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Úvod
Jako téma pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala Věcné zpracování v Národní knihovně
České Republiky především z toho důvodu, ţe jsem v této instituci dva roky pracovala
v oddělení věcných autorit a věcného zpracování. Díky tomu jsem mohla hlouběji proniknout
do knihovnické profese, porozumět metodice věcného zpracování v knihovnické praxi a
částečně proniknout i do problematiky současných trendů ve věcném zpracování vůbec.
Mohla jsem porovnat ideální knihovnickou práci s realitou. Současně jsem se jako donedávna
laický uţivatel knihovních sluţeb, snaţila dívat na problematiku knihovnické praxe s větším
porozuměním pro potřeby neodborné veřejnosti.
Údaje věcného pořádání informací jsou základními údaji, skrze které uţivatel vyhledává,
orientuje se v katalozích, databázích a informačním prostředí obecně, jelikoţ pojednávají o
předmětu dokumentu. V současnosti existuje mnoho různých způsobů, jak přístup
k informacím skrze věcné údaje uţivateli co nejvíce zjednodušit, ať uţ uţitím přirozeného
jazyka či vstřícným grafickým rozhraním. Se systémem knihovnické práce a odborné práce
s tříděním informací však veřejnost bývá seznámena jen minimálně. To občas vede k špatné
orientaci v informačním prostředí a k minimálnímu, či ţádnému vyuţívání dostupných zdrojů.
V úvodu mé práce krátce popisuji strukturu Národní knihovny v oblasti budování a
zpracování jejích fondů. Další část se věnuje obecné problematice a významu obsahové
analýzy a věcného třídění informací, selekčním jazykům, blíţe pak pojednává o pořádání
informací a selekčních jazycích uţívaných v Národní knihovně ČR.
V nejobsáhlejší části své práce se zabývám nástroji věcného zpřístupnění informačních zdrojů
v Národní knihovně a samotnými údaji věcného popisu a to vţdy jak z pohledu
knihovnického profesionála, tak i z pohledu koncového uţivatele. Postupně se věnuji
souborům autorit, MDT, metodě konspektu a projektům z tohoto schématu vycházejícím a
samotnému procesu věcného zpracování, který má v závěru poskytnout uţivateli co
nejpřesnější selekční obraz dokumentu a celkovou orientaci v problematice. V kaţdé části, se
snaţím vyzdvihnout přednosti významné pro koncového uţivatele a přednosti podstatné
z knihovnického hlediska a jejich srovnání. Konkrétněji budu definovat popis různých druhů
dokumentů, především textových a celý postup demonstruji na formátu MARC 21, se kterým
jsem v praxi pracovala a který obsahuje veškeré údaje věcného zpracování.
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Předposlední část práce je věnována dalším činnostem a vylepšením, které Národní knihovna
nabízí laickým uţivatelům i odborníkům a institucím, a které obohacují moţnosti věcného
třídění informací. Objasňuji význam sdílené katalogizace, meziknihovní spolupráce a
harmonizaci pravidel katalogizace. Ta usnadňuje práci jak knihovnické odborné veřejnosti,
tak dostupnost informací laickému uţivateli. Zmiňuji nejnovější sluţby, jakými jsou
Cataloguing in Publication či skenování a indexování obsahů publikací.
V posledních dvou kapitolách shrnuji obecné poţadavky na přístup k informacím a moţnosti,
které nabízí Národní knihovna. Reflektuji současné trendy ve věcném zpracování, výzvy a
inspiraci pro knihovny přicházející z prostředí internetu. Na základě současného stavu
v Národní knihovně a celosvětových trendů naznačuji moţné cesty vývoje věcného pořádání
informací do budoucna.
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1 Národní knihovna České republiky, rozsah,
funkce a organizační struktura
Národní knihovna je největší knihovnou v České republice a obsahuje šest milionů kniţních
jednotek. Její hlavní funkcí je získávání a uchovávání veškeré významné literatury vydané na
území státu, dále vytváří národní bibliografii a udrţuje reprezentativní fond významné
zahraniční, především odborné literatury a dále literaturu související s Českem a národní
historií jako takovou. Působí jako národní bibliografické informační centrum a je
koordinátorem

a

garantem

spolupráce

s regionálními

knihovnami

České

republiky.[NĚMCOVÁ, 2003] Z uţivatelského hlediska by měla poskytovat občanům tohoto
státu bezplatný přístup k informacím o dostupných či jen existujících publikacích.
V některých případech je knihovna schopná tyto publikace zapůjčit ke studijním účelům.
Poskytuje také sluţby jako jiné knihovny zřizované stejným způsobem. Kromě výpůjčních
sluţeb (včetně mezinárodní výpůjční sluţby, která umoţňuje objednání dostupné publikace ze
zahraniční knihovny) slouţí dále jako informační centrum, je ze zákona povinná poskytnout
ţadateli informace bibloigrafického a faktografického charakteru v referenčních sluţbách,
které jsou zdarma. Nezastupitelnou úlohu by měla hrát při poskytování sluţby
zprostředkování informací z činnosti orgánů státní správy a samosprávy. Do jisté míry jsou
tyto klasické knihovní sluţby omezené specifičností jejího fondu, který osahuje mimo jiné i
bohaté historické sbírky, jejichţ nejvzácnější součástí je přibliţně 15 000 rukopisů a 200 000
starých tisků. Výjimkou jsou také publikace v Národním konzervačním fondu. Ty knihovna
poskytuje jen k závaţným studijním účelům především proto, ţe hlavní funkcí fondu je jejich
uchování. Samotný fond je poměrně specifický svým odborným zaměřením (především
přírodních a společenských věd) vyplývajícím z potřeb nejčastějšího uţivatele knihovny,
který je definován jako vysokoškolsky graduovaný, pracovník výzkumu či vzdělávání nebo
student.
Národní knihovna nabízí také standardně sluţby rešeršní (které odpovídají na sloţitější dotazy
vyţadující delší práci), které jsou zpoplatněné. Poskytuje reprografické sluţby, přístup
k internetu a digitální knihovně či dalším licencovaným databázím. Tyto funkce jsou
definované v Knihovním zákoně 257/2001 Sb. a návazných prováděcích přepisech.
Národní knihovna je podobně jako další dvě knihovny (Moravská zemská knihovna a
Tiskárna pro nevidomé) státní příspěvkovou organizací, jejímţ zřizovatelem je Ministerstvo
kultury ČR. Je centrem systému knihoven, vykonává tedy koordinační funkci a funkci
6

