná sympózia. Usiluje o jiné nové formy mezinárodní spolupráce s cílem rozvíjení 

studia  a  aplikace  geografie.  Přispívá  k podpoře  mezinárodní  standardizace nebo 

slučitelnosti metod, názvosloví a symbolů používaných v geografii. [IGU, 2000]

Výkonný  výbor  IGU  zastupuje  všechny  světadíly.  Národní  výbory  zastupuje  za  Českou 

republiku v IGU Rudolf Brázdil100 z Masarykovy university v Brně.

IGU má dva speciální výbory:  Oceans 21 Special Committee101 a World Map on the State  

of the Environment.

 V rámci IGU pracuje 36 speciálně zaměřených komisí102. Vydává edici IGU a Newsletters103 

v tištěné i elektronické podobě.

První  kongres této  mezinárodní  geografické  společnosti  se  konal  v Antverpách  1871. 

V roce  1922 byla  ustanovena  stálá  organizace  v Bruselu.  Unie  přináleží  k  International  

Council           for Science (dále ICSU) a International Social Science Council (dále ISSC), 

které ji uznávají jako koordinační orgán pro mezinárodní organizaci vědy.

Archiv IGU  nabízí  pro  badatele  řadu  archiválií  vztahujících  se  k historii  unie  a  jejích 

kongresů. 

IGU shromažďuje na svých  webových stránkách řadu odkazů na významné  mezinárodní 

vědecké geografické korporace. [Links IGU, 2000] 

99 http://www.igu-net.org/uk/igu.html
100 Brázdil, Rudolf (Narozen 10.4.1951 v Brně.) Klimatolog, profesor geografie, meteorologické studie.
101 http://www.abdn.ac.uk/cmczm/
102 http://www.igu-net.org/uk/what_is_igu/commissions.html
103 http://www.homeofgeography.org/uk/e_Newsletters
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Association of American Geographers (AAG)104

Asociace amerických geografů byla založena roku 1904 za účelem podpory profesionálního 

studia geografie a  podpory pronikání  aplikované geografie do  vzdělávacích, vládních a 

ekonomických struktur.   Podporuje  diskuzi  mezi  členy společnosti  a  vědci  z hraničních 

oborů. Dále pomáhá při vydávání vědeckých prací a podporuje vzdělávání  a vědecký růst 

svých členů v rámci oboru geografie. [Association of American Geographers, 2008]  

AAG má  kolem  6 700  členů, většinou z USA, ale je zde i 60 členů z neamerických států. 

[JOHNSON, 2003, s. 6]  Při asociaci pracuje  53 speciálních skupin, v nichž mají členové 

společnosti  možnost se sdílet,  vyjadřovat své názory  a také získat kontakty na odborníky 

s podobným  zaměřením  výzkumu.  Mnoho  z těchto  skupin  má  vlastní  webové  stránky  a 

vydává pravidelné tištěné novinky. AAG pořádá pravidelně jarní konferenci. 

Webové stránky AAG zahrnují také informace o pracovních příležitostech v oboru. 

Provozují zde rovněž projekt Ask a Geographer, Zeptejte se geografů105.

Odborníci na  specializované  obory  geografie  mají  na  stánce  uvedena  jména  a  emailové 

adresy a  je  možno  je  přímo  kontaktovat a  dotazovat se  jich.  Tato  služba je  určena 

pro učitele zeměpisu, vládu i veřejnost. AAG pak hledá stále další odborníky-dobrovolníky 

pro poradnu dalších 16 geografických témat. [Association of American Geographers, 2008]. 

Další novou webovou službou je Places OnLine. Na mapě si může uživatel kliknout na město 

nebo oblast, které ho zajímá a objeví se URL webových stránek, které popisují dané místo. 

Places OnLine uděluje také  výroční cenu za  nejlepší web na toto téma. V roce 2008 byla 

cena za nejlepší web udělena projektu  Interaktive Vancouver, který vytvořili čtyři studenti 

ze Simon Frazer University.

104 http: //www.aag.org
105 http://www.aag.org/ask/index.html
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Obr. č. 60.  Ukázka stránky Places OnLine 2008 Best Web Site Awards.    

Conference of Latin Americanist Geographers (CLAG)106

Konference latinsko-amerických geografů je specializovaná skupina AAG, jež byla založena 

roku 1970.  V roce 2008 registrovala 250 členů z celého světa.  

Cílem CLAG je  vyšší  úroveň  geografického výzkumu a vzdělání v  Latinské Americe. 

K realizaci tohoto záměru, pořádá CLAG národní a mezinárodní  konference, které zahrnují 

různorodé subjekty, které odrážejí odlišné zájmy jejích členů.   Mimoto publikuje  Bulletin a 

ročenky. Konference vydává elektronický časopis Journal of Latin American Geography107,  

což je součástí projektu MUSE. 

Cílem projektu  MUSE je unikátní spolupráce mezi knihovnami a nakladateli. Výstupem je 

úplný fulltext, cenově dostupný a uživatelsky přívětivý online přístup do více než 380 vysoce 

kvalitních  humanitních  a  společenskovědních  recenzovaných  časopisů  od  více  než  60 

akademických vydavatelů. Instituce si mohou objednat předplatné on-line titulů a nekupují si 

tištěné tituly. K dispozici je několik kolekcí. Knihovny mohou vytvářet konzorcia.  Akvizici 

periodik tak za ně řeší CLAG .[Project MUSE, 2008]

106 http://sites.maxwell.syr.edu/clag/clag.htm
107 http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_latin_american_geography/index.html
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American Geographical Society (AGS)108

Americká geografická společnost byla  založena  roku  1851 v New  Yorku.  Je to  nejstarší 

geografická společnost ve Spojených státech amerických. Jediným Čechem, který byl zapsán 

v síni slávy AGS v New Yorku byl Alois Musil109, objevitel pouštního zámečku Kusejr Amry. 

[ŠTRÁFELDOVÁ, 2005] 

Posláním  AGS  je  propojení  podnikatelského,  profesionálního  a  akademického světa 

při  tvorbě  a  aplikaci  geografických  znalostí  a  techniky  tak,  aby  se  mohly  zabývat 

ekonomickými,  sociálními  a  environmentálními  problémy.  [The  AGS  Mission,  2008] 

Společnost publikuje časopisy  Geographical Review110 a  Focus on Geography111. Členům 

zasílá  třikrát  ročně  informace  nazvané  Ubique (lat.  a  kde).  Pro  širokou  veřejnost  je  též 

přístupný na Internetu112.

V rámci  společnosti  působí množství menších regionálních nebo státních organizací,  které 

mohou být užitečné kvůli spojení s regionálními odborníky a tvorbě kontaktů. Mnohé z nich 

publikují,  vydávají  časopisy nebo pořádají výroční konference.  Webové stránky se nejlépe 

hledají postupem stát nebo region v kombinaci s výrazem  geographical nebo  geographers.  

Typickými představiteli těchto regionálních amerických geografických skupin jsou:

• Nord East Map Organization (NEMO)113

• Association of Pacific Coast Geographers114 - ve spolupráci s AGS vydává ročenku 

Yearbook

• California Geographical Society115 – vydává ročenku The California geographer

• Illinois  Geographical  Society116 –  vydává  dvakrát  ročně  Bulletin  of  Illinois  

Geographical Society

• Pennsylvania  Geographical  Society117(PGS)  –  vydává The  Pennsylvania  

Geographers, dvakrát do roka [JOHNSON, 2003, s. 6]

108 http://www.amergeog.org/
109 Musil,  Alois  (Narozen  30.6.1868  v  Rychtářově  u  Vyškova,  zemřel  12.4.1944  v  Otrybách  u  Českého 
Šternberka.)  ThDr.,  katolický  kněz,  univerzitní  profesor,  orientalista,  kartograf,  geograf,  cestovatel,  práce  z 
oboru.
110 http://www.amergeog.org/geographic_review.htm
111 http://www.amergeog.org/focus_magazine.htm
112 http://www.amergeog.org/ubique.htm
113 http://ublib.buffalo.edu/libraries/asl/maps/nemo.html, (včele organizace stojí kapitán)
114 http://www.csulb.edu/depts/geography/apcg/
115 http://www.csun.edu/~calgeosoc/
116 http://www.cod.edu/igs/
117 http://www.thepgs.org/
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Royal Geographical Society (RGS)118

Institute of British Geographers (IBG)

Královská  geografická  společnost byla  jako  vědecká  instituce  založena již  v roce  1830. 

Obsahem její činnosti byl rozvoj geografie jako vědy a podpora odborníků. 

V současnosti  se  řadí  mezi  světová centra  geografického výzkumu.  Podporuje vzdělávání, 

vědecké bádání a výzkumné expedice.

Akce a přednášky pořádané londýnskou centrálou RGS navštíví ročně 150 000 lidí. Členskou 

základnu tvoří 15 000 geografů, učitelů a vědců ze 100 zemí.

Výzkum se realizuje v 25 odborných  pracovních skupinách. Společnost udílí také ocenění 

a granty. Nejvýznamnější je zlatá medaile udílená za podporu geografie a vědecké objevy. 

Společnost podporuje 16 výzkumných programů pro geografické výzkumy a cesty. 

Geografická společnost úzce spolupracuje s  Institute of British Geographers.  Svou činnost 

prezentují například na společných webových stránkách. 

Die Deutsche Gesellschaft für Geographie (DGfG)119

Německá  geografická  společnost  je  střešní organizací  pro  německy  mluvící  geografické 

společnosti. Byla založena roku 1995. V současné době má 25 000 členů. [Die DGfG, 2008] 

Společnost zastupuje zájmy geografek a geografů činných ve školství, na vysokých školách i 

v praxi. Cílem DGfG je propagace geografie na veřejnosti jako disciplíny důležité pro školu, 

vědu a praxi. 

Více než 30 pracovních skupin zkoumá teorii a metody geografie jako vědy. Každé dva roky 

se koná  sjezd společnosti na vybrané univerzitě v Německu,  Rakousku  nebo  Švýcarsku. 

