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Abstrakt (česky)

Předmětem bakalářské práce je bibliografický popis webových sídel jako elektronických 

pokračujících zdrojů integrujícího charakteru z pohledu současné domácí katalogizační praxe.

Cílem práce je rozbor bibliografického popisu ve formátu MARC 21. V úvodu práce je 

nastíněn vývoj seriálových publikací jako takových a vymezení hlavních termínů. Druhá 

kapitola se podrobně věnuje webových sídlům, jejich historii a problematice týkající 

se definic. Třetí kapitola podrobně analyzuje jednotlivá pole formátu MARC 21 pro popis 

elektronických online zdrojů (resp. integrujících zdrojů).  Jádrem práce je podrobná analýza 

ukázkových příkladů popisu integrujících zdrojů spolu s komentáři objasňujícími sporné 

otázky popisu těchto zdrojů. Záznamy jsou převzaty ze dvou hlavních registračních databází, 

které v České Republice registrují webová sídla – Česká národní bibliografie a Národní 

středisko ISSN (Národní technická knihovna). V závěru práce jsou nastíněny budoucí možné 

perspektivy vývoje katalogizační praxe webových sídel. [Autorský abstrakt].

Abstrakt (anglicky)

The topic of the bachelor thesis is bibliographic registration and description of web sites 

as electronic continuing integrating resources in Czech contemporary cataloguing practice.

The main point of this thesis is bibliographic description in MARC 21 format. The first part 

of the thesis analyzes the development of serials and the limitation of the main terms. 

The second part deals with the history of web sites and problems related to the definitions. 

The third part analyzes in detail the fields of MARC 21 format used for description 

of electronic online resources (mainly the integrating resources). The heart of the thesis is 

a detailed analysis of illustrating examples of description of integrating resources including 

cataloguing records with comments clarifying some difficult questions of description of these

resources. The bibliographic records are adopted from the two main Czech registration 

databases which register the web sites– The Czech National Bibliography and The National 



Center of ISSN (The National Technical Library). Final part of thesis analyzes alternative 

approaches in the field of bibliographic description of web sites. [Author´s abstract].
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PŘEDMLUVA

Internet je jedním z nejpoužívanějších nástrojů dnešní doby. Denně se na internetu objeví 

nespočet nových informací či informačních zdrojů. A tak vzniká otázka, jak katalogizovat 

tyto zdroje pro jejich další využití. Jelikož jsou internetové zdroje velmi dynamické, je jejich 

popis složitou záležitostí, která musí reagovat na vyvíjející se problematiku. 

Cílem této bakalářské práce je seznámit s problematikou registrace a popisu webových sídel 

jako elektronických pokračujících zdrojů na národní úrovni. Práce analyzuje a hodnotí popis 

webových sídel z pohledu platných zahraničních i domácích katalogizačních standardů. 

Na praktických ukázkách jsou demonstrována specifika a problémové otázky popisu těchto 

zdrojů. 

Téma bakalářské práce vychází z mého zájmu o tento typ pokračujících informačních zdrojů. 

Také mě velice lákala skutečnost, že není napsána žádná ucelená příručka, která by 

se věnovala popisu a registraci pouze webových sídel. 

Při tvorbě bakalářské práce jsem vycházela převážně ze zahraničních příruček a článků 

z časopisů (Cataloging and Classification Quarterly a Journal of Internet Cataloging) 

věnovaných popisu a problematice webových sídel a současně z českých překladů základních 

katalogizačních standardů a manuálů MARC 21 aj. Neméně důležitým faktorem 

při zpracování bakalářské práce byla možnost konzultace s odborníky z oboru. 

Bakalářská práce je rozdělena do pěti kapitol. Po stručném úvodu následuje druhá kapitola, 

která je věnována vývoji pokračujících zdrojů. V podkapitole se věnuji i seriálovosti 

a typologii informačních zdrojů. Postupem vývoje seriálových publikací se zabývám historií

webových sídel. Věnuji se zejména problematice týkající se vymezení termínů webových 

sídel. Třetí kapitola je věnována popisu webových sídel, jak je kodifikován v platných 

zahraničních i domácích katalogizačních standardech. Zabývá se podrobně jednotlivými poli 

formátu MARC 21 spolu s jejich specifiky pro elektronické online zdroje typu webových 

sídel. Třetí kapitola také popisuje registrační praxi databáze České národní bibliografie (NK 

ČR), která webová sídla ve výběru zaznamenává a Národní databáze ISSN (Národní 

technická knihovna), která je zaznamenává také. V této kapitole jsou také analyzovány 

příklady popisu webových sídel na konkrétních záznamech, vybraných z elektronické 

databáze České národní bibliografie a Národní databáze ISSN. Obě databáze ale neregistrují 

totéž. Závěr práce je věnovaný současným trendům v oblasti bibliografické registrace



webových sídel. Pozornost je věnována i zhodnocení popisu webových sídel na národní 

úrovni a jeho budoucí vývoj. 

Použitá literatura je citována v souladu s normou ISO 690, resp. ISO 690-2. Záznamy jsou 

řazeny abecedně podle jmenného záhlaví. Z uvedené normy vychází také zvolená citační 

metoda – citování pomocí prvního údaje záznamu a data vydání (označovaná též jako 

„Harvardský systém”). Poznámky pod čarou stručně doplňují či objasňují informace uvedené 

v samotném textu. Text práce je doplněn řadou obrázků a příkladů, jejichž seznamy je možné 

nalézt za seznamem použité literatury na konci práce. 

Na tomto místě bych ráda poděkovala za cenné rady a připomínky při zpracování bakalářské 

práce, především vedoucí práce PhDr. Evě Bratkové, Ph.D. a PhDr. Evě Jeřábkové, vedoucí

Národního střediska ISSN v Národní technické knihovně.
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1 ÚVOD

Registrace a bibliografický popis webových sídel se stal pro knihovníky velkou výzvou 

vzhledem k jejich velké dynamičnosti. Informační zdroje publikované na internetu jsou 

odlišné od tradičních dokumentů. Tato odlišnost se týká zejména množství webových sídel, 

různou kvalitou a stabilitou. Otázku stability se snaží, kromě jiného, řešit projekt WebArchiv, 

kde lze vyhledávat webová sídla i poté, co byla na internetu zrušena. 

Bylo třeba také vyřešit spoustu klíčových otázek. Zda je vhodné registrovat a katalogizovat 

webová sídla, jaká sídla by to měla být a jakým způsobem by se měla registrovat.

Základními normami pro katalogizaci webových sídel jsou Anglo-americká katalogizační 

pravidla (AACR2R) a Mezinárodní standardní bibliografický popis (ISBD). Ty byly 

několikrát revidovány v důsledku rychlého vývoje informačních technologií [Benešová, 2009, 

s. 5]. Všechny výše uvedené klíčové otázky se snažila vyřešit pracovní skupina, sestavená 

z odborníků, jejímž cílem bylo zrevidovat doporučení normy ISBD(S). V roce 1990 vyšlo 

první vydání standardu ISBD(CR) – Mezinárodní standardní bibliografický popis 

pro počítačové soubory1. To bylo nahrazeno později vydáním standardu ISBD(ER) –

Mezinárodní standardní bibliografický popis pro elektronické zdroje2. Od vydání ISBD(ER) 

se za označení druhu dokumentu začal používat výraz „elektronický zdroj“, který nahradil 

dříve používaný výraz „počítačový soubor“.

V roce 2001 byla přepracována kapitola 9 pro elektronické zdroje Anglo-amerických 

katalogizačních pravidel, poté co se do popředí dostává internet (používá se výraz 

„elektronický zdroj“, dle doporučení ISBD(ER) se za hlavní pramen popisu považuje 

elektronický zdroj samotný).

V současnosti je bibliografický popis webových sídel každodenní realitou velkých knihoven 

České republiky. Bibliografická registrace probíhá také v Národním středisku ISSN, 

v Národní technické knihovně a také v Národní knihovně České republiky, kde záznamy 

vznikají a odkud se dále přesunují do databáze České národní bibliografie. Odborníci 

                                               
1 ISBD (CR): International Standard Bibliographic Description for Serials and Other Continuing Resources

2 ISBD (ER): International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources
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po celém světě přesto stále hledají způsob, jak co nejlépe zajistit bibliografickou kontrolu3

těchto zdrojů.

Úsilí je věnováno především zjednodušení bibliografického zpracování webových sídel. Jsou 

také zkoumány levnější alternativy popisu těchto zdrojů.

Bibliografická registrace je soubor „pracovních postupů a operací zaměřených na maximální 

úplnost bibliografického popisu. Uplatňují se u primární, zejm. národní bibliografie, kde jsou

zpravidla umožněny zákonným právem povinného výtisku a existencí národní bibliografické 

ústředny“ [Skolek, 2003]. V databázi TDKIV4 je uveden jako ekvivalent také termín 

bibliografická kontrola, jedná se o neologismus.

Dnešní odborná terminologie nabízí tři termíny, kterými lze uceleně označit webové sídlo. 

 Zdroje internetu - Tyto zdroje spadají pod síťové elektronické zdroje (tzn. zdroje jsou 

přístupné pomocí počítačových sítí). Zahrnují informační zdroje dostupné veřejně přes 

celosvětovou počítačovou síť Internet. Nepatří sem zdroje, které jsou sice přístupné 

přes Internet, ale nikoli veřejně. Synonymními termíny jsou „internetové materiály“ 

a užšími pojmy „internetové dokumenty“ nebo „internetové publikace“ 

[Jelínková, 2009, s. 3].

 Zdroje pokračující – Tyto zdroje vycházejí na pokračování, bez předem určeného 

konečného data vydání. Mezi tyto zdroje se zahrnují zdroje integrující.

 Zdroje integrující – Integrující zdroje, jsou takové zdroje, jejichž aktualizace 

se zahrnují v obsahu tak, že není poznat, co a kdy bylo aktualizováno. Tyto 

aktualizace nestojí samostatně, ale jsou integrovány do jednoho celku. 

                                               
3 Bibliografická kontrola je neologismus a je uveden v databázi TDKIV jako ekvivalent k termínu bibliografická 

registrace.

4 TDKIV – Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy 
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2 VYMEZENÍ TERMÍNŮ

Tato kapitola je věnována základním termínům a problematice webových sídel jako 

pokračujících informačních zdrojů integrujícího charakteru.

2.1 Seriálová publikace

Termín „seriálová publikace“ nebo zkráceně „seriál“ prošel v posledních letech mnoha 

výraznými změnami, které jsou spojené s novými informačními technologiemi. Vznikají nové 

typy informačních zdrojů, jako jsou webová sídla (web sites). Začátkem by bylo vhodné 

uvést tradiční definici termínu „seriál“ v tradičním slova smyslu, kterou po dlouhá léta 

poskytovala dokumentace mezinárodního systému ISSN. Seriály (seriálové publikace) jsou 

publikace, které se mohou vyskytovat v podobě tištěné i netištěné (např. mikrofišové 

a elektronické). Jde o dokumenty, které vycházejí na pokračování (nepřetržitě), nemají 

předem stanovený počet částí a/nebo mají stanovenou periodicitu. Jednotlivé části mohou být 

spojeny číselně nebo chronologicky. Výrazným znakem seriálů je jejich proměnlivost (změny), 

které jsou jak povahy formální (změny názvů, podnázvů, redaktorů, vydavatelů a dalších 

formálních znaků), tak povahy obsahové (změny programu, koncepce seriálu apod.)