hlavního garanta. Roční přírůstek fondu činí 70 tisíc titulů a má přibliţně 25 tisíc
registrovaných uţivatelů. [NÁRODNÍ, 2010] Hlavní budovu tvoří barokní komplex bývalého
jezuitského kláštera Klementinum, součástí je i Centrální depozitář v Hostivaři. Slovanská
knihovna je samostatnou součástí knihovny a specializuje se na slavistickou literaturu.

1.1 Jednotlivé úseky a oddělení v NK a jejich práce
Organizační řád knihovny definuje jednotlivé útvary národní knihovny. V mé práci se budu
věnovat pouze organizaci úseku novodobých fondů a sluţeb, vzhledem k tomu ţe právně
v něm probíhá věcné zpracování dokumentů a procesy, na které navazuje, či které navazují na
něj.
V jeho kompetenci je v podstatě hlavní rozvoj knihovnických činností. Systematicky
doplňuje, zpracovává, spravuje a ochraňuje národní konzervační fond a univerzální knihovní
fondy a studijní fond. Prostřednictvím příslušných odborných útvarů zajišťuje v oblasti své
působnosti koncepční, koordinační, metodickou a kontrolní činnost a spolupráci na národní i
mezinárodní úrovni a podílí se na výzkumné a vývojové činnosti.[NÁRODNÍ, 2004]

1.1.1 Odbor doplňování fondů
Odbor doplňování fondů tvoří první zastávku na cestě knihy do knihovního fondu.
Oddělení doplňování domácích dokumentů přijímá a kontroluje povinné výtisky. Vede
prvotní evidenci dokumentů a zpracovává statistiky publikační činnosti na našem území.
Oddělení doplňování zahraničních dokumentů má na starosti zahraniční produkci, jejíţ
výběr je v jeho kompetenci. Je národním centrem pro mezinárodní výměnu publikací,
zajišťuje zpracování zahraničních dokumentů, jejich prvotní evidenci.
Oddělení mezinárodních agentur představuje národní agenturu ISBN a ISMN, spolupracuje
s Mezinárodní agenturou ISBN a ISMN a s dalšími národními a skupinovými agenturami. Ve
spolupráci s Českým národním střediskem ISSN zajišťuje provoz systému mezinárodního
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standardního číslování seriálových publikací (gesce za oblast netechnických věd). Podílí se na
tvorbě a revizi mezinárodních norem ISO pro oblast ISBN a ISMN.