Tato společnost nepřijímá individuální členy, pouze kolektivní.

DGfG sdružuje další německé geografické společnosti, mimo jiné:

 Verband Deutscher Schulgeographen, (VDSG) 120

 Verband der Geographen an Deutschen Hochschulen, (VGDH)121 –vydává Rundbrief  

Geographie

118 http://www.rgs.org/AboutUs/about+us.htm
119 http://www.geographie.de/dgfg/index.html
120 http://www.erdkunde.com/index0.htm
121 http://www.giub.uni-bonn.de/vgdh/
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 Deutscher Verband für Angewandte Geographie, (DVAG)122 

 Hochschulverband für Geographie und ihre Didaktik, (HGD)123 

9.2.2. Adresáře institucí a geografů

World directory of geography = Annuaire géographigue du monde. Ed. Eckart Ehlers. 

Stuttgart : Steiner, 1992. xiv, 624 s. : tab.(Orbis Geographicus; 1992/93). ISBN 3-515-05940-

7

 Světový  adresář  geografie  byl  vytvořen  ve  spolupráci   s Mezinárodní  geografickou  unií 

(IGU).  Byl  poměrně dosti  rozsáhlý,  obsahoval  624 stran textu.  Vlastní  text adresáře byl 

rozddělen na dvě části:  abecedně podle zemí světa;  a států USA. K adresáři byl připojen 

rejstřík. 

Pro současné požadavky rychlého  online vyhledávání informací se výborně hodí adresář 

Geography Departments Worldwide.

Geography Departments Worldwide124 [Metadata: Geography …, 1997-2007]

 Název Geography Departments Worldwide

Editor Förster, K.125

Vydavatel Katedra geografie, Universita v Innsbrucku (Rakousko)

Distributor Universita v Innsbrucku

Země vydání Rakousko

URL:  http://geowww.uibk.ac.at/geolinks/

Obsah geografie, adresáře

Popis

 Databáze  obsahuje  odkazy  na  1166  institucí v  93  zemích.  921 korporací  již  vyplnilo 

formulář  potvrzující  pravdivost adresy.  Údaje jsou tak ověřené,  a mohou být  vyhledatelné 

122 http://www.geographie.de/dvag/
123 http://www1.ku-eichstaett.de/hp/
124 http://univ.cc/geolinks/
125 klaus.foerster@uibk.ac.at
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podle země, základních geografických disciplín a klíčových slov.  

Databáze je aktualizována Rakušanem Klausem Försterem.  Reprodukce a distribuce jsou 

povoleny pouze k neziskovým účelům. [Geography Departments Worldwide, 1999-2008]

Obr.  č. 61. Ukázka kombinovaného vyhledávání v databázi Geography Departments Worldwide.

10. PODPORA PŘI KATALOGIZACI GEOGRAFICKÝCH DOKUMENTŮ 

Kartografické dokumenty jsou natolik specifické, že vyžadují některá zvláštní katalogizační 

pravidla.  Problematika  geografických  názvů byla  pojednána  v 6.  kapitole.  Ukazuje  se,  že 
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bez  geografických  autorit  si  neporadí  ani  knihovníci,  ani  uživatelé,  kteří  potřebují  tyto 

informace vyhledat.

Problematika indexace geografických dokumentů a informací je velmi složitá. Geografie, jak 

již bylo řečeno, zasahuje do mnoha hraničních oborů. Často je velmi obtížné rozhodnout se 

pro jednu konkrétní disciplínu. Obor geografie se stále dynamicky rozvíjí a jeho vývoj není 

zdaleka u konce. 

Věcní  katalogizátoři  se  mohou  obrátit  do  databází  NK ČR.  Nabízí  se  rejstříky  věcných, 

geografických  a  názvových  autorit126.  Mezinárodní  desetinné  třídění127 obsadilo  notace 

pro  geografie  především  v třídě  9  Geografie.  Biografické  studie.  Dějiny.  [Mezinárodní 

desetinné třídění, 1981] 

Zpravidla  se  dodržuje  členění  oboru  v souladu  s  mezinárodní  bibliografií:  všeobecná 

a teoretická; fyzická; sociální a regionální geografie, dále demografie a kartografie.

Oborový  tezaurus  geografie  v Česku  nebyl  vytvořen  ani  přeložen  z jiného  jazyka.  Jsou 

dostupné  částečné  oborové  slovníky,  například  Terminologický  slovník  zeměměřictví  

a katastru nemovitostí128 nebo Geologická encyklopedie online129.

10.1.  JMENNÝ POPIS   

Knihovníci  mohou  ke  jmenné  i  věcné  katalogizaci  kartografických dokumentů  využít 

pomůcek NK.

IFLA.  ISBD(CM)  : mezinárodní  standardní  bibliografický  popis  pro  kartografické  

dokumenty. Doporučeno Revizním výborem ISBD, schváleno Stálým výborem Katalogizační 

sekce IFLA a IFLA, sekcí knihoven kartografických dokumentů ; [přeložili Martin Kubal a 

František  Kučera  ;  českými  příklady  opatřila  Vlasta  Krylová].  Rev.  vyd.,  1.  čes. 

vyd. Praha  : Národní  knihovna  ČR, 1997.   vii,  59  s.  ISBN 80-7050-221-5.  Dostupné  též 

v anglické verzi na WWW :  <http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/CM1987ed.pdf>

Dokument  vysvětloval  záměr,  cíl  a  užití  normy.  Specifikoval  požadavky  na  popis  a 

identifikaci kartografických dokumentů, přiděloval pořadí prvkům popisu, a určoval systém 

interpunkce. 

126 http://sigma.nkp.cz/F/
127 MDT, http://aip.nkp.cz/mdt/
128 http://www.vugtk.cz/slovnik/o_slovniku.php
129 http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl
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Definoval kartografické  dokumenty jako:  „…veškeré  dokumenty  znázorňující  zemský 

povrch nebo kosmické těleso v jakémkoli měřítku v celku i jako část; patří sem dvojrozměrné 

a trojrozměrné mapy a plány,  digitální  mapy,  letecké,  navigační  a  hvězdné  mapy,  glóby,  

bloková schémata, mapové sekce, letecké, družicové a kosmické fotografie, snímky dálkového 

průzkumu, atlasy, pohledové mapy atd.“ [IFLA, 1997, s. 10] 

ISBD(CM) se primárně  zabýval  publikacemi  v čitelné  podobě,  jako  jsou  mapy,  plány 

a glóby. Stanovil také pravidla pro speciální katalogizaci kartografických rukopisů a starých 

tisků.

Další  kapitoly se věnovaly  srovnání ISBD(G) a  ISBD(CM), interpunkci  v bibliografickém 

záznamu, jazyku a písmu popisu. Následovala specifikace  údajů v 8 základních oblastech: 

údajů názvových  a  o  odpovědnosti;  vydání;  matematických  údajů;  nakladatelských  údajů; 

údajů fyzického popisu; edice; údajů poznámek; údajů o standardním čísle a dostupnosti.

Přílohy předkládaly četné příklady v českém, anglickém a francouzském jazyce. Mezinárodní 

doporučení pro bibliografický popis bylo opatřeno rejstříkem.

V roce 2005 vyšla příručka NK ČR pro katalogizaci kartografických dokumentů.

Katalogizace  kartografických  dokumentů  : příručka  pro  katalogizátora  s  příklady  

ve formátu UNIMARC a MARC 21. [Zpracovala Ivana Andresová]. 1. vyd. Praha : Národní 

knihovna České republiky, 2005. 85 s. ISBN 80-7050-467-6.

Příručka  měla  být  praktickou  pomůckou pro  katalogizaci.  Odrážela  především 

katalogizační praxi zpracování  speciálních dokumentů v Národní knihovně ČR, kde se 

kartografické dokumenty podle pravidel AACR2R zpracovávaly od roku 1992. 

Katalogizace kartografických dokumentů vycházela z ISBD(CM), obsahovala charakteristiky 

vybraných  kartografických  pojmů:  atlas,  mapa,  mapový  výřez,  plán,  měřítko  mapy, 

grafické,  hlavní  a  místní.  Upozorňovala  na  prameny popisu.  Mohla  jím  být  vlastní 

kartografická  jednotka  nebo pouzdro,  rám,  stojan  glóbu.  U tištěných  atlasů  stejně  jako  u 

monografií je pramenem popisu titulní strana.

Pro  katalogizátory  jsou  však  především  důležité  rozdíly  v katalogizaci  kartografických 

dokumentů oproti  katalogizační  praxi  monografií.  Toto  srovnání  již  přinesla  výše 
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zmiňovaná  komparace ISBD(G) a  ISBD(CM). Příručka I. Andresové je cenná především 

tím, že ukazuje řadu příkladů v české katalogizační praxi.

Konkrétní rozdíly:

• u kartografických dokumentů se povinně zapisuje obecné označení druhu dokumentu, 

kartografický dokument, a to vždy za prvním hlavním názvem

• údaj  o  měřítku  je  povinný,  uvádí  se  vždy v jazyce  dokumentu,  s úvodním slovem 

Měřítko v poměru, například 1:měřítkové číslo

• v oblasti fyzického popisu se uvádí rozsah jednotky včetně označení nosiče a dále se 

zjišťují informace o rozměru, například 1mapa : 80 x 57 cm složená na 21 x 10 cm

Příručka  se  týkala  i  věcného  popisu kartografických  dokumentů,  který  má  rovněž  své 

zvláštnosti.  Povinné je vždy uvedení notace  MDT nebo údaj skupiny Konspektu.  V rámci 

pracovních skupin NK ČR byly vypracovány a schváleny 2 materiály pro věcné zpracování 

kartografických dokumentů. 

Předmětové selekční  jazyky : kódovník [online].  Praha :  NK ČR, 2004 [cit.  2008-07-19]. 