[Bratková, 2007, s. 3]. Českou definici seriálové publikace uvádí Zdeněk Matušík v databázi 

TDKIV: „Publikace na jakémkoliv médiu, vydávaná v částech po sobě následujících, obvykle 

s označením posloupnosti (zpravidla číselným nebo chronologickým), bez předem stanovené 

doby ukončení. Zahrnují zejména časopisy, noviny, ročenky, edice zpráv a sborníků institucí, 

edice sborníků z konferencí a edice monografických publikací“ [Matušík, 2003c]. V této bázi 

zcela chybí vysvětlení nebo alespoň zmínění termínu seriál. Jako ekvivalent k termínu 

„seriálová publikace“ je uveden termín „seriálový dokument“ a termín „seriál“ nenalezneme 

ani v příbuzných termínech. V porovnání s výše uvedenou definicí, kterou uvádí Matušík pro 

TDKIV a definicí mezinárodního systému ISSN, Matušíkova definice neupozorňuje na 

možnost změny seriálů, což je výrazný rys těchto typů dokumentů. 

2.2 Seriálovost

Termín seriálovost uvádí pro TDKIV také Zdeněk Matušík: „Vlastnost dokumentů, která 

se vztahuje ke způsobu jejich vydávání z hlediska časové posloupnosti. Na základě 

seriálovosti se dokumenty rozdělují na statické, tj. dokumenty, které nemají žádnou 

seriálovost (např. monografie, mapy, zvukové nahrávky apod.), postupně vydávané 

(např. seriály, edice, seriálové doplňky monografií aj.) a integrující (např. publikace 

z volných listů, databáze, informační zdroje na webových serverech)“ [Matušík, 2003d].
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Obrázek 1 Schéma tzv. „seriálovosti“ [převzato ze zprávy [Revising AACR2, 1999, s. 7]]

Schéma obrázku č. 1 představuje nové rozdělení informačních zdrojů do tří skupin podle míry 

zastoupení vlastnosti, která se označuje termínem „seriálovost“ (angl. seriality).

Na základě tohoto termínu dělíme zdroje na 3 typy: 

a) statické povahy (static)

b) postupně vydávané (successively-issued)

c)  integrující (integrating)

2.2.1 Zdroje statické povahy

Zdroje statické povahy (a) nevykazují žádnou seriálovost. Jde o zdroje, které jsou 

publikovány či vytvořeny jednorázově v jedné nebo více částech. 

Seriálovost je typickým rysem pro zbývající dvě skupiny (b) a (c); nazýváme je společným 

termínem pokračující zdroje (angl. ongoing nebo continuing resources). 

2.2.2 Zdroje postupně vydávané

Ke zdrojům postupně vydávaným (b) se řadí seriály, edice a také neukončená vícesvazková 

díla či dodatky monografických publikací. Tyto zdroje jsou tvořeny samostatnými, postupně 

vydávanými částmi s definitivně daným obsahem. 
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2.2.3 Integrující zdroje

Vedle zdrojů statické povahy se také můžeme setkat se zdroji dynamické povahy. V tomto 

případě jsou zdroje generovány z databáze až v okamžiku, kdy si uživatel zadá požadavek.

Nový termín „integrující zdroje“ se užívá v souvislosti s databázemi, webovými sídly a také 

dalšími publikacemi, které neustále dynamicky mění svůj obsah, tzn. že tyto zdroje jsou 

neustále aktualizovány přidáváním jednotlivých částí, které jsou sdružovány do jednoho celku 

a neexistují samostatně.

Definici integrujících5 zdrojů uvádí Zdeněk Matušík: „Informační zdroje průběžně 

aktualizované dodáváním nových částí, jež s předchozími částmi vytvářejí jednotný celek 

a neexistují samostatně, např. publikace z volných listů, databáze, informační zdroje 

na webových serverech“ [Matušík, 2003a].

2.3 Typologie bibliografických informačních zdrojů

Na obrázku č. 2 je uvedeno schéma současné typologie všech informačních zdrojů. Jde 

o tzv. „model C“, který byl publikován odborníky systému CONSER [Revising, 1999]. Tento 

model je uveden také v manuálu ISSN.

Všechny zdroje jsou rozděleny do dvou skupin – 1. Zdroje ukončené (finite) a 2. Zdroje 

pokračující (continuing). 

Zdroje ukončené se dále dělí na zdroje kompletní (jednorázová monografická díla, tj. knihy, 

mapy, filmy atd.) a zdroje nekompletní (díla vycházející buď postupně ve více svazcích, 

dílech nebo jako dodatky k monografiím, nebo díla vycházející integrujícím způsobem,

tj. revidované elektronické texty nebo některé publikace na volných listech). 

Zdroje pokračující jsou děleny na zdroje postupně vydávané (seriály včetně edic 

a elektronických časopisů) a zdroje integrující (většina publikací na volných listech, databáze, 

webová sídla, aj.).

                                               
5 Termín integrační a integrující jsou dva zcela shodné termíny. V praxi Národní knihovny se užívá prioritně 

termín integrační. Termín integrující je především lepším anglickým překladem ze slova „integrating“. Je zcela 

na nás, který termín budeme užívat. Já se přikláním k termínu integrující, ovšem u citací uvádím termín tak, jak 

jej uvádí sám autor.
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Obrázek 2 Schéma návrhu rozdělení všech informačních zdrojů podle modifikovaného modelu „C“ [převzato 

ze zprávy [Revising AACR2, 1999, s. 13]]

2.4 Webová sídla

2.4.1 Historická kontinuita

V roce 1998 se sešli odborníci z pracovní skupiny na revizi doporučení normy ISBD(S)6. 

Toto zasedání se konalo v rámci výroční konference IFLA. Byl vytčen jediný cíl, a to 

zrevidovat doporučenou normu ISBD(S) tak, aby pokryla všechny typy pokračujících zdrojů, 

včetně webových sídel. Změna se odrazila i v názvu doporučení normy - Mezinárodní 

standardní bibliografický popis pro pokračující zdroje neboli ISBD(CR)7. 

Pokračujícími zdroji se rozumí publikace, které vycházejí průběžně bez předem určeného 

ukončení. Zahrnují seriály a pokračující integrující zdroje. Zatímco seriály se vydávají jako 

postupná řada samostatných sešitů nebo částí, integrující zdroje se doplňují nebo mění 

prostřednictvím aktualizací nových článků, které nezůstávají samostatným dokumentem, 

ale integrují se do celku. Tyto dva způsoby vydávání jsou v tomto doporučení kritériem 

pro členění pokračujících zdrojů [ISBD(CR), 2006, s. 9].

                                               
6 V roce 1974 bylo poprvé publikováno ISBD(S) jako doporučení Společné pracovní skupiny. První standardní 
vydání ISDB(S) vyšlo v roce 1977.

7 ISBD (CR) vyšlo v r. 2002.
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Termín pokračující informační zdroj pro databázi TDKIV uvádí Zdeněk Matušík: 

„Druhové označení pro každý informační zdroj docházející do knihovny postupně 

(po svazcích, číslech, sešitech, aktualizacích - např. periodika, vícesvazková díla, edice, 

sešitově vydávané slovníky, aktualizace pro tištěné databáze i aktualizované databáze na CD-

ROM atd.)“ [Matušík, 2003b].

2.4.2 Definice

V České republice není stálý český ekvivalent anglického slova „web site“. Kromě 

anglického termínu „web site“ se můžeme setkat i s dalšími, jako např. webové sídlo 

nebo webová prezentace. V anglickém překladu „web site“ nebo „WWW site“: „Soubor 

souvisejících webových dokumentů, které vytvářejí systém sloužící k prezentaci informací 

určitého subjektu v rámci služby WWW. Úvodním dokumentem website je domovská stránka 

(homepage)“ [Sklenák, 2003]. S definicí se setkáváme i ve standardu ISBD(CR) - Webové 

sídlo je „Lokace ve formě adresy URL na webové síti, která shromažďuje webové stránky 

pro zpřístupněni a využití“ [ISBD(CR), 2006, s. 16]. Webová sídla mají v zahraničí různá 

vysvětlení. Na serveru answers.com je termín „web site“ vysvětlen jako „soubor propojených 

webových stránek, obyčejně obsahujících domovskou stránku, obvykle umístěných na stejném 

serveru a jsou připravovány a udržovány člověkem, skupinou nebo organizací jako sbírka 

informací“ [Website, 2010a]. Tato definice je velice stručná, ale výstižná. Možná by 

se hodilo doplnit informací o tom, že se většinou věnují jedné problematice. Na tomto serveru 

je definice webových sídel doplněna o další informace, např. typy webových sídel, jejich 

historie a součástí je také výslovnost a interpretace slova web site. 

Naproti tomu definice ze slovníku Dictionary.com: „Skupina stránek WWW  považované za 

jediný objekt, obvykle udržovaný jednou osobou nebo organizací, věnovaný jednomu nebo 

několika příbuzným tématům“ [Website, 2010b] je téměř přesná.

Definice, která je k nalezení v české verzi internetové encyklopedie Wikipedia, je přesným 

překladem anglické verze: „Website (nebo web site, anglicky doslova „místo v pavučině“) 

označuje kolekci webových stránek, obrázků, videí a dalšího obsahu, které jsou uloženy 

na jednom nebo více webových serverech a jsou dostupné pomocí Internetu. Stránky website 

jsou obvykle dostupné z jednotného URL, které odkazuje na domácí stránku. Z domácí stránky 

jsou ostatní stránky website dostupné pomocí odkazů“ [Website, 2008]. Pro další definici 

jsem zvolila výklad z další online encyklopedie – Webopedie. „Website je webové sídlo 

(nebo lokace) na WWW. Každé webové sídlo obsahuje domovskou stránku, která je prvním 
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dokumentem, kterou uživatel spatří při vstupu na dané webové sídlo. Webové sídlo může také 

obsahovat dodatečné dokumenty nebo soubory. Každé webové sídlo je vlastněno a řízeno 

jednotlivcem, skupinou nebo organizací“ [Website, 2002]. Vysvětlení termínu ve slovníku 

Informační vědy a knihovnictví ODLIS upozorňuje na rozdíl mezi webovým sídlem 

a webovou stránkou „Webové sídlo je skupina propojených webových stránek 8, které jsou 

nainstalované na jednom webovém serveru, dostupné 24 hodin denně pomocí služby Internet 

a internetového prohlížeče. Mnoho webových stránek je vytvořeno za účelem online 

reprezentovat společnost, organizaci nebo instituci nebo práci skupiny či jednotlivce. Hlavní 

stránka se nazývá uvítací obrazovka9, která obvykle obsahuje název webového sídla, jméno 

osoby, která je odpovědná za vytváření a vedení těchto stránek, nechybí také datum poslední 

aktualizace“ [Reitz, 2004]. Další definice nás uvádí v zamyšlení použití termínu webové sídlo 

nebo webová prezentace. Osobně se domnívám, že je lepší užít termínu „webové sídlo“. 

„Webová stránka je kolekce stránek služby WWW, jejichž počáteční stránka se nazývá 

domovská stránka. Společnost nebo jednotlivec vám poskytne adresu domovské stránky a vy si 

poté tyto stránky můžete prohlížet (nebo v nich vyhledávat). Zatímco slovo „site“ (neboli 

místo či poloha) může být chápána jako zeměpisné  místo; „web site“ (webové sídlo) může 

být zaměněno s webovým serverem. Server je „počítač“, který drží soubory na jednom nebo 

více místech. Webová stránka může být rozložena do několika serverů na různých 

geografických místech. Synonymum ke slovu „web site“ může být „web presence“ neboli 

webová prezentace. Webová prezentace10 je termín, který lépe vystihuje myšlenku, že stránka 

není někde v konkrétní lokaci, ale je „někde v kyberprostoru [Rosa, 2001].