1.1.2 Odbor zpracování fondů
Na jeho úrovni probíhá komplexní zpracování, nebo také vytváření metadat pro publikace
směřující do Národního konzervačního fondu, Univerzálního knihovního fondu a studijního
fondu knihovny. Zároveň plní funkci národní bibliografické agentury a agentury CIP
(cataloging in publication). Je centrem Souborného katalogu České Republiky a správcem
národních autorit. V této oblasti se věnuje také výzkumné činnosti a vývoji. Sleduje
celosvětové trendy a na jejich základě určuje jednotnou katalogizační politiku NK a
kooperujících knihoven, které na její tvorbě spolupracují. Jednotlivá oddělení koordinují
projekty sdílené a koopeativní katalogizace a to tu část, která je pod jejich správou. Právě
součást tohoto odboru tvoří oddělení věcného zpracování. Jeho vliv zdaleka nedosahuje pouze
úrovně knihoven. Na základě zařazení dokumentů, které probíhá na úrovni odboru zpracování
fondů, mohou být vyřazeny z ţádosti o grant například i publikace, neodpovídající k udělení
grantu poţadované formě.
Oddělení jmenného zpracování
Zajišťuje zpracování domácí produkce knih a bohemikální produkce 19. stol. podle platných
mezinárodních a národních norem. Funguje jako národní agentura CIP a koordinuje sdílenou
katalogizaci na úrovni jmenného popisu.
Oddělení národních věcných autorit a věcného zpracování
Oddělení národních věcných autorit a věcného zpracování je oddělením, ve kterém probíhá
samotná obsahová analýza, na jejímţ základě je dokument věcně zpracován. Toto oddělení
zpracovává veškerou jak zahraniční, tak tuzemskou literaturu. Kvalitní jazyková vybavenost
katalogizátorů je tedy vysoce ţádoucí. Zodpovídá za systematické vytváření a správu souborů
národních věcných autorit v rámci České národní bibliografie a elektronického katalogu. Je
zároveň národní agenturou pro klasifikační systém MDT (mezinárodní desetinné třídění) a
podílí se na významných projektech souvisejících s problematikou věcného pořádání
informací a selekčních jazyků. Důkladnému rozboru práce tohoto oddělení a této fázi se budu
věnovat v další kapitole.
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Speciální dokumenty, jakými jsou například elektronická zdroje na fyzických nosičích,
grafické, kartografické, audiovizuální či zvukové dokumenty jsou zpracovávány samostatně
v oddělení zpracování speciálních dokumentů.
Oddělení národních jmenných autorit
Oddělení národních jmenných autorit vytváří průběţně aktualizovanou bázi národních
jmenných autorit. Jmenná autorita můţe být i předmětem dokumentu a je tedy věcným
selekčním údajem a na rozdíl od autora dokumentu je jako takový zaznamenán na adekvátní
pozici v záznamu.
Další oddělení
Do odboru zpracování fondů se řadí také ještě oddělení souborných katalogů, které zajišťuje
především správu souborného katalogu a koordinuje spolupráci CASLIN (Czech and Slovak
Library Information Network), jehoţ jádro tvoří Souborný katalog ČR a jako projek vyustíl
do JIB (jednotné informační brána). Posledním útvarem je referát přípravy záznamů pro
digitalizaci, který doplňuje chybějící jmenné a věcné zpracování u dokumentů připravovaných
k digitalizaci. [ORGANIZAČNÍ ŘÁD, 2004]
Věcné zpracování dokumentu se promítá do většiny procesů a sluţeb, které Národní knihovna
poskytuje.
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2 Věcné pořádání informací a jeho význam
Věcným pořádáním informací se rozumí organizace a reprezentace zaznamenaných informací
s cílem zajistit efektivní vyuţívání údajů, informací a poznatků obsaţených v informačních
zdrojích. Pořádání informací zahrnuje vytváření organizovaných souborů identifikačních a
obsahových informací získaných informační analýzou dokumentu podle předem stanoveného
systému. Podle typu vstupních informací se vyčleňuje identifikační pořádání informací a
věcné pořádání informací. [KOVÁŘ,1984]
Jde o nezbytnou činnost organizace lidských vědomostí tak, aby mohly být dále vyuţívány.
Ve své postatě jde o to, vytvořit jakýsi systém lidského univerza, který by identifikoval
jednotlivé oblasti lidských vědomostí a k těmto oblastem mohly být přiřazeny další
informace. I relativně malý soubor informací jiţ vyţaduje jistý systém, na jehoţ základě
budou tyto informace vyhledatelné (příkladem mohou být malé domácí knihovny, které jsou
organizovány zcela neprofesionálně, nicméně i v nich vzniká, často ţivelně, určitý systém).
To se zdá o to více důleţité v době informační exploze a informační společnosti vůbec. Ţádný
uţivatel informačního systému není schopen projít veškeré primární prameny a věcné
zpracování je součástí tvorby nezbytných sekundárních informačních pramenů, tedy popisu
dokumentů. Nicméně pokusy o věcné pořádání informací a vytvoření prvních klasifikačních
systémů vznikaly uţ v dobách historických.
V současnosti je schopnost vyhledat relevantní informace ve vhodnou dobu obrovskou
konkurenční výhodou a to především v exaktních oborech, nicméně to platí stále více i pro
obory společenské. Dnes stojíme před výzvou ke změně, protoţe nové technologie přinesly
ohromné rozšíření moţností a je otázkou, jestli jsou všechny klasické přístupy k pořádání
informací stále relevantní. Je ale třeba podotknout, ţe metod věcného pořádání informací je
mnoho a dokonalosti nebylo dosaţeno nikdy, vzhledem k tomu, ţe kaţdá systematizace
znamená zjednodušení, coţ na druhou stranu vede i k jisté deformaci. Modely a kategorie si
lidská bytost vytváří v podstatě po celý svůj ţivot a díky nim si usnadňuje orientaci obecně a
mnohdy tyto modely vedou k omylům v soudech. I kdyţ tedy není ţádný z existujících
modelů dokonalý, je to prozatím jediný moţný způsob orientace v lidském vědění a ve světě
vůbec.
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2.1 Obecné principy obsahové analýzy
V informačních institucích a ve většině paměťových institucích, které své sbírky či fondy
zpřístupňují také, probíhají čtyři základní procesy.


výběr a akvizice (zjišťování a získávání);



vstupní zpracování;



ukládání informací;



zpřístupňování (výstupní zpracování) [KOVÁŘ, 1976].

Především první dvě činnosti jsou odvislé od komplexní analýzy dokumentu, která tvoří
základní vstupní prvek jakéhokoliv věcného pořádání informací. V podstatě by měla být i
v základu budování kvalitního knihovního fondu, který by měl svým sloţením odpovídat
určité dané politice a jediným způsobem, jakým si lze utvořit představu o tématech, která jsou
v knihovně jiţ dostatečně zastoupena a tématech, v nichţ je fond omezen. Inteligentní
porozumění textu je základem, jelikoţ převáţná část knihovních fondů je tvořena právě
textovými informacemi. Národní knihovna je v tomto směru výjimečná svou archivační
funkcí, kdy na základě práva povinného výtisku eviduje veškerou tuzemskou produkci a
tematický výběr se v tomto případě omezuje především na zahraniční literaturu.
Základem obsahové analýzy je tedy inteligentní porozumění textu a jejím cílem je vytvoření
sekundárního informačního pramene. Výstupů získaných na základě obsahové analýzy je
několik druhů a všechny nemusí mít nutně za účel pořádání informací. Můţe se jednat
například o anotace, abstrakt čí klíčová slova vyuţívaná ve věcné katalogizaci. Kaţdý z těchto
výstupů se zabývá předmětem (obsahem) dokumentu, který se snaţí charakterizovat jasnou a
stručnou formou. Je to také základní rozdíl mezi identifikační analýzou, která popisuje
dokument pouze na podkladě morfologických znaků a to na podkladě údajů titulního listu,
patitulního listu, tiráţe, obsahu, předmluvy, úvodu a doslovu za účelem vytvoření jmenného
(identifikačního) záznamu.[KOVÁŘ,1984]