Dostupný z WWW : <http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_kodovnik.htm >

Geografické kódy a notace MDT přidělené jednotlivým krajům Česka [online]. Praha : NK 

ČR, 2001 [cit. 2008-07-19]. Dostupný z WWW : 

<http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_geogr_kody.htm> 

V dokumentech  bylo  definováno  několik  desítek  formálních  deskriptorů,  které  by 

vystihovaly  formy popisovaných  kartografických  dokumentů.  Ke  každému  deskriptoru 

byly přiřazeny další způsoby věcného popisu (znak MDT, skupina Konspektu, vedlejší věcná 

tematická nebo geografická záhlaví, kód geografické oblasti). 

Věcný  popis  NK ČR používá  doporučená  pole  v celém rozsahu.   Forma  a  zápis  se  řídí 

instrukcemi  systému  souboru  věcných  autorit  v NK  ČR.  [Katalogizace  kartografických 

dokumentů, 2005, s. 37]
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Pro indexaci geografických dokumentů je nezbytné využití pole 651 pro věcné geografické 

termíny.  Zde  je  nejlépe  využít  databáze  NK ČR  soubor  geografických  autorit130,  který 

nabízí portál Národní autority ČR. Podrobněji tuto problematiku rozebírá další část věnovaná 

věcnému popisu.

10.2. VĚCNÝ POPIS A AUTORITY PRO GEOGRAFII  

Soubor geografických autorit : portál autority [online]. Praha :  Národní knihovna ČR, 

c2007-2008 [cit 24. 7. 2008]. Dostupný z WWW: 

<http://autority.nkp.cz/vecne-autority/soubor-geografickych-autorit-1>

Soubor geografických autorit obsahuje autoritní záznamy geografických názvů. Slouží jako 

zdroj ověřených a unifikovaných geografických záhlaví a nástroj sjednocení katalogizační 

praxe v oblasti geografických názvů. Z hlediska uživatele přispívá ke snadnému a rychlému 

vyhledání dokumentů a informací v nich obsažených pomocí geografických jmen.  [Soubor 

geografických autorit, 2007-2008]

Nabízí 8 podsouborů pro odbornou práci knihovníků:

• Soubor geografických autorit MARC21 

• Soubor geografických autorit UNIMARC 

• Specifická záhlaví 

• Doporučené příručkové prameny 

• Geografické kódy 

• Aktualizace souboru geografických autorit 

• Mikroregiony, euroregiony 

• Geografické autority - kooperace 

V praxi se  preferuje česká forma geografického  názvu (exonyma),  je-li  běžně užívána. 

Forma  se  stanoví  na  základě  příručkových  pramenů131,  jejichž  seznam  oddělení  věcného 

zpracování NK ČR vystavuje na svých webových stránkách. Zde vidíme teoretický rozpor 

mezi praxí Názvoslovné komise ČÚZK a doporučeními OSN (viz 6. kapitola).  
130 http://autority.nkp.cz/vecne-autority/soubor-geografickych-autorit-1
131 http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_geogr_citace_prameny.htm
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Neexistuje-li česká forma jména, použije se obvyklá forma jména v úředním jazyce země. 

Používá-li  se  v  dané  zemi  více  úředních  jazyků,  zvolí  se  forma  jména  nejčastěji  se 

vyskytující v příručkových pramenech.

Soubor geografických autorit je vytvářen kooperačním systémem a rychle se zdokonaluje 

a roste. Pro odborné katalogizátory je velkou pomocí. Záhlaví autority je zpravidla doplněno 

odkazy, podřazeným termínem, asociovaným termínem a notací MDT.

LDR  -----cz--a22-----n--4500 

FMT  GA 

001  ge128617 

003  CZ-PrNK 

005  20080804153345.0 

008  000804|n|acznnaabn-----------n-a|a------ 

040  |a ABA001 |b cze |d ABA001 

043  |a e-xr--- |b e-xr-cc |a e-gx--- |a e-au--- |2 czenas 

089  |a (234.554) |c fyzickogeografická charakteristika 

089  |a (430-12) |c místní určení - Německo 

089  |a (436-17) |c místní určení - Rakousko 

089  |a (437.31-13) |c místní určení - Česko 

151  |a Šumava 

451  |a Böhmerwald |0 o 

551  |a Biosférická rezervace Šumava (Česko) 

551  |a Chráněná krajinná oblast Šumava (Česko) 

551  |a Jezerní slať (Česko : národní přírodní památka) 

551  |a Jezero Laka (Česko) 

551  |a Národní park Bavorský les (Německo) 

551  |a Národní park Šumava (Česko) 

551  |a Plešné jezero (Česko) 

551  |a Prášilské jezero (Česko) 

551  |a Černé jezero (Česko) 

551  |a Čertovo jezero (Česko) 

551  |a Šumava-oblast 

551  |a Švancenberský kanál (Česko a Rakousko) 
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5511 
 

|w h |a Boubín (Šumava, Česko) 

5511 
 

|w h |a Březník, vrch (Šumava, Česko) 

5511 
 

|w h |a Huťská hora (Šumava, Česko) 

5511 
 

|w h |a Korábská vrchovina (Česko) 

5511 
 

|w h |a Královský kámen (Šumava, Česko) 

5511 
 

|w h |a Luzný (Šumava, Německo) 

5511 
 

|w h |a Malý Roklan (Šumava, Německo) 

5511 
 

|w h |a Neznašovská vrchovina (Česko) 

5511 
 

|w h |a Ostrý, hora (Šumava, Česko) 

5511 
 

|w h |a Pancíř, hora (Šumava, Česko) 

5511 
 

|w h |a Plechý (Šumava, Česko) 

5511 
 

|w h |a Pláně, hora (Šumava, Česko) 

5511 
 

|w h |a Poledník (Šumava, Česko) 

5511 
 

|w h |a Polom, hora (Šumava) 

5511 
 

|w h |a Prenet (Šumava, Česko) 

5511 
 

|w h |a Stožec, hora (Šumava, Česko) 

5511 
 

|w h |a Svaroh (Šumava, Česko) 

5511 
 

|w h |a Svatoborská vrchovina (Česko) 

5511 
 

|w h |a Trojmezenská hornatina (Česko) 

5511 
 

|w h |a Trojmezná (Šumava) 

5511 
 

|w h |a Velký Javor (Šumava, Německo) 

5511 
 

|w h |a Velký Roklan (Šumava, Německo) 

5511 
 

|w h |a Čepičná (Šumava, Česko) 

5511 |w h |a Špičák, hora (Šumava, Česko) 
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5511 
 

|w h |a Ždánidla (Šumava, Česko) 

906  |a wp20020111 |b napo 

906  |a wu20050415 |b napo 

906  |a wu20050902 |b napo 

906  |a wr20051125 |b napo 

906  |a wu20051202 |b napo 

906  |a wu20060120 |b napo 

906  |a wu20060223 |b napo 

906  |a wu20060321 |b napo 

906  |a wu20060418 |b napo 

906  |a wu20060803 |b napo 

906  |a wu20060915 |b napo 

906  |a wu20070402 |b napo 

906  |a wu20070903 |b napo 

906  |a wu20070918 |b napo 

906  |a wu20071010 |b napo 

906  |a wu20071109 |b napo 

906  |a wu20080425 |b napo 

906  |a wu20080804 |b hedo 

SYS  000128617 

Obr. č. 62. Ukázka geografické autority Šumava ve formátu MARC21. Byla vytvořena roku 2002 a 

    poslední zásah do autority proběhl v srpnu roku 2008.

KUCHAŘ, K. Kartografická bibliografie :  kartologie.  1.  vyd.  Praha  :  SPN, 1972.  56 s. 

Určeno pro posluchače fakulty přírodovědecké.          

Přehled o mapách a kartografické literatuře představuje kartografické bibliografie, soupisy 

a katalogy map, vydávané v různém rozsahu a s různým posláním. Kartografická bibliografie 

je spíše návodem pro knihovníky, než klasickou bibliografií.  Známý kartograf, K. Kuchař, 

sem zařadil  také  přehled institucí,  v nichž se  pracovalo s mapami,  a  kde byly  vytvářeny 

mapové sbírky. 
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Tak  tomu  bylo  i  na  Univerzitě  Karlově,  kde  byly  a  jsou  mapy  archivovány  v Mapové 

sbírce132. Vysvětlil, že vedle vědeckých ústavů působil vždy i zájem soukromých sběratelů. 

Za záchranu některých významných památek,  které jsou dodnes ozdobou veřejných sbírek 

vděčíme často jim. 

Autor  popsal  celostátní  soupisy  map,  atlasů,  globů  a  jiných  mapových děl  v mnoha 

zemích.  Mapy českých  zemí  byly  sepsány Fr.  Roubíkem [1952,  1956].  L.  Muchou  byly 

sepsány  české  zeměpisné  a  historické  atlasy,  nástěnné  mapy  1848-1918  a  české  glóby. 

[MUCHA, 1972] Soupis zeměpisných atlasů (do roku 1800) v českých knihovnách a globů do 

roku 1850 bez ohledu na zemi původu sestavil K. Kuchař a A. Dvořáčková. [1956]

Kartografická bibliografie byla rozdělena do  14 kapitol. Jde spíše o teoretickou příručku 

teorie kartografické bibliografie, než o blibliografii. 

Některé  probírané  otázky se  týkaly  popisu  a  knihovnického zpracování kartografických 

informací,  například  kartografie  v mezinárodním  desetinném  třídění,  inventarizace  a 

katalogizace, mapografický listek pro mapová díla, katalogizace mapových sérií nebo popis 

glóbů. Příručku lze využít i v současné době.

Základním pramenem pro  kartografické názvosloví byly normy  ČSN 730402, Názvosloví  

mapování a ČSN 730406 Názvoslovie kartografie. Normy byly sice nahrazeny v roce 1990 

ČSN 73 0401 Názvosloví  v  geodézii  a kartografii a  jsou doplňovány moderními  termíny 

z oblasti  digitalizace  zejména  výše  zmíněným  řízeným  Terminologickým  slovníkem 

zeměměřictví  a  katastru  nemovitostí.  Tyto  dokumenty  však  stále  mají  svou  informační 

hodnotu a mohly pomoci při katalogizaci či vyhledávání kartografických dokumentů.