V příkladech záznamů ve třetí kapitole se také můžeme setkat s termínem aktualizovaná 

website. Tento termín je zahrnut v kódu „w“, který je uveden na pozici 21 v poli 008. Kód 

„w“ označuje, že popisnou jednotkou je aktualizovaná website, která ale neodpovídá žádnému 

z uvedených kódů pro periodika, noviny nebo databáze [Marc 21, 2003, s. 9 – pokračující 

                                               
8 Webové sídlo (web site) a webová stránka (Web page) jsou dva různé termíny. Webová stránka je dokument 

přístupný na WWW, má vlastní URL adresu. Zatímco webové sídlo je místo (nebo také lokace) dostupné 

na WWW a zahrnuje URL všech webových stránek, které dané webové sídlo obsahuje. Jednoduše se dá říci, 

že webové sídlo zahrnuje webové stránky.

9 Také domovská stránka

10 Webová prezentace  (nebo také „internetová prezentace“ ) je „propagování“ jednotlivce nebo společnosti 

či výrobků jednotlivce nebo společnosti pomocí služby WWW.
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zdroje]. Jde o tzv. „femininum“, tzn. že definici formuloval uživatel neznámý a ověřil jí editor 

[Kučera, 2005]. 

Pro bakalářskou práci jsem si zvolila termín „webové sídlo“. Termín „webové sídlo“ je 

neologismus neboli jazykový novotvar.
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3 VÝMĚNNÉ FORMÁTY MARC 21 A ISSN MARC 21 

V KONTEXTU WEBOVÝCH SÍDEL

V této části bych se ráda zaměřila na ty kódy MARC 21, ze kterých snadno poznáme, že se 

jedná o webové sídlo. Podrobnější informace uvedu v kapitole 4 při ukázkách popisu 

webových sídel.

MARC 21 má vlastní definici pokračujících zdrojů - Pokračující zdroje (CR=continuing 

resources) = jsou tištěné a rukopisné dokumenty či textové dokumenty na mikrodokumentu, 

postupně vydávané po částech bez předem stanovené doby ukončení (např. periodika, noviny, 

ročenky). Do roku 2002 se užívalo označení Seriály (SE=serials) [MARC21, 2003, 

s. Úvod 1].

3.1 Návěští 

Návěští je první částí bibliografického záznamu formátu MARC 21 a má pevnou délku 24 

znaků.

Již z návěští poznáme, zda-li se jedná o pokračující integrující zdroj či nikoliv. Na pozici 

sedmé, která označuje bibliografickou úroveň najdeme písmeno „i“, které označuje 

integrační zdroj. 

Integrační zdroj – kód „i“ označuje bibliografický zdroj, který je doplňován a měněn 

aktualizacemi, které nezůstávají odděleny, ale jsou integrovány do dokumentu. Integračními 

zdroji mohou být dokumenty vydávané jako celek i pokračující. Do této kategorie spadají 

např. aktualizované publikace na volných listech či webové stránky [MARC21, 2003, 

s. Návěští-6].

Příklad  1 Integrační zdroj

LDR -----nai-a22------a-4500

3.2 Kontrolní pole 006

V poli 006, označující se také jako Pole pevné délky, lze uvést další charakteristiky 

dokumentu. Toto pole nemá žádné indikátory a podpole. Na pozici první (pozice „0“) je 

uveden druh dokumentu. U webových sídel se zde uvádí kód „s“, který označuje 

seriál/pokračující zdroj. Kód „s“ identifikuje podpole 006 jako pole, které obsahuje údaje 

netištěných pokračujících zdrojů (u tištěných textových dokumentů se užívá pole 008).

V České katalogizační praxi se toto pole doporučuje používat, právě tehdy, pokud zdroje 

nemají v návěští LDR/06 hodnotu „a“ (platí pro pokračující zdroj) [Benešová, 2009, s. 42].
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3.3 Kontrolní pole 007

Pole 007, též pole pevné délky pro fyzický popis elektronických zdrojů, uvádí všeobecné 

informace. Opět nemá žádné indikátory ani podpole. U webových sídel se zde lze setkat 

s kódem „c“, který označuje elektronický zdroj. Toto pole obsahuje kódované informace 

o fyzických vlastnostech celé popisné jednotky nebo její části. Kód „c“ se uvádí na pozici 

nulté, která označuje kategorii dokumentu. V závislosti na kódu, který uvedeme (v našem 

případě kód „c“) se uvádí další znakové pozice v tomto poli. 

V databázi České národní bibliografie lze nalézt v tomto poli kódy „cr-cn-„ – tzn., že se jedná 

o elektronický (kód „c“ na pozici „0“), dálkově přístupný (kód „r“ na pozici 1), vícebarevný 

(kód „c“ na pozici 3) zdroj, jehož rozměr není znán (kód „n“ na pozici 4).

V databázi ISSN se uvádí pouze kód „cr“ – je to dostačující označení elektronického zdroje 

v tomto poli.

3.4 Kontrolní pole 008

Toto pole obsahuje 40 znakových pozic (00-39), jsou to údaje pevné délky, které označují 

všeobecné informace. Znakové pozice 00-17 a 35-39 jsou shodně definovány pro všechny 

typy dokumentů. Definice pozic 18-34 jsou uvedeny samostatně pro každý typ dokumentu 

zvlášť. 

Znakové pozice 00-17 obsahují údaje o tom, kdy byl záznam uložen do databáze, lze uvést

i publikační status11, datum a místo vydávání nebo ukončení (v případě, že dokument stále 

vychází píše se kód „9999“ na pozici 11-14). Na pozicích 35-39  se uvádí jazyk dokumentu, 

modifikace záznamu a zdroj katalogizace. 

Údaje definované  na pozici 18-34 v poli 008 jsou uváděny samostatně pro každý typ 

dokumentu zvlášť. Webová sídla patří v poli 008/18-34 mezi pokračující zdroje (CR).

Na pozici 18 se uvádí periodicita, na pozici 19 pravidelnost vydávání – u webových sídel 

se v databázi České národní bibliografie uvádí kód „x“ – tzn. nepravidelně. V databázi ISSN 

se pozice 19 v žádném z uvedených záznamů v kapitole 4 neuvádí. Pozice 21 je věnována 

typu pokračujícího zdroje. V našem případě v každém záznamu, který je uveden v kapitole 4

(Registrace a popis webových sídel), bude uveden kód „w“ – aktualizovaná website. 

Na pozici 23 se uvádí forma popisné jednotky. U webových sídel se uvádí kód „s“, který 

označuje elektronickou podobu. Také lze na pozici 29 uvést kód „0“, což znamená, 

že se nejedná o publikaci z konference. Na pozici 33 se uvádí původní abeceda nebo písmo 

názvu, většinou lze na této pozici nalézt kód „b“, který značí rozšířenou latinku. Pozice 34 –

konvence tvorby záznamu, většinou lze spatřit kód „2“, který označuje integrační záznam. 

Toto platí v záznamech z databáze České národní bibliografie. V záznamech databáze ISSN 

se na pozici 34 setkáváme s kódem „0“, který označuje postupně pokračující zdroj. 

Některé pozice jsem záměrně vynechala, protože se v záznamech webových sídel většinou

neuvádějí, jedná se o pozice v 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 v poli 008.

                                               
11 způsob vydávání daného informačního zdroje
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3.4.1 Typ data / Publikační status – pozice 6

U pokračujících zdrojů tato pozice označuje publikační status. Kód „c“ označuje průběžně 

vydávaný pokračující zdroj. Jako průběžně vydávaná se označuje popisná jednotka, jejíž číslo 

(svazek, sešit, aktualizace) bylo přijato v posledních třech letech. Pozice 008/07-1 obsahují 

počáteční rok vydání. Pozice 008/11-14 obsahují sérii čtyř číslic 9999. 

Příklad  2 Typ data / Publikační status

008/06 c

008/07-10 1984

008/11-14 9999

260       ##  $aNew York : $b Xerox Films,$c1984-

Znakové pozice 18-34 obsahují kódované údaje pro všechny pokračující zdroje, včetně seriálů 

a integračních zdrojů. Používají se vždy, pokud návěští obsahuje na pozici 06 (typ záznamu) 

kód „a“ (textový dokument) a současně návěští obsahuje na pozici 07 (bibliografická (úroveň)

v našem případě, kód „i“ (integrační zdroj) nebo se také lze setkat s kódem „s“ (seriál).

3.4.2 Periodicita – pozice 18

U webových sídel by se v tomto poli hodilo zpravidla uvést kód „k“ (průběžně aktualizován). 

Tento kód označuje popisnou jednotku, která je aktualizována několikrát denně. Uvádějí se 

i další hodnoty periodicity.

Příklad  3 Periodicita

008/18    k

008/19    r

310 ##   $aPrůběžně aktualizován

3.4.3 Pravidelnost – pozice 19

Jednoznakový kód obsahuje pravidelnost vydávání dokumentu. Tento údaj odpovídá

informaci uvedené v poli 310 (současná periodicita). U webových sídel se uvádí zpravidla 

kód „x“ (s tímto kódem se setkáváme hlavně v záznamech v databázi Národní knihovny ČR), 

který se používá ve dvou případech. První případ je ten, pokud je o periodicitě známo, že je 

nepravidelná a pozice 008/18 obsahuje kód „#“ a, nebo pokud je periodicita vyjádřena v poli 

310 počtem čísel za rok. 

3.4.4Typ pokračujícího zdroje – pozice 21

V tomto poli lze uvést kód „w“ – aktualizovaná website. Kód „w“ označuje, že popisnou 

jednotkou je aktualizovaná website, která ale neodpovídá žádnému z uvedených kódů

pro periodika, noviny nebo databáze.
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Příklad  4 Typ pokračujícího zdroje

008/21 w

245 00 $aCNN.com$h[elektronický zdroj].

3.5 Současná periodicita 310

Toto pole obsahuje současnou periodicitu popisné jednotky nebo jejího dodatku, která je 

uvedena slovně. Údaj (údaje) o současné periodicitě se uvádí (uvádějí), pokud počáteční údaj 

o současné periodicitě není shodný s počátečním datem vydání.

Příklad  5 Současná periodicita

310 ## $aAktualizováno čtvrtletně,$b2001-

Indikátory nejsou definovány. Podpole $a označuje současnou periodicitu – obsahuje úplný 

údaj o současné frekvenci vydávání. Podpole $b jsou data, která značí současnou periodicitu –

uvádí počáteční datum současné periodicity, pokud se toto datum liší od počátečního data 

vydání a pokud je v poli 321 uvedena předcházející periodicita.

3.6 Předcházející periodicita 321

Pole obsahuje předcházející frekvenci vydávání popisné jednotky nebo jejího dodatku. Pole 

se používá pouze tehdy, je-li v poli 310 uvedena současná periodicita.

Příklad  6 Předcházející periodicita

310 ## $a1x měsíčně,$b1985-

321 ## $aDeset č. za rok,$b1982-1984

$a předcházející periodicita

$b data označující předcházející periodicitu

3.7 Poznámka k typu počítačového souboru 516

Toto pole obsahuje informace charakterizující typ počítačového souboru. Kromě údajů 

na obecnější úrovni (např. textová data, počítačový program, číselná data) se mohou v tomto 

poli uvádět specifické informace, jako je forma nebo žánr textového dokumentu 

(např. biografie, slovníky, rejstříky). 