ačkoliv i tyto znaky mohou být důleţitým

vodítkem pro obsahovou analýzu
Hlubším a náročnějším výstupem je anotace či abstrakt. Abstrakt je relativně dlouhý text,
který by měl poskytnout ucelenou představu o dokumentu, nejčastěji článkového charakteru.
Jeho tvorba je časově nejnáročnější a měl by obsahovat všechny podstatné informace
v dokumentu. Jeho základem je přirozený jazyk, redukovaný pouze obsahově, tzn. jazyk,
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jaký běţně pouţíváme. To platí i o anotaci, která je však kratším útvarem, redukovanějším
neţ abstrakt. Jejím cílem není zkoncentrovat informace ve článku obsaţené do co nejkratší
podoby a v jistém smyslu ho nahradit. Má pouze poskytnout představu o informacích, které
jsou v něm obsaţené. Oba tyto produkty obsahové analýzy nemají primárně slouţit k pořádání
informací ani k jejich vyhledání, ale především k efektivnímu a detailnějšímu informování o
obsahu dokumentu. Přesto jejich tvorba s věcným pořádáním souvisí a v podstatě kaţdý
odborník, zabývající se pořádáním informací je nucen pouţít stejné mentální postupy.
V praxi knihovních katalogů se nevytváří ani anotace, ani abstrakty (obě formy jsou typické
například pro odborné časopisy) ale obsah dokumentu se indexuje, je tedy vyjádřen
lexikálními jednotkami, věcnými selekčními prvky, které reprezentují obsah (ať uţ jde o slova
přirozeného jazyka, nebo dohodnuté kódy jazyka umělého). Od předešlých příkladů se liší
tím, ţe výstup analýzy je vyjádřen tak, aby na jeho základě mohlo dojít k pořádání informací
a aby bylo moţné tyto informace zpětně vyhledat. Pro uţivatele nejvstřícnější a nejznámější
produkt věcného pořádání jsou tzv. klíčová slova (tj slova charakterizující obsah dokumentu.
Pořádání můţe být předmětové či systematické a jeho vyjadřovacím jazykem jsou selekční
jazyky (taktéţ předmětové nebo systematické), tedy jazyky různou měrou formalizované a
umoţňující strukturaci jednotlivých jednotek.
Tyto různé produkty obsahové analýzy vychází ze stejné intelektuální činnosti redukce a
kondenzace textu. Samotný abstrakt můţe být dobrým zdrojem vhodných věcných selekčních
prvků (slov dokument popisujících) na jejichţ základě je pak dokument zařazen (tříděn).
Soustava věcných selekčních prvků pak poskytuje selekční obraz dokumentu, tedy představu
o tom, jakým tématům odpovídá jeho obsah.
Hlavními zdroji pro obsahovou analýzu jsou (pro potřeby věcného pořádání):


název



referát, abstrakt, anotace



obsah (resp. názvy kapitol a podkapitol)



úvod (předmluva) a závěr (doslov) ilustrace, tabulky, grafy, fotografie, schémata a jiné popisy;



zvýrazněná (podtrţená, ztučněná apod.) slova či pasáţe v textu [BALÍKOVÁ, 2004].

Je nutné si uvědomit, ţe pro kvalitní obsahovou analýzu nestačí pouze jeden z těchto zdrojů,
byť se jeví sebepřesnější, stejně tak jako by nemělo být samozřejmostí bezmyšlenkovité
opisování z cizích katalogů. Pro optimální výsledek je nutné vyuţít všechny zdroje. Podobně
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je důleţité nespoléhat se slepě jen na jednou uţité příklady a pravidla, ale při indexaci je nutné
se vcítit do pozice uţivatele katalogu a věcné selekční prvky/lexikální jednotky volit tak, aby
byly opravdu co nejvýstiţnější. Uvádím výrazný příklad velice zavádějící indexace, kdy se
katalogizátor spolehl pouze na názvové údaje a předchozí zaţitou zkušenost (příloha č. 1.).

2.2 Typy pořádání a selekčních jazyků používaných v NK
Základním nástrojem pro ukládání a vyhledávání informací o dokumentu je selekční jazyk.
Jedná se o umělý formalizovaný informační jazyk, jeho východiskem je však vţdy jazyk
přirozený, tedy jazyk, který pouţíváme k běţnému dorozumívání. Existuje mnoho variant
přirozeného jazyka (dialekty, spisovný jazyk), společným znakem je jeho vysoká popisná
schopnost (přirozeným jazykem lze vyjádřit jakoukoliv informaci, jelikoţ samotné naše
myšlení je myšlením jazykovým) a aktuálnost ale také redundantnost, nelogičnost a slovní
vata (tedy slova či věty, které jsou pro předání informace nadbytečné a nepodstatné a pouze
„vyplňují“ prostor). Informační jazyky, mezi něţ se řadí i jazyky selekční, se právě tyto
problémy snaţí řešit. Vyznačují se velkou logickou propracovaností a nesetkáme se u nich se
slovní vatou. Vše je pojmenované přesně a nadbytečnost informací je co nejvíce omezena. Od
přirozeného jazyka se tedy záměrně odlišuje tedy snahou o symetrii, tzn. vyloučením
synonym a homonym, či vyuţíváním pouze substantiv a adjektiv. Na rozdíl od přirozeného
jazyka plní také pouze komunikační funkci.
Podobně jako jiné jazyky, i selekční jazyky mají svou gramatiku jako obecná pravidla
fungování jazykového systému, morfologii jako pravidla tvoření nových pořádacích znaků a
jejich modifikaci a syntax jako pravidla pro spojování znaků. Aby takový jazyk mohl být
funkční, je nutné:


definovat sadu přípustných znaků,



definovat přípustné kombinace znaků,



mít moţnost znaky zapsat a znázornit,



určit pravidla interpretace znaků. [JANKŮ, 2007, s.9]
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Pro věcné pořádání informací se vyuţívají dva typy věcných selekčních jazyků. Předmětový a
systematický. V katalogu Národní knihovny a i ve většině katalogů světových knihoven se
setkáme s uţitím obou způsobů. Jsou to způsoby tradiční, jejich uţívání se v současné době
prodiskutovává a informační pracovníci, zabývající se přístupem informací na webu často
jejich funkčnost zpochybňují. Nicméně hlavním proudem je integrace klasických přístupů,
které stále knihovnímu prostředí dominují, do nových poţadavků webu.

