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Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá vzděláním katalogizátorů. V první části práce 

autorka popisuje možnosti, kde a jak je dnes v České republice možné získat 

katalogizační dovednosti. Nejprve rozebírá a porovnává osnovy předmětů 

identifikačního popisu, jak se vyučují na jednotlivých knihovnických oborech na 

vysokých školách v Opavě, Praze, Plzni a Brně. Následně stručně uvádí 

katalogizační kurzy, které se v České republice konají a konaly v posledních letech, 

přičemž větší pozornost věnuje e-learningovým katalogizačním kurzům, jež vytvořila 

Národní knihovna ČR. Ve druhé části práce je vyhodnocen průzkum vzdělání 

katalogizátorů, který autorka provedla v knihovnách pražských státních vysokých 

škol. Průzkum ukázal, že většina dotázaných má odborné knihovnické vzdělání 

získané na střední či vysoké škole.

[Autorský abstrakt]
Abstract

This bachelor thesis explores cataloguing education in the Czech Republic. 

Firstly, the thesis describes where and how it is possible to attain cataloguing skills at 

university library schools in Opava, Prague, Pilsen and Brno by comparing their 

curricula. Secondly, it introduces the cataloguing courses which have taken place 

during last years in the Czech Republic. In detail, it is written about e-learning 

cataloguing courses which provide the National Library of the Czech Republic. The 

last part of the thesis contents the evaluation of the survey which the author made 

among the cataloguers who work at state university libraries in Prague. The author 

inquired especially about their education but asked also about their job’s background 

etc. The result of the survey is that most of the queried have librarian education, 

mostly from high schools and universities.

[Author‘s abstract]
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Předmluva

V průběhu svého studia na Ústavu informačních studií a knihovnictví jsem 

několikrát slyšela názor, že katalogizovat by v knihovnách neměli knihovníci-

profesionálové, ti že by měli zastávat jiné pozice; a katalogizovat že by měli lidé, 

kteří nemají knihovnické vzdělání. Návrh PhDr. Barbory Drobíkové, zjistit skutečný 

stav vzdělání katalogizátorů jakožto téma bakalářské práce, mě velice zaujal. 

V listopadu loňského roku jsem navíc sama začala na pozici katalogizátora pracovat, 

čímž můj zájem o toto téma ještě vzrostl.

V první části bakalářské práce jsou rozebrány a porovnány osnovy předmětů 

zabývajících se látkou identifikačního popisu na knihovnických oborech na vysokých 

školách v Praze, Brně, Opavě a Plzni. Posledně jmenovaná univerzita nebyla 

zahrnuta v zadání bakalářské práce, přišlo mi však vhodnější vytvořit tento rozbor 

pro všechny vysokoškolské knihovnické obory v republice. 

Prostřední část práce je věnována katalogizačním kurzům v České 

republice. V první podkapitole jsem zjišťovala jednak regionální nabídky 

jednotlivých krajských knihoven na toto téma a jednak kurzy inzerované na 

celorepublikových stránkách Svazu knihovníků a informačních pracovníků, v sekci 

určené pro vzdělávání knihovnické veřejnosti. Osnovy kurzů nejsou vzhledem 

k jejich nesourodosti porovnány. Druhá podkapitola popisuje e-learningové 

katalogizační kurzy, jež vytvořila Národní knihovna ČR.

Jádrem mé práce je průzkum zaměřený na vzdělání katalogizátorů, který 

jsem provedla mezi katalogizátory knihoven státních univerzit v Praze. Dotazníky 

jsem elektronickou poštou rozeslala vedoucím jednotlivých knihoven s prosbou o 

předání k vyplnění jejich katalogizátorům a zaslání zpět. Průzkum proběhl v lednu a 

únoru tohoto roku. Vyhodnocení najdete ve třetí části práce. Struktura této kapitoly 

odpovídá struktuře rozesílaného dotazníku, který naleznete v příloze.

Informace jsem získávala převážně z internetových stránek vysokých škol a 

knihoven, ale také ze sborníků konferencí Knihovny současnosti a INFORUM a 

časopisů Ikaros a Čtenář. Zdroje jsou citovány podle norem ISO 690 a ISO 690-2. 

Řazeny jsou abecedně podle prvního údaje v citaci. Pro citace v textu je zvolen tzv. 

Harvadský způsob, kdy je vždy uveden první údaj (v případě názvů první slovo) a 

rok.
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Má poděkování patří PhDr. Barboře Drobíkové; za původní myšlenku i další 
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1

Seznam zkratek

AACR2R Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd revised edition

Anglo-americká katalogizační pravidla, 2. revidované vydání

FRBR Functional Requirements for Bibliographic Records

Funkční požadavky na bibliografické záznamy

IP identifikační popis

IPD (1 či 2) předmět Identifikační popis dokumentů (1 či 2)

ISBD International Standard Bibliographic Description

Mezinárodní standardní bibliografický popis

MARC 21 MAchine Readable Cataloguing for 21st century 

strojem čitelná katalogizace, verze „pro 21. století“

výměnný formát vycházející z normy ISO 2709

MODS Metadata Object Desctiption Schema

MU Masarykova univerzita v Brně

NK ČR Národní knihovna České republiky

OPAC Online Public Access Catalogue

online přístupný knihovní katalog

SK ČR Souborný katalog České republiky

RAK Regeln für alphabetische Katalog

Pravidla jmenného katalogu

RDA Resourse and Description Access

RDF Resourse Description Framework

systém popisu zdrojů

SKIP Svaz knihovníků a informačních pracovníků

SNA soubor národních autorit

SU Slezská univerzita v Opavě

UK Univerzita Karlova v Praze

UNIMARC UNIversal MAchine Readable Cataloguing

univerzální strojem čitelná katalogizace

výměnný formát vycházející z normy ISO 2709
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1 Identifikační popis na vysokých školách

Studovat knihovnictví je v současnosti v České republice možné na čtyřech 

státních vysokých školách v Opavě, Praze, Plzni a Brně. Součástí osnov 

bakalářských programů je také výuka identifikačního popisu dokumentu. V této 

kapitole popisuji a porovnávám osnovy těchto předmětů, přičemž hlavními prameny 

budou osnovy zveřejněné na internetových stránkách jednotlivých škol.

1.1 Slezská univerzita v Opavě

Studium knihovnictví je na Slezské Univerzitě v Opavě možné na 

Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě ve dvou variantách. Na Ústavu 

bohemistiky a knihovnictví existuje obor Knihovnictví a na Ústavu informatiky obor 

Informační studia se zaměřením na knihovnictví [Slezská, 2010]. Studenti obou 

oborů jsou připravováni na práci v knihovně či jiné informační instituci, součástí 

studia na Ústavu informatiky jsou však navíc předměty o programování, zatímco 

studenti z Ústavu bohemistiky a knihovnictví mají ve svých osnovách více 

knihovnických a literárních předmětů včetně praktické spolupráce s Knihovnou Petra 

Bezruče v Opavě. Oba obory je možné studovat jednooborově, obor Knihovnictví ale 

také dvouoborově v kombinaci s některým z oborů z humanitních studií1.

Na obou ústavech patří jmenná katalogizace mezi povinné předměty, které 

jsou pojmenované Identifikace dokumentů. Vyučující, osnovy, počet semestrů, 

hodinová dotace i forma atestace jsou však na každém ústavu jiné.

1.1.1 Obor Knihovnictví

Pro studenty oboru Knihovnictví je předmět Identifikace dokumentů 

jednosemestrální. Studenti jej mají ve 2. ročníku v letním semestru. Podmínkou pro 

zápis předmětu je splněná atestace z předmětů Typologie dokumentů2 a Informační 

analýza dokumentu3 [Slezská, 2010].

                                                       
1 do studijního programu Humanitních studií patří obory Historie, Archeologie, Angličtina, 

Němčina a Italština
2 v tomto předmětu je kromě typologie dokumentů probíráno například také citování podle 

ISO 690 a ISO 690-2 [Slezská, 2010]
3 předmět se věnuje jednak informační analýze dokumentu a jejímu využití, ale také 

například redukovaným textům a metodice rešeršování [Slezská, 2010]
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Identifikace dokumentů je vyučována v kombinaci přednášky a cvičení o 

délce 90 minut týdně pro přednášku a 45 minut týdně pro cvičení. [Slezská, 2010]

Na přednáškách studenti postupně získávají teoretické znalosti spojené se 

zpracováním dokumentů. Seznámí se s vývojem katalogizační praxe, přičemž důraz 

je kladen na Pařížskou konferenci roku 1961, kde vznikly Pařížské principy, podle 

nichž se zpracovávají dokumenty až do současnosti4. Zvláštní pozornost je věnována 

rovněž katalogizační politice v Česku, jak jí vede Národní knihovna ČR, a jejímu 

vývoji od konce 90. let 20. století po současnost. Studenti jsou také seznámeni 

s představiteli jmenného popisu v Česku. Na přednáškách se rovněž dozvědí o 

mezinárodní harmonizaci v oblasti katalogizace, ke které vedla snaha omezit výdaje 

na katalogizaci sdílením a stahováním katalogizačních záznamů. Studentům jsou 

přiblíženy metody sdílení těchto záznamů. Jsou obeznámeni s principem, na němž 

jsou založeny souborné katalogy obecně a Souborný katalog ČR zvlášť. Seznámí se 

s katalogizačními principy a pravidly (ISBD, AACR2R) a výměnnými formáty 

(MARC 21, UNIMARC). Také se dozvědí o projektu NK ČR "Kooperativní tvorba a 

využívání souboru národních autorit". [Slezská, 2010]

Na cvičeních studenti získávají praktické zkušenosti při tvorbě 

bibliografického záznamu různých druhů dokumentů. Naučí se, jak se tvoří záhlaví 

s využitím souboru národních autorit ČR. Seznamují se rovněž se stahováním 

katalogizačních záznamů přes protokol Z39.50. Cvičení probíhá v knihovním 

systému Clavius od firmy LANius.

Předmět je ohodnocen pěti kredity. Atestace se skládá ze zápočtu a zkoušky. 

Obě části probíhají písemnou formou. Zápočtový test zjišťuje studentovy znalosti o 

katalogizačních standardech pro jmennou katalogizaci - obecná pravidla popisu 

ISBD (G) a strukturu záznamů ve formátech MARC 21 a UNIMARC.

1.1.2 Obor Informační studia se zaměřením na knihovnictví

Studenti oboru Informační studia se zaměřením na knihovnictví se učí 

jmennou katalogizaci dva semestry (předměty jsou označené I a II). Přednášky a 

cvičení absolvují studenti v zimním a letním semestru ve 2. ročníku. Zápis předmětu 

Identifikace dokumentů II v letním semestru je podmíněn splněním Identifikace 

dokumentů I z předchozího semestru. V předchozím ročníku mají studenti stejně 

jako jejich kolegové z oboru Knihovnictví předměty Typologie dokumentů a 

                                                       
4 náhrada v současnosti vzniká v podobě RDA a FRBR
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Informační analýza dokumentu, na Ústavu informatiky však není podmínkou 

k zapsání předmětů Identifikace dokumentů jejich splnění.

Oba předměty mají hodinovou dotaci na přednášku 45 minut týdně a na 

cvičení 90 minut týdně. Přednášky jsou vedeny jinými vyučujícími než cvičení a 

v rozvrhu tvoří dvě samostatné části, jež jsou ukončeny samostatnou atestací.

Přednášky Identifikace dokumentů I studenty seznámí s tím, jak probíhal a 

probíhá vývoj katalogizační teorie. Dále jsou studentům ukázány standardy, které se 

používají v České republice - ISBD, AACR2R a UNIMARC. A také se naučí, jak 

teoreticky zpracovávat dokumenty. [Slezská, 2010]

Cvičení jsou věnovaná podrobnějšímu seznámení se strukturou výše 

uvedených standardů a praktickému procvičování jmenné katalogizace dokumentů. 

[Slezská, 2010]

Přenáška je ukončená zkouškou za dva kredity, cvičení uzavírá zápočet, 

rovněž dvoukreditový.

Na navazujících přednáškách Identifikace dokumentů II se studenti dozvědí 

o katalogizačních principech: co znamená, když je záznam uveden pod autorem, pod 

názvem a pod korporací. Proberou se jednotlivé úrovně popisu - monografická, 

analytická a souborná. Studenti jsou uvedeni do problematiky současného 

katalogizačního trendu, do sdílené katalogizace. Je probrán vývoj katalogizační 

teorie ve světě - na evropské půdě IFLA, porovnání s anglo-americkým postupem, 

prostor dostane také Pařížská konference. Přednáška se rovněž zabývá českou 

katalogizační politikou podle Národní knihovny ČR. [Slezská, 2010]

Na cvičeních se studenti naučí katalogizovat s knihou v ruce základní i 

speciální druhy dokumentů. Z praktického pohledu jsou probrány principy popisu i 

úrovně popisu. [Slezská, 2010]

Atestace je stejná jako v předchozím semestru: přednáška je zakončena 

zkouškou za dva kredity a cvičení zápočtem, rovněž za dva kredity.

1.2 Univerzita Karlova v Praze

Na Univerzitě Karlově v Praze se studuje knihovnictví na Filozofické 

fakultě na Ústavu informačních studií a knihovnictví, obor Informační studia a 

knihovnictví.

Jmenná katalogizace se zde studuje v předmětu nazvaném Identifikační 
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popis. Tento předmět patří mezi povinné a je zařazen mezi předměty vyučované 

v letním semestru 1. ročníku studia.

Předmět probíhá formou přednášek a seminářů o délce přednášky 135 minut 

týdně a semináře 90 minut týdně. [Univerzita, 2009, s. 357]

Osnova předmětu je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou 

[Ústav, 2008]:

V teoretické části jsou studenti nejdříve blíže obeznámeni s katalogem -

jeho definicí, funkcemi, terminologií; je jim předestřena studie Funkční požadavky 

na bibliografické záznamy (FRBR); dozvědí se o vývoji funkcí katalogu, podrobněji 

se věnují cílům katalogu podle Charlese Amiho Cuttera, Seymoura Lubetzkyho, 

Pařížských principů, studie FRBR a Elaine Svenonius. Následně jsou studenti 

seznámeni s typologií dokumentů - obecným a specifickým označením druhu 

dokumentu a také s bibliografickými úrovněmi dokumentů. Dalším bodem osnovy 

předmětu je automatizace katalogizace, do níž je zahrnuta látka týkající se vývoje 

výměnných formátů typu MARC a další mezinárodní spolupráce a kooperace. 

Studenti jsou dále uvedeni do problematiky autoritní kontroly a jejích principů, jsou 

porovnány autoritní a bibliografický záznam. Na přednáškách jsou studenti rovněž 

seznámeni s vývojem katalogizace ve světě i v Česku, a to včetně vývoje 

katalogizačních pravidel (důraz je kladen zejména na Anglo-americká pravidla a také 

na ISBD). Je také rozebrána problematika díla a jeho definice, pojmy superdílo a 

bibliografická rodina či empirické analýzy Barbary B. Tillett, Sherry L. Vellucci 

nebo Richarda P. Smiraglii. Studenti jsou v teoretické části rovněž obeznámeni se 

selekčními a bibliografickými jazyky v identifikačním popisu. Jeden z bodů osnovy 

je zaměřen rovněž na uživatele bibliografických informací.