Příklad  7 Poznámka k typu počítačového souboru

516 ## $aWebová prezentace

První indikátor # značí, že se generuje návěští Typ souboru

   8 uvádí, že se negeneruje žádné návěští 

$a Text poznámky
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3.8 Poznámka k požadavkům na systém 538

Toto pole obsahuje technické informace o popisné jednotce. V podpoli $a se uvádí text 

poznámky. Do textu poznámky lze uvést např. fyzické charakteristiky daného zdroje 

(požadavky na počítač, požadavky na paměť, operační systém a další).

Příklad  8 Poznámka k požadavkům na systém

538 ## $aZpůsob přístupu: World Wide Web

Identifikátory neidentifikovány.

$a Text poznámky

3.9 Elektronické umístění zdroje 856

Toto pole obsahuje důležitý údaj o tom, odkud je webové sídlo přístupné. U webových sídel

se uvádí v převážné většině HTTP (čili první indikátor bude 4). HTTP – neboli Hypertext 

Transfer Protocol je protokol pro distribuci hypertextových dokumentů. 

Druhý indikátor bude 0, který označuje původní elektronický zdroj. Hodnota 0 značí, 

že elektronická lokace v poli 856 se generuje pro stejnou popisnou jednotku, pro níž se 

záznam vytváří. 

Do podpole „q“ se uvádí typ elektronického formátu. To usnadní rozhodování o použitelnosti 

kódovaných dat (co může hardware nebo software požadovat při zobrazení nebo zpracování 

dat). Typ elektronického formátu také určuje režim přenosu souboru nebo způsob přenosu dat 

po síti. Textové soubory nad rámec ASCII nebo netextová data (např. počítačové programy, 

obrazová data) musí být přenášena s použitím binárního režimu). Typ elektronického formátu 

může být převzat z výčtových seznamů, jako jsou např. registrované typy MIME (Internet 

Media Types – Typy médií na Internetu).

K jednoduchým typům normy MIME patří: aplikace, audio, video, text, obraz, model, 

multipart a zpráva.

Příklad 9 Elektronické umístění zdroje

856 40 $uhttp://www.seznam.cz/

Identifikátor 4 značí přístup ke zdroji přes HTTP (Hyper text transfer protocol). U webových 

sídel se nelze setkat s jiným možným přístupem.

V podpoli $u se uvádí adresa elektronického zdroje.
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4 REGISTRACE A POPIS WEBOVÝCH SÍDEL 

V následující kapitole jsou uvedeny příklady popisu webových sídel ze dvou hlavních 

registračních databází. Na vybraných příkladech jsou ilustrována specifika a problémové 

otázky týkající se popisu těchto typů dokumentů. Všechny záznamy zde uvedené jsou 

převzaty z databáze České národní bibliografie a Národní databáze ISSN Národní technické 

knihovny. V komentářích k jednotlivým záznamům nejsou podrobně popsány všechny údaje 

bibliografického popisu, ale pouze údaje klíčové, netypické nebo určitým způsobem sporné. 

Věcný popis webových sídel není analyzován záměrně, jelikož se v podstatě neliší 

od věcného popisu jiných dokumentů.

4.1 Registrace webových sídel v rámci České republiky

4.1.1 Databáze České národní bibliografie

Bibliografické záznamy elektronických online zdrojů, konkrétně webová sídla, které jsou 

vytvářeny v rámci České národní bibliografie, mají svá specifika, která vyplývají zejména 

z úsilí o určitou spolupráci těchto záznamů se záznamy v metadatovém formátu Dublin Core. 

Pro tyto potřeby byla využita pole 9XX formátu MARC 21 vyčleněná pro národní použití. 

Jedná se o pole:

929 Typ zdroje (dle typologie Dublin Core)

930 Práva k popisovanému zdroji

931 Úroveň zdroje

932 Akronym oborové brány

933 Administrativní údaje pro oborové informační brány

V poli 929 je zapisován typ zdroje (dle typologie Dublin Core), a to pouze v anglickém 

jazyce. Katalogizátoři mají k dispozici nápovědu (přes funkční klávesu v programu Aleph). 

Tato nápověda obsahuje typologii dokumentů v anglickém jazyce spolu s vysvětlením 

a příklady. Pro účely katalogizace je k dispozici devět typů dokumentů. Pole 929 je v případě 

potřeby užíváno opakovaně [Jelínková, 2009, s. 58].

Pomocí příkazového vyhledávání lze zjistit, kolik záznamů integrujících zdrojů je v databázi 

ČNB. Příkazem „WTP=ir“ lze zjistit, že záznamů integrujících zdrojů je tam přesně 303612.

V poli 856 se kromě webové adresy (URL adresy) uvádí také identifikátor URN (Uniform 

resource name). Identifikátory URN však nejsou přidělovány všem elektronickým online 

zdrojům popisovaným v Národní knihovně. V současnosti se přidělují pouze zdrojům 

                                               
12 Údaj k datu 10.5. 2010.
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WebArchivu a to navíc pouze těm, na něž byla uzavřena smlouva s vydavatelem a jejichž 

archivované kopie je tedy možné zpřístupnit na Internetu [Jelínková, 2009, s. 59].

4.1.2 Národní středisko ISSN v Národní technické knihovně

Národní středisko ISSN v Národní technické knihovně vybírá webová sídla pro registraci a 

popis tak, aby splnila stanovená kritéria. Kritéria stanovila vybraná pracovní skupina během 

září 2008 na schůzce v Tunisu. Pro to, aby webové sídlo dostalo vlastní ISSN a mohlo být 

zahrnuto do báze ISSN musí splňovat níže uvedená kritéria:

a) ucelený obsah, věnovaný jedné problematice

b) uvedení personální odpovědnosti a také místa vydávání

c) název sídla

d) platná URL adresa

První ISSN bylo přidáno integrujícímu zdroji – elektronickému časopisu E-Logos v roce 

1995. Webová sídla se začala registrovat v letech 1998-1999. První registrované webové sídlo 

s mezinárodním identifikačním číslem ISSN bylo webové sídlo Gamestar.cz (nyní by se mu 

dle daných kritérií už ani ISSN nepřidělilo, ale dříve kritéria byla jiná, respektive žádná). 

Webová sídla se v plném rozsahu začala identifikovat až od r. 2000.

Rok Počet registrovaných webových sídel

1998 1

1999 3

2000 23

2001 22

2002 33

2003 34

2004 33

2005 88
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2006 73

2007 46

2008 242

2009 263

2010 (leden-duben) 13

Obrázek 3 Statistické údaje o registraci webových sídel v Národní databází Národního centra ISSN13

Počtem registrovaných webových sídel mám v tomto případě na mysli záznamy, které mají 

v návěští na pozici 7 kód „i“ a v poli 008 na pozici 21 kód „w“.  Tato čísla mohou být 

zavádějící , protože dříve se webová sídla označovala hlavně kódem „p“ na pozici 21 v poli 

008.

I v této databázi lze pomocí příkazové jazyka zjistit počet integrujících zdrojů. Zde se používá 

příkaz „WBL=i“. V současné době je v databázi 1087 integrujících zdrojů14.

                                               
13 Údaje jsem získala při osobní konzultaci s PhDr. Evou Jeřábkovou. 

14 Údaj ze dne 10.5. 2010.
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4.2 Příklady popisu webových sídel

Uvedené záznamy pochází z databáze České národní bibliografie a z Národní databáze ISSN. 

Příklady byly vybrány namátkově. Snažila jsem se vždy vybrat rozdílné záznamy tak,

abych na každém záznamu demonstrovala jinou problematiku. 

4.2.1 Záznam webového sídla Digimanie.cz

První příklad bude webové sídlo Digimanie.cz.

Digimanie je server o digitální fotografii. Zaměřuje se na fotoaparáty a příslušenství, techniky 

focení či následné úpravy fotografií. Hlavní náplní je denní zpravodajství a zpracování 

recenzí. 

Obrázek 4 Domovská stránka Digimanie.cz

4.2.1.1 Záznam z databáze ČNB

Na příkladu 10 lze vidět záznam portálu Digimanie.cz v databázi katalogu NK ČR.

LDR -----nai-a22------a-4500 

FMT SE 

001 web20061688173 

003 CZ-PrNK 

005 20070118142528.0 
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007 cr-cn-

008 060904c20039999xr--x-w-s-----0---b2cze--

015 $a cnb001688173 

022 $a 1214-2190 

040 $a ABA001 |b cze 

072 7 $a 77 $x Fotografie. Fotografické postupy $2 Konspekt $9 21 

072 9 $a 770 |x Photography and photographs $2 Conspectus $9 21 

080 $a 771.31:004.085 $2 MRF 

080 $a 681.772.7 $2 MRF 

080 $a 77.089:004.932 $2 MRF 

080 $a (0.034.2)004.738.12 $2 MRF 

222 0 $a Digimanie $b (Praha) 

24500 $a Digimanie $h [elektronický zdroj] 

260 $a [Praha] $b oXy Online s.r.o. $c 2003-

310 $a Častá aktualizace 

500 $a Název z titulní obrazovky (verze z 4.9.2006) 

516 $a Webovská prezentace 

520 $a Web, který přináší zpravodajství o novinkách ze světa digitálních fotoaparátů, videokamer a 
fotomobilů 

538 $a Způsob přístupu: World Wide Web 

65007 $a digitální fotoaparáty $2 czenas 

65007 $a videokamery $2 czenas 

65007 $a digitální fotografie $2 czenas 

65009 $a digital cameras $2 eczenas 

65009 $a video cameras $2 eczenas 

65009 $a digital photography $2 eczenas 

655 7 $a www dokumenty $2 czenas 

655 9 $a www documents $2 eczenas 

7102 $a oXy Online (firma) $7 kn20060904009 $4 pbl 

85640 $u http://www.digimanie.cz/ $q text/html $4 N 

929 $a Text 

930 $a cop. 2003-2006 oXy Online s.r.o. 

SYS 001688173 

Příklad  10 Záznam portálu Digimanie.cz (Báze ČNB, 2003-)
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Komentář k příkladu 8

 Jedná se o textový dokument (kód „a“ na pozici LDR/06) vycházející po částech, které 

nezůstávají odděleny, ale jsou integrovány do celku, což signalizuje užití kódu „i“ 

(integrační zdroj) pro bibliografickou úroveň (LDR/07). 

 V poli 001 uvádí organizace, která záznam vytváří, kontrolní číslo, které slouží právě této 

instituci při jeho vytváření, využívání nebo distribuci. Kód instituce, která toto kontrolní 

číslo přiděluje, je uveden v poli 003 (Identifikátor kontrolního čísla). V poli 003 lze nalézt 

údaj „CZ-PrNK“ (téměř u všech záznamů v databázi ČNB), který upřesňuje informaci 

o tom, která instituce záznam vytvořila. V tomto případě to byla Národní knihovna České 

republiky. 

 Pole 005 obsahuje datum posledního zpracování, ve formátu rok(4)-měsíc(2)-den(2)-

hodina(2)-minuta(2)-sekunda(2)-desetina sekundy(2+desetinná tečka).

 Pole 006 není užito v žádném z uvedených záznamů z toho důvodu, že v LDR/06 je vždy 

uveden kód „a“ (viz podkapitola 3.2 Kontrolní pole 006). 

 Z pole 007 lze vyčíst, že se jedná o elektronický (kód „c“ na pozici 0), dálkově přístupný

(kód „r“ na pozici 1) vícebarevný (kód „c“ na pozici 3) zdroj, jehož rozměry nelze použít

(kód „n“ na pozici 4).