2.2.1 Předmětové pořádání a předmětový selekční jazyk
Důleţitou charakteristikou předmětového pořádání je vyuţití přirozeného jazyka. Předmětový
selekční jazyk je nástrojem předmětového pořádání informací a je zaloţen na abecedním
systému řazení lexikálních jednotek, umístěných do abecedně seřazeného hesláře (tezauru),
který se průběţně aktualizuje. Lexikální jednotky (slova) přirozeného jazyka jsou více či
méně formalizované a musí splňovat učitou míru přesnosti, čímţ se myslí shoda mezi
významem daného pojmu a termínem, dále spisovnost, ustálenost, krátkost, přeloţitelnost,
všeobecná přijatelnost a srozumitelnost, osvojitelnost [JANKŮ, 2007, s.11]. Tento způsob
pořádání je závislý na pouţitém národním jazyce. Je tedy uţivatelsky vstřícný, nicméně
srozumitelný pouze v konkrétním národním jazyce. To se v současnosti řeší kombinací se
systematickým pořádáním, nebo také ekvivalenty v jiném jazyce (v praxi NK jde o
angličtinu), či kombinaci obojího. Předmětové pořádání tedy „spočívá v abecedním
uspořádání verbálně vyjádřeného obsahu, tématu či předmětu dokumentu, jeho části nebo
jednotlivých v něm obsaţených informací“ [KOVÁŘ, 1976, s.30]. Systém předmětových
hesel (lexikální jednotky vyjadřující obsah-téma dokumentu) a formálních deskriptorů
(lexikální jednotka vyjadřující formu dokumentu-například román, studie) se vyuţívá i
v Národní knihovně ČR.
Jde o tradiční způsob indexace, která byla pouţívána jiţ v lístkových katalozích,
předcházejícím automatizovaným systémům. Způsob řazení lexikálních jednotek je předem
daný. U lístkových katalogů a katalogů první generace OPAC se jednalo o pevné řetězce,
které byly vyhledatelné jen prostřednictvím vstupní pozice (to jest heslem na první pozici
řetězce). Dnes jsou vyhledatelné na jakékoliv pozici v záznamu.
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2.2.2 Systematické pořádání a systematický selekční jazyk
Systematické pořádání je vývojově starší a je charakterizováno snahou vřadit jednotlivé
dokumenty podle obsahu do předem stanovených předmětových kategorií. Je vytvořena jakási
síť univerza do které je kaţdé téma systematicky vřazováno. Systematické pořádání má za cíl
tedy zařadit konkrétní dokument na příslušné místo v systematicky uspořádaném souhrnu
lidského poznání [HROTKOVÁ, 2002]. Vyuţívá umělých selekčních jazyků, které jsou pro
jeho strukturu nevhodnější. Systematický selekční jazyk vychází z klasifikačního systému
(prvky, hierarchie, struktura, třídy, podtřídy, vztahy mezi nimi), bývá vyjádřen notací
(například číselnou notací u MDT – mezinárodního desetinného třídění) a je systematicky
uspořádán v tabulkách. Struktura systematického selekčního jazyka odpovídá hierarchickým
vztahům mezi třídami. Klasifikační systém vychází z uspořádání pojmů nebo jiných entit do
tříd a dalších skupin (podtříd apod.) za účelem vyjádření jejich sémantických vztahů.
Systematické selekční jazyky jsou jazyky prekoordinované, vychází z logické struktury, která
je předem daná.
Jeho výhody tkví ve větší přehlednosti, uspořádanosti a mezinárodní srozumitelnosti.
Nevýhoda pak v jisté nepřesnosti a nesrozumitelnosti pro laika (především pokud jde o
vyuţití umělých selekčních jazyků). Příkladem uţívaným v národní knihovně je systém
mezinárodního desetinného třídění (MDT) kdy kaţdá logicky uspořádaná číselná řada
reprezentuje určitý předmět. Další otázkou je, nakolik lze v současné informační společnosti,
kde se obory stále více prolínají, univerzální vědění kategorizovat. To je otázka do budoucna
velice palčivá a jiţ v současnosti se především v prostředí internetu vyuţívají přístupy, které
se zaměřují více na vyuţívání jednotlivých deskriptorů (za pomoci neřízených slovníků) bez
hierarchické struktury a pracující spíše na reálném pouţívání termínů, uţivatelskými
preferencemi, či frekvencí jednotlivých významově relevantních slov (postkoordinované
selekční jazyky, princip tagování, kde nejsou hesla nijak hierarchicky seřazena). Nicméně
v informačních institucích se spíše projevuje snaha o integraci starých a nových přístupů.

2.2.3 Prekoordinované a postkoordinované selekční jazyky
Výše zmíněné selekční jazyky se vyznačují prekoordinovaností či postkoordinovaností . Jde o
další dva specifické způsoby jejich vzniku a uţívání, které se mohou do jisté míry
kombinovat.
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Prekoordinované selekční jazyky jsou tvořeny jednotlivými znaky, nejčastěji předmětovými
hesly, tedy jednoslovnými či víceslovnými výrazy, ale také například číselnými znaky (v
případě MDT), které se skládají do sloţitějších struktur podle předem stanovených pravidel.
Účelem je postupné zpřesňování termínu. Klasickým příkladem v případě předmětových
selekčních jazyků je struktura haslo-doplněk hesla, v případě NK tedy deskriptor-tématické
zpřesnění, kdy je jednoznačně definováno, který znak je vedoucí a který doplňující. Uţitá
hesla tvoří heslář, tj. rejstřík pouţitých předmětových hesel. Autoritní báze NK jsou
takovými hesláři. V pokročilejších verzích systémových nástrojů je moţné vyhledávat po
slovech, ale vztahy mezi lexikálními jednotkami jsou pevně předem určené. Slovní zásobu
jazyka pak tvoří soubor lexikálních jednotek. Tento přístup k věcnému pořádání umoţňuje
velice detailní popis tématu dokumentu díky maximální informační hodnotě řetězce
předmětového hesla (neboli informaci získáme nejen ze samotných hesel, ale i z jejich
logického spojení). Nevýhodou můţe být ovšem právě vyhledávání, sloţitá údrţba a pravidla
syntaxe a také velký počet hesel a neustálé narůstání slovníku.
Lexikální jednotky postkoordinovaného selekčního jazyka vyjadřují jednoznačné pojmy a při
indexaci jsou do selekčního obrazu dokumentu zařazovány nezávisle na sobě. K jejich
kombinaci dochází aţ v průběhu vyhledávání. Příkladem postkoordinovaného selekčního
jazyka je tezaurus nebo fasetový klasifikační systém. Uţívá se v oborových online databázích,
nejčastěji však k indexaci na internetu. Jeho výhoda tví především v moţnosti libovolné
kombinace termínů. Současný uţivatel vyhledává informace nejčastěji na internetu a je tedy
zvyklý především na podobný způsob indexovaní dokumentů. Slovníky mají neomezené
mnoţství slov, neřeší otázky synonymie, homonymie a pod. Vyuţívají přirozený jazyk a
principem svého vzniku respektují jeho současnou podobu a vyuţití, které nemusí být vţdy
přísně logické. Nevýhodou je bezesporu absence vazeb mezi termíny a tedy nadřazených,
ekvivalentních či podřazených vztahů a tedy i ne zcela přesné vyjádření obsahu dokumentu.
Pro tento typ jazyka je vhodnější vyuţívat jednoslovné výrazy či krátká spojení. Systém
prohledává slova, kterými je dokument popsán a srovnává je se slovy v dotazu. Tím však
můţe uţivateli nabídnout i velké mnoţství dokumentů, které jeho dotazu odpovídají jen
částečně.
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3 Věcné zpřístupnění informačních zdrojů
v NK ČR
Při věcném zpřístupnění informačních zdrojů pouţívá NK ČR následující systémy:


soubor národních věcných autorit,
o při přidělování personálních a korporativních záhlaví v BIB záznamech se řídí
soubory jmenných autorit



klasifikační systém MDT



Konspektové schéma

Zásadní změna koncepce věcného zpřístupnění informačních zdrojů v NK nastala v roce
1998. Přizpůsobení se současným trendům uţivatelských potřeb, které byly čím dál tím více
ovlivněné vyhledávacími systémy internetu, se ukázalo nevyhnutelným. Z pohledu uţivatele
bylo nutné respektovat celistvost termínu (tedy nezrozkládat lexikální jednotky) a naopak
zavést mininální syntax v doposud pouţívaných rozsáhlých řetězcích předmětových hesel.
Zároveň se zahájila práce na souboru věcných autorit, který měl být do budoucna zásadním
nástrojem pro nový přístup ve věcném zpřístupnění dokumentů a informací v nich obsaţených
nejenom v NK ČR.

3.1 Soubor národních věcných autorit
Soubor národních věcných autorit je součástí souboru národních autorit, který systematicky
buduje, spravuje a udrţuje Národní knihovna České republiky.
Soubory autorit obecně, tedy „soubory ověřených a unifikovaných záhlaví selekčních prvků
všech typů“, v dnešní době:


jsou nástrojem bibliografické a autoritní kontroly (ověřování a sjednocování
jednotlivých údajů);



vytvářejí prostředí pro sdílení standardizovaných dat v heterogenním prostředí;



usnadňují vyhledávácí proces a navigaci v databázích;
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přispívají k rozvoji sémantického webu [BALÍKOVÁ, 2001, s. 8]

Jsou abecedně řazené, na jejich obsahu se průběţně pracuje, báze se aktualizuje. Jsou vhodné
především pro účely katalogizace a bibliografie nejenom klasických dokumentů.
V současnosti jsou důleţitým nástrojem sdílené katalogizace, napomáhají harmonizaci
selekčních jazyků na národní úrovni.
Soubor národních věcných autorit tvoří národní standard pro věcný popis. Je charakterizován
slovní zásobou, definovanou strukturou sémantických vztahů a aplikační syntaxí. Soubor
věcných autorit je soubor ověřených a unifikovaných selekčních údajů, tedy slov, jmen a
názvů, určených pro zpracování a vyhledávání dokumentů a informací, doplněný o nezbytný
odkazový a poznámkový aparát. Jedná se o prostředek k unifikaci selekčních údajů, nástroj,
díky kterému uţivatelé najdou přesně to, co hledají [NÁRODNÍ, 2008]. Jsou to tedy objemné
řízené hesláře, nebo také thesaury se všemi termíny, které se k popisu mohou pouţít.
Měl by slouţit především jako:


nástroj standardizace a unifikace věcných selekčních údajů na národní úrovni,



nástroj pro sdílenou katalogizaci, sdílení záznamů



nástroj integrace a unifikace věcných selekčních jazyků různých typů,



podpora vzniku vícejazyčného pořádacího systému, anglických ekvivalentů



znásobení

rešeršních

moţností

koncového

uţivatele,

neboť

zpřesněním

a

dopracováním dotazu se zvýší přesnost a úplnost vyhledaných dokumentů
Je vytvářen v návaznosti na mezinárodní standardy pro věcné pořádání a vyhledávání
informací, např. Library of Congress Subject Headings a slouţí i spolupracujícím knihovnám,
které se podílí na jeho tvorbě. Vzhledem ke svému obsahu je určen je zejména pro databáze s
rozsáhlým univerzálním fondem. Z uţivatelského hlediska je důleţitým nástrojem
k přesnějšímu vyhledávání s menším počtem relevantnějších vyhledaných dokumentů.
Základní jednotkou SNVA je řízený termín, který můţe být označen jako deskriptor.
Deskriptory obecně musí splňovat tato kritéria:


jsou formulovány v přirozeném jazyce



pojem jednoznačně reprezentují



jsou krátké, přesné, systémové, přeloţitelné, ustálené, srozumitelné



upřednostňují se jednoslovné varianty
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neuvádějí se předloţky