Názvosloví  mapování : Československá státní  norma (standard)  =  Terminologija  sjomki  = 

Terminology  of  mapping. ČSN  73  0402  . Úřad  pro  normalizaci  a  měření. 2.  dopl.  vyd. 

Praha : Úřad pro normalizaci a měření, 1981. 47 s. Norma schválena 29. 10. 1975a

Norma stanovila hlavní české a slovenské názvy z oboru mapování. Byla rozdělena do těchto 

částí:

1. základní názvy

2. činnosti v mapování

3. podrobná bodová pole

4. měřičské sítě, polygonové pořady, orientace
132 Mapová sbírka UK, http://www.natur.cuni.cz/mapcol/
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5. podrobná měření a šetření

6. doklady o mapování

7. zobrazování

8. uspořádání mapového díla

9. mapy velkých a středních měřítek

Hesla byla uvedena vždy česky, slovensky, rusky a anglicky v levém sloupci, v pravém se 

nachází objasnění termínu, včetně poznámek. Obsahovala 188 odborných termínů z oblasti 

mapování.  V závěru  byly  sestaveny  praktické  abecední  rejstříky  názvů  ve  4  použitých 

jazycích. Pro svou vícejazyčnou podobu může být norma praktická i v současnosti.

 

Názvoslovie kartografie = Kartografija : terminologija = Cartography : terminology. ČSN 

73 0406 Úřad pro normalizaci a měření. Praha : Úřad pro normalizaci a měření, 1985.  34 s. 

Norma schválena 19. 6. 1984.

Norma určovala slovenské a české termíny z oboru kartografie.

Obsah normy byl sestaven do těchto částí:

1. základní pojmy

2. matematická kartografie

3. kartografická díla

4. součásti kartografického díla

5. kartografické vyjadřovací prostředky

6. kartografické činnosti a jejich výsledky

7. hodnocení a použití kartografického díla

8. geografické názvosloví

9. počítačová grafika v kartografii

Hesla  začínala  levým  sloupcem  slovenským  termínem,  pod  nímž  byl  umístěn  český 

ekvivalent. Bylo zde definováno 158 kartografických termínů. Norma obsahovala abecední 

rejstřík slovenských a českých termínů. Obě normy nahradila norma  ČSN 73 0401.
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Názvosloví  v  geodézii  a  kartografii. ČSN  73  0401.  Úřad  pro  normalizaci  a  měření. 

 Praha : Úřad pro normalizaci a měření, 1990.  110 s. Abecední rejstřík českých a slovenských 

názvů. Norma schválena 28. 7. 1989. Účinnost od  1. 9. 1990.

Norma stanovila  vybrané  české a  slovenské  názvy z  oboru  geodézie  a  kartografie (jako 

například  geodetických  základů,  mapování,  evidence  nemovitostí).   Názvy  byly  seřazeny 

abecedně. V levém sloupci český termín, pod ním slovenský ekvivalent. V pravém sloupci 

výklad  termínu.  Bylo  definováno  830  hesel.  Bohužel  nebyly  uvedeny  cizojazyčné 

ekvivalenty.  Norma  byla  doplněna  abecedním  rejstříkem českých  a  slovenských  názvů 

seřazených podle předmětového podstatného jména. 

ČSN 73 0401 byla schválena 28. 7. 1989 a nabyla účinnosti od 1. 9. 1990. Nahradila ČSN 

730401 z roku 1973, dále ČSN 730402 z roku 1975, ČSN 73 0403 z roku 1976, ČSN 730404 

z roku 1978 a ČSN 73 0406 z roku 1984.

Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí [online]. 

Praha : VUGTK, c2005-2008 [cit. 22. 5. 2008]. 

Dostupný z WWW: <http://www.vugtk.cz/slovnik/o_slovniku.php>

Hlavní  podíl  na  organizaci  a  zpracování  terminologických  slovníků  a  norem  měla  vždy 

Terminologická  komise  ČÚZK Výzkumného  ústavu  geodetického,  topografického 

a kartografického  (dále VÚGTK). Úkolem této komise však nebyla jen tvorba takovýchto 

velkých děl, ale též neustálé sledování terminologie celého oboru, reakce na novou techniku a 

technologie, vyslovování svých názorů ke sporným termínům a výkladům a v rámci resortu 

ČÚZK sjednocování a zajišťování správného používání odborných termínů ve vydávaných 

materiálech. [Úvodní slovo k Terminologické komisi ČUZK, 1997-2003] 

Z výsledků její  činnosti připomeňme Výkladový geodetický a kartografický slovník  [1964], 

vydaný v  edici  VÚGTK.  Dále  pak  v  období  1973 až  1984 též  v  edici  VÚGTK vydaný 

osmisvazkový  Slovník geodetického a kartografického názvosloví [1973-1984] a následnou 

terminologickou  normu  ČSN  73  0401 Názvosloví  v  geodézii  a  kartografii z  roku  1990. 

Posledním  terminologickým  dílem  zpracovaným  ve  spolupráci  slovenských  a  českých 

odborníků  je  Terminologický slovník  geodézie,  kartografie  a  katastra  (TS GKK),  vydaný 

v roce 1998 v Bratislavě.
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        Terminologická  komise ČÚZK uveřejňuje na  webových  stránkách  své  názory  a 

stanoviska  k  terminologickým  problémům,  informuje  o  činnosti.  Postupně  zveřejňuje 

výsledky  své  současné  hlavní  činnosti,  Terminologický  slovník  zeměměřictví  a  katastru 

nemovitostí. Jde  o  výkladový slovník, který navazuje na  Terminologický slovník geodézie,  

kartografie a katastra, vydaný knižně v roce 1998. [Úvodní slovo k Terminologické komisi 

ČUZK, 1997-2003]

Terminologický  slovník  zeměměřictví  a  katastru  nemovitostí  je  zpracováván  v deseti 

zvolených oborech, kterými jsou:  fotogrammetrie a dálkový průzkum Země (symbol oboru 

F);  geodezie (G);  geografická  informace (GI);  inženýrská  geodezie (IG);  kartografie (K); 

katastr nemovitostí (KN); mapování (M); metrologie (MET); přístrojová technika (P); a teorie 

chyb (TCH). 

Obsahuje  české termíny  (popřípadě  včetně  synonym,  oddělených  od  hlavního  termínu 

čárkou),  české výklady termínů a cizojazyčné  ekvivalenty v pořadí:  GB –  angličtina,  F – 

francouzština, D – němčina, RU – ruština, SK – slovenština. 

Termíny, výklady a cizojazyčné ekvivalenty v jednotlivých oborech tvoří a lektorují členové 

terminologické  komise a  další  odborníci,  specialisté  ve  vybraných  oborech.  [Slovník 

VÚGTK, 2005-2008]

Při prvním uvedení termínu ve slovníku je uveden anglický ekvivalent. Autoři předpokládají 

postupné doplňování anglických výkladů.

Termíny  jsou  ve  slovníku  uváděny  ve  společném  souboru  v  abecedním pořádku, 

u  víceslovných  termínů  v  logickém  sledu.  Existuje-li  pro  termín  zavedená  zkratka,  je 

uvedena za termínem v závorce.

Pro usnadnění  práce jen s  termíny určitého  oboru je  možno po kliknutí  na vybraný obor 

na úvodní stránce slovníku získat vytříděný soubor termínů tohoto vybraného oboru.

Ke slovníku je připojen i  seznam zkratek a  zkratkových slov užívaných v zeměměřictví 

a katastru nemovitostí. 

Slovník je zpracováván postupně a s tím souvisí i termíny zveřejnění na Internetu.

V současné době obsahuje 2414 termínů, jimž je přiřazeno 2575 výkladů. [Slovník VÚGTK, 

2005-2008]
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Obr. č. 63. Ukázka vyhledávacího rozhraní Terminologického slovníku zeměměřictví a katastru 

   nemovitostí, výsledek rešeršního dotazu globus.

10.3. MDT PRO GEOGRAFII  

Mezinárodní desetinné třídění : (FID 419) : třída 9 : geografie : biografické studie : dějiny. 

1. čs. úplné vyd. Praha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, 1981. 

80 s. MDT dostupné z WWW : <http://aip.nkp.cz/mdt>.

Mezinárodní desetinné třídění  (dále MDT) je  univerzální třídění hierarchického typu, 

které  vychází  z použití  desítkové  soustavy.  Jeho  znaky  mají  vlastně  hodnotu  části 

desetinných čísel  za  desetinnou  čárkou,  což  umožňuje  znaky  dále   libovolně  členit 

připojováním dalších číslic.

Číselná notace je mezinárodně srozumitelná, (odpadá jazyková bariéra), proto je možné její 

mezinárodní  využití.  Informační  pracovníci  zemí  sdružených  v Mezinárodní  federaci 

pro dokumentaci (dále FID), MDT používají a rozvíjejí.  
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MDT  je  univerzální,  zahrnuje  veškeré  lidské  poznání,  jednání  a  myšlení.  To  zabraňuje 

upřednostňování  jakéhokoliv  oboru,  a  zároveň  umožňuje  velmi  jemnou  klasifikaci 

jakéhokoliv pojmu. MDT se používá již přes sto let. 

MDT se dělí na 10 hlavních tříd. Každá z tříd se člení na deset podtříd, čímž vzniká řetězec. 

Hlavní znaky se spojují prostřednictvím pomocných znaků. 

Geografie se  objevuje  v souvislosti  s digitalizací  ve  třídě  004  (GIS);  se  sociologií  a 

demografií  ve třídě 3 společenské vědy;  dále  ve třídě 5 přírodní vědy pro geomorfologii, 

paleogeografii,  planetární  geografii  a  vědy o  Zemi;  a  konečně  v hlavní  třídě  9  geografie, 

biografické studie, dějiny.