 Na základě zvolených kódů v návěští obsahuje pole 008 specifikace pro pokračující 

zdroje. Počáteční datum vydávání je převzato z údajů o copyrightu uvedených na titulní 

obrazovce zdroje. Webové stránky jsou aktualizovány často (v podstatě denně), tato 

aktualizace je však nepravidelná, proto je na 18. pozici pro periodicitu prázdný znak (tj. „-

“ – neurčitelná periodicita), a na 19. pozici pro pravidelnost kód „x“ (nepravidelně). 

Z hlediska typu pokračujícího zdroje se jedná o aktualizované webové sídlo („w“ 

na pozici 008/21), forma popisné jednotky je elektronická („s“ na pozici 008/23). Další 

kódy signalizují, že se jedná o integrační záznam („2“). Jazykem dokumentu je čeština 

(„cze“). 

 V poli 015 je uvedeno číslo České národní bibliografie ČNB.

 Tomuto dokumentu bylo přiděleno číslo ISSN (pole 022). ISSN je číslo, které je 

přidělované oprávněnou agenturou (u nás Národní knihovna). ISSN se skládá z osmi 

znaků rozdělených do dvou skupin po čtyřech pomocí spojovníku. Osmým znakem je 

kontrolní číslo, které se užívá pro automatickou kontrolu. 
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 Pole 040 obsahuje zdroj katalogizace. V tomto poli lze nalézt kód MARC (MARC Code 

List for Organizations, který spravuje Library of Congress) nebo jméno organizace 

či organizací, které záznam vytvořily, převedly jej do elektronické podoby nebo upravily

už vytvořený záznam. Podpole $b obsahuje údaj o jazyku katalogizace.

 Klíčový název v poli 222 obsahuje jedinečný název, přidělený seriálu v souvislosti 

s mezinárodním standardním číslem seriálu (ISSN), které se zapisuje v poli 022. Klíčový 

název je vytvořen z názvu seriálu a v případě potřeby se doplňuje kvalifikátorem 

(za účelem nezaměnitelnosti). Klíčový název je přidělovaný Mezinárodním centrem 

ISSN. První indikátor je nedefinován, druhý indikátor označuje hodnotu, která specifikuje 

počet znaků, které jsou nutné pro vyloučení z řazení. Podpole $b obsahuje informaci, 

která činí název jedinečným. Obsah podpole $b je vždy uzavřen v kulatých závorkách.

 Hlavní název  v poli 245 byl převzat z titulní obrazovky. Podpolem $h se označuje druh 

dokumentu. Obecné označení druhu dokumentu se uvádí malými písmeny v hranatých 

závorkách. Následuje za hlavním názvem a předchází dalším částem údajů o názvu.

 Údaje o místu vydání a nakladateli (pole 260) jsou převzaty ze zdroje samotného, 

konkrétně z titulního obrazovky (domovské stránky).

 Webové stránky jsou aktualizovány často, přičemž frekvence aktualizace není známa, 

v poli 310 se tedy objevuje termín „Častá aktualizace“.

 V poli 500 je uvedena Všeobecná poznámka. Podpole $a obsahuje text poznámky. 

V závorkách upřesňujeme, odkud se tato informace převzala. 

 Poznámka k typu počítačového souboru v poli 516 specifikuje informace, které 

charakterizují typ počítačového souboru. U webových sídel je většinou užito termínu 

„webová prezentace“ (také „webovská prezentace“). 

 Pole 520 obsahuje neformalizovanou poznámku, která uvádí informace o rozsahu 

a obsahu popisované jednotky. Může to být resumé, výtah, anotace, předmět nebo jen 

fráze, která popisuje dokument.

 Technické údaje o popisné jednotce obsahuje pole 538. Zde je uveden údaj o přístupu 

k dokumentu (nutno připojení k internetu).

 Pole 710 obsahuje vedlejší údaj o záhlaví. Podpole $4 uvádí kód role, kterou daná 

korporace splňuje. V tomto případě pbl (publisher) - vydavatel. 
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 Pole 856 značí elektronické umístění a přístup. Hodnota 4 v prvním indikátoru značí, 

že přístup k elektronickému zdroji je možný pomocí HTTP protokolu (Hypertext Transfer 

Protocol – protokol pro distribuci hypertextových dokumentů). Podpole $q obsahuje 

identifikaci typu elektronického formátu, který určuje způsob zobrazování zdroje. 

 Protože dokument obsahuje pouze text, je pole 929 (typologie Dublin Core) užito pouze 

jednou.

 V poli 930 jsou uvedena práva k popisovanému zdroji

4.2.1.2 Záznam z Národní databáze ISSN

Na příkladu 11 lze vidět záznam webového sídla Digimanie.cz z národní registrační databáze 

ISSN.

FMT SE

LDR 00000cai-a2200253-i-4500

001 vtls001214219

003 ISSN

005 20091102102917.0

007 cr

008 030310c20039999xr-d||w|s||||||---b0cze-c

0220 $2 34 $a 1214-2190 $l 1214-2190

035 $a (ISSN)12142190

044 $c CZE

080 $a 771.3

2101 $a Digimanie $b (Praha)

222 0 $a Digimanie $b (Praha)

24510 $a Digimanie.

2463 $a Digimanie (Kladno)

2603 $a Brno : $b oXy Online s.r.o., $c 2007-

2602 $a Kladno : $b Thomas Taylor Media s.r.o., $c 2005-200u

260 $a Praha : $b ProMON s.r.o., $c 2003-2005
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7202 $a oXy Online s.r.o.

85640 $u http://digimanie.cz

SYS 000006853

Příklad  11 Záznam portálu Digimanie.cz (Databáze ISSN, 2007-)

Komentář k příkladu 9

 Stejně tak jako u záznamu z Národní knihovny ČR i zde si lze všimnout v návěští, že se 

jedná o textový materiál (kód „a“) a pozice 7 značí integrující zdroj (kód „i“). Pozice 

LDR/05 označuje, že se jedná o již opravený záznam (kód „c“), zatímco v databázi NKP 

mají na stejné pozici LDR/05 uveden kód „n“ (nový záznam). Pozice LDR/09 značí, že je 

užito schéma UNICODE. Na pozici LDR/18 si lze povšimnout, že katalogizováno je 

dle ISBD (kód „i“). 

 Pozice 008/06 označuje pokračující zdroj průběžně vydávaný. 008/18 značí, že dokument 

je denně aktualizován (narozdíl od databáze NKP, která uvádí v poli 008/18 neurčitelnou 

periodicitu, kód „#“).Na pozici 21 se opět setkáváme s kódem „w“, který značí 

aktualizovanou website. Pozice 008/34 značí, že je to postupně pokračující záznam (kód 

„0“).

 V poli 022 se objevuje Mezinárodní standardní číslo seriálu ISSN. Podpole $2 označuje 

zdroj ISSN, který lze získat ze Seznamu kódu ISSN. Podpole $a značí platné ISSN. 

A podpole $l označuje ISSN-L neboli Linking ISSN. ISSN-L umožňuje propojení mezi 

jednotlivými verzemi pokračujícího zdroje na různých nosičích. ISSN-L je definován 

v novém ISO standardu ISSN. Existovat bude vždy pouze jedno ISSN-L bez ohledu na to, 

kolik verzí pokračujícího zdroje existují. 

 Pole 035 obsahuje systémové číslo záznamu. Systémové číslo se uvádí do podpole $a. 

Do kulatých závorek se zapisuje kód instituce, který systémové číslo zapisuje.

 V poli 044 je uveden dvou nebo tříznakový kód označující zemi vydání nebo výroby. 

Podpole $c obsahuje kód subentity převzatý z International Organization for 

Standardization´s Codes for the representation of names of countries and their 

subdivisions – Part 1 : Country codes or Part 2 : Country subdivision codes (ISO 3166) 

[Marc 21, 2003, s. 044-2].

 Pole 210 obsahuje zkrácený název. První indikátor „1“ značí, že vedlejší záhlaví se 

vygeneruje. V podpoli $a je uveden zkrácený název a v podpoli $b kvalifikátor. Toto pole 

není v databázi katalogu ČNB uvedeno.

 V poli 222 je uveden klíčový název. 

 Pole 245 obsahuje hlavní název.

 V poli 246 se lze setkat s variantním názvem. První indikátor „3“ značí, že se generuje 

vedlejší záhlaví, ale negeneruje se poznámka. 
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 Pole 260 obsahuje nakladatelské údaje, tak jak je známe (v pořadí Místo vydání : Jméno 

nakladatele, rok vydání). První indikátor „3“ značí současné (nebo také posledního) 

nakladatele. Indikátor „2“ značí dočasného nakladatele. 

 Pole 720 obsahuje doplňkový údaj o nakladateli.

 V poli 856 – elektronická lokace a přístup k dokumentu. První indikátor „4“ značí, 

že přístup je přes protokol HTTP.

4.2.2 Závěr k záznamům webového sídla Digimanie.cz 

Už při prvním pohledu si lze všimnout, že záznam z národní databáze ISSN je mnohem 

stručnější než záznam z databáze katalogu České národní bibliografie. Je to dáno také tím, 

že ČNB popisuje dle formátu MARC 21 a Národní databáze ISSN popisuje dle formátu ISSN 

MARC 21. Zároveň je to dáno také tím, že záznamy z ČNB jsou reprezentativními záznamy, 

zatímco databáze ISSN zahrnuje ty zdroje, kterým bylo přiděleno mezinárodní standardní 

číslo ISSN.

Záznamy se mezi sebou nijak výrazně neliší. Česká národní bibliografie klade velký důraz 

na věcný popis, zatímco Národní databáze ISSN se věnuje hlavně údajům názvovým. Další 

rozdíly v jednotlivých záznamech jsou popsány v komentářích k jednotlivým příkladům. 

Webovému sídlu Digimanie.cz bylo přiděleno Mezinárodní standardní číslo seriálu ISSN.
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4.2.3 Záznam webového sídla Informačních systémů veřejné správy (ISVS)

Toto webové sídlo přináší nejnovější novinky ze světa informačních systémů veřejné správy 

a e-Governmentu jako takovém.

Obrázek 5 Domovská stránka Isvs.cz

4.2.3.1 Záznam z databáze katalogu ČNB

Záznam Isvs.cz na příkladu 12 pochází z databáze Národní knihovny České republiky. 

LDR -----nai-a22------a-4500 

FMT SE 

001 web20071762727 

003 CZ-PrNK 

005 20071115144735.0 

007 cr-cn-

008 071107c20019999xr--x-w-s-----0---b2cze--

015 $a cnb001762727 

022 $a 1802-6575 

040 $a ABA001 $b cze 

072 7 $a 35 $x Veřejná správa $2 Konspekt $9 15 

072 9 $a 350 $x Public administration and military science $2 Conspectus $9 15 

080 $a 007+004 $2 MRF 

080 $a 35 $2 MRF 

080 $a 35:004.738 $2 MRF 
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080 $a (0.034.2)004.738.12 $2 MRF 

222 0 $a Informační systémy veřejné správy 

24500 $a Informační systémy veřejné správy $h [elektronický zdroj] 

24633 $a ISVS.CZ 

24633 $a ISVSCZ 

260 $a Praha : $b Advice.cz, $c 2001-

310 $a Častá aktualizace 

3621 $a 2001-

500 $a Název z titulní obrazovky (verze z 7.11.2007) 

520 $a Portál zpravodajství o nejnovějším dění v oblastech informačních systémů veřejné správy a e-
Governmentu 

538 $a Způsob přístupu: World Wide Web 

65007 $a informační systémy $2 czenas 

65007 $a veřejná správa $2 czenas 

65007 $a elektronická veřejná správa $2 czenas 

65009 $a information systems $2 eczenas 

65009 $a public administration $2 eczenas 

65009 $a electronic government $2 eczenas 

655 7 $a www dokumenty $2 czenas 

655 9 $a www documents $2 eczenas 

85640 $u http://www.isvs.cz $q text/html $u URN:NBN:cz-nk20071620 $4 N 

929 $a Text 

930 $a cop. Avice.cz 

SYS 001762727 

Příklad  12 Záznam portálu Isvs.cz (Databáze NK ČR, 2001-)

Komentář k příkladu 10

 Opět se jedná o textový dokument (kód „a“ na pozici LDR/06) a integrační zdroj (kód „i“ 

na pozici LDR/07)

 Pole 007 obsahuje údaj o tom, že dokumentem je elektronický, vícebarevný zdroj, který je 

dálkově přístupný a neobsahuje údaj o rozměrech.