Pokud je vhodné pouţít varianty dvouslovné, respektuje se přirozený slovosled a pouţívání
celých názvů, na jejichţ zkratky se odkazuje. Dvouslovné varianty se mohou skládat jak ze
substantiva a adjektiva (anglická literatura) tak ze dvou substantiv, které vzájemný vztah
(literatura a společnost). Dalším pravidlem z uţivatelského hlediska důleţitým je uţití
plurálu a singuláru. Počitatelná substantiva se v preferovaném termínu uvádí v plurálu
„jehličnaté stromy“, nepočitatelná a abstrakta v singuláru „láska“. Homonyma jsou řešena
specifikací termínu či uvedením kvalifikátoru v závorce, synonyma odkazovým aparátem.
Aby měl deskriptor optimální výpovědní hodnotu pro cílového uţivatele, je podstatné aby:


měl přiměřenou jazykovou úroveň, tedy aby vycházel z terminologie odborné
literatury a nikoliv odborného hovorového jazyka



byl spolehlivý, reprodukovatelný a na dané hierarchické úrovni aplikovatelný. Čím
víc jsou deskriptory všeobecnější, tím více jsou spolehlivější



byl přesný (zde platí, ţe čím je termín konkrétnější, tím je přesnější, je tedy nutné
nalézt střední cestu mezi oběma poţadavky)



byl stručný (omezuje se chybovost)



obsahoval co nejmenší mnoţství speciálních znaků (které zvyšují chybovost a kladou
vyšší nároky na technickou vybavenost uţivatele) [TYLOVÁ, 2004]

Existuje mnoho oborově vymezených thesaurů, ty jsou však pro potřeby obsáhlého
universálního fondu NK nedostačující. Proto má kromě souboru tematických autorit další
soubory, a to soubor geografických a formálních autorit.
Soubor věcných autorit obsahuje:
34214 tematických termínů
1628 formálních deskriptorů
20865 geografických termínů
[BALÍKOVÁ, 2011]

19

3.1.1 Soubor tematických autorit NK
Soubor tematických autorit NK obsahuje autoritní záznamy tematických termínů. Slouţí jako
zdroj ověřených a unifikovaných záhlaví tematických termínů označujících abstraktní entity
(vlast, láska, radost), vědní a umělecké obory (matematika, malířství), objekty (hrady, rodné
domy, poldry, poţární technika, dům čp. 17 (Dobruška, Česko) i specifické entity označující
události a akce, které nejsou součástí korporativního záhlaví (staroměstská exekuce, 1621)
apod. Pouţívá se jako nástroj sjednocení katalogizační praxe v oblasti tematických autorit. Z
hlediska uţivatele přispívá ke snadnému a rychlému vyhledávání dokumentů a informací v
nich obsaţených pomocí tematických termínů. [NÁRODNÍ, 2007-2011a]
Předmětová hesla v souboru tematických autorit tvoří dohromady část selekčního jazyka a
platí pro ně tři základní typy vztahů, právě aby bylo moţné zachovat jejich jednoznačnost a
aby byla současně provázána s dalšími hesly:




ekvivalence
hierarchie
asociace.

Problém ekvivalence se řeší určením nepreferovaného termínu a odkazem na termín
preferovaný. V našem případě je preferovaným termínem literatura a filozofie, ekvivalentním
nepreferovaným pak filozofie a literatura, který se preferovaný termín odkazuje. Následující
tabulky jsou ukázkou autoritního záznamu předmětového hesla v NK (formát MARC).
Obsahuje všechny podstatné informace o termínu.
Autoritní záznam tématického termínu (předmětového hesla):
Ident. Číslo
Záhlaví
literatura a filozofie
Odkaz. Forma
Nadřaz. Termín
Nadřaz. Termín
Asoc. Termín
MDT
Angl.ekvivalent
Skupina Konspektu

ph122368
filozofie a literatura
filozofie
literatura
filozofie literatury
82:101
literature and philosophy
82 – Literatura. Literární život
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Vztah hierarchie zařazuje termín do celkového systému selekčního jazyka a univerza věcného
pořádání. Kaţdé předmětové heslo, pokud je to moţné, má nadřazený a podřazený termín.
V případě předmětového hesla je nadřazeným termínem britská a germánská literatura, která
sama má vlastní nadřazený termín světová literatura a tak dále. Podřazeným termínem je
například anglická próza. Tak vzniká propojená síť tematických hierarchických vztahu, s jejíţ
pomocí se můţe finální uţivatel orientovat například v knihovním fondu. Asociace je vztah,
který definuje nejbliţší témata k heslu. Formálně nejsou ani nadřazené, ekvivalentní či
podřazené, spadají však do tematicky stejné skupiny a dá se předpokládat, ţe se budou často
vyskytovat ve vztazích například celeku x části, předmětu x uţití, předmětu x vlastnosti,
procesu x prostředku. V mém příkladu jsou asociovaným termínem například anglické
spisovatelky.
Autoritní záznam předmětového hesla, asociovaný termín:
Ident. číslo
Záhlaví
Nadřaz. termín
Nadřaz. termín
Podřaz. termín
Podřaz. termín
Podřaz. termín
Podřaz. termín
Asoc. termín
Asoc. termín
Asoc. termín
Asoc. termín
MDT
Angl.ekvivalent
Skupina Konspektu

ph11 050
anglická literatura
britská literatura
germánské literatury
anglická poezie
anglická próza
anglické drama
dějiny anglické literatury
anglicky psaná literatura
anglická filologie
anglické spisovatelky
angličtí spisovatelé
821.111
English literature
821.111 - Anglická literatura, anglicky psaná
821.111.09 - Anglická literatura, anglicky psaná (o ní)

3.1.2 Soubor formálních deskriptorů NK
Soubor formálních autorit obsahuje autoritní záznamy formálních deskriptorů. Slouţí jak
zdroj ověřených a unifikovaných záhlaví označující ţánry a formy dokumentů. Pouţívá se
jako nástroj sjednocení katalogizační praxe v oblasti forem a ţánrů dokumentů. Z hlediska
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uţivatele přispívá ke snadnému a rychlému vyhledávání dokumentů pomocí formálních
deskriptorů. [NÁRODNÍ, 2007-2011b]

Vyuţití formálního popisu a pravidel garantovaných NK svým dosahem Národní knihovnu
přesahuje. Zasahuje aţ do metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje. Na základě
určení formy dokumentu v NK, mohou být publikace vyřazeny například z ţádosti o grant,
pokud forma neodpovídá formě pro grant poţadované [NÁRODNÍ, 2007-2011b].