První  československé  úplné  vydání  třídy  9  v roce  1981  bylo  rozděleno  do  textové  části 

a tabulek podle notací.  Následovaly po vysvětlujícím úvodu. První část byla  věnována již 

zmíněné třídě 9. Následovala třída 902 archeologie, 903 prehistorie, 904 kulturní pozůstatky,  

908  vlastivěda,  91  geografie,  929  biografie  a  93/99  dějiny.  MDT  obsahovalo  abecední 

rejstřík. [MDT, 1981]
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11. TRENDY VÝVOJE

R. VLASÁK před deseti lety napsal: „Svět vstupuje do éry spojení každého s každým, všech 

se  všemi.“  [1995,  s.  5]  Dnes  můžeme  říci,  že  svět  skutečně  prožívá  intenzivní  období 

interaktivní komunikace, jež zaznamenala radikální, globální změny. Výsledkem těchto změn 

je bouřlivý  rozvoj světového komunikačního systému, jehož základní struktury pracují v 

režimu reálného času: prakticky okamžitě a na libovolné vzdálenosti předávají informace. 

Například  před  nedávnem  byly  považovány  abstraktové  databáze  za  přepych,  dnes  jsou 

samozřejmostí  a  předpokládá  se,  že  producent  je  schopen  zajistit  přístup  k plnému  textu 

v reálném času. U tištěných dokumentů může být tzv. na požádání vytištěn nový, originální 

výtisk monografie nebo seriálu. S elektronickými dokumenty je to daleko pestřejší. 

„Uživatel má dnes přístup k přibližně několika tisícům titulů  veřejně přístupných bází dat 

v  několika  velkých  světových  databázových  centrech.  Další  stovky  databází se  nacházejí  

přímo na serverech producentů informačních zdrojů“.[PAPÍK, 2002]

Uživatel si může zajistit osobní,  institucionální či konzorcionální přístup. Má-li předplacenou 

příslušnou kolekci,  může si  v závislosti  na licenčních podmínkách nejen najít,  ale  i  uložit 

(popřípadě vytisknout) článek, kartografický dokument, kapitolu z knihy  apod.

Otázka licencí je velmi ožehavá. Úlohou informačního pracovníka je diplomaticky vyjednat, 

co  nejpřijatelnější  a  nejširší  možnosti  využití  pro  svou  instituci  (resp.  pro  konzorcium). 

Možnosti pracovat dále s elektronickými knihami jsou různé. Elektronická kniha od jednoho 

vydavatele může mít zcela jiné licenční podmínky. 

Například  Geografická knihovna PřF UK má nyní  menší  kolekci  e-knih,  e-učebnic,  které 

mohou  pedagogové  využívat  při  výuce.  Výhodou je,  že  nemohou  být  rozpůjčované  jako 

skripta  a  jsou  kdykoliv  k  dispozici.  Nevýhodou je  licence  elektronických  knih  pouze 
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pro  jeden  počítač  ve  studovně.  Každá  kniha  má  jiný  povolený počet  stran  pro  tisk  a 

pro ukládání. Na tuto skutečnost je třeba čtenáře upozorňovat.  

Licenční specialista by se měl orientovat v oblasti informatiky, práva a obchodu. Knihovnám 

by se jistě vyplatilo takového odborníka získat. Do budoucna bude jistě tato profese žádaná.

“Vedle  možností  online  vyhledávání  z  bibliografických  a  citačních  databází  je  možné  

pohodlné získávání plných textů přímo z databází, repozitářů digitálních knihoven či archivů  

elektronických tisků nebo jednoduše z prostoru volného webu.” [BRATKOVÁ, 2001]

Pokud se nastane situace, kdy vědec zjistí, že  nemá předplacenou tu část databáze, kterou 

právě potřebuje, měl by se obrátit na vydavatele s žádostí o prodej a zaslání článku. Vědečtí 

pracovníci však takto v praxi nepostupují. 

V českém prostředí  vědec zpravidla pracuje  v projektovém týmu, na základním výzkumu, 

přednáší  na  univerzitě,  píše  a  publikuje  odborné  články,  popřípadě  jezdí  na  konference. 

V případě  geografů  musí  ještě  nezbytně  na  výzkum do terénu,  kde sbírá  vzorky,  provádí 

měření  nebo  sociologický  výzkum.  Tím  se  dostává  do  časového  stresu.  Vědci  zkrátka 

většinou  trpí  nedostatkem  času  a  pokud  nedostanou  relevantní  odpověď  na  informační 

problém,  předávají  ho  zpravidla  knihovně  (nebo  pomocnému  vědeckému  personálu) 

k dalšímu řešení. 

Informační dotaz je zpravidla formulován jako bibliografická, tematická, nebo faktografická 

otázka. Nejčastěji se žádají primární plné texty již nalezených citací dokumentů.

Knihovníci postupují většinou následující cestou v dalších krocích hledání: 

• rešerše v dostupných licencovaných databázích (postupná)

• rešerše na WWW  (v Google books) 

• rešerše ve vlastním katalogu

• rešerše  v JIB (v CASLINU)

• MVS 

• MMVS

O nákup samostatných článků vědci většinou nejeví zájem. 

Dává  se  přednost  akvizici odborné  literatury v podobě  monografií  nebo  elektronických 

a tištěných periodik. Většina odborníků se podílí na řešení úkolů v  programech pro vědu 

a vývoj.  V závislosti  na těchto tématech je také pořizována odborná literatura  z veřejných 

zdrojů.  Lze  tedy  hovořit  o  úzkém  propojení mezi  tématy zadávaných  programů 

a mezi akvizicí.
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Obavy  skeptiků  prorokujících  zánik  tištěných  dokumentů  a  knihoven  s nástupem 

elektronických  informačních  zdrojů  se  nepotvrdily.  Naopak.  Role  knihoven významně 

vzrůstá v závislosti na množství a kvalitě zpřístupňovaných informačních zdrojů. 

Vědci úzce spolupracují s knihovníky při  akvizici  odborné literatury, nechávají si zasílat 

nakladatelské přehledy,  vysílají  je na výstavy knih, a dávají jim pravomoci v rozhodování 

o profilaci fondu. Specializovaný knihovník se musí orientovat v oblastech jejich zájmu. Být 

jakousi prodlouženou rukou vědce.

V souvislosti s publikováním na Internetu je možné, že uživatel si prohlédne dokument dříve 

v elektronické  než v tištěné podobě. Zaujme ho a poté si ho zakoupí tištěné podobě. Přes 

veškeré snahy hledání na Internetu může být úmorné a může se podobat snaze „jít na komára 

s bagrem“.

“…síť není knihovna. Divoké hranice Internetu vždycky zůstanou divokými, ale nedaleko nich  

bude  existovat  to  podstatné  –  umění  informačního  managementu  knihovníků,  knihoven  

a knihovnických systémů.” [VLASÁK, 1995, s. 9]

Google books beta verze se snaží interaktivně propojit různá profesní a sociální prostředí: 

autorské; vydavatelské; uživatelské; a knihovnické. Evidentně usiluje o nový, seriózní formát 

s minimem reklam, i když odkazuje na internetové knižní obchody typu Amazon.

Všechny  tyto  sociální  skupiny se  mohou  v  budoucnu  shodnout  na  vzájemně  výhodné 

spolupráci. Mohlo by dojít například k tomu, co navrhoval již před sto lety V. Švambera, 

totiž, že elektronické katalogizační záznamy (v MARC21) by mohly mít knihovny k dispozici 

automaticky  přímo  od  nakladatele  s  nákupem  dokumentu.  Byla  by  to  obrovská  pomoc 

knihovnám,  zejména evropským.  Knihovníci  by se mohli  plně věnovat  uživatelům, co by 

mělo vliv na úroveň využívání kvalitních licencovaných zdrojů. Jestliže dochází k úzkému 

propojení služeb katalogů knihoven a například Google books, je to velmi reálné. 

Knihovny  budou  významným  a  vlivným  reklamním  štítem  nakladatelů.  Každý 

katalogizační záznam, který obsahuje odkaz je reklamou, propagaci výrobku. Měly by tedy 

mít  nezadatelné  právo  požadovat  od  nakladatelů  protislužbu  v  podobě  bibliografických 

záznamů.

Americké  oborové knihovny  nemají  již  potíže  s  automatizovanou  katalogizací,  ale 

například většina českých knihoven má před sebou ještě několik desítek let práce, bude-li se 

stále klasicky katalogizovat. 

Další  možností  by byl   import záznamů z  licencovaných databází.   Velkou pomocí  jsou 

souborné a centrální katalogy s možnosti stahování záznamů. Tyto varianty ovšem s sebou 

přinášení  řadu  dalších  nevýhod,  které  se  možná  na  počátku  automatizace  podcenily. 
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Například  duplicity,  chyby,  skenované lístkové  katalogy bez ověření  knihy de visu apod. 

Někdy pak  katalogizátorům zabere  oprava  více  času  než  tvorba  nového záznamu.  Jak  se 

v takovém katalogu může orientovat čtenář je někdy až překvapivé.

Rozvojem informačních technologií dochází na komerční bázi k propojování nejrůznějších 

bibliografických,  knihovnických,  nakladatelských a  dalších  zdrojů,  ale  také  na  rozvoj 

novodobých  systémů  fondů  digitálních  informací  volně  dostupných  na  WWW.  Tyto 

novodobé systémy se začínají propojovat navzájem. [BRATKOVÁ, 2001]

Jak již bylo řečeno uživatele zajímají primární texty, popřípadě faktografické informace, ale 

ty mohou být  vyhledány tehdy,  jestliže byly vůbec  do systému vloženy. Při vyhledávání 

informací stárnoucích pomaleji, (například z geomorfologie), se stává, že databáze neobsahují 

starší ročníky periodik. Může to být dáno licencí, může to být dáno retrospektivou databáze. 

Pak se  knihovníci obrací do katalogů a zpět do tištěných primárních zdrojů. 