V praktické části předmětu si studenti osvojí katalogizační standardy. Podle 

AACR2R se naučí zpracovávat dokumenty na monografické a později i seriálové a 

analytické úrovni. Zjistí, jaké jsou předepsané prameny popisu a oblasti údajů 

bibliografického záznamu, seznámí se s bibliografickým popisem i selekčním údaji. 

Tyto znalosti praktikují ve formátu MARC 21. Kromě bibliografických záznamů se 

seznámí také se záznamy autoritními.

Atestace předmětu Identifikační popis se skládá ze zápočtu a zkoušky a je 

ohodnocena devíti kredity. Pro získání zápočtu se vyžaduje aktivní účast na 

seminářích a úspěšné absolvování zápočtového testu (zpracování pěti dokumentů). 

Zkouška má ústní podobu; zahrnuje okruhy sestavené z výše uvedené osnovy.
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1.3 Západočeská univerzita v Plzni

Od akademického roku 2006/2007 je možné studovat knihovnictví rovněž 

na Západočeské univerzitě v Plzni. Na tamější Filozofické fakultě si studenti 

bakalářského oboru Humanistika volí v 1. ročníku zaměření a nově je jednou 

z možností specializace Knihovnictví a informační služby. [Krejčíková et al., 2007, 

s. 21].

Všechny specializované předměty patří do kategorie povinně volitelných, 

takže studenti neabsolvují každý z nich. Jmenná katalogizace je mezi nimi 

zastoupena ve dvou možných variantách: jednak jako jednosemestrální předmět 

Identifikační popis dokumentu vyučovaný v zimním semestru 2. ročníku, a také jako 

dvousemestrální předmět (rozdělený na dva semestrální) - Identifikační popis 

dokumentů 1 a 2, který probíhá v letním semestru 2. ročníku a následně v zimním 

semestru 3. ročníku. [Portál, 2007]

1.3.1 Jednosemestrální předmět

Jednosemestrální varianta předmětu Identifikační popis dokumentů probíhá 

v kombinaci přednášek a cvičení o délkách 90 a 90 minut týdně.

Osnova [Portál, 2007] je rozdělena do třinácti samostatných bodů, což 

odpovídá počtu týdnů v semestru. Budu tedy uvažovat každý bod za látku na jeden 

týden.

V úvodní hodině jsou studenti obeznámeni s významem a cílem zpracování 

dokumentů; základními katalogizačními odbornými pojmy; s katalogy, jejich 

funkcemi a druhy; a se současnými směry katalogizace5. Další hodina je věnována 

typologii dokumentů, studenti se seznámí s ISBD a nakladatelskou úpravou knihy. 

Na třetí přednášce je uvedena problematika katalogizačních pravidel AACR2R, 

studenti se blíže seznámí s popisnými údaji v bibliografickém záznamu a s formáty 

MARC 21 a také UNIMARC. Na látku naváže následující hodina, jež podle osnovy 

obsahuje podrobné seznámení se strukturou formátu MARC 21. Pátý až devátý týden 

se soustředí po částech na tvorbu bibliografického záznamu pro monografie podle 

standardů AARC2R a MARC 21. První úsek obsahuje oblast údajů o názvu a 

odpovědnosti spolu s údaji o vydání a oblastí specifických údajů. Následně se 

studenti naučí zpracovávat údaje z oblasti nakladatelských údajů, fyzického popisu, 

                                                       
5 „automatizovaná katalogizace, souborné katalogy, sdílená katalogizace, retrospektivní 

konverze katalogů“ [Portál, 2007]
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údajů o edici, poznámek a údajů o standardním čísle a dostupnosti. V tomto týdnu je 

studentům přiblížena taktéž katalogizace dokumentů na seriálové a analytické 

úrovni. Na sedmé hodině jsou probrány základy selekčních údajů. Studenti se také 

dozvědí podrobnější informace o jmenných autoritách. Další hodina je věnována 

personálnímu záhlaví, záznamu uvedenému záhlaví pod názvem a proberou se 

rovněž unifikované názvy. V devátém týdnu se studenti dozvědí více informací o 

korporativním záhlaví. Na desáté hodině se studenti seznámí s formátem MARC 21 

pro autority. Další týden se studenti obeznámí se jmenným popisem speciálních 

druhů dokumentů. Předposlední přednáška je věnována vývoji katalogizace ve světě i 

v Česku a podrobněji na ní je vysvětlen vývoj MARCovských formátů. Závěrečná 

hodina blíže studentům přiblíží studii FRBR a RDA.

Atestace probíhá formou zápočtového testu. Studenti musí potvrdit 

teoretické znalosti i praktické schopnosti v oblasti jmenného popisu ve formátech 

ISBD a MARC 21 podle pravidel AARC2R. Pole selekčních údajů jsou napojena na 

soubor národních autorit. Za splnění dostanou studenti čtyři kredity.

1.3.2 Dvousemestrální předmět

Jmennou katalogizaci je na ZČU možné studovat podrobněji, a to 

postupným zapsáním předmětů Identifikační popis dokumentu 1 a 2 (IPD1 a IPD2), 

přičemž IPD2 si není možné zapsat bez absolvování IPD1.

Oba předměty jsou vyučovány v kombinaci přednášky a semináře, v IPD1 o 

délce 90 minut týdně pro přednášku a 45 minut týdně pro seminář, v IPD2 je délka 

přednášky i semináře týdně 90 minut.

První semestr jsou probrány obecné teoretické informace jmenné 

katalogizace (typologie dokumentů, vývoj katalogizační politiky v ČR i ve světě, 

standardy používané při identifikačním popisu), praktická část se soustředí na 

zpracování monografií podle pravidel AACR2R ve formátu MARC 21 za využití 

souboru národních autorit.

Předmět je ohodnocen třemi kredity a je zakončen zápočtovým testem. Test 

se skládá z otázek zjišťujících teoretické znalosti a z katalogizace pěti dokumentů ve 

formátu ISBD podle pravidel AACR2R.

Druhý semestr jmenného popisu je orientovaný na zpracování speciálních 

typů dokumentů, a to jak z teoretické stránky, tak prakticky. Mezi standardy jsou 

opět preferovanými pravidla AARC2R a formát MARC 21.
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Atestace předmětu ohodnoceného čtyřmi kredity opět obnáší pouze zápočet. 

Kromě písemných úkolů, které ověřují praktické dovednosti, je však jeho součástí 

také ústní pohovor, kde jsou zjišťovány teoretické znalosti.

1.4 Masarykova univerzita v Brně

Brněnská Masarykova univerzita umožňuje studium knihovnictví na 

Filozofické fakultě při Kabinetu informačních studií a knihovnictví, studijní obor 

Informační studia a knihovnictví.

Identifikační popis zde nemá vlastní předmět. Znalosti jmenné katalogizace 

získají studenti v rámci povinného předmětu Knihovnické systémy a standardy, který 

probíhá formou teoretických přednášek o délce 90 minut týdně. Prakticky 

orientované jsou pouze úkoly, které studenti řeší v průběhu semestru. Předmět je 

vyučován v zimním semestru 2. ročníku.

Úvodní látka předmětu [KISK, 2009] seznamuje studenty s vývojem 

technologií v kontextu ke knihovnictví a také s typologií dokumentů. Dále je 

studentům vysvětlena funkce systémů a informačních systémů, přičemž nejvíce 

prostoru je věnováno knihovním systémům. Dalším bodem je knihovní katalog a 

jeho význam v rámci knihovního systému - studenti jsou seznámeni s jeho funkcemi, 

druhy, vývojem, s pojmy OPAC a Knihovna 2.06. Pozornost je rovněž věnována 

standardům jako takovým a knihovnickým standardům zvlášť. Podrobněji je probrán 

vývoj standardů a problematika zpětné kompatibility a konzistence dat. Studenti se 

taktéž blíže seznámí s metadaty a popisem informačních zdrojů obecně a také 

s terminologií RDF. Výuka se rovněž zaměří na bibliografický popis dokumentů, 

bibliografický záznam chápaný jako model dokumentu7 a také se studenti seznámí se 

standardy pro vytváření tohoto záznamu (AACR2R, ISBD, MARC 21, UNIMARC, 

MARCXML, MODS a Dublin Core). Na tuto látku naváže přednáška, kde se 

studenti naučí více o selekčních údajích, autoritní kontrole a vyhledávání 

v katalozích všeobecně. V závěru semestru jsou studenti blíže obeznámeni se studií 

FRBR, katalogizačními pravidly RDA a dalšími novými trendy v oblasti jmenné 

katalogizace.

                                                       
6 model knihovních služeb podporující neustálé změny s cílem, aby knihovna vycházela 

vstříc měnícím se požadavkům čtenářů. Knihovny musí jednak nové služby nabízet, ale hlavně 
čtenářům umožnit, aby se na nich podíleli. Užívá se přitom technologie Webu 2.0. [Marvanová, 2007, 
s. 169-170]

7 skutečná podoba záznamu není na přednáškách probrána [Kovářová, 2010]
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Předmět si klade za cíl naučit studenty rovněž praktickému zpracování 

dokumentů. Jedním z možných úkolů, které studenti musí průběžně v semestru 

splnit, je online cvičení z katalogizace, dalším tvorba záznamů v rozšířeném katalogu 

knihovny [KISK, 2007]. Přesto není ani jedna z těchto činností povinná, což sami 

absolventi oboru na základě vlastních zkušeností vnímají jako nedostatečné [Lorenz, 

2008].

Ke splnění atestace je kromě těchto průběžných úkolů nutné také napsat 

závěrečný test. Předmět je ohodnocen čtyřmi kredity.

1.5 Shrnutí

Vyvěšené osnovy na internetových stránkách jednotlivých vysokých škol 

neobsahovaly vždy stejně podrobné informace.8 Při porovnávání teoretických částí 

osnov je navíc problematické, že jednotliví přednášející, kteří osnovy vytvořili, 

nepoužívají vždy stejné výrazy. Jejich priority se liší, takže přestože vybrané 

teoretické téma v osnovách některých škol chybí, neznamená to, že je přednášející 

nezahrnul pod pojem „katalogizační teorie“, protože téma sice plánuje probrat, ale 

neklade na ně takový důraz, aby je v osnově zvlášť zmínil. Z výše uvedeného je 

nicméně zřejmé, že přestože má výuka identifikačního popisu na všech školách (až 

na výjimku v podobě Masarykovy univerzity) společných několik hlavních bodů 

(katalogizační teorie a její vývoj, katalogizační standardy, praktická cvičení), není 

vyučován úplně totožně.

Níže uvádím přehled nejvýraznějších bodů, ve kterých se liší výuka jmenné 

katalogizace na jednotlivých školách. Praktická témata jsou uvedena v souhrnné 

tabulce.

Na Slezské univerzitě na oboru Knihovnictví jsou některá teoretická témata 

probrána už v předchozích předmětech (například typologie dokumentů). Velkou 

pozornost věnuje přednášející národní katalogizační politice a studentům jsou rovněž 

představeni odborníci na jmenný popis v Česku.

Studenti oboru Informační studia se zaměřením na knihovnictví z téže 

vysoké školy mají rovněž Typologii dokumentů a Informační analýzu dokumentu 

                                                       
8 Velice stručná je osnova předmětů identifikačního popisu na oboru Informační studia se 

zaměřením na knihovnictví na SU a kratší je také osnova těchto předmětů v dvousemestrální variantě 
na ZČU. V tamějším informačním systému [Portál, 2007] se sice nachází odkaz na podrobnější 
osnovu, k přístupu na tuto stránku je však potřeba mít vlastní univerzitní přihlašovací údaje.
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v předchozím studiu jako samostatné předměty. Praktická a teoretická výuka 

katalogizace je zde rozdělena do dvou předmětů, které vedou různí vyučující.

tab. č. 1:          VÝUKA IDENTIFIKAČNÍHO POPISU - POROVNÁNÍ

univerzita SU SU UK ZČU ZČU MU

obor 
Knihovnictví

obor 
Informační 
studia se 

zaměřením na 
knihovnictví

1 
semestr

2 
semestry

MARC 21 ANO NE ANO ANO ANO ANO

UNIMARC ANO ANO NE NE NE ANO

AACR2R ANO ANO ANO ANO ANO ANO

ISBD ANO ANO ANO ANO ANO ANO

RDA NE NE ANO ANO ANO* ANO

FRBR NE NE ANO ANO ANO* ANO

praktická
cvičení

ANO ANO ANO ANO ANO NE

knih. sw
prakticky

ANO NE* NE ANO* ANO* NE

SNA 
teoreticky

ANO ANO* ANO ANO ANO* ANO

SNA 
prakticky

ANO* NE* NE ANO ANO NE

IP 
monografií

ANO ANO ANO ANO ANO NE

IP pokr. 
zdrojů

ANO ANO ANO ANO ANO NE

IP dalších
druhů dok.

ANO ANO NE ANO ANO NE

* není v osnově přímo uvedeno, ale vyplývá to z kontextu

Na pražské Univerzitě Karlově je identifikační popis probírán teoreticky

velice podrobně: výuka je zaměřena kromě jiného také na zpracování dokumentů 

z pohledu uživatele a například problematika díla v osnovách jiných škol uvedena 

není.

Obsah osnovy jednosemestrálního kurzu na Západočeské univerzitě v Plzni 

se velice podobá výuce na Univerzitě Karlově v Praze. V teoretické části je navíc 

probírána nakladatelská úprava knihy, prostor je věnován rovněž stručnému 

seznámení s formátem UNIMARC, naopak jiná témata (problematika díla, cíle 

katalogu) nejsou studována do stejné hloubky.

První semestr dvousemestrální varianty na ZČU obsahuje ucelené teoretické 

i praktické znalosti potřebné pro jmennou katalogizaci základních druhů dokumentů. 
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Navazující semestr tak nemusejí absolvovat všichni účastníci IPD1. IPD2 je věnován 

identifikačnímu popisu speciálních druhů dokumentů, tedy látce, kterou berou ostatní 

knihovnické obory jen okrajově nebo vůbec.

Studium knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně znamená, že se 

student jmennou katalogizaci naučí hlavně z teoretického modelového hlediska a 

praktická výuka je pouze povinně volitelnou možností. Důraz je kladen mimo jiné na 

standardy, a to nejen knihovnické. Zajímavé je rovněž téma zpětné kompatibility a 

konzistence dat při vývoji standardů. Látka je tím, že je probírána v jednom celku 

s knihovnickými systémy, zasazena přímo do kontextu, což studenti jistě ocení. Spíše 

negativně je však vnímaná absence povinné praktické výuky.
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2 Katalogizační kurzy

Katalogizační dovednosti je možné získat rovněž na odborných kurzech. 

Jednak absolvováním běžných prezenčních školení, a nově také dálkově pomocí e-

learningové metody. Nejdříve se soustředím na současnou nabídku prezenčních 

kurzů v Česku a následně podrobně popíšu e-learningové katalogizační kurzy 

Národní knihovny ČR.