 Jelikož se jedná o webové sídlo, které je aktualizováno nepravidelně, je v poli 008 

na pozici 18 uveden znak „-“ pro neurčitelnou periodicitu. A na pozici 008/19 je uveden 

znak „x“ pro nepravidelnost. Pozice 008/21 značí, že se jedná o aktualizovanou website. 

A v poli 008/23 si lze všimnout kódu „s“, který značí, že daný dokument je přístupný 

v elektronické podobě.

 V poli 022 je uvedeno Mezinárodní standardní číslo seriálu ISSN. 
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 Pole 222 obsahuje Klíčový název. Toto pole obsahuje jedinečný název, který se přiděluje 

seriálu v souvislosti s mezinárodním standardním číslem seriálu (ISSN), které se zapisuje 

v poli 022 (Mezinárodní standardní číslo seriálu). Klíčový název je vytvořen z názvu 

seriálu, případně se doplňuje kvalifikátorem za účelem nezaměnitelnosti. 

 Pole 245 obsahuje údaje o názvu. V podpoli $h se uvádí obecné označení druhu 

dokumentu. 

 V poli 246 lze nalézt Variantní názvy. První indikátor „3“ značí, že se generuje vedlejší 

záhlaví, ale negeneruje se poznámka. Druhý indikátor „3“ značí, že jsou uvedeny další 

variantní názvy. Tyto variantní názvy se používají pouze v případě, že se podstatně 

odlišují od názvu v poli 245.

 V poli 260 se objevují tradičně zapsané Nakladatelské údaje.

 Pole 310 obsahuje informace o současné periodicitě. Jelikož se jedná o webové sídlo, je 

uvedena informace „Častá aktualizace“.

 Pole 362 obsahuje údaje o číslování. První indikátor značí, že je číslování uvedeno 

bez pevného číslování. Toto pole obsahuje údaj o začátku/ukončení číslování popisné 

jednotky a/nebo označení pořadí každé části. Údaje v poli odpovídají informacím v poli 

008/07-10 (Datum 1) a/nebo 008/11-14 (Datum 2). 

 Pole 500 obsahuje všeobecnou poznámku. V tomto záznamu se poznámka týká informace 

odkud převzali název dokumentu, v závorce upřesňuje datum (jelikož jsou webová sídla 

velice dynamická, může dojít ke změně názvu téměř kdykoliv).

 Pole 520 obsahuje resumé, atd.

 V poli 538 lze nalézt informaci o požadavcích na systém. V tomto případě nás záznam 

upozorňuje, že je potřeba mít přístup k internetu. 

 Pole 856 – Elektronické umístění a přístup. První indikátor značí, že způsob přístupu je 

přes HTTP. V podpoli $u je uvedena adresa elektronického přístupu. V podpoli $q typ 

elektronického formátu. 

 Protože dokument obsahuje pouze text, je pole 929 (typologie Dublin Core) užito pouze 

jednou.

 V poli 930 jsou uvedena práva k popisovanému zdroji. Pole 9XX se užívají prioritně 

v databázi katalogu ČNB.. 
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4.2.3.2 Záznam z Národní databáze ISSN

Následující záznam Isvs.cz ilustrovaný na příkladu 13 lze nalézt v národní databázi ISSN. 

FMT SE

LDR 00000cai-a2200253-i-4500

001 vtls001802657

003 ISSN

005 20090612152759.0

007 cr

008 081229c20049999xr-d||w|s||||||---b0cze-c

0220 $a 1802-6575 $2 34 $l 1802-6575

035 $a (ISSN)18026575

044 $c CZE

080 $a 35

080 $a 007

080 $a 004

2101 $a Inf. syst. veřej. správy

222 0 $a Informační systémy veřejné správy

24510 $a Informační systémy veřejné správy.

24613 $a ISVS.CZ

260 $a Praha : $b Advice.cz s.r.o., $c 2004-

7202 $a Advice.cz s.r.o.

85640 $u http://www.isvs.cz

SYS 000009258

Příklad  13 Záznam portálu ISVS.cz (Databáze ISSN, 2004-)

Komentář k příkladu 11

 Na pozici LDR/05 je kód „c“ označující opravený záznam. Jedná se o textový dokument 

(kód „a“ na pozici LDR/06) a o integrační zdroj (kód „i“ na pozici LDR/07). Na pozici 

LDR/18 kódem „i“ značíme formu katalogizačního popisu, zde ISBD. 
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 V poli 007 pro fyzický popis se lze dozvědět, že se jedná o elektronický zdroj (pozice 

007/00, kód „c“), který je přístupný dálkově (kód „r“, pozice 007/01).

 V poli 008 na pozici 18 je kód „d“, který značí, že periodicita je denní (narozdíl 

od databáze NKP, která opět uvádí v poli 008 na pozici 18 neurčitelnou periodicitu 

znakem „#“). Pozice 19 v poli 008 se neuvádí. V databázi NKP je na pozici 19 uveden 

znak „x“ pro nepravidelnost. Na pozici 008/21 je uveden kód „w“, který značí 

aktualizovanou website, která je (samozřejmě) v elektronické podobě (kód „s“ na pozici 

008/23). Na pozici 008/34 je uveden kód „0“, který označuje, že se jedná o postupně 

pokračující záznam. Zatímco v databázi NKP se na pozici 34 v poli 008 objevuje kód „2“, 

který označuje integrační záznam.

 V poli 022 je uvedeno Mezinárodní standardní číslo seriálu. Číslo ISSN se uvádí 

do podpole $a. V podpoli $l je uvedeno ISSN-L. ISSN-L umožňuje propojit různé verze 

pokračujícího zdroje. 

 Pole 035 značí systémové číslo, k němuž se vztahuje číslo uvedené v poli 001 

(Identifikační číslo).

 V poli 210 je uveden zkrácený název. První indikátor „1“ značí, že se vedlejší záhlaví 

generuje. 

 Pole 222 obsahuje klíčový název. 

 V poli 245 jsou uvedeny údaje o názvu a v poli 260 nakladatelské údaje.

 V poli 246 je uveden variantní název.  První indikátor „1“ značí, že se generuje poznámka 

i vedlejší záhlaví. Druhý indikátor „3“ značí, že jsou další variantní názvy.

 Pole 260 obsahuje nakladatelské údaje.

 V poli 720 je uvedeno vedlejší záhlaví, ovšem neověřené jméno. Toto pole se používá 

pro jméno, které je spojeno s dílem, ale není ověřené v souboru autorit nebo rejstříku. 

 V poli 856 je uveden elektronický přístup a umístění dokumentu. První indikátor „4“ 

značí, že je přístupný přes HTTP. 

4.2.4 Závěr k záznamům webového sídla Isvs.cz 

První rozdíl těchto záznamů lze spatřit již v návěští, kdy záznam z databáze ČNB uvádí 

na pozici 05 kód „n“ (nový záznam) a záznam z Národní databáze ISSN uvádí na té samé 

pozici kód „c“ (opravený záznam). V poli 003 jsou uvedeny instituce, které záznam vytvořili. 

Záznam z databáze ČNB vytvořili pracovníci z Národní knihovny ČR a záznam z Národní 

databáze ISSN, vytvořilo Národní centrum ISSN (Národní technická knihovna). Záznam 

z ČNB byl do katalogu zařazen v r. 2007, zatímco do Národní databáze ISSN v r. 2009 

(tuto informaci ilustruje pole 005). V poli 007 je v záznamu z databáze ČNB uvedena 

podrobnější informace než u záznamu z Národní databáze ISSN (viz komentář). Zdroji bylo 

přiděleno číslo ISSN, to ilustruje pole 022. V Národní databázi ISSN je uveden také kód 

ISSN-L. Také je v Národní databázi ISSN uvedeno pole 210, které v databázi ČNB není 

uvedeno. V databázi ČNB je uveden identifikátor URN v poli 856.
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Webovému sídlu Isvs.cz bylo přiděleno Mezinárodní standardní číslo seriálu ISSN.

4.2.5 Záznam webového sídla Inforum.cz

Obrázek 6 Domovská stránka Inforum.cz

Konference Inforum je zaměřena na používání elektronických informační zdrojů v různých 

oblastech lidského života. 

4.2.5.1 Záznam z databáze katalogu ČNB

Na příkladu 14 je uveden záznam webového sídla Inforum.cz z databáze ČNB.

LDR -----cai-a22------a-4500 

FMT SE 

001 web20051636788 

003 CZ-PrNK 

005 20071010171331.0 

007 cr-cn-

008 030718c19959999xr--x-w-s-----1---b2cze--

015 $a cnb001636788 

040 $a ABA001 $b cze 

0411 $a cze $a eng $h cze 

072 7 $a 02 $x Knihovnictví. Informatika $2 Konspekt $9 12 

072 9 $a 020 $x Library and information sciences $2 Conspectus $9 12 

080 $a 002:004 $2 MRF 

080 $a 004 $2 MRF 

080 $a 002.6 $2 MRF 
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080 $a 316.42:004 $2 MRF 

080 $a 659.2 $2 MRF 

080 $a 061.3 $2 MRF 

080 $a (062.534) $2 MRF 

1112 $a INFORUM (konference) 

24510 $a INFORUM ... $h [elektronický zdroj] : $b ... konference o profesionálních informačních zdrojích / 
$c pořádají AiP, VŠE 

24710 $a Infomedia $f 1995-1998 

260 $a Praha : $b Albertina icome Praha, $c [1995]-

310 $a Aktualizováno každoročně po dobu přípravy a konání konference 

3621 $a Vydáván od roku 1995 (CD ROM), od roku 1996 online 

500 $a Název z titulní obrazovky (verze z 23.5.2005) 

500 $a Součástí názvu každého vydání je čtyřčíslí běžného roku, součástí podnázvu je pořadové číslo 
konference 

520 $a Konference INFORUM, která je zaměřena výhradně na elektronické informační zdroje a jejich 
profesionální využívání, je ojedinělou akcí svého druhu v celé střední a východní Evropě. Uživateli 
těchto zdrojů jsou vedle informačních specialistů a knihovníků hlavně manažeři, vědečtí a výzkumní 
pracovníci, lékaři, vysokoškolští učitelé, specialisté na ICT, pracovníci státní správy, právníci, 
studenti apod. Obsahuje příspěvky z aktuálního ročníku plus archiv sborníků všech předešlých 
ročníků 

538 $a Způsob přístupu: World Wide Web 

65007 $a elektronické zdroje $2 czenas 

65007 $a informační technologie $2 czenas 

65007 $a informační instituce $2 czenas 

65007 $a informační společnost $2 czenas 

65007 $a informační služby $2 czenas 

65007 $a konference $2 czenas 

65009 $a electronic information resources $2 eczenas 

65009 $a information technology $2 eczenas 

65009 $a information centers $2 eczenas 

65009 $a information society $2 eczenas 

65009 $a information services $2 eczenas 

65009 $a conference $2 eczenas 

655 7 $a sborníky konferencí $2 czenas 

655 9 $a proceedings of conferences $2 eczenas 

7102 $a Albertina icome Praha (firma) $7 kn20010709231 $4 pbl 

7102 $a Vysoká škola ekonomická v Praze $7 kn20010709403 $4 orm 

85640 $u http://www.inforum.cz $q text/html $u URN:NBN:cz-nk20031277 $4 N 
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929 $a Text 

929 $a Image 

930 $a cop. Albertina icome Praha 

SYS 001636788 

Příklad  14 Záznam portálu Inforum.cz (Databáze katalogu NK ČR, 1995-)

Komentář k příkladu 12

 Z návěští na pozici LDR/05 je uveden kód „c“, to značí, že se jedná o opravený záznam. 