Nezatracujme  tedy  význam  tištěných  pramenů.  Navíc  platí,  že:  „Trendy  informačních  

služeb  z  hlediska  oboru  informační  a  knihovní  vědy  se  budou,...,  odvíjet  od  trendů 

společenských a zejména ekonomických.“ [PAPÍK, 2002] 

Konkrétním  příkladem  může  být  srovnání  knihoven  Dartmouth  College133 v  USA  a 

Přírodovědecké  fakulty  UK v  Praze.  Obě  vysoké  školy  mají podobný  počet  studentů 

a  zaměstnanců,  tj. zhruba 5000 studentů a kolem 500 pedagogů. Mají i  analogický počet 

oborových knihoven. V čem se odlišují, a to dosti podstatně, je způsob financování. Škola 

je  z 80% financována ze  soukromých zdrojů,  především z bakalářského studia.  Zbylá 

procenta tvoří státní dotace pro sociálně slabší žáky. 

V americké  knihovně  pracuje  celkem  170 zaměstnanců (60  knihovníků,  116 pomocného 

personálu,  30  studentů  na  brigádách).  Roční  rozpočet na  akvizici  činí  8 milionů dolarů 

(=cca  6  mil.  EUR=cca  162  miliónů  Kč).  V  Datmouthu  spravují  celkem  2,5  miliónů 

dokumentů. 54% celkového rozpočtu akvizice připadá na  elektronické zdroje. 

Knihovny  mají  společné  zázemí  v akvizici,  katalogizaci,  elektronických  zdrojích 

a některých odděleních, například médií.  Devět oborových knihoven je oddělených, nemají 

společné fondy a profilují se jako samostatná oborová informační centra. Pro vyhledávání 

v databázích využívají služby 360 Search134, která prohledává veškeré databáze zároveň.

Na PřF  UK  pracuje  26 zaměstnanců v 9  oborových knihovnách,  které  jsou  podřízeny 

sekcím. Ve většině oborových knihoven se realizuje akvizice, katalogizace, výpůjční služba 

a správa fondů. Ty činí celkem 630 000 jednotek.  Rozpočet pro knihovny PřF UK v roce 

133 http://library.dartmouth.edu/
134 http://www.aip.cz/produkt.php?produkt=2917, službu využívá již v ČR např. ČVUT
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2005 činil 17 mil. Kč (za silné podpory grantů a výzkumných záměrů).  Od těchto údajů se 

odvíjí ekvivalentní kvalita služeb vědeckému personálu, prostředí i příprava studentů. 

Knihovnický personál  v amerických oborových knihovnách Dartmouth College se věnuje 

plně výpůjčním službám, čtenářům, školením, vytvářením podnětů, rešerším, popřípadě 

připravuje  vzdělávací  akce  pro  čtenáře.  Knihovny  zde  mají  otevřeno  i  o  víkendu 

a výpůjční doba je velmi dlouhá, často až 74 hodin týdně (Po-Pá 8-20, So: 8-18, Ne 10-14). 

[NOVOTNÁ, 2007b] Na PřF UK mají vybrané knihovny otevřeno nejdéle  41 hodin týdně 

a to pouze ve všední dny.  Zde je na konkrétním případě patrné, jak je financování důležité. 

Informační gramotnost a její výzkumy nezmění fakt, že se prostě na čtenáře není čas.

V  současnosti  je  rovněž  velmi  populární  a  žádaná  tvorba  velkých  datových  repozitářů 

a  archivů.  Souvisí  s volným  přístupem  k informacím  a  jakési  nekonečné,  i  když  dávno 

vyčpělé a nepravdivé touze po „rovnosti, volnosti, bratrství“. Programová podpora Evropské 

unie  (dále  EU)  o  tom  vypovídá  dosti  jasně.  Programy  podporují  digitalizaci  dat, 

odstraňování autorských bariér a především tvorbu  Evropské digitální knihovny, jež by 

měla  být  zpřístupněna  ještě  v letošním  roce.  Vychází  ze  strategie  EU  a  soustřeďuje  se 

na kulturní a vědecké dědictví.  [KNOLL, 2006]  Jen v samotných knihovnách v Evropě se 

nachází více než 2,5 miliardy knih; pouze 1 % z nich je však dostupné v digitální podobě.

Komise tedy vyzvala členské státy, aby intenzivněji usilovaly o zpřístupnění digitalizovaných 

dokumentů prostřednictvím Internetu. Evropané  by je mohli využít ke studiu, k práci nebo 

zábavě. 

Samotná  Komise  poskytne  v letech  2009–2010 přibližně  120  milionů  EUR na  zlepšení 

internetového  přístupu  k evropskému  kulturnímu  dědictví.  „Kulturní  rozmanitost  Evropy 

uložená  v  knihách,  hudbě,  obrazech,  fotografiích  a  filmech  se  všem  občanům  otevře 

po jediném kliknutí myši prostřednictvím jednoho portálu..“. [EU v České republice, 2008]
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12. ZÁVĚR

Obor geografie se stále rychle a dynamicky rozvíjí a je těžké zachytit všechna její odvětví. 

Geografické  disciplíny,  dokumenty  a  zdroje  byly  definovány podle  autorizovaných  a 

normalizovaných definic.

Byla  použita  srovnávací  metoda pro  české  a  zahraniční  zdroje  tištěné  zdroje.  Zatímco 

v zahraničí  jsou geografické bibliografie  pokryty systematicky po celé  20.  století,  v České 

republice jsou velmi roztříštěné a víceméně spojené vždy s iniciativou jedince než nějakou 

konkrétní institucí, i když například Česká geografická společnost, Geografická knihovna PřF 

UK i NK ČR mají velké zásluhy na budování geografické bibliografie. Tuto situaci by měl 

vyřešit projekt Geografická bibliografie ČR online řešený od letošního roku  Geografickou 

knihovnou PřF UK.

Srovnání v oblasti elektronických zdrojů je ještě složitější. Česko nemá šanci konkurovat 

americkým  nebo  západoevropským  zdrojům,  ale  může  zapojuje  se  nebo se  může  zapojit 

do stávajících databází, služeb a systémů. Může je také účelně využít. Je vždy dobré zvážit 

smysl a možnosti využití. 

Prací bylo zjištěno, že většina bibliografií, databází a oborových klasifikací se více, či méně 

drží  následující  základní  struktury:  teoretická  geografie;  fyzická  geografie;  sociální 

geografie; regionální geografie. Má tudíž množství velmi blízkých hraničních oborů, což je 

potřebné při vyhledávání informací neopomíjet. 

Lze  hovořit  o  jádru  informací pro  geografii,  například  bibliografie  Harrisovy,  databáze 

GeoRef,  GeoBase  apod.,  ale  i  o  zdrojích  úzce  příbuzných v jiných  oborech,  například 

v lingvistice  Slovník pomístních jmen v Čechách (NEZBEDOVÁ-OLIVOVÁ, ). Zde je pak 

nutné praxí ověřit nakolik jsou oborově relevantní a nakolik jsou okrajové. 
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Dále se geografové musí naučit orientovat ve všeobecných, univerzálních databázích, které 

podporují dosti podstatným způsobem jejich obor. Může to být  v databázi ANL NK nebo 

EZB, musí to být v databázi Web of Science. 

Díky  velkému  rozsahu  oboru  je  také  problematické vytvořit  řízené  slovníky  termínů, 

tezaury  geografie, i když ve světě existují. Pro české knihovny zůstává otevřenou otázkou, 

zda překládat nebo nepřekládat geografický tezaurus (pokud ano, tak jaký). 

Práce  podrobně  popisuje  a  analyzuje přes  140 tištěných  a  elektronických  zdrojů 

pro geografii a hraniční obory především z Evropy a Ameriky. Velká pozornost je záměrně 

věnována  tištěným  bibliografiím a  referátovým  časopisů,  jež  mají  stále  svou 

nezastupitelnou  informační  hodnotu.  Prošly  zajímavým,  typicky  globalizačním  vývojem. 

Změnily  se  z národních  na  mezinárodní,  anglikanizovaly se  a  v posledním období  mění 

často  formát a přecházejí na  webová rozhraní. Tyto zdroje, byť mají svou hodnotu, stojí 

bohužel v dnešní době stranou a zůstávají  opomíjeny  jen proto, že nejsou elektronické. Je 

možné, že s postupujícím masivním nástupem  digitalizace budou v budoucnu zpřístupněny 

na Internetu. Nyní tomu tak není, proto byly popsány detailně (výjimky se najdou, například 

Harrisova  bibliografie  je  již  dostupná  v Google  books).  Navíc,  vzhledem  k postupujícím 

retrokatalogizacím, mohou být velice přínosné. Nejsou-li již autorsky chráněné, pak je možné 

je  naskenovat  nebo  použít  skenované  anotace  k bibliografickým  záznamům  všech  typů 

dokumentů například do katalogů knihoven. 

Bylo zjištěno, že většina  zahraničních geografických  tištěných  bibliografií a referátových 

periodik  zanikla nebo  byla  převedena  do  elektronické podoby.  Pokud zůstávají  zároveň 

v tištěné formě, pak bývají silně dotovány ze státních zdrojů (Francie) nebo  jsou velice drahé, 

a tudíž není zájem o jejich akvizici, ani za účelem udržení kontinuity periodika v knihovně. 

Příkladem jsou  Geographical abstracts : Human geography, nyní součástí  GeoBase. Roční 

předplatné  do  Česka  stojí  68 000,-Kč.  Důvodem,  proč  zůstávají  v akvizicích  některých 

knihoven  je  zpravidla  akviziční  konzorciální  politika,  která  nutí  odběratele  v konsorciu 

odebírat tituly několik let.

Česká  geografická  bibliografie pro  19.  století  se  nachází  v rakouských  a  německých 

bibliografiích, i když zdaleka ne v úplnosti. Ve 20. století se věnovali geografické bibliografii 

především V. Švambera, J. Král,  M Střída, J. Kremerová,  z korporací pak  Československá 

geografická  společnost,  Bibliografická  komise  ČSGS,  Geografický  ústav  ČSAV,  Základní  

geografická  knihovna a  Národní  knihovna  ČR.  Tyto  snahy  jsou  velice  cenné,  nicméně 

bibliografie, které vytvořili, jsou roztříštěné, různorodé a vzájemně nenavazují. Od 90. let se 

neprovádí  cílená  geografická  bibliografie,  což  souvisí  se  zrušením  Geografického  ústavu 
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ČSAV. Můžeme mluvit o  krizové situaci pro českou geografickou bibliografii. Geografická 

knihovna proto v současnosti pracuje na projektu Geografická bibliografie ČR online.