2.1 Prezenční školení

Kurzy pro širokou knihovnickou veřejnost pořádají jako jednu ze svých 

regionálních činností krajské knihovny, a také Národní knihovna ČR.

Jednotlivé akce inzerují knihovny jednak na vlastních internetových 

stránkách a jednak na stránce „Knihovnické konference, semináře, vzdělávací akce“ 

[SKIP, 2007], kterou spravuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků České 

republiky (SKIP). Na tuto stránku mohou pořadatelé celoročně zapisovat veškeré 

plánované aktivity pro knihovnickou veřejnost.

V letošním roce je zde vystaven pouze jeden katalogizační kurz, který se 

zaměřil na pravidla AACR2R. Pořádala ho Jihočeská vědecká knihovna v Českých 

Budějovicích a měl délku 3 dny. Byl určen začátečníkům.

V minulých letech byly na těchto stránkách vystavovány pozvánky na kurzy 

věnující se formátu MARC 219, pravidlům AACR2R a také kurzy katalogizace 

různých druhů dokumentů podle těchto standardů (tištěné monografie, pokračující 

zdroje, elektronické zdroje, hudebniny a zvukové dokumenty, audiovizuální 

dokumenty, kartografické dokumenty, články). Další školení se zaměřovala na 

jmennou katalogizaci všeobecně (zasazenou popřípadě do určitého knihovního 

systému), na souborné katalogy, soubory národních autorit a rovněž se konaly kurzy 

věnované novinkám v katalogizaci. [SKIP, 2007]

Kurzy měly nejčastěji délku jeden den, méně často dva, tři či více. Pokud 

byl kurz vícedenní, většinou neprobíhal souvisle ale například jednou týdně po tři 

týdny. Většina kurzů byla určena začátečníkům a mírně pokročilým zájemcům. 

[SKIP, 2007]

                                                       
9 respektive formátu UNIMARC (do roku 2003). Od roku 2004 je většina školení vedena 

pro standardy AARC2R/MARC 21 [SKIP, 2007]
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Přestože jsou kurzy vystavované na celorepublikových stránkách SKIP, 

některé z kurzů byly určeny pouze pro regionální katalogizátory.

Na internetových stránkách Jihočeské vědecké knihovny v Českých 

Budějovicích jsou kromě pozvánek na budoucí kurzy také volně k dispozici 

materiály z už konaných školení, a to včetně katalogizačních. Ve formátu PDF tam 

zájemci získají podrobné materiály ke katalogizaci podle formátu MARC 21 pro 

popisné a selekční údaje, kódované údaje a rovněž věcný popis. Dva wordovské 

dokumenty seznamují zájemce se správným postupem při vytváření záhlaví podle 

pravidel AACR2R, přičemž jeden z nich obsahuje tabulku s umístěním členů a 

předložek ve jménech v různých jazycích při vytváření invertované formy jména. 

V PDF formátu jsou na stránkách umístěny taktéž podklady ke školení pravidel 

AARC2R, ve kterých najdou důležité informace nejen školitelé. Dvě prezentace jsou 

věnované Soubornému katalogu ČR a třetí dílčí bázi SK ČR - seriálům. [Jihočeská, 

2010]

Vědecká knihovna v Olomouci má na svých internetových stránkách u 

jednotlivých pořádaných katalogizačních kurzů krátké osnovy, stránky věnující se 

knihovnickým kurzům a dalším akcím však byly naposledy aktualizované v květnu 

2009. [Vědecká, 2008]

V Krajské knihovně v Pardubicích probíhá blokově i v průběhu tohoto roku 

katalogizační kurz, rozdělený do jednotlivých tematických částí. První den byl 

věnován typům zpracovávaných dokumentů a tvorbě jmenných autorit. Další hodinu 

byl probrán identifikační popis tištěných monografií, a také katalogizace 

kartografických a zvukových dokumentů. Následující výukový blok se zájemci 

seznámili s MDT a další výukový den s tvorbou předmětových hesel. Poslední den 

kurzu byl určen praktickým ukázkám při zpracování problematických dokumentů. 

[Krajská, 2009]

Moravská zemská knihovna v Brně a Středočeská vědecká knihovna 

v Kladně pořádají více kurzů, v tuto chvíli však žádné katalogizační. Na stránkách 

ústecké Severočeské vědecké knihovny je kromě kurzů informační gramotnosti 

vyvěšena pouze jedna další akce. Školení, která již proběhla, nejsou zveřejněna 

[Severočeská, 2010].

Ve zlínské Krajské knihovně Františka Bartoše, Moravskoslezské vědecké 

knihovně v Ostravě, Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje a Krajské 
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knihovně Karlovy Vary probíhají vzdělávací kurzy pro knihovníky pouze v oblasti 

informační gramotnosti. Tyto kurzy jsou zde i v dalších knihovnách finančně 

podporovány Ministerstvem kultury ČR, respektive jeho programem VISK 2.

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové nevystavuje na svých 

internetových stránkách žádné pozvánky na kurzy pro knihovníky [Studijní, 2007].

Městské knihovny v Praze a v Jihlavě na svých internetových stránkách 

[Městská, 2009; Městská, 2007] uvádějí, že součástí jejich regionální funkce je 

vzdělávání knihovníků, neplánují však žádné katalogizační kurzy.

Krajská vědecká knihovna v Liberci ze svých internetových stránek 

[Krajská, 2007] odkazuje zájemce o katalogizační kurzy na e-learningový kurz NK 

ČR (viz níže v kapitole 2.2).

Ani Národní knihovna České republiky v tomto roce nepořádá žádné 

prezenční katalogizační kurzy, přestože v minulých letech pod její záštitou probíhala 

řada katalogizačních školení jmenného i věcného popisu [SKIP, 2007].

2.2 e-learningový kurz katalogizace NK ČR

Jak jsem již zmínila, školení identifikačního popisu je možné absolvovat 

také dálkově díky e-learningovým kurzům. Kurzy vytvořila Národní knihovna ČR,10

přičemž první kurz (viz níže v podkapitole 2.2.2) je zpřístupněn veřejnosti od roku 

2007. Registrace do kurzů není zpoplatněna. Nutným předpokladem ke studiu je 

pouze pravidelný přístup k počítači s internetovým připojením a základní počítačové 

znalosti studenta.

E-learningový kurz je možné začít kdykoliv, intenzitu studia si každý volí 

tak, jak mu nejvíce vyhovuje; jedinou podmínkou pro získání osvědčení o 

absolvování je dokončení kurzu během šesti měsíců [Lichtenbergová, 2007b, s. 295].

K vytvoření tohoto typu kurzu vedlo podle Lichtenbergové [2007b, s. 294] 

více důvodů. Prvním byla skutečnost, že pořádané katalogizační kurzy nestačily 

vyškolovat dostatečné množství zájemců11. Katalogizační standardy navíc procházejí 

neustálým vývojem, a nové požadavky vznikají rovněž rozšiřující se spoluprací a 

sdílením katalogizačních záznamů mezi knihovnami na regionální, národní i 

nadnárodní úrovni. Faktem také je, že spolu s přechodem Národní knihovny a dalších 

                                                       
10 vznik a další činnost těchto kurzů je financována programem VISK2 MK ČR
11 v knihovnách dochází k častým personálním změnám, přičemž není neobvyklé, že nový 

knihovník nemá potřebné odborné vzdělání [Lichtenbergová, 2007a]
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velkých knihoven na formát MARC 21 se začaly přednostně vypisovat kurzy na 

tento výměnný formát, přestože v řadě (zejména menších) knihoven se stále pracuje 

s formátem UNIMARC. Při výukových metodách, jež používá e-learning, nebylo o 

mnoho složitější vytvořit kurz pro oba typy v Česku v současnosti nejpoužívanějších 

výměnných formátů, než pouze pro jeden z nich. Další důležitou výhodou 

[Svobodová, 2007, s. 368] je, že všichni absolventi tohoto kurzu se budou držet 

stejné katalogizační politiky, čímž se zvýší jednotnost a kvalita databází i knihovních 

a souborných katalogů.

Při vytváření kurzu bylo také důležité rozhodnout, v jakém softwaru budou 

kurzy na Internetu dostupné. Často jsou na studenty e-learningových kurzů kladeny 

nároky vysoké technické zdatnosti už jako podmínka účasti.12 Tvůrci katalogizačního 

kurzu této bariéře chtěli zabránit, vybrali tedy rozhraní Moodle. Lichtenbergová 

[2007a] vysvětluje: „Neklade velké požadavky na počítačovou gramotnost účastníků 

a nevyžaduje specializovaný prohlížeč. Jedná se o volně šiřitelný software vznikající 

v duchu open source.“ Na stránkách Národní knihovny ČR je volně ke stažení 

přehledný návod, jak se přihlásit do kurzu [Lichtenbergová, 2006]. Je tam rovněž 

podrobně popsáno, jak se nejlépe v kurzu pohybovat, spolu s e-mailem na Mgr. 

Lichtenbergovou, na kterou je možné se v případě jakýchkoliv nejasností obrátit. 

Učební texty jsou do Moodlu vložené jako dokumenty v programu MS Office Word, 

takže si je studenti můžou snadno stáhnout a uložit na vlastní počítač a dále s nimi 

pracovat.

E-learningový kurz je možné vytvořit tak, že ve chvíli, kdy je hotový, už do 

něj lektoři dále nezasahují a veškeré ověřování úspěchů studentů probíhá formou 

automaticky vyhodnocovaných testů. Opačným přístupem je synchronní forma e-

learningu, která má pro školitele naopak velké požadavky na jejich čas. Kurz lze ale 

udělat také tak, že bude fungovat na bázi takzvaného asynchronního e-learningu, kdy 

jsou lektoři studentům k dispozici, ale důležitou součástí výuky je i samostudium 

[Zlámalová, 2008, s. 130]. Tuto střední cestu zvolili rovněž tvůrci katalogizačního 

kurzu: najdou se zde jednak testy, jež obsahují takové typy otázek, které jsou vhodné 

k vyhodnocení počítačem13, ale také úkoly, jež opravují školitelky kurzu. Školitelky 

                                                       
12 tento fakt obecně patří mezi často vytýkané vlastnosti e-learningových kurzů [Zlámalová, 

2008, s. 132-133]
13 otázky jsou nejčastěji strukturované tak, že studenti volí z více možností; některé otázky 

vyžadují napsat krátkou odpověď; posledním typem je prohlášení, o kterém má student říct, zda je 
pravdivé, či nikoliv [Lichtenbergová, 2007a]
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je rovněž možné kontaktovat v případě jakýchkoliv dotazů či nejasností, ať už jsou 

organizačního či odborného zaměření.

Jednotlivé kurzy jsou rozčleněné do kapitol. Tyto části a oddíly jsou dále 

rozdělené do lekcí. Lekce jsou vytvořené a seřazené na základě tematického dělení 

použitého v pravidlech AARC2R a formátu MARC 21 či UNIMARC (podle typu 

kurzu). Kromě toho jsou součástí některých kapitol další materiály, v nichž zájemci 

naleznou podrobnější informace, jež přesahují rozsah kurzu.

Na vzniku kurzů se po technické stránce spolupodílel Ústav výpočetní 

techniky Univerzy Karlovy v Praze. Na základě této spolupráce byl kurz umístěn na 

moodleovských stránkách UK [Moodle, 2010].

2.2.1 Možnosti studia v kurzu

Kurzy jsou určeny třem skupinám zájemců [Lichtenbergová, 2010b, s. 295-

296]:

První skupinou jsou studenti, kteří chtějí získat osvědčení vydané NK ČR 

jako doklad o absolvování katalogizačního kurzu. Tito zájemci musejí projít všemi 

testy a úkoly, které kurz obsahuje. Testy může student vyplňovat opakovaně podle 

potřeby, úkoly je však možné řešit opětovně pouze 3x. Podrobný návod na vložení 

vyplněného úkolu se skrývá pod odkazem „Jak plnit úkoly“, jenž je umístěn 

uprostřed úvodní obrazovky kurzu. Součástí těchto instrukcí jsou také informace, jak 

postupovat v případě, že student vkládá opravenou verzi.

Aby student obdržel osvědčení, musí testy a úkoly splnit minimálně na 75% 

[Svobodová, 2007, s. 372]. Během kurzu je o svých výsledcích průběžně informován 

v záložce Známky, kterou nalezne po levé straně na úvodní stránce kurzu.

Po splnění těchto kritérií student zažádá formulářem, který najde ve vrchní 

části úvodní stránky kurzu, o osvědčení o absolvování kurzu. Školitel má v případě, 

že podezírá studenta z nesamostatnosti při vyplňování úkolů, právo osvědčení 

nevydat.

Držitelé osvědčení mohou kurz zakončit jednodenní praxí v NK ČR. 

Termíny jsou pravidelně vypisovány na úvodní stránce kurzu. Absolventi kurzu ve 

formátu UNIMARC zde budou katalogizovat do wordovských tabulek, úspěšní 

studenti kurzu ve formátu MARC 21 mají možnost blíže se seznámit s metodami 

katalogizace v knihovním systému Aleph, můžou však také vyplňovat wordovské 

formuláře.
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Veškeré tyto informace najdou studenti v dokumentu „Možnosti studia“, 

jehož stáhnutí je možné po zvolení stejnojmenného odkazu, který se nachází 

v úvodní části kurzu.

obr. č. 1: Úvodní obrazovka e-learningového kurzu katalogizace

Druhou skupinou zájemců, pro kterou je kurz určen, jsou katalogizátoři 

s praxí, kteří si však potřebují některé znalosti doplnit nebo mají potřebu si danou 

problematiku zopakovat a více si ji procvičit [Lichtenbergová, 2007a].

Software Moodle umožňuje v kurzu volný pohyb, studenti tedy nemusejí 

procházet těmi částmi školení, o které nemají zájem. K ověření svých znalostí můžou 

vyplnit některé nebo všechny z nabízených testů.

E-learningové kurzy katalogizace nejsou určené pouze k dálkovému 

samostudiu. Materiály jsou vytvořené také jako podpůrný prostředek k prezenčně 

konaným kurzům. Pokud školitelé těchto kurzů po svých žácích chtějí rovněž 

vyplňování úkolů, neodevzdávají se úkoly školitelkám z Národní knihovny ČR, jež 

odpovídají za e-learningové studenty z výše popsané první skupiny účastníků, ale 

předávají se předem domluveným způsobem školitelům místního kurzu.

2.2.2 Tištěné monografie 1 - základní kurz katalogizace

Při tvorbě prvního katalogizačního e-learningového kurzu bylo důležité 

vybrat tematický rozsah tohoto kurzu. Nakonec na základě vědomí, že největší zájem 

bývá o kurzy pro začátečníky pro zpracování tištěných monografií, byl zvolen tento 
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kurz. Rozsah minimálního záznamu byl určen podle požadavků Souborného katalogu 

ČR pro minimální úroveň.