Jinak se opět jedná o textový dokument (kód „a“ LDR/06) a integrační zdroj (kód „i“ 

LDR/07). 

 Jedná se o elektronický zdroj (kód „c“ 007/00), který je přístupný dálkově (kód „r“ 

007/01). Je to zdroj vícebarevný (kód „c“ 007/03), jehož rozměry nelze použít (kód „n“ 

007/04).

 Periodicita je u tohoto zdroje neurčitelná, jelikož se jedná o webové sídlo (značí užití 

kódu „#“ na pozici 008/18). V závislosti na pozici 008/18 je uveden i znak „x“ na pozici 

008/19, který značí nepravidelnost. Z pozice 008/21 lze vyčíst, že se jedná 

o aktualizovanou website, která je přístupná v elektronické podobě (kód „s“ na pozici 

008/23). Pozice 008/29 obsahuje informaci o tom, že se jedná o materiál z konference 

(kód „1“).

 Pole 040 obsahuje údaj o zdroji katalogizace. Podpole $b označuje jazyk katalogizace.

 V poli 041 je uveden údaj o kódu jazyka. Podpole $a obsahuje údaj o kódu jazyka 

textu/zvukové stopy nebo mezititulků a podpole $h obsahuje kód jazyka originálu a/nebo 

předlohy pro překlad.

 Pole 111 obsahuje Hlavní záhlaví – jméno akce. Toto pole obsahuje jméno akce 

nebo konference, které bylo použito jako hlavní záhlaví. 

 Pole 245 obsahuje údaje o názvu. První indikátor značí, že se vedlejší záhlaví vytváří. 

V podpoli $a je uveden název, v podpoli $h obecné označení druhu dokumentu, v podpoli 

$b jsou uvedeny další údaje o názvu a v podpoli $c je uveden údaj o odpovědnosti. 

 V poli 247 je uveden předcházející název. První indikátor značí, že vedlejší záhlaví se 

vytváří. Toto pole obsahuje předcházející název nebo variantu názvu. 

 Pole 260 obsahuje nakladatelské údaje.

 Pole 310 obsahuje údaj o současné periodicitě.

 V poli 362 je uveden údaj o číslování. Tyto informace odpovídají poli 008/07-10 

(Datum 1).

 Pole 500 obsahuje všeobecnou poznámku. 

 Pole 520 obsahuje resumé, atd.
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 Pole 538 obsahuje poznámku k požadavkům na systém. Toto pole obsahuje u většiny 

záznamů způsob o přístupu k dokumentům. Vzhledem k tomu, že se jedná o webové 

sídlo, je vždy uveden „World Wide Web“.

 V poli 710 je uvedeno vedlejší záhlaví – jméno korporace. První indikátor „2“ značí, 

že jména jsou v přímém pořadí. V podpoli $4 je uveden kód role (pbl = publisher, 

vydavatel; orm = organizer of meeting, organizátor akce) [MARC 21, 2003, Příloha Z 20].

 V poli 856 je uveden elektronický přístup a umístění dokumentu. 

 Pole 929 (Typologie Dublin Core) je uveden dvakrát, jelikož dokument obsahuje text 

i obrázky. Uvádějí se pouze anglické výrazy.

 V poli 930 je opět uveden návrh opravy záznamu autority. 

4.2.5.2 Záznam z Národní databáze ISSN

Na následujícím příkladu je ilustrován popis sborníku české verze webového sídla 

Inforum.cz.

FMT SE

LDR 00000cai-a2200229-i-4500

001 vtls001801221

003 ISSN

005 20091102134648.0

007 cr

008 050517c20049999xr-a||w|s||||||---b0cze-c

0220 $2 34 $a 1801-2213 $l 1801-2213

035 $a (ISSN)18012213

044 $c CZE

080 $a 022

2101 $a Inforum Sb. $b (Čes. vyd.)

222 0 $a Inforum ... Sborník $b (České vyd.)

24510 $a Inforum ... Sborník.

260 $a Praha : $b Albertina icome Praha s.r.o., $c 2004-

7202 $a Albertina icome Praha s.r.o.
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7671 $t Inforum ... Proceedings (English ed.) $x 1801-2221

85640 $u http://sbornik.inforum.cz

SYS 000007842

Příklad  15 Záznam portálu Inforum.cz (Databáze ISSN, 2004-)

Komentář k příkladu 13

 V návěští na pozici 05 se kódem „c“ značí opravený záznam. Jedná se o textový 

dokument (kód „a“ na pozici LDR/06) a o integrační zdroj (kód „i“ na pozici LDR/07). 

Na pozici LDR/18 kódem „i“ značíme formu katalogizačního popisu, zde ISBD. 

 V poli 007 pro fyzický popis se lze dozvědět, že se jedná o elektronický zdroj (pozice 

007/00, kód „c“), který je přístupný dálkově (kód „r“, pozice 007/01).

 V poli 008 na pozici 18 je kód „a“, který značí, že periodicita je roční (narozdíl 

od databáze NKP, která opět uvádí v poli 008 na pozici 18 neurčitelnou periodicitu 

znakem „#“). Pozice 19 v poli 008 se neuvádí. V databázi NKP je na pozici 19 uveden 

znak „x“ pro nepravidelnost. Na pozici 008/21 je uveden kód „w“, který značí 

aktualizovanou website, která je (samozřejmě) v elektronické podobě (kód „s“ na pozici 

008/23). Na pozici 008/34 je uveden kód „0“, který označuje, že se jedná o postupně 

pokračující záznam. Zatímco v databázi NKP se na pozici 34 v poli 008 objevuje kód „2“, 

který označuje integrační záznam.

 Pole 035 značí systémové číslo, k němuž se vztahuje číslo uvedené v poli 001 

(Identifikační číslo) a jedná se vlastně o Mezinárodní standardní číslo ISSN.

 V poli 210 je uveden zkrácený název. První indikátor „1“ značí, že se vedlejší záhlaví 

generuje. 

 Pole 222 obsahuje informaci o klíčovém názvu. V podpoli $a je uveden klíčový název, 

v podpoli $b je uveden kvalifikátor.

 V poli 245 jsou uvedeny údaje o názvu a v poli 260 nakladatelské údaje.

 V poli 260 jsou uvedeny nakladatelské údaje.

 V poli 720 je uvedeno vedlejší záhlaví, ovšem neověřené jméno. Toto pole se používá 

pro jméno, které je spojeno s dílem, ale není ověřené v souboru autorit nebo rejstříku. 

 Pole 767 obsahuje informaci o publikaci v jiném jazyce než je originál. První indikátor 

„1“ znamená, že se generuje poznámka. V podpoli $x je uvedeno Mezinárodní standardní 

číslo seriálu dané jazykové verze.

 V poli 856 je uveden elektronický přístup a umístění dokumentu. První indikátor „4“ 

značí, že je přístupný přes HTTP. 
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4.2.6 Závěr k záznamům webového sídla Inforum.cz

Záznam z databáze ČNB neobsahuje ISSN, jelikož webové sídlo Mezinárodní standardní 

číslo seriálu ISSN nemá. Mezinárodní standardní číslo seriálu ISSN má online sborník, který 

ale není uveden v databázi ČNB. Záznam online sborníku je uveden v Národní databázi ISSN 

a zde je také uvedeno Mezinárodní standardní číslo seriálu ISSN.

Závěr je tedy takový, že sídlo jako celek nemá ISSN, ISSN má pouze část daného zdroje, a to 

je sborník. 

4.2.7 Záznam webového sídla Rvp.cz

Metodický portál www.rvp.cz vznikl jako podpora k zavedení vzdělávacích programů 

ve školách. Jeho účelem je shromáždit informace, ze kterých se učitelé mohou inspirovat 

a informovat ostatní o svých zkušenostech.

Obrázek 7 Domovská stránka Rvp.cz

4.2.7.1 Záznam z databáze katalogu ČNB

Záznam Rvp.cz na příkladu 16 pochází z databáze Národní knihovny České republiky.

LDR -----cai-a22------a-4500 

FMT SE 

001 web20091866994 

003 CZ-PrNK 

005 20100415105821.0 

006 m--------d--------

007 cr-cn-

008 090406c20079999xr--x-w-s-----0---b2cze--

015 $a cnb001866994 

022 $a 1802-4785 

file:///www.rvp.cz 
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040 $a ABA001 $b cze 

072 7 $a 37.016 $x Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice $2 Konspekt $9 22 

072 9 $a 375 $x Curricula $2 Conspectus $9 22 

080 $a 371.671 $2 MRF 

080 $a 37.0 $2 MRF 

080 $a 37.011.3-051 $2 MRF 

080 $a 373.3 $2 MRF 

080 $a 373.54 $2 MRF 

080 $a 371.214 $2 MRF 

080 $a (0.034.2)004.738.12 $2 MRF 

24500 $a Digitální učební materiály RVP $h [elektronický zdroj] 

24700 $a Digitální učební materiály : $b prostor pro učitele, kteří hledají, tvoří a sdílí učební materiály 

260 $a Praha : $b Výzkumný ústav pedagogický v Praze 

310 $a Časté aktualizace 

3621 $a Vychází od 2007? 

500 $a Název z titulní obrazovky (verze z 6.4.2008) 

520 $a Stránky obsahují digitální učební materiál, které mají pomoct pedagogům předškolního, 
základního a gymnaziálního vzdělání 

538 $a Způsob přístupu: World Wide Web 

65007 $a učební texty $2 czenas 

65007 $a vzdělávání $2 czenas 

65007 $a pedagogové $2 czenas 

65007 $a základní školy $2 czenas 

65007 $a gymnázia $2 czenas 

65007 $a vzdělávací programy $2 czenas 

65009 $a educational texts $2 eczenas 

65009 $a education $2 eczenas 

65009 $a educationalists $2 eczenas 

65009 $a elementary schools $2 eczenas 

65009 $a high schools $2 eczenas 

65009 $a educational programs $2 eczenas 

655 7 $a www dokumenty $2 czenas 

655 9 $a www documents $2 eczenas 

7102 $a Výzkumný ústav pedagogický v Praze $7 kn20021115004 

85640 $u http://dum.rvp.cz/ $u URN:NBN:cz-nk20094828 $q text/html $4 N 
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85642 $3 Blogy Digitálních učebních materiálů $u http://blog.rvp.cz $u URN:NBN:cz-nk20094916 $q 
text/html $4 N 

929 $a Text 

SYS 001866994 

Příklad  16 Záznam portálu Rvp.cz (Databáze katalogu NK ČR, 2005-)

Komentář k příkladu 14

 V návěští je uveden kód „i“ (LDR pozice 07), který značí, že se jedná o integrující zdroj. 

Tento dokument je textový, to značí kód „a“ na pozici LDR/06.