Bouřlivý nástup a rozvoj elektronických zdrojů se zdá být pro geografii rájem. Pravdou je, 

že  i  nejzdatnější  a  nejpokrokovější  čeští  vědci,  ba  i  knihovníci  mají  potíže  orientovat  se 

v množství zdrojů. Omezují se často na práci s Web of Science, popřípadě využívají služeb 

ScienceDirekt.  Velké  množství  informací  zůstává  ležet  ladem.  Vzhledem  k finančním 

nákladům  na  licencované  zdroje  a  vzhledem  k poměrně  úzkému  okruhu  uživatelů,  kteří 

mohou  smysluplně  informace  zde  uložené  a  zpracované  efektivně  využít,  je  to  opravdu 

nešťastné. Knihovníci se musí většinou věnovat zcela jiné práci než je školení nebo pomoc 

při rešerších. Zdá se, že nejhlubším problémem současnosti je selekce, výběr,  předpříprava 

a především adresné šíření informací. To je práce informační odborníků, analytiků.

Výhodou elektronický zdrojů  je  rychlý  přístup,  komunikace  v reálném  čase,   rychlost 

a vysoká relevance vyhledané primární nebo sekundární informace.  Nevýhodou je omezení 

práce na konkrétní místo (v zaměstnání, ve škole, v knihovně), licenční omezení (problém 

diktovaného  tisku,  kopírování,  stahování)  a  konečně  technické  bariéry  (výpadek  serveru, 

elektrického napětí apod.). 

Elektronické  informační  zdroje byly  popsány  jednotně.  Byly  zjištěny  informace 

o vydavateli,  retrospektivě, aktualizacích, tištěných ekvivalentech zdroje, přístupech online, 

typu databáze, počtu záznamů, ročních přírůstcích, excerpovaných dokumentech, dostupnosti 

na  WWW,  dostupnosti  v ČR  a  o  obsahu.  U  některých  nadnárodních  zdrojů  se  obtížně 

dohledávalo například  místo  působení  korporace.  Například  Elsevier,  který  má  kolébku 

v Nizozemsku, působí nyní v USA i v Asii. Problém je také ve spojování různých služeb a 

firem, které ztěžují identifikaci produktu. Obtížně se dohledávaly i údaje o počtu záznamů 

v databázích.  Jednotlivé instituce,  u nichž je databáze k dispozici,  zpravidla  uváděly počet 

záznamů vztahující se k licenci, kterou mají. Dodavatelé se ve svých údajích lišily. Pokud to 

bylo možné čerpala jsem proto informace vždy přímo u  producenta nebo v renomovaných 

databázových centrech, například v STN nebo u Dialogu v Bluesheets. 

EIZ byl vždy též  popsán  a byly vysvětleny základní možnosti  vyhledávání. Zpravidla byl 

doplněn  názornou  ukázkou.  U  většiny  elektronických  zdrojů  byla  popsána  možnost 

obecného  využití nebo  možná  aplikace  pro  konkrétní  geografické  disciplíny.  Obsahy 

s geografickou tematikou byly buď zvýrazněny nebo bylo doporučeno jak se zdroji zacházet. 
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Mnoho  popsaných  a  uživateli  intenzivně  používaných  licencovaných databází pro 

geografii, jako jsou GeoBase, GeoRef, GeoScience World, bylo zakoupeno v rámci podpory 

programů pro vědu a výzkum. Ten v letošním roce končí a zatím není jasné, zda zdroje 

budou nadále přístupné a v jakém rozsahu. 

Byly  zpracovány i  volné zdroje pro geografii jako jsou  GEODOK, Current geographical  

publications Contents nebo GEOBIB. Některé z nich mají obrovskou návštěvnost. Například 

anglickou verzi německé databáze GEODOK navštíví ročně 3 milióny uživatelů. Paradoxně 

je  možné  v těchto  zahraničních  databázích  najít  více  informací  například  o  českých 

geografických  pramenech  než  na  domácí  půdě  (to  je  také  důsledek  výše  zmíněné  krize 

v geografické  bibliografii).  Například  v databázi  GEODOK  byly  nalezeny  články  z Acta 

Universitatis Carolinae Geographica již z roku 1967. V oddělení článkové bibliografie NK 

ČR se  tentýž  titul  zpracovává  teprve  od  roku  1997,  tedy  o  30  ročníků  později!  Rešerše 

z tohoto  periodika  se  tedy  dělají  z německé  databáze  nebo  je  možné  prohlédnout 

francouzskou mezinárodní tištěnou geografickou bibliografii (k databázi FRANCIS, jejíž je 

součástí, není v českých knihovnách přístup). Jde o dobrý důkaz o tom, že rešerše je někdy 

nezbytné provádět z tištěného i elektronického zdroje a že to může mít smysl. 

Volně  přístupné  databáze,  ale  nebývají  plnotextové.  Evropská  unie sice  připravuje 

ambiciózní  projekt  zpřístupnění  velkých  sbírek  prostřednictvím  volně  dostupné  Evropské 

digitální knihovny. Zda tam budou nebo nebudou dostupné odborné recenzované časopisy, to 

ještě není známo. Podle dosavadních dostupných informací půjde spíše o digitalizaci starších, 

autorsky nechráněných nebo unikátních dokumentů.

Plné texty v Česku jsou tématem dne. Akademie věd ČR rozběhla projekt skenování plných 

textů  časopisů vydaných  ve  svém  kmenovém  nakladatelství.  Nyní  jsou  tato  periodika 

dostupná  ve  studovně  hlavní  budovy  Akademie  věd  a  z plných  textů  lze  vyhledávat. 

V budoucnu  počítají  s rozšířením  licence  pro  své  vědecké  ústavy,  kterých  je  kolem  60. 

Posledním krokem by mělo být zveřejnění na Internetu. [LHOTÁK, 2008] 

Národní knihovna ČR má již funkční systém plných textů, které jsou výběrově připojeny jak 

k článkové bibliografii databáze ANL, tak do samostatné databáze plných textů ANL FULL. 

V dohledné  budoucnosti  chystá  NK  ČR repozitář  pro  ukládání  velkého  množství 

plnotextových dokumentů. 

Po  Masarykově  univerzitě v  Brně  a  dalších  vysokých  školách,  které  již  zpřístupňují  své 

vysokoškolské  kvalifikační  práce,  se  chystá  učinit  významný  krok  tímto  směrem 

i  Univerzita  Karlova.  Státní  technická  knihovna zahájila  projekt  NUŠL,  Národní  úložiště  
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šedé  literatury,  jež  bude  usilovat  o  zpřístupnění  plných  textů  této  významné  oblasti 

(vysokoškolské kvalifikační práce, výzkumné zprávy, preprinty, cestovní zprávy apod.)

Webové adresy byly umístěny v textu pod čarou kvůli přehlednosti a snadnému následnému 

vyhledání.

Mnoho kapitol se prolíná. Tištěné zdroje přecházejí v elektronické nebo by se mohly objevit 

v obou kapitolách. Zejména kapitoly 6.-10. jsou velmi variabilní.   Geografické názvosloví, 

kartografické dokumenty, instituce, projekty i podpora katalogizace se tematicky doplňují a 

často překrývají, což je logické. Instituce a projekty mohou být v každé disciplíně, stejně 

tak  geografické názvosloví  a kartografie by se mohly zařadit  do předcházejících kapitol 

věnovaných tištěným a elektronickým zdrojům. Jde o tak zajímavou, zvláštní a specifickou 

oblast na hranici oborů, že se zdálo praktické vyčlenit je do samostatné kapitoly.

Pokud se kapitoly obsahově prolínají minimalizuje nebo zcela vylučuje se opakování téhož 

zdroje.

Geografové musí pracovat s konkrétními nástroji. Těmi jsou mimo jiné  geografické názvy 

a kartografické dokumenty. 

Bylo popsáno geografické názvosloví, jež má v Česku bohatou tradici a jeho standardizace je 

plně v gesci Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. V současné 

době je ve smyslu usnesení názvoslovných konferencí  OSN snaha o omezování exonym a 

panuje  příklon  k oficiálním názvům.  Od roku 1997 je  budována  databáze  geografických 

jmen Zeměměřičského úřadu, Geonames. 

Na  Internetu  je  dostupná  řada  databází  k problematice  geografického  názvosloví. 

Mezi nejznámější  patří  Getty Thesaurus of Geographical  names on-line budovaný v Los 

Angeles. Zajímavé je, že není budován primárně pro geografy, ale pro historiky umění. Jedná 

se  o  vícejazyčný  tezaurus,  který  obsahuje  přes  milión geografických názvových  hesel. 

Zásadním  zdrojem  jsou  webové  stránky  Komise  OSN pro  geografické  názvosloví.  Bylo 

prozkoumáno  také  české  zastoupení,  které  bylo  zjištěno  v sekci  pro  Střední,  východní  a 

jihovýchodní  Evropu.  Komise  má  10 pracovních skupin.  OSN má také  stránky s veřejně 

přístupnými statistikami zemí světa a mapami.

Geografie  bývá  nerozlučně  a  oprávněně  spojována  s tvorbou  map,  atlasů  a  dalších 

kartografických dokumentů. Kartografie je prastará jako lidstvo samo. 

Proto  byla  kartografie  popsána  samostatně a  její  výstupy  definovány  podle  stávajícíh 

českých norem. V současné době se věnuje pozornost mapám z několika hledisek: didaktické; 
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odborné;  historické;  turistické.  Mapy  je  možno  klasifikovat  mnoha  způsoby podle 

zpracování, určení, tématu atd. Příkladem jsou mapy astronomické, digitální, hydrologické, 

letecké, nástěnné, tématické, vojenské nebo mapy pro zrakově postižené.