Kurz je rozdělen do šesti částí: úvodní kapitola, kapitola věnovaná 

kódovaným údajům a číslům, bibliografický popis záznamu, selekční údaje a 

personální a korporativní záhlaví. Kurz není nutné studovat v tomto pořadí, 

doporučuje se však zachovat postup u částí čtyři až šest.

Úvodní kapitola je rozdělena do tří lekcí. Student v nich zjistí, jak je kurz 

vymezen; seznámí se s odbornou katalogizační terminologií; budou mu vysvětleny 

symboly, na které během kurzu narazí; a blíže mu bude přiblížena struktura kurzu.

Jako další materiál ke studiu je v závěru kapitoly vložený soubor se 

seznamem aktuálních katalogizačních standardů. V kurzu formátu MARC 21 jsou 

standardy rozděleny do třech bodů [Tištěné, 2006a]: pravidla pro jmennou 

katalogizaci (ISBD, AACR2R), instrukce pro tvorbu on-line záznamů 

v komunikačním formátu (MARC 21) a české interpretace AACR2R/MARC 21. 

V jednotlivých částech je následně stručně vysvětlena funkce jednotlivých standardů, 

vytvořen bibliografický záznam těchto standardů podle normy ČSN ISO 690 a 

uvedena jejich struktura nebo dělení. Ve třetím oddíle je za tematickými českými 

interpretacemi pravidel AACR2R uveden rovněž postup, jak se na Internetu dostat 

k instrukcím ke jmenné katalogizaci podle katalogizační politiky NK ČR.

Naproti tomu v kurzu formátu UNIMARC najdou studenti na stejném místě 

pouze dokument obsahující záznamy pro tištěná pravidla AACR2R a příručku pro 

formát UNIMARC s poznámku, že je možné tyto výtisky zakoupit v Národní 

knihovně ČR [Tištěné, 2006b].

Druhá část se věnuje těm částem formátu, do kterých se vyplňují kódy. 

V první lekci jsou studenti krátce uvedeni do tematiky polí s kódovanými údaji a 

následně blíže seznámeni s návěštím. Druhá lekce se věnuje kontrolním polím a poli 

pevné délky (pole 008 u formátu MARC 21 a pole 100 u formátu UNIMARC). 

V poslední části kapitoly je vysvětlen zápis do polí určených ISBN, kódům jazyka a 

zemím vydání, kódům zdroje katalogizace a lokalizačnímu poli 910 pro Souborný 

katalog ČR, a také kódovaným polím věcného popisu, skupině Konspektu a 

Mezinárodnímu desetinnému třídění.

Součástí druhého oddílu kurzu je jeden společný test a také úkol.
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V dalších materiálech ke studiu k tématu tohoto oddílu najdou studenti 

kurzu MARC 21 dokument vysvětlující všechny pozice návěští záznamu včetně těch, 

které lekce neprobírala, protože nepatří do minimálního záznamu. V následujícím 

souboru jsou seznámeni na celkové úrovni rovněž s polem údajů pevné délky 008 a 

také s funkcí polí 007 a 006 (v tomto pořadí). Zájemci zde v dalších dvou souborech 

naleznou rovněž kompletní seznamy kódů jazyků a zemí vydání, řazené vždy 

abecedně nejdříve podle kódů, a poté podle názvů jazyků či zemí.

V UNIMARCovském kurzu jsou jako příloha ke kapitole dva dokumenty: 

celkový popis pozic v návěští záznamu a totéž pro pole údajů pevné délky 100.

Ve třetí kapitole kurzu katalogizace Tištěné monografie 1 se studenti 

postupně naučí, jak zpracovávat popisné údaje. První lekce obsahuje v úvodu obecné 

informace o bibliografickém popisu a seznámí studenty s principy, na kterých je 

založeno ISBD. Nejvíce prostoru je však věnováno hlavnímu tématu lekce: údajům o 

názvu a odpovědnosti. Samostatná lekce je následně věnována údajům o vydání a 

také nakladatelským údajům. Čtvrtá lekce se zabývá fyzickým popisem svazku. Pátá 

lekce seznamuje studenty se zápisem edic na minimální úrovni a závěrečná lekce této 

kapitoly přibližuje tvorbu poznámek.

Studentům jsou v této části kurzu k dispozici čtyři testy: test na údaje o 

názvu a odpovědnosti, na údaje o vydání, na nakladatelské údaje a test na edice. 

Celkové znalosti bibliografického popisu ověřuje závěrečný úkol.

Čtvrtý oddíl kurzu se zabývá selekčními údaji neboli záhlavími. Obsahuje 

pouze informace z katalogizačních pravidel AACR2R, nevěnuje se zadávání těchto 

údajů do výměnných formátů [Tištěné, 2006a]: „Budeme se zabývat otázkou, jaký 

typ záhlaví v různých situacích zvolíme a zda se bude jednat o záhlaví hlavní nebo 

vedlejší. Formě záhlaví, tedy tomu, jakou variantu jména zvolit a z čeho se záhlaví 

skládá, se budou věnovat další kapitoly.“

Studenti jsou v úvodní lekci nejdříve obeznámeni s významem slova 

„záhlaví“, a následně jim je teoreticky a také na příkladech vysvětleno, kdy se 

používá hlavní záhlaví personální a kdy korporativní. Uvažuje se o dílech vždy 

s jedním autorem. Další lekce stejným způsobem učí, jak zpracovat dokumenty, ve 

kterých je více autorů. Třetí lekce ukazuje, kdy se používá vedlejší záhlaví při 

sekundární odpovědnosti pro personálie i korporace. Věnuje se rovněž problematice 
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smíšené odpovědnosti14. V poslední lekci se studenti dozvědí, jak katalogizovat díla, 

kde je více autorů i názvů, a to jednak má-li dokument společný název, ale také 

v případě, že společný název chybí.

Znalosti selekčních údajů si studenti můžou ověřit pouze jedním společným 

testem. Úkol tato kapitola neobsahuje.

Pátá část kurzu probírá podrobněji podmínky vytváření selekčních údajů pro 

personálie podle pravidel AACR2R, zasazuje je však už také do komunikativních 

formátů.

V první lekci jsou nejdříve studenti upozorněni, že prioritou při vytváření 

záhlaví je přebírání údajů ze souboru národních autorit, a pouze jestliže tam neuspějí, 

mají vytvořit záhlaví sami. Následně je jim popsáno, jak postupovat při volbě 

preferované formy jména, kterou do záhlaví napíšou. V další lekci se studenti 

dozvědí, jakou formu má mít vstupní prvek a seznámí se s doplňky ke jménu. 

V závěru této lekce se také naučí všechny potřebné údaje zadávat do formátu, ve 

kterém katalogizují.

Kapitola je ukončena jedním společným testem, a také úkolem.

Poslední oddíl kurzu je věnován korporativním záhlavím ze stejného 

hlediska, jako se předchozí část věnovala záhlavím personálním.

V první lekci jsou opět studenti nejdříve vedeni k tomu, aby, než začnou 

záhlaví vytvářet na základě vlastních znalostí, si ověřili, že je nenajdou v souboru 

národních autorit. Lekce pokračuje podobně jako u personálních jmen návodem na 

vytvoření preferované formy jména. Druhá lekce vysvětluje, jaký tvar bude mít 

vstupní prvek, přičemž upozorňuje na případy invertovaného jména u korporací. 

Dále krátce seznamuje studenty s geografickými jmény, a to jak ve vstupním prvku, 

tak jako doplněk. Doplňkům obecně se pak věnuje podrobněji, vysvětluje jejich 

funkci a způsob použití. Ve třetí lekci najdou studenti seznam jedenácti typů státních 

korporací, v jejichž vstupním prvku vždy musí být uveden název jurisdikce a jménu 

instituce patří až podřízená složka. V poslední lekci je studentům představena 

problematika konferenčních záhlaví. Následuje metodika zapisování všech údajů do 

vybraného výměnného formátu, a to jak pro korporace obecně, tak pro jejich zvláštní 

                                                       
14 otázka, kdy se z jednoho díla stává dílo nové, a tím se přenáší hlavní odpovědnost za dílo



33

případ - konference.

Kapitola opět obsahuje jeden společný test spolu s úkolem. Studenti zde 

rovněž najdou závěrečný úkol, v němž zkatalogizují jednu monografii podle 

zadaných údajů tak, aby vyhovovala požadavkům pro minimální záznam 

v Souborném katalogu ČR.

2.2.3 Pokračující zdroje 1 - základní kurz katalogizace

Navzdory obavám ze strany tvůrců se metoda e-learningu se ukázala jako 

oblíbená: „Ohlasy účastníků jsou velmi dobré, pozitivní jsou zatím i zkušenosti 

lektorek. Oproti očekávání se nevyskytly námitky proti e-learningu jako takovému či 

proti prostředí Moodle, naopak v řadě reakcí se vyskytovalo slovo ‚konečně‘.“

[Lichtenbergová, 2007b, s. 296].

Zájem byl takový, že se začalo uvažovat o dalších katalogizačních kurzech, 

které by byly zaměřené na jiné druhy dokumentů či například na skupinu Konspektu. 

V únoru 2009 [Lichtenbergová, 2009a] byl otevřen veřejnosti kurz zpracování 

tištěných pokračujících zdrojů, opět v rozsahu pro minimální záznam do Souborného 

katalogu ČR a opět ve variantách pro oba formáty. Jeho struktura je podobná 

struktuře kurzu Tištěné monografie 1: úvodní kapitola, část věnující se kódovaným 

údajům a číslům, oddíl zaměřený na bibliografický popis pokračujících zdrojů, 

následuje kapitola s názvem „volba selekčních údajů“ a části o korporativních a 

personálních záhlavích.

První část kurzu obsahuje pouze dvě lekce. V první najdou zájemci 

informace o vymezení kurzu a seznámí se se základními knihovnickými pojmy. 

Druhá lekce studentům blíže přibližuje odborné katalogizační pojmy a upozorňuje je 

na symboly používané v kurzu.

V oddíle také zájemci najdou pod záložkou „další materiály ke studiu“ 

seznam standardů používaných při zpracování pokračujících zdrojů. Studenti kurzu 

MARC 21 zde najdou podrobný seznam, velice podobný souboru, který se nachází 

v kurzu Tištěné monografie 1, pouze ve třetí části rozšířený o informace, které se 

přímo týkají pokračujících zdrojů [Pokračující, 2009a]. Dokument vložený v kurzu 

pro formát UNIMARC se však nepodobá svému protějšku v prvním kurzu, nýbrž 

seznamům z kurzů MARC 21, pouze místo příručky pro MARC 21 je zde rozebírána 

příručka pro UNIMARC [Pokračující, 2009b].
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Druhá kapitola je opět věnovaná kódovaným údajům v záznamech. V první 

ze tří lekcí se studenti nejdříve seznámí s funkcí kódovaných polí a následně 

proberou podobu návěští záznamu při katalogizaci pokračujících zdrojů. Druhá 

kapitola blíže přiblíží problematiku kontrolních polí a pole pevné délky na úrovni 

minimálního záznamu pro Souborný katalog ČR. Studenti kurzu UNIMARC zde 

rovněž najdou návod pro zapisování identifikačního čísla ISSN s nepovinným 

dodatkem, jak postupovat v případě, že mají jednotlivé svazky pokračujících zdrojů 

kromě společného ISSN také vlastní ISBN. Ve třetí lekci se zapisovat ISSN a ISBN 

naučí taktéž studenti kurzu formátu MARC 21. Kromě toho se lekce věnuje v obou 

třídách kódům v polích pro zdroj katalogizace, kódům jazyků a zemí vydání, 

národnímu lokačnímu údaji v poli 910 a kódům v polích pro věcný popis, skupině 

Konspektu a MDT.

V závěru kapitoly najdou studenti jeden test, který zahrnuje látku celého 

oddílu, a pro zájemce je zde rovněž jeden úkol.

V materiálech pro další studium najdou zájemci dva dokumenty: první 

obsahuje popis všech pozic návěští, druhý se v úplném rozsahu věnuje polím údajů 

pevné délky.

Následující kapitola kurzu seznamuje studenty s popisnými údaji při 

zpracování pokračujících zdrojů, a to podle stejné osnovy jako v kurzu Tištěné 

monografie 1.

První lekce obsahuje úvodní informace - seznam a názvy polí 

bibliografického popisu s upozorněním, že vzhledem ke skutečnosti, že údaje o 

vydání a údaje o číslování nejsou zahrnuty do minimálního záznamu, nebudou 

v tomto kurzu probrány; základní vysvětlení, co to je ISBD a jaká je jeho funkce; a 

navíc upozornění, z jakého sešitu či části pokračujícího zdroje se získávají údaje pro 

popis, přičemž je zvlášť zvýrazněno, že je důležité rozlišovat mezi seriály a 

integračními zdroji, neboť se dílčí pravidla bibliografického popisu pro oba typy 

pokračujících zdrojů mnohdy liší [Pokračující, 2009a]. Hlavní část lekce je nicméně 

věnovaná údajům o názvu a odpovědnosti. Další lekce se jmenuje „údaje o vydání a 

číslování“, když však studenti otevřou dokument, v němž je zpravidla látka lekce, 

najdou pouze větu, kde je zopakováno, že údaje nepatří do minimálního záznamu a 

proto se v tomto kurzu neučí. Zájemci o téma jsou odkázáni do příslušných kapitol 
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katalogizačních pravidel AACR2R a příruček formátu MARC 21 či UNIMARC 

[Pokračující, 2009a; Pokračující, 2009b]. Následují regulérní lekce - nakladatelské 

údaje, rozsah, edice a poznámky.

Součástí oddílu jsou čtyři testy. První ověřuje znalost zápisu údajů o názvu a 

odpovědnosti, druhý nakladatelských údajů, třetí zjišťuje, jestli studenti správně 

zapisují edice a poslední je zaměřen na poznámky. Znalosti získané v této části kurzu 

je možné si potvrdit také splněním jednoho komplexního úkolu, který se soustřeďuje 

na všechny lekce.

Kapitoly čtyři až šest jsou věnované selekčním údajům. Úvodní z těchto 

kapitol obsahuje stejně jako u kurzu Tištěné monografie 1 pouze informace 

z katalogizačních pravidel a neřeší formální stránku zapisování selekčních údajů, 

kterou vymezují bibliografické formáty.

V první lekci je studentům vysvětlen význam slova „záhlaví“ a je řečeno, že 

existují záhlaví personální, korporativní a názvová, vše ve variantách hlavního i 

vedlejších záhlaví. Druhá část této lekce se věnuje obecně hlavnímu záhlaví pro 

pokračující zdroje a uvádí příklady všech jeho typů. Na téma navazuje následující 

lekce, ve které se studenti dozvědí, kdy se vytváří hlavní záhlaví pro korporaci a kdy 

pro akci. Třetí lekce se nejprve věnuje případům použití personálního hlavního 

záhlaví a pokračuje vedlejšími záhlavími pro personálie i korporace. Poslední lekce 

seznámí studenty s vedlejšími záhlavími pro názvy.

Získané znalosti si studenti můžou potvrdit v jednom společném testu, úkol 

však tato kapitola nemá.

V páté kapitole se studenti podrobněji seznámí s korporativním záhlavím, a 

to včetně struktury selekčních údajů podle požadavků MARC 21 či UNIMARC. 