 Jelikož se jedná o elektronický zdroj, je tato skutečnost uvedena v poli 007 kódem „c“ 

(pozice 007/00). Tento zdroj je dálkově přístupný (kód „r“ na pozici 007/01). V tomto poli 

se uvádějí i další informace – jedná se o vícebarevný zdroj (kód „c“ pozice 007/03), jehož 

rozměry není možno použít (kód „n“ pozice 007/04). 

 V poli 008 je uveden kód „w“ pro aktualizovanou website (pozice 008/21). Webové sídlo 

je samozřejmě přístupné v elektronické podobě (kód „s“ na pozici 008/23). Aktualizace 

tohoto sídla nejsou známy, nebo jsou nepravidelné. Tato nepravidelnost je vyjádřena 

kódem „x“ na pozici 008/19.

 Pole 022 obsahuje Mezinárodní standardní číslo seriálu.

 V poli 040 je uveden zdroj katalogizace. V podpoli $a je uveden kód agentury, která 

zajišťuje katalogizaci. V podpoli $b je uveden jazyk katalogizace.

 V poli 245 se uvádí názvové údaje. V podpoli $a je uveden hlavní název, v podpoli $h je 

uveden druh dokumentu a v podpoli $b podnázev.

 Pole 247 je uveden předcházející název. V podpoli $a je uveden hlavní či zkrácený název. 

V podpoli $b se uvádí další údaje o názvu. 

 V poli 260 jsou uvedeny nakladatelské údaje. 

 V poli 310 je uveden údaj o současné periodicitě. V databázi NKP se v tomto poli vždy 

objevuje údaj „častá aktualizace“.

 Pole 362 je polem pro uvedení data vydání a/nebo postupného vydávání. První indikátor 

„1“ značí, že se jedná o neformátovanou poznámku.

 V poli 500 je uvedena všeobecná poznámka.

 V poli 520 je uvedena neformalizovaná poznámka. Může to být resumé, výtah, anotace, 

předmět, nebo jen fráze popisující dokument [Marc 21, 2003, s. 520-1]. Text poznámky se 

uvádí v podpoli $a.

 Pole 538 obsahuje informaci o možnosti přístupu ke zdroji.

 V poli 710 je zapsáno vedlejší záhlaví. V podpoli $4 je uveden kód role, kterou daný ústav 

zastává – pbl = publisher, čili vydavatel. První indikátor „2“ značí, že jméno je uveden 

v invertovaném tvaru.
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 V poli 856 je uveden elektronický přístup k dokumentu a jeho umístění. Hodnota 4 

v prvním indikátoru značí, že přístup k elektronickému zdroji je možný pomocí HTTP 

protokolu (Hypertext Transfer Protocol – protokol pro distribuci hypertextových 

dokumentů). Podpole $q obsahuje identifikaci typu elektronického formátu, který určuje 

způsob zobrazování zdroje. Druhý indikátor „2“ označuje související zdroj, který je nutno 

specifikovat v podpoli $3.

 Protože dokument obsahuje pouze text, je pole 929 (typologie Dublin Core) užito pouze 

jednou.

 V poli 930 je uveden návrh opravy záznamu autority. 

4.2.7.2 Záznam z Národní databáze ISSN

Záznam Rvp.cz na příkladu 17 pochází z národní databáze ISSN.

FMT SE

LDR 00000cai-a2200241-i-4500

001 vtls001802478

003 ISSN

005 20090820084942.0

007 cr

008 070403c20069999xr-k||w|s||||||---b0cze-c

0220 $2 34 $a 1802-4785 $l 1802-4785

035 $a (ISSN)18024785

044 $c CZE

080 $a 371

080 $a 37

2101 $a Metod. portál RVP

222 0 $a Metodický portál RVP

24510 $a Metodický portál RVP.

24613 $a Metodický portál rámcových vzdělávacích programů

260 $a Praha : $b Výzkumný ústav pedagogický, $c 2006-

7202 $a Výzkumný ústav pedagogický
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85640 $u http://www.rvp.cz

SYS 000009085

Příklad  17 Záznam portálu Rvp.cz (Národní databáze ISSN, 2006-)

Komentář k příkladu 15

 V návěští je na pozici 05 uveden kód „c“, což naznačuje, že se jedná o opravený záznam. 

Kód „a“ na pozici LDR/06 označuje textový dokument a kód „i“ (pozice LDR/07) značí 

integrující zdroj.

 V poli 007 je z kódů „c“ a „r“ patrné, že se jedná o elektronický (kód „c“ na pozici 

007/00) dálkově přístupný zdroj (kód „r“ na pozici 007/01).

 V poli 008 na pozici 21 se vyskytuje kód „w“, který označuje aktualizovanou website. 

Na pozici 18, který značí periodicitu je uveden kód „k“ = průběžně aktualizováno. 

Na pozici 008/34 je uveden kód „0“, který označuje, že se jedná o postupně pokračující 

záznam. Zatímco v databázi NKP se na pozici 34 v poli 008 objevuje kód „2“, který 

označuje integrační záznam.

 V poli 022 se uvádí Mezinárodní standardní číslo seriálu. V podpoli $2 je uveden zdroj 

ISSN. Soupis kódů je uveden v List of ISSN Centre Codes.

 V poli 035 je uvedeno systémové číslo.

 V poli 210 je uveden zkrácený název. První indikátor „1“ značí, že se vedlejší záhlaví 

generuje. 

 Pole 222 obsahuje klíčový název. 

 V poli 245 jsou uvedeny údaje o názvu.

 V poli 246 je uveden variantní název.  První indikátor „1“ značí, že se generuje poznámka 

i vedlejší záhlaví. Druhý indikátor „3“ značí, že jsou další variantní názvy.

 V poli 260 jsou uvedeny nakladatelské údaje.

 V poli 720 je uvedeno vedlejší záhlaví, ovšem neověřené jméno. Toto pole se používá 

pro jméno, které je spojeno s dílem, ale není ověřené v souboru autorit nebo rejstříku. 

 V poli 856 je uveden elektronický přístup a umístění dokumentu. První indikátor „4“ 

značí, že je přístupný přes HTTP. 

4.2.8 Závěr k záznamům webového sídla Rvp.cz

Webovému sídlu Rvp.cz bylo přiděleno Mezinárodní standardní číslo seriálu ISSN. 

V záznamu z databáze ČNB si lze všimnout, že je kladen velký důraz na věcné zpracování. Je 

zde uveden kód URN (v poli 856). Kód URN se přiděluje pouze těm zdrojům WebArchivu, 

na něž byla sepsána smlouva s vydavatelem. 

Záznamy z Národní databáze ISSN jsou téměř všechny stejné, zaměřují se především 

na názvové údaje. 
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5 ZÁVĚR

Internet je v současné době nedílnou součástí našeho života. Je prioritním zdrojem 

pro miliony uživatelů. Na internetu může publikovat téměř kdokoli, proto vzrůstá také počet 

webových sídel kosmickou rychlostí. Problémem je potom kvalita webových sídel 

a informací v nich. Na druhou stranu také internet nabízí celou řadu hodnotných zdrojů, která 

vycházejí pouze online. Je to dáno možnostmi, které internet nabízí.

Internetové vyhledávače prozatím stále nenabízejí zcela uspokojivé výsledky při pokusu 

o organizaci internetových zdrojů. Proto je nejvhodnější metodou katalogizace webových 

sídel. Je zde i několik odpůrců, kteří se domnívají, že katalogizace tak dynamických zdrojů 

není zcela na místě. Jedním z hlavních argumentů je časová náročnost a s tím spojené vysoké 

finanční náklady. Proto se odborníci snaží vyvíjet softwarové nástroje, jejichž podstatou je 

automatické zpracování. Metadatový formát Dublin Core se uplatnil v řadě knihovnických 

projektů a digitálních knihoven a logicky z toho plyne potřeba konverze mezi Dublin Core 

a knihovnickým formátem MARC 21. Tabulku konverze, která ukazuje zjednodušený přehled 

vztahů mezi prvky metadatového formátu Dublin Core a poli formátu MARC, vychází

z mapování Dublin Core-MARC Kongresové knihovny.

Popis webových sídel jakožto elektronických pokračujících zdrojů se liší od popisu tradičních 

dokumentů ve dvou směrech – v popisu měnících se vlastností a v poskytnutí informace 

o přístupu k nim. Je užíváno také více poznámek, to je dáno z důvodu chybějících údajů 

nezbytných pro popis. Problémem se jeví také chybějící či neúplné nakladatelské údaje. 

V Národní knihovně České republiky se elektronické online zdroje registrují od r. 2003 

v rámci projektu WebArchiv od r. 2000. WebArchiv řeší otázku dlouhodobého uchování 

a zpřístupnění „domácích“ webových sídel. Záznamy vznikající v Národní knihovně České 

republiky jsou poté integrovány do databáze České národní bibliografie. V rámci Národní 

technické knihovny jsou webová sídla zpracovávána od r. 1998 v rámci Národní databáze 

ISSN. V plném rozsahu se zde začala identifikovat až v r. 2000.

Záznamy ze dvou velkých registračních databází (Česká národní bibliografie a Národní 

databáze ISSN) se liší popisem, množstvím záznamů webových sídel, užíváním jiných 

principů při výběru sídel k popisu a také se liší v bibliografickém popisu. Česká národní 

bibliografie popisuje své záznamy podle formátu MARC 21. Zatímco Národní centrum ISSN 

využívá k popisu formát ISSN MARC 21. 
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Klíčovou součástí bakalářské práce byla prezentace výsledků analýzy vybraných

bibliografických záznamů webových sídel ve formátu MARC 21 a ISSN MARC 21. Pro tuto 

analýzu byly náhodně vybrány existující záznamy webových sídel z databáze České národní 

bibliografie zajišťované NK ČR a z Národní databáze ISSN zajišťované NTK.

Knihovny by se měly v současnosti ubírat směrem nových trendů – měly by se zaměřit 

na uživatele a uspokojení jeho potřeb. Také by bylo vhodné otevřít se spíše „informačnímu“ 

či „počítačovému“ prostředí, které pracuje s různými metadatovými formáty.

Samozřejmě, že je zcela nemožné zkatalogizovat celý internet. Je nutno stanovit odpovídající 

selekční kritéria. I přesto se však jedná o velmi náročný úkol.

Konkurencí ke knihovním katalogům jsou internetové vyhledávače. Ty zatím nenabízejí 

dostatečně uspokojivé možnosti vyhledávání, ale mezi uživateli jsou stále velmi oblíbené. 

Postupem doby uvidíme, zda knihovní katalogy obstojí v jejich konkurenci. Budoucnost 

katalogizace je samozřejmě také úzce spjata s budoucností knihoven samotných. Uživatelé 

současné digitální doby jsou zvyklí získat informace ihned, s vynaložením malého úsilí 

a pokud možno z pohodlí domova. Vyhledávání v katalogu knihovny je pro ně poměrně 

složitým procesem (v porovnání s vyhledáváním za pomoci internetového vyhledávače). 

Změny v katalogizační praxi se budou týkat i katalogizátorů samotných. Katalogizátoři budou 

pracovat v dynamicky se měnícím prostředí a je třeba, aby se do budoucna katalogizátoři 

vzdělávali v oblasti nových standardů pro popis. Samozřejmostí by měla být spolupráce 

katalogizátora s jiným odborníkem týkající se rozvoje nových vhodných standardů pro popis 

těchto dynamicky se měnících typů dokumentů. Zkušenosti a znalosti katalogizátorů 

se uplatní i v budoucnu. Záleží jen na katalogizátorech samotných, jak se přizpůsobí novým 

podmínkám.
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