Práce předkládá výběr nejdůležitějších  kartografických bibliografií. V České republice se 

mapám věnovali především F. Roubík, K. Kuchař a L. Mucha. 

Ze  zahraničních bibliografií  vyniká  Consice  bibliography of  the  history of  carthography 

od kurátora mapových sbírek v chicagské Newberry library, R. W. Karrowa.

Krátká pozornost práce věnuje i mapovým a kartografickým webovým portálům domácím 

i zahraničním. Nejznámější vyhledávač současnosti  Google Maps disponuje také precizními 

mapami, které bývají hojně využívány odborníky i laiky. Služba Google Earth nabízející 3D 

modely  planety  a  řady  informací  z oboru  je  vhodná  pro  didaktiku  geografie.  Odborníci 

spekulují o přesnosti, věrohodnosti a aktuálnosti těchto produktů.

 Byly  analyzovány také oblíbené volně přístupné  historické mapy, archivy a repozitáře. 

Jedna z nejpozoruhodnějších virtuálních knihoven k tomuto tématu,  Map History : History 

of Cartography, byla vytvořena knihovníkem a správcem Mapové sbírky v British Library, 

T. Campbellem. Portál obsahuje přes  100 stránek a  5000 anotovaných  odkazů seřazených 

do 25 kategorií.

Práce stručně představuje české mapové servery vyhledávačů Seznam, Atlas a Centrum se 

snaží  dohnat  své  kolegy  v zahraničí  a  někdy  úspěšně.  Nabízejí  řadu  služeb  spojených 

s podrobnými  mapami  v České  republice  v klasické  či  satelitní  podobě,  souřadnice  GPS, 

plánovače tras, významné body, měření vzdáleností apod.

Zvláštní kapitolu mezi kartografickými dokumenty představují atlasy. Z volbě přístupných 

internetových  zdrojů  stojí  za  pozornost  M.  Whita  Historical  Atlas  of  the  20th  Century. 

Nabízí  řadu  originálních  tématických  map vztahující  se   především  k sociální  geografii 

tohoto období, včetně zajímavých srovnávacích časových řad. 

Lze konstatovat, že problém otevřených webových zdrojů spočívá především v nahodilosti. 

Není zaručena kontinuita ve zpracování a kvalita. Pokud jde o důvěryhodnost pramene je 

nezbytné  opírat  se  o  autority v podobě  renomovaných  odborníků  nebo  specializovaných 

institucí.

V kapitole věnované vědě a výzkumu byly prozkoumány české databáze věnující evidenci 

projektů a výzkumných záměrů, především databáze RIV, CEP a CEZ. Projektové soutěže 

jsou  samozřejmou  součástí  vědeckého  života,  je  tedy  nezbytné  umět  vyhledat  informace 

o připravovaných, probíhajících, realizovaných nebo zastavených projektech. 
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Zahraniční projekty se v této kapitole  neobjevují, protože byly zkoumány a popsány jednak 

v rámci  následujícího  oddílu  o  geografických  korporacích,  jednak  v databázích(NTIS). 

Pokud jde o grantové programy Evropské unie jsou dosažitelné například prostřednictvím 

Internetu. Tato oblast je navíc složitá a dosti široká a přesahuje rámec této práce.

Vědecké ústavy,  profesní sdružení a spolky,  vysoké školy  byly zpracovány jako  základní 

centra geografického výzkumu a také významné komunikační uzly. Lze je využít k získání 

informací z výzkumu, odborných kontaktů nebo dalších zajímavých zdrojů novinek z oboru. 

Tyto  korporace mají  většinou  kvalitní  oborové  knihovny,  vypisují  programy,  pořádají 

konference,  přednášky,  výstavy,  publikují,  pořádají  expedice,  zkrátka  všestranně  rozvíjejí 

obor. Jsou cenné především možností osobního kontaktu  s odborníky v konkrétním výzkum. 

V práci byly představeny  české vysoké školy specializující  se na výuku geografie,  včetně 

současných  vedoucích  kateder  nebo sekcí.  Byly  popsány české  geografické  společnosti  a 

jejich odborné působení. Nejstarší z nich je  Česká geografická společnost (založená 1894), 

dále  Kartografická  společnost  ČR,  Česká  demografická  společnost a  Česká  asociace  

pro geoinformace. Je logické, že kapitoly se na mnoha místech vzájemně prolínají. Například 

významná Názvoslovná komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, byla popsána 

v kapitole  věnované  názvosloví,  proto  se  zde  již  neobjevuje,  aby  se  informace  zbytečně 

neopakovala.

Geografická knihovna PřF UK  (dříve Základní geografická knihovna) byla představena jako 

knihovna  koncentrující  geografické  informační  aktivity.  Další  významné  knihovní  sbírky, 

které  nejsou  jednoznačně  geografické,  ale  významná  část  fondu  obsahuje  obor,  jsou 

Zeměměřičská knihovna ODIS VÚGTK ve Zdibech a  Ústřední statistická knihovna, která 

byla bohužel z velké části zničena povodní v roce 2002. Většina dalších oborových knihoven 

na  univerzitách  bohužel  splynula  s univerzálním  fondem  centrálních  knihoven  a  jejich 

specializace přišla vniveč. Byla popsána také Mapová sbírka UK.

Geografické  společnosti  v  zahraničí se  sdružují  v Mezinárodní  geografickou  unii,  

International Geographica Union, jejímž hlavním cílem je podpora geografického výzkumu. 

Dalšími zkoumanými významnými geografickými institucemi byly Association of American 

Geographers, American Gegraphical Society, či dobře známá a významná britská společnost 

Royal Geographical Society, založená již v roce 1830. 

Řada geografických společnsotí pořádá  soutěže  a různá  hodnocení dokumentů. Například 

Kartografická společnost ČR pořádá prestižní soutež Mapa roku. Association of American 

Geographer udílí výroční cenu za nejlepší web na téma Places OnLine.
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Pozornost byla věnována i  Německé geografické společnosti (Die Deutsch Gesellschaft für 

Geographie),  jež  je  střešní  organizací  pro  německy  mluvící geografické  společnosti 

(Německo, Rakousko, Švýcarsko). 

Rychlé orientaci  ve změti  různých společností  a spolků slouží  adresáře.  U nich je ovšem 

nejdůležitější požadovanou vlastností  aktuálnost. Zajímavým projektem je  v tomto ohledu 

databáze  geografických  institucí ve  světě  s  názvem  Geography  Departments  Worlwide 

od Rakušana K. Förstera z univerzity v Innsbrucku, Adresář obsahuje odkazy na téměř 1200 

korporací z celého světa (zhruba 80% je ověřeno).

Blok specializovaných kapitol je podporou katalogizace  geografických zdrojů.  Představuje 

specifika  jmenné  a  věcné  katalogizace  kartografických  dokumentů  a  odkazuje 

na normalizované dokumenty a příručky.

Předposlední  kapitola  se  snaží  nastínit  možné  trendy a  cesty  budoucího  vývoje 

geografických informací  a zdrojů.  Spojování  a  propojování  zdrojů a  služeb a  především 

zpřístupňování plných textů. Česko se může z tohoto vývoje poučit a usoudit, kde je účelné se 

přidat ke světu a kde jít vlastní cestou. Například u projektu plošného zveřejňování  plných 

textů a dokumentů bych se držela  racionálního hlediska a důkladně zvažovala možnosti 

následného  využití.  Neni  účelné a  smysluplné,  aby  všechny  dokumenty  byly  vystaveny 

v plném textu na Internetu. Často to také není možné z důvodů autorské ochrany díla nebo 

z bezpečnostních důvodů. 

Pro  další  vývoj  v oblasti  zdrojů  bude  skutečně  nejdůležitější  společenská a  ekonomická 

situace, alespoň v českém prostředí, ale i jistě i v širším, mezinárodním kontextu.

Seneca  učil:  „Lidé  důvěřují  více  očím  než  uším:  z toho  vyplývá,  že  dlouhá  je  cesta  

poučováním, krátká a účinná příklady.“ [Moudrost starých Římanů, 1990]

Práce proto předkládá velké množství příkladů přímo v textu a nikoliv až v přílohách. Tam 

si je málokdo dohledává.

K práci  bylo  shromážděno množství  materiálů,  které  nemohly  být  bohužel  v celé  šíři 

využity.  V budoucnu by bylo  potřeba pokračovat  v tvorbě  databáze  Česká geografická 

bibliografie ČR online a rozšířit ji směrem do 19. století excerpováním našich dokumentů i 

sekundárních  pramenů  z bibliografie  Rakouska  a  Německa,  popřípadě   využít  sekundární 

informace uložené v Knihopisu a pokračovat do roku 1500. Bibliografie může být rozšiřována 

o anotace a plná texty nebo kartografické dokumenty, například mapy.  

Měl  by  být  přeložen  oborový  tezaurus z geografie  pro  indexaci  dokumentů.  Nejlépe 

z německé jazykové oblasti, kde máme společnou jazykovou a oborovou tradici.
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Bude nezbytné pokračovat ve spolupráci na mezinárodní geografické bibliografii v Paříži. 

Redakce českých geografických časopisů (například AUC : Geographica, Geografie: sborník 

ČGS) usilující o přidělení impakt faktoru ISI by měly mít zájem o prosazení svých článků 

nejen do geografických databází GeoRef a GEOBASE, ale i do služeb ScienceDirect nebo 

EZB. Mohly by začít prezentací článků na vlastních webových stránkách. Tím by měla česká 

geografie blíž k světovému výzkumu. 

Předložená  práce  sestavila  komplexní  přehled o  geografických  informačních  pramenech, 

který ovšem není a nemůže být vzhledem k dynamice oboru, Internetu i informačního trhu 

vyčerpávající. 

Závěrem  lze  dodat,  že  geografie  současnosti  má  bohaté  informační  zázemí,  tradici 

i  nadějnou budoucnost. Mnoho klíčových odvětví se bez geografie neobejde. Tento fakt je 

zárukou budoucího výzkumu a vývoje oboru.
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