Lekce jsou stejně jako u kurzu Tištěné monografie 1 čtyři a pokrývají totožná témata. 

Obsah lekcí je většinou stejný, pouze někde přizpůsobený jinému zaměření kurzu. 

V první lekci opět studenti najdou návod na vytvoření preferované formy jména. 

Podrobnější informace se dozvědí o mezinárodních korporacích a v ukázkách jsou 

použity jiné příklady. Ve druhé lekci, kde se studenti učí určovat vstupní prvek, je 

více příkladů. Třetí lekce, jež se věnuje státním korporacím, je nezměněná. Čtvrtá 

lekce, která seznamuje studenty s konferenčním záhlavím a zápisem obou zmíněných 

typů záhlaví do výměnného formátu, je přizpůsobená tomuto druhu dokumentu na 



36

více místech.

V tomto oddílu není žádný test. Znalosti je možné si ověřit pouze vyplněním 

úkolu.

Závěrečná část kurzu probírá detailněji personální záhlaví. Rozdělení, 

struktura i obsah lekcí jsou opět přebrány z kurzu Tištěné monografie 1. První lekce 

se opětovně věnuje výběru preferované formy jména autora, přičemž některé úvodní 

informace jsou upravené podle potřeb tohoto kurzu a některé příklady jsou 

vyměněné. Druhá lekce, ve které se studenti seznámí s volbou vstupního prvku i 

používáním doplňků a také způsobem, jak se všechny tyto údaje zapisují do daného 

katalogizačního formátu, není téměř vůbec změněna až na malé odlišnosti 

v příkladech v části věnující se zápisu do formátu.

Kapitola je znovu bez testu, potvrzení znalostí je tak možné pouze splněním 

úkolu. V Možnostech studia vložených v tomto kurzu navíc najdou studenti 

upozornění, že absolventi kurzu Tištěné monografie 1 nemusejí úkoly u 5. a 

6. kapitoly řešit a k úspěšnému zakončení kurzu tak potřebují místo 75 bodů pouze 

55 [Pokračující, 2009a].

V závěru kurzu je umístěn poslední úkol, který vyžaduje znalosti získávané 

v průběhu celého kurzu.

2.2.4 Tištěné monografie 2 - jmenná katalogizace na úplné úrovni

Navzdory návrhům, aby další e-learningové katalogizační kurzy byly 

zaměřené na jiné druhy dokumentů nebo věcný popis, je nakonec třetí vytvořený 

kurz orientovaný opět na tištěné monografie, tentokrát však na úplné úrovni 

jmenného popisu.

Lichtenbergová [2009a] vysvětluje: „Mohlo by se zdát, že katalogizace nad 

úroveň minimálního záznamu je zvláště v menších knihovnách luxusem; Souborný 

katalog ČR některým knihovnám povoluje katalogizovat dokonce na subminimální 

úrovni. Ale při podrobnějším prozkoumání obsahu kurzu (...) bude zřejmé, že 

některým složitějším postupům (například při katalogizaci souborů děl) se ani 

katalogizátoři těchto knihoven nevyhnou a bylo by krátkozrakou volbou řešit je po 

svém. Výklad složitějších situací katalogizace pomůže rovněž objasnit údaje, které se 

vyskytují v záznamech přebíraných z katalogů větších knihoven.“

Tento kurz je rozdělen pouze do pěti částí: úvodní kapitola, oddíl věnovaný 
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kódovaným údajům a číslům, části o popisných údajích a o selekčních údajích a 

kapitola o unifikovaných názvech.

Úvodní část obsahuje jen jednu lekci, v níž se studenti dozvědí základní 

informace o rozsahu kurzu. Kurz Tištěné monografie 2 ve většině kapitol navazuje 

na látku probíranou v kurzu Tištěné monografie 1 - úplnou novinkou je pouze 

poslední oddíl seznamující s unifikovanými názvy. V případě, že lekce obsahuje 

kromě nové látky i opakování, jsou nové informace od těch již řečených barevně 

rozlišené. [Tištěné, 2009a]

Ve druhé kapitole se zájemci dozvědí, jak vyplňovat na úrovni úplného 

záznamu pole s kódovanými údaji. V první lekci se seznámí se všemi pozicemi pole 

údajů pevné délky. Druhá lekce se u studentů formátu MARC 21 zaobírá podrobněji 

polem s kódovanými údaji o jazyce (pole 041) a věnuje se také poli 007 - údaje 

pevné délky pro fyzický popis. Zájemci, kteří studují formát UNIMARC, najdou ve 

druhé lekci informace o polích 105 (pole kódovaných údajů pro textové dokumenty -

monografie) a 106 (pole kódovaných údajů pro textové dokumenty - fyzické 

vlastnosti).

Znalosti z této kapitoly si studenti můžou ověřit absolvováním testu, a také 

vyplněním prvního úkolu tohoto kurzu.

V oddíle orientovaném na popisné údaje jsou tři lekce. V první si studenti 

nejdříve zopakují strukturu záznamu podle ISBD, ovšem rozšířenou o prvky na tzv. 

druhou či základní úroveň záznamu [Tištěné, 2009a] a následně se seznámí s dalšími 

údaji, které je možné zapsat do pole s údaji o vydání a s nakladatelskými údaji. Ve 

druhé lekci se probere zápis dalších informací fyzického popisu. Poslední lekce se 

věnuje poznámkám, jež se studenti v předchozím kurzu naučili psát převážně do pole 

pro všeobecnou poznámku. Zde se studenti dozvědí, jak více využívat specifická 

pole pro poznámky.

Součástí kapitoly je jeden hromadný test. Úkol v oddílu není.

Ve čtvrté části studenti naleznou více podrobností o selekčních údajích. 

V první lekci se nachází jednak úvodní opakování základních informací o záhlavích 

a jednak se seznámí se zapisováním rolí, respektive jejich kódů. Druhá lekce se 
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věnuje záhlavím ve tvaru jméno/název. Ve třetí lekci studenti zjistí funkci 

propojovacích polí a ve čtvrté lekci se naučí tvořit vedlejší záhlaví pro edici.

Na konci kapitoly naleznou zájemci test, který ověřuje prioritně znalosti 

nutné k tvorbě vedlejšího záhlaví pro edice, jedna z jeho otázek je však zaměřená na 

kódy rolí. K vyplnění úkolu potřebují studenti znalosti z celého oddílu.

Poslední část kurzu seznamuje studenty s novou látkou - selekčními poli pro 

unifikované názvy. V úvodní lekci je zájemcům stručně vysvětlena funkce a 

nejdůležitější pojmy ze studie FRBR a následně se dozvědí, proč se unifikované 

názvy používají a u jakých děl zejména je výhodné unifikovaný název vytvořit. Ve 

druhé lekci studenti zjistí, že přestože se unifikované názvy v některých případech 

dají i v ČR stahovat ze souboru národních autorit, často je stále katalogizátoři musejí 

tvořit sami. Naučí se tedy, jak zvolit podobu vstupního prvku u názvů originálu a 

získají seznam doporučených pramenů pro ověřování unifikovaných názvů. 

Závěrečná část lekce se věnuje doplňku jazyka v záhlaví. Třetí lekce seznamuje 

studenty stejným způsobem s tvorbou unifikovaných názvů pro zákony. Čtvrtá lekce 

obsahuje problematiku posvátných knih. V páté lekci se studenti dozvědí, kdy se 

unifikované názvy píšou do hlavního a kdy do vedlejšího záhlaví a kdy se k zápisu 

unifikovaného názvu používá vedlejší záhlaví ve formě jméno/název. Šestá lekce 

vysvětluje podrobněji využití jednotlivých polí včetně jejich podpolí.

Kapitola obsahuje dva testy - první ověřuje znalosti studentů o studii FRBR, 

druhý má potvrdit zájemcům, že ovládají tvorbu unifikovaných názvů. Součástí je 

také jeden společný úkol, který svým zaměřením zastupuje závěrečný úkol celého 

kurzu.

2.3 Shrnutí

V průběhu posledních let bylo vypisováno množství prezenčních 

katalogizačních školení různého zaměření. Vzhledem k vysokému zájmu o tyto 

kurzy ze strany široké knihovnické veřejnosti vznikl také e-learningový katalogizační 

kurz.

Je pochopitelné, že ne všem zájemcům o katalogizační vzdělání vyhovuje 

jako metoda výuky e-learning. Rozhodně bych nenavrhovala úplně zrušit prezenční 

školení katalogizace. Navíc dokud nebude vytvořen e-learningový kurz na 
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zpracování dalších druhů dokumentů a také na věcné údaje, budou tyto kurzy i 

nadále nezbytností.

Snahy tvůrců e-learningového kurzu, aby prostředí kurzu bylo snadno 

pochopitelné a ovladatelné a aby technické komplikace nestály mezi zájemci a 

znalostmi, byly úspěšné. V případě jakýchkoliv problémů má navíc student kontakt 

na školitelku, která mu poradí. Při procházení kurzů jsem našla jen jednu situaci, kde 

komunikace se strojem místo s člověkem může být na obtíž, totiž při vyplňování těch 

otázek v testech, jež vyžadují napsat vlastní krátkou odpověď. Vzhledem k tomu, že 

je možné testy opakovat podle potřeby, se student v případě špatné odpovědi nedozví 

správné řešení. U tohoto typu otázek se může snadno stát, že jde o formální chybu, 

kterou by katalogizátor při tvoření záznamu v příslušném softwaru neudělal. Věřím 

však, že pokud by se na školitelky někdo s takovýmto dotazem obrátil, byly by mu 

schopné pomoci.

Důkazem, že kurzy jsou populární, je také počet studentů - za poslední čtyři 

měsíce je jich 25015.

                                                       
15 systém Moodle je nastavený tak, že po 120 dnech nepřítomnosti automaticky účastníky 

smaže



40

3 Vzdělání katalogizátorů - průzkum

Zatímco v předchozích kapitolách jsem rozebírala možnosti, jak a kde je 

možné získat vzdělání potřebné pro katalogizaci dokumentů, v této kapitole 

vyhodnocuji průzkum, který jsem provedla mezi katalogizátory pražských státních 

vysokoškolských knihoven. Dotazníkovou metodou jsem zjišťovala dosažené 

vzdělání katalogizátorů knihoven Akademie múzických umění v Praze, Českého 

vysokého učení technického v Praze, České zemědělské univerzity v Praze, 

pražských fakult Univerzity Karlovy v Praze, Vysoké školy ekonomické v Praze a 

Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Dotazník (viz příloha) byl rozeslán elektronickou poštou vedoucím 

jednotlivých knihoven s prosbou o předání jejich katalogizátorům k vyplnění a 

zpětnému zaslání. Při vyhodnocování průzkumu v následujících podkapitolách budu 

vycházet ze 45 dotazníků, které mi jednotliví katalogizátoři poslali vyplněné zpátky.

Vyhodnocení dotazníků bude anonymní. Místo jmen katalogizátorů budu 

uvádět pouze „Dotázaný č. X“. Nebudu však tajit, v knihovně jaké vysoké školy 

pracují.

Před vyhodnocením je důležité upozornit, že zatímco z některých knihoven 

přišel vyplněný dotazník od všech (nebo většiny) tamních katalogizátorů, z dalších 

přišel jeden dotazník s poznámkou, že jej vyplnili za celou knihovnu nebo že 

v knihovně probíhá také zpracování dalších druhů dokumentů kolegy, kteří však 

dotazník nevyplnili [Dotázaný č. 21, 2010, s. 4].

3.1 Dotazník

Dotazník je rozdělen do čtyř tematických částí:

První část dotazníku (otázky číslo 1 až 8) je zaměřena obecně. Otázky se 

orientují na instituci, kde dotazovaný katalogizátor pracuje (velikost dané knihovny; 

počet katalogizátorů v knihovně; velikost úvazku dotazovaného katalogizátora; a 

používaný knihovnický systém) a také na podrobnější popis katalogizátorovy práce 

(zda provádí pouze jmenný popis, nebo také věcný16; poměrné množství stahovaných 

a sdílených katalogizačních záznamů na tvorbu záznamů nových; druhy 

                                                       
16 záměrně jsme rozdělili tyto činnosti - z praxe víme, že dodnes jsou v některých 

institucích vykonávány samostatně
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katalogizovaných dokumentů). Poslední otázka tohoto oddílu se táže na praxi 

katalogizátora v oboru. Metodiku a vyhodnocení těchto otázek naleznete 

v podkapitole 3.2.

Do druhé části dotazníku (otázky číslo 9 až 11) jsou zařazeny otázky 

zaměřené na dosažené vzdělání katalogizátorů. První otázka se zajímá o celkové 

vzdělání dotazovaných, následuje otázka zjišťující, zda a kde získali katalogizátoři 

odborné knihovnické vzdělání, a poslední otázka se ptá na absolvované katalogizační 

kurzy. Kromě druhů navštívených školení jsem zjišťovala také délku těchto kurzů. 

V podkapitole 3.3 najdete metodiku a vyhodnocení tohoto úseku dotazníku.

Třetí část dotazníku (otázky číslo 12 až 18) se tematicky orientuje na 

katalogizační zkratky a pojmy současnosti i blízké budoucnosti. Zjišťuji v ní znalosti 

dotazovaných týkající se odborné katalogizační terminologie - katalogizačních 

standardů AACR2R, RDA, ISBD a MARC 21; studie FRBR; a také protokolu 

Z39.50 a autorit. Metodice a vyhodnocení této části dotazníku je věnovaná 

podkapitola 3.4.

Ve čtvrtém oddíle dotazníku (otázka číslo 19) pokládám dotazy zaměřené 

na budoucnost katalogizace v příštích deseti letech s cílem získat subjektivní názory 

dotazovaných. Analýzu odpovědí naleznete v podkapitole 3.5.

Na konci dotazníku najdete rovněž místo určené pro připomínky 

dotazovaných k formuláři. Jednotlivé připomínky jsou rozebrané u těch otázek, 

kterých se týkají.

3.2 Obecné otázky

Otázky úvodní části dotazníku jsou vytvořené tak, že vyžadují od 

katalogizátora pouze zaškrtnutí vybrané odpovědi, kterou zvolí z více možností. 

Většina z těchto otázek vyžaduje jen jednu odpověď, pouze u otázky číslo 7 

(zajímající se o druhy dokumentů, jež dotazovaný zpracovává) je možné zvolit více 

možností. Každá vyhodnocená otázka je doplněna vlastním grafem.

První otázka zjišťuje velikost knihovny, ve které dotazovaný katalogizátor 

pracuje. Vyplývá z ní, že nejvíce katalogizátorů pracuje v knihovnách o velikosti 

50 000 až 200 000 svazků (44%, tedy 20 dotázaných), jedenáct katalogizátorů (tedy 

24%) zpracovává dokumenty v knihovnách, jež mají nad 200 000 svazků a že devět 
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katalogizátorů (20% dotázaných) pracuje v knihovně o fondu 20 000 až 50 000 

svazků. Dohromady pouze pět katalogizátorů (12%) v dotazníku zaškrtlo jako 

velikost knihovního fondu možnosti pod 20 000 svazků.

graf č. 1: Velikost knihovního fondu

Další otázka se zajímá o počet katalogizátorů v knihovně, kde jsou 

zaměstnáni. 60% dotázaných (27) odpovědělo, že v jejich knihovně katalogizuje 3 až 

5 lidí, ne každý z nich však je na plný úvazek (viz další otázka). Poměrně často 

katalogizaci provádějí dva zaměstnanci knihovny (zvolilo 20% čili 9 dotázaných) 

nebo pouze jeden (16%, tedy 7 odpovědí). Dva dotazníky (4%) měly vyplněnou 

variantu „více než 5 katalogizátorů v knihovně“.

graf č. 2: Počet katalogizátorů v knihovně

Této otázky se týká upozornění, jež přišlo od ředitelky knihovny AMU 

[Horová, 2010]. Uvádí v něm, že v jejích knihovnách katalogizují všichni, nejedná se 

však o jejich jedinou knihovnickou činnost. Podobnou poznámku obsahoval ještě 

jeden dotazník z jiné vysokoškolské knihovny [Dotázaný č. 21, 2010, s. 4].

Dotázaný č. 28 [2010, s. 4] k této otázce napsal, že zpracovávání dokumentů 
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u nich dochází na dvou rovinách - centrálně v ústřední knihovně a kromě toho také 

v některých dílčích knihovnách. Přesný počet katalogizátorů mu tedy není znám.

Na otázku, která se týkala velikosti jejich pracovního úvazku, odpovědělo 

76% dotázaných (34), že v knihovně pracují na plný úvazek. Devět katalogizátorů 

(20%) má úvazek poloviční, další dva dotázaní (4%) jsou zaměstnaní na méně než 

20 hodin týdně.

graf č. 3: Velikost pracovního úvazku katalogizátora

V dotazníku byla také otázka, jež zjišťovala, který knihovnický software 

daná knihovna používá. Průzkum ukázal, že většina vysokoškolských knihoven dnes 

používá software Aleph od společnosti Ex Libris (týká se 33 dotázaných 

katalogizátorů neboli 73% vyplněných dotazníků). Dalších 12 katalogizátorů (tedy 

27% odpovědí), pracuje se systémem T-Series od společnosti Electronic Online 

Systems International.

graf č. 4: Používaný knihovnický systém

Ptala jsem se rovněž, zda dotazovaní provádějí pouze identifikační popis, 

nebo jestli dokumenty popisují jmenně i věcně. 93% dotázaných (tedy 42) 

http://www.eosintl.com/
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odpovědělo, že v katalogizačních záznamech vytvářejí oba typy popisu. Dokumenty 

zpracovává bez věcného popisu jen 5% dotázaných (čili 2). Jeden dotazník neměl 

odpověď na tuto otázku zaškrtnutou.

graf č. 5: Druhy prováděné katalogizace

Další otázka zjišťovala poměrný původ katalogizačních záznamů, s nimiž 

dotazovaní pracují. Průzkum ukázal, že stoprocentní originální katalogizace už není 

samozřejmým jevem. Přesto původní zpracování dokumentů provádí v pražských 

vysokoškolských knihovnách běžně 56% katalogizátorů: pouze nové záznamy 

vytváří 25% dotázaných (tedy 11 katalogizátorů) a dalších 31% dotázaných (tedy 14 

katalogizátorů) provádí originální katalogizaci ve většině případů. Naopak 11% 

dotázaných (čili pět katalogizátorů) odpovědělo, že málokdy pracují se záznamem, 

který by nebyl stažený či sdílený. Dalších 15 katalogizátorů (33% dotázaných) 

záznamy obvykle získává stažením či sdílením, ale poměrně často provádějí rovněž 

originální katalogizaci.

graf č. 6: Původ katalogizačních záznamů

V další otázce jsem se zajímala, které druhy dokumentů dotazovaní 
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katalogizátoři originálně zpracovávají. U této otázky bylo možné zaškrtnout 

v dotazníku více odpovědí.

Nejvíce se katalogizují tištěné knihy a rukopisy (tedy vysokoškolské 

kvalifikační práce) - tyto druhy dokumentů zpracovává vždy 64%, tedy 29 

dotázaných. Originální katalogizaci seriálů provádí sedmnáct katalogizátorů (čili 

38% dotázaných). Poměrně velké množství dotázaných také zpracovává elektronické 

zdroje (31% čili 14 katalogizátorů) a audiovizuální dokumenty (27% neboli 12 

dotázaných). Méně katalogizátorů zpracovává zvukové dokumenty (zaškrtlo 11%, 

tedy 5 dotázaných), kartografické dokumenty (7% katalogizátorů, čili 3) a hudebniny 

a články z časopisů (vždy 4%, tedy 2 a 2 dotázaní).

U tohoto dotazu neměli dva katalogizátoři vyplněnou žádnou možnost, 

přestože na otázku týkající se původu záznamů dotázaní odpověděli, že sice většinu 

záznamů získávají stahováním či sdílením, ale přesto některé záznamy vytvářejí 

původní.

graf č. 7: Druhy katalogizovaných dokumentů

Poslední otázka této části dotazníku se zajímala o katalogizační praxi 

dotazovaných. 47% katalogizátorů (přesněji 21) má praxi 16 let či více. Praxi 6 až 15 

let má dalších osm dotázaných (tedy 18%), 3 až 5 let zpracovává dokumenty devět 
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katalogizátorů (20% dotázaných). Do 2 let zkušeností s katalogizací má 15% čili 7 

knihovníků.

graf č. 8: Praxe

3.3 Vzdělání katalogizátorů

Způsob odpovídání na otázky druhé kapitoly dotazníku je stejný jako na 

dotazy z prvního oddílu. Také v této části je u některých otázek možné zvolit pouze 

jednu odpověď, jiné umožňují zaškrtnout více odpovědí. Pokud se však nezmíním 

jinak, bude na danou otázku vyžadována právě jedna odpověď.

Každá vyhodnocená otázka je opět doplněna vlastním grafem.

Z otázky, jež zjišťovala vzdělání dotazovaných všeobecně, vyplývá, že 

nejvíce katalogizátorů má středoškolské vzdělání (29% dotázaných, čili 13), ale 

téměř stejný počet dotázaných absolvovalo vysokoškolské studium, zakončené 

magisterskou zkouškou (27%, tedy 12 katalogizátorů). Dalších deset katalogizátorů 

(22% dotázaných) má vysokoškolské vzdělání, které je ukončené zkouškou 

bakalářskou. Čtyři katalogizátoři (9%) studují na bakalářském stupni vzdělávání. 

Studium zakončené rigorózní zkouškou mají dva katalogizátoři (čili 4% dotázaných), 

ukončené doktorské studium má stejný počet, tedy také 4%. Další dva dotázaní 

napsali, že mají středoškolské vzdělání s maturitou a navazující dvouletou nástavbu.
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graf č. 9: Celkové vzdělání

Další otázka se ptala na odborné knihovnické vzdělání. Devatenáct 

knihovníků (tedy 38% dotázaných) studovalo tento obor na střední škole, další dva 

(4%) na dvouleté pomaturitní nástavbě. Jedenáct katalogizátorů (čili 22%) studuje či 

studovalo knihovnictví jako bakalářský studijní program, šest katalogizátorů (12% 

dotázaných) na magisterském stupni. Dva katalogizátoři (tedy 4%) prošli 

celoživotním vzdělávacím programem knihovnictví. Oborové vzdělání získalo 

v knihovnických kurzech 8% dotázaných, tedy čtyři katalogizátoři. Šest z dotázaných 

(čili 12%) nestudovalo knihovnické obory.

graf č. 10: Knihovnické vzdělání
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Dvě naposledy zmíněné otázky měly v dotazníku o kategorii méně - mezi 

možnostmi nebyla nabídnuta pomaturitní nástavba. Na tuto skutečnost mě upozornili 

ve svých připomínkách dva katalogizátoři [Dotázaný č. 40, 2010, s. 4; Dotázaný 

č. 20, 2010b], a nezávisle na těchto upozorněních bylo ve dvou dotaznících u 

odpovědí na jednu z těchto otázek zmíněno, že dotazovaný získal vzdělání na 

dvouleté pomaturitní nástavbě.

V závěrečné otázce druhé části dotazníku jsem zjišťovala, jaké kurzy 

dotazovaní katalogizátoři absolvovali. U této otázky bylo možné zvolit více 

odpovědí.

Šedesát procent dotázaných (27 katalogizátorů) prošlo školením 

seznamujícím s výměnným formátem MARC 21, obecný kurz na jmennou 

katalogizaci navštívilo 51%, přesněji 23 katalogizátorů, a školení věnující se Anglo-

americkým katalogizačním pravidlům absolvovalo celkem šestnáct dotázaných (tedy 

36%). Třináct katalogizátorů (29%) se zúčastnilo kurzu o souboru národních autorit. 

Školení na téma zpracování pokračujících zdrojů absolvovalo 20% neboli devět 

dotázaných, katalogizovat elektronické zdroje se na kurzu učilo osm dotázaných 

(tedy 18%), školení týkající se zpracování dalších druhů dokumentů (kartografické 

dokumenty, hudební a zvukové dokumenty, audiovizuální dokumenty, speciální 

druhy dokumentů) však navštívili pouze tři katalogizátoři (7% dotázaných). Na 

kurzu, který se věnuje novinkám v katalogizaci, bylo celkem osm dotázaných (tedy 

18%). Tři katalogizátoři (7%) se zúčastnili školení, kde byly rozebírány souborné 

katalogy obecně či přímo Souborný katalog České republiky. Rekvalifikační kurz 

absolvovali čtyři katalogizátoři, což odpovídá 9% z dotázaných.
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graf č. 11: Navštívené kurzy

3.3.1 Délky absolvovaných kurzů

U jedenácté otázky, jež se ptala na absolvované katalogizační kurzy, jsem 

požádala dotazované katalogizátory, aby mi ke každému zvolenému školení připsali 

délku tohoto kurzu nebo napsali, že si ji nepamatují. V dotazníku našli k tomuto 

účelu vytvořené řádky.

Níže naleznete vyhodnocení délky jednotlivých kurzů. Odpovědi jsou 

zobrazeny také graficky.

Kurz zaměřený na jmennou katalogizaci na obecné rovině navštívilo 

dohromady 23 dotázaných. Probíhal nejčastěji v délce 2 dny (pro 35% čili 8 

katalogizátorů), jednodenního školení na toto téma se zúčastnili tři katalogizátoři 

(neboli 13%), délku 3 dny měl kurz u dvou dotázaných (tedy u 9% absolventů). 

Jeden z katalogizátorů strávil na obecném kurzu jmenné katalogizace 1 týden, další 

dotázaný 2 týdny, u jednoho se jednalo o více kurzů tohoto typu v celkové délce 

přibližně 25 dní [Dotázaný č. 23, 2010, s. 2]. Pět z dotázaných (22%) si délku školení 
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nepamatovalo. Dva katalogizátoři (čili 9%) odpověď týkající se délky kurzu 

nevyplnili.

graf č. 12: Jmenná katalogizace obecně

Školení probírající katalogizační pravidla AACR2R absolvovalo celkem 

šestnáct dotázaných. Délka těchto kurzů byla od 2 dnů po 2 týdny. Dva dny na 

školení strávili čtyři katalogizátoři (tedy 25% absolventů), jeden katalogizátor prošel 

kurzem probíhajícím 3 dny. Čtyři dny kurz probíhal u 19% čili třech dotázaných. 

Týdenní školení navštěvovali dva katalogizátoři (tedy 12% účastníků) a stejný počet 

dotázaných měl kurz dvakrát tak dlouhý, tedy čtrnáctidenní. Tři katalogizátoři (čili 

19%) si délku absolvovaného kurzu nepamatovali, v jednom případě nebyla 

vyplněna.

graf č. 13: AARC2R
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Nejvíce dotázaných prošlo školením o výměnném formátu MARC 21 -

27 katalogizátorů. V délce 1 den, respektive 2 dny, jej absolvovalo po pěti 

dotázaných (tedy dohromady 36% účastníků). Tři katalogizátoři (čili 11% studentů) 

na tomto školení strávili 3 dny a stejné množství dotázaných o jeden den více, tedy 

4 dny. Dalších pět katalogizátorů (neboli 18%) bylo na tomto typu kurzu 1 týden. 

Jeden z dotázaných kurz navštěvoval 6 dní, další absolvoval dvoutýdenní školení na 

téma MARC 21. Délku kurzu si nepamatovali tři katalogizátoři, což odpovídá 11%. 

Jeden ji v dotazníku nevyplnil.

graf č. 14: MARC 21

Z osmi katalogizátorů, kteří prošli školením, jež se věnovalo zpracování 

elektronických zdrojů, se jich polovina účastnila pouze jednodenního kurzu. Dva dny 

trval kurz pro 37%, tedy tři dotázané. Jeden katalogizátor si délku absolvovaného 

kurzu nepamatoval.

graf č. 15: Katalogizace elektronických zdrojů

Kurzu na téma zpracování pokračujících zdrojů se zúčastnilo dohromady 
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devět dotázaných. U dvou katalogizátorů (22% absolventů) bylo školení jednodenní, 

tři dotázaní (33%) na něm strávili 2 dny. Další tři katalogizátoři si délku tohoto kurzu 

nepamatovali a jeden dotázaný na otázku týkající se délky kurzu neodpověděl.

graf č. 16: Katalogizace pokračujících zdrojů

Ze tří katalogizátorů, kteří navštívili kurz, jenž se věnoval souborným 

katalogům obecně a/nebo Soubornému katalogu ČR, uvedli dva jako délku školení 

1 den. Třetí katalogizátor si ji nepamatoval.

graf č. 17: Souborné katalogy

Více dotázaných prošlo kurzem, kde se učili pracovat se souborem 

národních autorit, totiž třináct katalogizátorů. Školení měla délku od 1 dne po 

1 týden. Jeden den strávil na tomto tematickém kurzu pouze jeden katalogizátor (což 

odpovídá 8% účastníků). Další tři dotázaní (tedy 23%) absolvovali dvoudenní kurz a 

stejný počet katalogizátorů odpověděl, že kurz trval 3 dny. Čtyřdenního kurzu se 

zúčastnil jeden dotázaný. Pět katalogizátorů (čili 38% zúčastněných) vyplnilo u 

délky kurzu 1 týden.
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graf č. 18: Soubor národních autorit

Rekvalifikační kurz absolvovali čtyři z dotázaných. 75% z nich (tedy 

3 studenti) uvedli jako délku kurzu 2 semestry (respektive 10 měsíců či 1 rok). 

Poslední katalogizátor si nepamatoval, jak byl kurz dlouhý.

graf č. 19: Rekvalifikační kurz

Kurz či kurzy, kde jsou katalogizátoři informováni o novinkách 

v katalogizaci, navštívilo osm dotázaných. 25% z nich (tedy 2 katalogizátoři) strávili 

na školení pouze 1 den, další dotázaný prošel kurzem o délce 2 dny. Dohromady 

5 dní strávilo na školení o novinkách v katalogizaci dalších 25% účastníků. Více 

kurzů tohoto typu absolvovali dva dotázaní, přičemž jeden z nich uvedl rovněž 

přibližnou celkovou délku: asi 20 dní [Dotázaný č. 23, 2010, s. 3]. Jeden 

katalogizátor si délku školení nepamatoval.
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graf č. 20: Novinky v katalogizaci

3.4 Znalosti katalogizačních pojmů

Třetí část dotazníku obsahuje pouze jednu, společnou otázku: „Víte, co 

znamenají a jaký mají význam následující zkratky a termíny?“ [Přibylová, 2010, 

s. 3]. Následuje seznam již zmíněných pojmů z odborné katalogizační terminologie. 

Odpovídá se opět zaškrtnutím jedné z možností, pouze s tím rozdílem, že všechny 

otázky třetí kapitoly dotazníku mají stejné odpovědi: u možnosti a) je napsáno „ano“ 

a u varianty b) mají „ne“.

Níže najdete jeden společný graf, který zahrnuje všech sedm otázek. 

Modrou barvou je v něm odsouhlasena znalost termínu, červená naopak znamená 

přiznanou nevědomost. Třetí černé sloupce značí, kolik dotazníků nemělo vyplněnou 

žádnou odpověď. Ze 45 dotazníků, podle kterých vyhodnocuji tento výzkum, nebyly 

ve dvou v tomto oddílu žádné možnosti zvoleny. V grafu je tato skutečnost 

zaznamenána u všech pojmů, ale zmiňovat se o ní v textu budu pouze v případě, že 

odpověď nebyla zvolena ve více než jen těchto dvou dotaznících.

V terminologické části dotazníku jsou katalogizační standardy zastoupeny 

čtyřikrát: zajímala jsem se, zda dotazovaní znají katalogizační pravidla, podle nichž 

se zpracovávají dokumenty v současnosti, tedy Anglo-americká katalogizační 

pravidla, 2. revidované vydání (AACR2R), a také jsem se ptala na nástupce těchto 

pravidel, tedy na Resourse Description and Access (RDA). Zjišťovala jsem rovněž, 

zda jsou katalogizátorům známé paralelně používané katalogizační principy 

International Standard Bibliographic Description (ISBD) a ověřovala jsem taktéž 

znalost zkratky katalogizačního formátu MAchine Readable Cataloguing, respektive 

jeho v současnosti u nás nejrozšířenější verze MARC 21.
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Zkratku AACR2R znají téměř všichni dotázaní (93%, tedy 

42 katalogizátorů). Pouze jeden dotázaný neví, co tento pojem značí.

Naproti tomu nadpoloviční většina dotázaných (přesněji 53% neboli 24 

katalogizátorů) neví, co znamená RDA. Třináct dalších katalogizátorů (tedy 29%) 

zkratku zná. Odpověď nebyla vyplněná v 18% případů, čili u osmi dotázaných.

Význam zkratky ISBD zná 87% dotázaných (tedy 39 katalogizátorů). Čtyři 

katalogizátoři (čili 9% dotázaných) nevědí, co tento termín označuje.

Co znamená termín MARC 21, ví stejně jako u AACR2R 93%, tedy 42 

katalogizátorů. Pouze jeden dotazník měl u tohoto pojmu zvolenou jako odpověď 

„ne“.

graf č. 21: Terminologické znalosti

Pátý oddíl ve výše uvedeném grafu ukazuje, kolik katalogizátorů zná studii 

Funkční požadavky na bibliografické záznamy (FRBR). Průzkum ukázal, že 

informovanost o FRBR ještě není příliš rozšířená - tuto zkratku nezná 51% 

dotázaných (tedy 23 katalogizátorů), a 16% dotázaných (čili 7 katalogizátorů) 

odpověď nevyplnilo. Pouze patnáct katalogizátorů (tedy 33%) prohlásilo, že je 

s pojmem seznámeno.

Autority sjednocují jmenný i věcný popis tvorbou preferovaných výrazů. 

Jejich znalost potvrdilo všech 43 katalogizátorů, kteří tuto část dotazníku vyplnili.

Naopak o protokolu Z39.50, který umožňuje stahování záznamů z externích 

katalogů, nevědělo čtrnáct dotázaných (tedy 31%) a nevyplněné odpovědi byly 
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v tomto případě tři. Přesto protokol zná 62% katalogizátorů, čili 28 dotázaných.

3.5 Budoucnost katalogizace

Čtvrtá část dotazníku pokládá otevřené otázky, jež svou formulací vyžadují 

v případě kladné odpovědi podrobnější vyjádření názoru katalogizátora. Najdete zde 

pouze dvě otázky [Přibylová, 2010, s. 3]: „Myslíte si, že se práce katalogizátora 

v blízké budoucnosti (myšleno během příštích 10-ti let) nějak výrazně změní? Pokud 

ano, jak?“

Ne všechny dotazníky měly odpovědi na tyto dotazy vyplněné. Některé 

odpovědi byly nejednoznačné („Spíše se promění.“ [Dotázaný č. 40, 2010, s. 3]), 

Další odpověděli, že nevědí. Přesto jsem získala dostatečné množství jasnějších a 

podrobnějších odpovědí pro vyhodnocení, jež naleznete níže. Souhrn těchto

odpovědí najdete v příloze.

Odpovědi jsem tematicky rozdělila do skupin. Následně jsem odcitovala ty 

dotazníky, jež obsahují podrobnější vyjádření.

Před analýzou odpovědí je však také nutné si uvědomit, že dotazník 

vyplňovali katalogizátoři z různých knihoven - a tudíž že zatímco v jedné knihovně 

už jsou elektronické dokumenty nebo stahování katalogizačních záznamů běžnou 

záležitostí, v jiné tomu tak nemusí nutně být a katalogizátoři to pouze v nejbližších 

letech očekávají.

Odpovědi nejsou rozděleny podle toho, jestli katalogizátor začal slovy „ano, 

a to...“ nebo „spíš ne, i když...“ - uvědomuji si, že pojem „výrazně změní“ chápe 

každý jinak. Pokud byla odpověď podrobnější, zaměřila jsem se pouze detailnější 

vyjádření toho, co daný katalogizátor očekává.

Třináct katalogizátorů (tedy 29% dotázaných) očekává větší množství 

elektronicky vydávaných dokumentů. Dotázaný č. 4 [2010, s. 4] vzhledem k této 

okolnosti předpokládá „vznik nových způsobů třídění informací z elektronických 

zdrojů a třídění elektronických zdrojů“. V některých z dotazovaných knihoven 

dokonce v blízké době očekávají změnu týkající se jmenného popisu 

vysokoškolských závěrečných prací: elektronické přebírání dat o těchto a dalších 

studentských pracích. Pouze věcný popis by i nadále prováděli katalogizátoři 

[Dotázaný č. 9, 2010, s. 3] (podrobněji v kapitole 3.6). Dotázaný č. 8 [2010, s. 3] se 
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však obává, že s přechodem na elektronickou formu dokumentů se stane práce 

katalogizátorů zbytečnou.

Přestože stahování záznamů už se dnes stává běžnou záležitostí, 22% 

dotázaných (10 katalogizátorů) ji uvedlo jako další prvek, který i v budoucnu ještě 

katalogizaci změní. Předpokládají, že tato služba bude stále populárnější, přestože 

budou stále existovat obory nebo druhy dokumentů (například zvukové záznamy), 

kde bude i nadále originální zpracovávání dokumentů nezbytností [Dotázaný č. 13, 

2010, s. 3; Dotázaný č. 38, 2010, s. 3]. Další katalogizátor zastává názor, že 

využívání služby stahování záznamů vede (a v budoucnosti to bude pokračovat) ke 

snižování počtu katalogizátorů na lokální úrovni [Dotázaný č. 45, 2010, s. 3]. 

Dotázaný č. 37 [2010, s. 3] doufá, že se záznamy budou stahovat a také dodávat do 

Souborného katalogu ČR povinně. Další katalogizátor se naopak obává, že převládne 

názor „třeba špatně, ale jednotně“, který povede nejen k vítanému ukončení 

vytváření duplicitních záznamů, ale rovněž k tomu, že se záznamy budou stahovat 

bez dalšího doplňování údajů nebo opravování chyb [Dotázaný č. 36, 2010, s. 3].

Devět dotázaných (čili 20%) uvedlo, že změny v katalogizaci v budoucnu 

bude ovlivňovat také podoba katalogizačních pravidel. Dva z nich dodali, že kromě 

pravidel zaleží rovněž na vývoji katalogizačních formátů [Dotázaný č. 12, 2010, s. 3; 

Dotázaný č. 23, 2010, s. 3], a další připomněl, že změny nastanou taktéž se 

zaváděním studie FRBR do praxe [Dotázaný č. 21, 2010, s. 3]. Podle některých nová 

pravidla katalogizační práci zjednoduší, jiní se obávají komplikací.

Tvář katalogizace určují také knihovnické systémy, na což upozornilo 11% 

katalogizátorů (tedy 5 dotázaných).

Čtyři katalogizátoři (tedy 9%) připomněli, že budoucí podoba katalogizace 

je rovněž závislá na vývoji v dalších oblastech lidské činnosti, zejména informatiky 

či techniky. Směr a rychlost vývoje v těchto odvětvích jsou v dnešní době pro řadu 

lidí těžko odhadnutelné, což jim znemožnilo blíže se ve svých odpovědích vyjádřit.

Další dva katalogizátoři (4% dotázaných) nezávisle na výše uvedených 

názorech napsali, že očekávají, že se v budoucnosti zvýší nároky na vzdělání 

katalogizátorů v oblasti systémového knihovnictví [Dotázaný č. 4, 2010, s. 3-4; 

Dotázaný č. 25, 2010, s. 3].

Dva dotázaní napsali bez dalších podrobností, že se katalogizace zjednoduší. 

Další katalogizátor považuje za možné, že katalogizační záznamy budou zkráceny a 

zjednodušeny [Dotázaný č. 35, 2010, s. 3].
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Užší mezinárodní spolupráci a s tím spojené změny očekávají 4% 

dotázaných.

Dva katalogizátoři při svých úvahách částečně odbočili od původní otázky. 

Dotázaný č. 26 [2010, s. 3] napsal, že očekává nárůst závěrečných kvalifikačních 

prací, ale také knih i dalších studijních materiálů, které budou přístupné 

v elektronické formě na Internetu. Dotázaný č. 17 [2010, s. 3] upozorňuje na rychlý 

vývoj techniky, který způsobuje, že nevíme, do jakého formátu ukládat dokumenty, 

aby byly za 10 let či později ještě použitelné.

Devět procent dotázaných (čtyři katalogizátoři) si nemyslí, že by v příštích 

deseti letech mělo v práci katalogizátora dojít ke změnám.

3.6 Shrnutí

Průzkum ukázal, že zpracování dokumentů se v knihovnách věnují 

v naprosté většině katalogizátoři, kteří studovali či studují knihovnictví. U 

dotázaných s dlouholetou praxí jde zpravidla o absolventy odborných středních škol 

(případně absolventy středních škol a pomaturitní nástavby). Nadpoloviční většina 

katalogizátorů, kteří získali knihovnické vzdělání na bakalářském stupni studia, 

pracuje na poloviční či nižší úvazek a podle délky jejich praxe lze předpokládat, že 

jde o studenty knihovnictví, pro něž je katalogizace odbornou brigádou při dalším 

studiu. Pět ze šesti katalogizátorů, kteří mají titul magistra v oboru knihovnictví, 

naopak v knihovně pracují na plný úvazek.

Ze šesti dotázaných, kteří nemají knihovnické vzdělání, jsou tři bakaláři 

neknihovnických oborů. Dva z nich pracují na plný úvazek a mají dlouholetou praxi. 

Třetí má v katalogizaci jen krátkou praxi a pracuje na poloviční úvazek; jde tedy 

pravděpodobně o studenta. Stejný předpoklad platí rovněž u dalšího katalogizátora, 

který má ukončené středoškolské vzdělání a taktéž jeho praxe a velikost úvazku 

odpovídá studentovi. Dva další katalogizátoři, kteří nevystudovali knihovnictví, 

získali vysokoškolské vzdělání v jiných oborech - jeden složil rigorózní zkoušku, 

další doktorskou. Oba pracují v knihovně na poloviční úvazek, jsou to tedy nejspíše 

odborní asistenti.

Nejvíce katalogizátorů spojuje budoucí změny v katalogizaci s nárůstem 

elektronických dokumentů. Vliv na katalogizaci budou mít také nová katalogizační 

pravidla, podoba knihovnických systémů a dalších prvků ze širšího okolí. Změna 
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katalogizačních pravidel je očekávaná většinou pozitivně - doufá se ve zjednodušení 

a větší jednoznačnost. Přesto ti, kteří se zmínili o vzdělání katalogizátorů, si myslí, že 

požadavky na katalogizátora budou v tomto ohledu narůstat. Řada katalogizátorů 

také usuzuje, že zpracování dokumentů bude dále ovlivňovat stahování a sdílení 

záznamů.

Z otázek, jež se zajímaly o znalosti katalogizačních pojmů, vyplývá, že 

všeobecně známé jsou pojmy, se kterými se katalogizátoři setkávají při své práci 

nejčastěji - katalogizační pravidla, výměnný formát a autority. Naopak nadpoloviční 

většina dotázaných nezná termíny budoucnosti - nová katalogizační pravidla a studii 

FRBR.

Téměř třetina dotázaných neví, co značí pojem „protokol Z39.50“. Přesto 

není pravidlem, že kdo neví, k čemu tento protokol slouží, ten nestahuje záznamy. 

Tato nevědomost je rozdělena rovnoměrně mezi pravidelné uživatele tohoto 

protokolu i mezi ty, kteří jej nepoužívají.

V oblasti sdílení a stahování záznamů průzkum ukázal, že více než polovina 

dotázaných stále většinu záznamů vytváří od začátku. Je však nutné uvědomit si, že 

výrazně zastoupeným druhem dokumentu ve fondech vysokoškolských knihoven 

jsou závěrečné kvalifikační práce, jejichž zpracování nelze zjednodušit stahováním 

záznamů. I zde však vznikají snahy o zrychlování a zjednodušování katalogizační 

práce. Dotázaný č. 9 [2010, s. 3] napsal, že na jedné z fakult AMU se v současné 

době pracuje na projektu, jehož výsledkem bude elektronické přebírání dat 

závěrečných kvalifikačních prací i jiných studentských děl z informačního systému 

univerzity přímo do knihovního katalogu. Stejný projekt zahájí v tomto roce rovněž 

Univerzita Karlova v Praze.

Dalším důležitým činitelem, který ovlivňuje počet stahovaných a sdílených 

záznamů, je používaný knihovnický software. V systému Aleph je možné sdílení 

záznamů v širším okruhu knihoven, což software T-Series neumožňuje. Navíc, 

vysokoškolské knihovny nakupují ve zvýšené míře zahraniční literaturu a Aleph 

umožňuje stahování záznamů z více světových katalogů než T-Series. Rovněž je 

nutné vzít v úvahu, že některým katalogizátorům asi přijde jednodušší a rychlejší 

vytvořit nový záznam než stáhnout cizojazyčný záznam, který je nadto vytvořený 

podle jiných katalogizačních pravidel než AACR2R a tudíž vyžaduje více úprav.17

                                                       
17 jde například o záznamy z německých oblastí, kde se používají katalogizační 

pravidla RAK
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4 Závěr

V první a druhé kapitole mé bakalářské práce jsou popsány možnosti, jak 

v současnosti získat potřebné katalogizační dovednosti v České republice.

Studuje-li zájemce katalogizaci na vysoké škole, kromě praktických 

katalogizačních cvičení se naučí podrobně rovněž teorii, jež je spojená se 

zpracováním dokumentů. Jmenný popis je pouze jedna z částí osnovy, což znamená, 

že se student během dalšího studia seznámí s dalšími částmi knihovnického vzdělání 

a získá tak širší a komplexnější náhled na celou problematiku.

Katalogizační kurzy, ať už mluvíme o prezenčních školeních nebo o           

e-learningové výuce, se nevěnují katalogizaci jako celku. Student se zabývá pouze 

těmi částmi zpracování dokumentů, jež ho (momentálně) zajímají. V kurzech však 

nezíská teoretické základy, které usnadňují komplexnější pochopení problematiky. 

Jsou vhodné zejména v situaci, kdy si knihovník musí oživit (a doplnit o novinky) 

své katalogizační znalosti. Přesto jsou ale vhodné také pro začátečníky v oblasti 

katalogizace. Není nezbytně nutné, aby všichni katalogizátoři absolvovali tříleté 

bakalářské studium, jen aby získali celkový teoretický pohled na knihovnictví. 

Pochopit komplexnost knihovny je možné rovněž prací v této instituci.

Průzkum, který jsem vyhodnotila ve třetí části své práce, ukazuje, že 

zpracování dokumentů provádí ve většině případů knihovník-profesionál, nikoliv 

katalogizátor bez knihovnického vzdělání. A také, že katalogizátoři sice znají 

odbornou terminologii, ale pouze tu současnou - a to i v případě, že budoucnost 

klepe na dveře.

Vzhledem ke struktuře otázek v dotazníku nebylo možné určit přesněji 

příčiny, proč se stále originální katalogizace provádí v takovém množství. K tomu by 

bylo třeba zvolit metodu otevřených otázek nebo ještě lépe přímého rozhovoru. Tím 

tato práce otevírá další možnosti výzkumu.
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Přílohy

Příloha A Dotazník

Příloha B Budoucnost katalogizace - výběr odpovědí



II

Příloha A: Dotazník

Dotazník je rozdělen do čtyř částí.

V částech I, II a III prosím odpovězte zaškrtnutím vždy jedné odpovědi (pokud není přímo u 
otázky napsáno jinak).

Vaše odpovědi podtrhněte nebo je barevně, tučně či jinak zvýrazněte.

Do odpovědi ve IV. části prosím napište Vaše názory.

Uvítám z Vaší strany jakékoliv připomínky a podněty týkající se dotazníku. Prostor pro ně 
najdete na konci dotazníku.

I. Otázky týkající se instituce, kde pracujete

1. Velikost Vaší knihovny:

a) do 5 000 svazků
b) 5 000 až 10 000 svazků
c) 10 000 až 20 000 svazků
d) 20 000 až 50 000 svazků
e) 50 000 až 200 000 svazků
f) nad 200 000 svazků

2. Kolik katalogizátorů pracuje ve Vaší knihovně?

a) 1
b) 2
c) 3-5
d) více

3. Velikost Vašeho pracovního úvazku:

a) nižší než poloviční
b) poloviční
c) plný

4. Provádíte následující části katalogizace:

a) pouze jmenný popis
b) jmenný a věcný popis

5. Jaký knihovnický systém používáte?

a) Aleph
b) Clavius
c) KP WIN SQL
d) T-Series
e) ARL
f) jiný, jaký?

6. Původ katalogizačních záznamů:

a) naprostou většinu sdílíte či stahujete
b) výraznou část sdílíte či stahujete
c) menšinu sdílíte či stahujete, většinou ale provádíte originální katalogizaci
d) provádíte pouze originální katalogizaci



III

7. Druhy dokumentů, které originálně katalogizujete:

je možné zaškrtnout více odpovědí

a) monografie
b) pokračující zdroje (seriály)
c) rukopisy (vysokoškolské kvalifikační práce)
d) zvukové dokumenty
e) audiovizuální dokumenty
f) kartografické dokumenty
g) elektronické zdroje
h) další druhy dokumentů, jaké?

8. Kolikaletou máte praxi?

a) do 2 let
b) 3 až 5 let
c) 6 až 15 let
d) 16 a více let

II. Otázky týkající se Vašeho vzdělání

9. Máte vzdělání:

a) ukončené středoškolské
b) neukončené bakalářské (studuji)
c) ukončené bakalářské
d) ukončené magisterské studium
e) ukončené rigorózní zkouškou
f) ukončené doktorské studium

10. Studoval/a jste knihovnické obory na:

a) střední škola
b) bakalářské studium
c) magisterské studium
d) celoživotní vzdělávání
e) knihovnické kurzy
f) nestudoval/a jsem knihovnické obory

11. Během své praxe jste navštívil/a kurzy zaměřené na:

je možné zaškrtnout více odpovědí;

připište odpověď, jak dlouhý daný kurz byl (stačí na dny, u delších např. „semestr“; 

pokud si délku nepamatujete, prosím napište „nepamatuji si“)

a) jmenná katalogizace (všeobecně)
jeho délka: 

b) AACR2R
jeho délka:

c) MARC21
jeho délka:

d) katalogizace elektronických zdrojů
jeho délka:

e) katalogizace pokračujících zdrojů
jeho délka:



IV

f) katalogizace dalších druhů dokumentů (kartografické dokumenty, hudební a 
zvukové dokumenty, audiovizuální dokumenty, speciální druhy dokumentů)
jeho délka:

g) SK ČR, souborné katalogy obecně
jeho délka:

h) soubor národních autorit
jeho délka:

i) rekvalifikační
jeho délka:

j) novinky v katalogizaci
jeho délka:

III. Otázky týkající se znalostí katalogizačních pojmů

Víte, co znamenají a jaký mají význam následující zkratky a termíny?

12. protokol Z39.50

a) ano
b) ne

13. AACR2R

a) ano
b) ne

14. RDA

a) ano
b) ne

15. FRBR

a) ano
b) ne

16. autority

a) ano
b) ne

17. ISBD

a) ano
b) ne

18. MARC 21

a) ano
b) ne

IV. Vaše názory na budoucnost katalogizace

19. Myslíte si, že se práce katalogizátora v blízké budoucnosti (myšleno během 

příštích 10-ti let) nějak výrazně změní? Pokud ano, jak?



V

Vaše připomínky a podněty k dotazníku:



VI

Příloha B: Budoucnost katalogizace - výběr odpovědí

Nemyslím si, že by se práce katalogizátorů měla v budoucnu výrazně měnit. 

Pokud ano, půjde zřejmě o změny spojené s větším rozmachem e-knih a e-časopisů.

Poklesne distribuce tištěných dokumentů (patrně v souvislosti s vysokými 

náklady na vydání knih). Katalogizace se přesune více do práce se zdroji 

elektronickými. Na katalogizátora budou (v dlouhodobém horizontu) možná kladeny 

větší nároky (částečná znalost systémového knihovnictví). Dá se předpokládat vznik 

nových způsobů třídění informací z elektronických zdrojů a třídění elektronických 

zdrojů, katalogizátor by zde mohl najít své uplatnění.

K výraznějším změnám nedojde. Myslím, že se jen zvýší podíl stahovaných 

originálně katalogizovaných záznamů.

Nemám ten pocit…

Můj názor je že se rozhodně změní, s nástupem elektronických knih přijde 

postupně práce katalogizátora vniveč!!!

Vzhledem k tomu, že jsme odborná knihovna a při katalogizaci používáme 

námi vytvářený věcný popis, s převratnými změnami příliš nepočítáme.

K zásadním změnám však dojde v oblasti VŠKP a umělecké tvorby našich 

studentů. Na projektu se stále pracuje.  Půjde o elektronické přebírání dat o dané 

práci do našeho katalogu. Věcný popis však budeme zpracovávat pravděpodobně i 

nadále.  Předmětová hesla průběžně inovujeme a doplňujeme.

ne

10 let je blízká budoucnost? :-) Blízká budoucnost jsou tak max. 2-3 roky. 

Především v oboru, který jde ruku v ruce s vývojem IT, s automatizací, rozvojem 

webu – možností, které prostředí webu umožňuje (formáty, ve kterých je možné 

dokumenty ukládat, způsoby ukládání a zpracování informací, dokumentů, třídění a 

vyhledávání v prostředí webu). Pokud se ptáte na práci katalogizátora, tak práce 

českého knihovníka-katalogizátora se bude měnit především podle toho, jak se budou 

vyvíjet knihovní systémy, jaká se budou objevovat nová média, nové formáty a nové 

typy dokumentů, podle toho, jaká budou katalogizátorovi předložena katalogizační 

pravidla – podle toho se budou katalogizátoři řídit. Otázka by možná mohla znít, jak 
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se bude měnit katalogizační praxe obecně, jaké budou směry, trendy, potřeby … 

Osobně za skvělou považuji možnost sdílené katalogizace a existenci souborných 

katalogů.

Dostupné dokumenty se budou sdílet nebo stahovat, ale úzce zaměřené 

dokumenty a zvukové záznamy pouze v omezené míře.

Ano, bude se nadále přizpůsobovat vývoji, který probíhá překotným tempem 

v oblasti informatiky a vůbec elektronického zpracovávání dokumentů.

Nemám moc zkušeností z praxe, ale, řekla bych, že ano. Nemyslím si, že by 

se výrazně změnila katalogizační pravidla, ale spíše způsoby katalogizace jako 

takové. S postupem doby se vše inovuje, přichází nové a nové programy, a také se 

začínají řešit nové otázky. Už se neptá, kam dáme tu knihu (tedy pokud neberu 

v potaz Národní knihovnu nebo Národní muzeum), ale kam dáme ten CD-ROM a ty 

data na něm? V jakém formátu má být uložen, aby byl použitelný za 10 let?!

Zjednodušení katalogizace.

Doufám, že se zjednoduší.

Myslím si, že se změní skladba fondu knihoven, tzn. že klasické formy 

tištěných knih budou čím dál více nahrazovány elektronickými formami, což povede i 

ke změně katalogizace. Dále je možné, že se ještě více ujednotí katalogizace 

v mezinárodním měřítku v duchu  AACR2, protože stále jsou rozdíly v jednotlivých 

zemích.

Myslím, že se ještě zvýší počet stahovaných záznamů. Změny nastanou 

zejména v souvislosti s FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records).

Myslím si že ne, nástup elektronických forem dok. je již v dnešní době běžný 

a tak můj názor, že by nastoupily i jiné druhy dok.  je ten, že ne, práce katalogizátora 

bude tedy víceméně stejná.

Technologie sdílení a stahování záznamů pravděpodobně zůstane funkční –

velmi efektivní nástroj.

Podle získaných informací se ale připravují nová katalogizační pravidla a 

formáty, které pravděpodobně vstoupí do praxe. A na tento krok se opravdu netěším. 
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Obávám se, že práce s nimi bude komplikovanější.

Stačí se podívat, jak se za posledních 10 let změnila práce katalogizátora a 

z toho vycházím, že k nějakým změnám pravděpodobně dojde, i když asi ne nějak 

zásadních. Záleží na dalším vývoji systémů, také spolupráci se zahraničím.

Domnívám se, že práce katalogizátora se v souvislosti s rozvojem 

knihovnických aplikací a systémů zrychlí a usnadní. Zvýší se však potřeba znalosti 

těchto systémů a odborného vzdělávání knihovníků.

Dle mého názoru ano, neboť poroste počet závěrečných kvalifikačních 

prací, které budou dostupné digitálně, stejně tak jako knih a studijních materiálů, 

které budou dostupné studentům na stránkách fakult, popřípadě v různých digitálních 

repozitářích.

Zřejmě bude docházet ke stále rozsáhlejšímu vydávání elektronických 

dokumentů a postupně bude ubývat tištěných, takže bude ubývat i fyzické práce 

s knihami. Výraznější změnu si však nedovedu představit.

Výrazně asi ne. Bude přibývat elektronických zdrojů. Přechod na nová 

pravidla (RDA a případně následující), nové katalogizační softwary...

To nevím, možná ano, záleží na vývoji techniky a pravidel.

Omlouvám se, ale v souvislosti s rychlým vývojem v nejrůznějších oblastech 

lidské činnosti, nedokážu toto odhadnout …

Nedokážu odhadnout, zda se výrazně změní práce katalogizátora během 

příštích 10 let. Z praxe vím, že neustále dochází ke změnám v katalogizačních 

pravidlech, obměňují se knihovnické softwary, předpokládám, že tento vývoj bude 

nadále pokračovat, pokud vím, čekají nás nová katalogizační pravidla - RDA.

Myslím si, že se práce katalogizátora příliš nezmění, i když budou 

pravděpodobně snahy o zkrácení a zjednodušení záznamů. Dále budou změny podle 

měnících se a modernějších katalogizačních systémů.

Vím, že se mají v krátké době měnit katalogizační pravidla, ale ty se 

v podstatě mění a vyvíjejí průběžně. Takže se stále učíme něco nového.

Změní se, pokud převáží názory, které často slýchám na různých seminářích 
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od přednášejících (!): „třeba špatně, ale jednotně“ nebo „každý dokument by měl být 

zkatalogizován na celém světě jen jednou“. Povede to k tomu, že budou záznamy 

stahovány bez dalších úprav (doplňování údajů) či oprav chyb, což se například 

částečně děje již nyní v našem katalogu. 

Ano, doufám, že ano.

Doufám, že bude povinné pro všechny knihovny přebírat záznamy a 

přispívat do souborného katalogu.

Doufám, že pravidla budou jednoznačnější a nebudou umožňovat volbu 

z více variant.

Myslím si, že se bude katalogizovat méně tradičních dokumentů a více 

elektronických.

bohužel asi ne, už v současné době se dá spoustu záznamů sdílet a stahovat, 

ale stále existuje spoustu oborů, kde je potřeba dělat nové a nové záznamy...

nenapadá mě, jak by se to dalo zjednodušit či zrychlit:-/

Spíše se promění.

NE

Ano, mělo by jich ubývat, neb by se měla stále více prosazovat sdílená 

katalogizace, o čemž se (podle toho, jak vypadají katalogy) jen diskutuje a v praxi 

zase tolik asi neprovádí.

Myslím, že se nezmění.

Pozice lokálních katalogizátorů slábne a tento trend bude pokračovat.



Evidence výpůjček

Prohlášení:

Dávám svolení k půjčování této bakalářské práce. Uživatel potvrzuje svým 

podpisem, že bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury.

V Praze, 19. 5. 2010

Ludmila Přibylová

Jméno Katedra / Pracoviště Datum Podpis
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