3.1.3 Soubor geografických termínů
Soubor geografických autorit obsahuje autoritní záznamy geografických názvů. Slouţí jako
zdroj ověřených a unifikovaných geografických záhlaví a nástroj sjednocení katalogizační
praxe v oblasti geografických názvů. Z hlediska uţivatele přispívá ke snadnému a rychlému
vyhledání dokumentů a informací v nich obsaţených pomocí geografických jmen
[NÁRODNÍ, 2007c].
V současnosti pracuje Národní knihovna na projektu GEOLINK, jehoţ cílem je konkrétní
lokalizaci geografické entity na mapě a doplnění poznámkového aparátu o informace
poţadované uţivateli; jednotlivé geografické entity jsou propojeny s veřejně dostupnými
mapovými sluţbami.

3.2 Klasifikační systém MDT, jeho význam pro knihovníky a
uživatele knihoven
MDT (Mezinárodní desetinné třídění – universal decimal classification) je systematický
selekční jazyk, ve kterém jsou termíny reprezentované číselným vyjádřením. Tento jazyk má
přísnou hierarchickou strukturu, do které lze zařadit jednotlivé podobory. Tato hierarchie je
vyjádřena číslicemi a znaky, které se za sebou skládají dle struktury oborů a podoborů.
Příklad notace MDT k pojmu literatura:
82 Literatura.
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82-1 Poezie. Básně. Verš.
82-12 Dramatická poezie.
82-13 Epické básně.
82-1/-9 Literární formy. Literární ţánry.

82-2 Dramata. Divadelní hry.
82-3 Beletrie. Próza.
82.0 Teorie literatury. Literární věda. Technika literatury.

Základní funkcí notačního symbolu v univerzálním systému je určení dominantního oboru,
posouzení jeho pozice v celém universu lidského poznání, tedy zařazení do tohoto universa, a
také posouzení jednoznačnosti a systémovosti daného termínu v pojmové struktuře jednoho
nebo i více vědních oborů. Další a neméně důleţitou funkcí je podpora při tvorbě
hierarchických vztahů a struktury univerzálního souboru a podíl na mezinárodní
srozumitelnosti selekčního jazyka. Jako referenční jazyk napomáhá při tvorbě vícejazyčného
nástroje. V neposlední řadě, především ve fázi vzniku jednotlivých autoritních záznamů a
celého autoritního souboru, slouţí jako kontrola kvality přidělovaných údajů. Příbuzné pojmy
jsou zařazeny do stejné skupiny tak, ţe kaţdá skupina vyššího řádu obsahuje skupiny niţšího
řádu. Desetinná notace vyuţívá k zápisu číselných znaků číslic 0-9, přičemţ celé univerzum
lidského poznání je rozděleno do deseti základních skupin, které se dále dělí [Janků, 2007, str.
46].
Z hlediska uţivatele ale bývají klasifikační systémy, tedy i systematický selekční jazyk MDT,
povaţovány za uţivatelsky nevstřícné, zvláště pak ve srovnání se selekčními systémy
zaloţenými na bázi přirozených jazyků [BALÍKOVÁ, 2001]. Mnoho uţivatelů s nimi není
obeznámeno vůbec, přesto, ţe jde o logický, propracovaný systém s mezinárodní
srozumitelností (tuto mezinárodní srozumitelnost je nutné brát s rezervami, aplikace MDT je
do značné míry závislá na uváţení konkrétní knihovny a tudíţ se můţe syntax částečně lišit).
Pro snadnější orientaci v systému MDT jsou publikovány přístupové rejstříky spolu se
slovním termínem v češtině a angličtině (příloha č. 2).
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3.3 Metoda Konspektu a tematická mapa fondů NK, JIB a
oborové brány, portál Tematických autorit online
Kategorizacní schéma pro potřeby Konspektu je součástí Metody Konspektu. Tato metoda
byla vyvinuta v 70. letech skupinou amerických univerzitních knihoven (Research Libraries
Group) pro potřeby těchto knihoven. Kromě rozdělení knihovního fondu na základě jejich
obsahových charakteristik do tematických kategorií (předmětové kategorizace informačních
zdrojů), umoţňuje dokumenty popsat také na základě současného stavu fondu, strategie
budování fondu v rámci jednotlivých tematických skupin a ochrany fondu. Aplikací této
metody získáme přehledný a mezinárodně srozumitelný obraz o stávajícím fondu
instituce/skupiny institucí, o současné politice a plánech v oblasti doplňování a ochrany
fondů. Popis knihovních fondů podle metody konspektu umoţňuje plánovat strategii jejich
budování na základě určení úrovně fondu. Ta umoţňuje určit uţivatelům a odborníkům jaké
informační úrovně dosahuje fond v rámci určité kategorie konspektu.
Kategorizační schéma se skládá z:


26 základních skupin, tzv. Předmětových kategorií, např.
o Předmětová kategorie č. 11: Jazyk, lingvistika, literární věda
( Předmětové kategorie jsou opatřeny pořadovými čísly, která nejsou
klasifikačními znaky; mezi nimi a klasifikačními znaky není ţádná souvislost.)



a jim podřízených podkategorií, tzv. skupin Konspektu
o Skupina Konspektu 821.111.09 - Anglická literatura, anglicky psaná (o ní)
[NÁRODNÍ, 2007b]

Kategorizační schéma pro potřeby Konspektu představuje


jednotný standard pro popis a zpřístupnění informačních zdrojů na úrovni
předmětových kategorií a subkategorií,



mezinárodně pouţívaný propojovací jazyk,



nástroj pro tvorbu předmětově orientovaných metainformačních systémů v
mezinárodním prostředí,
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nástroj pro konverzi lokálních klasifikačních systémů do univerzálních klasifikačních
systémů.

Základní úrovně fondu podle metody konspektu jsou:


0 – nedoplňuje se – knihovna o daném tématu nemá ţádné dokumenty



1- Minimální informační úroveň



2- Základní informační úroveň



3- Studijní úroveň, neboli úroveň výuky



4- Vědecká úroveň



5- Úplná (vyčerpávající) úroveň

Popis fondů pomocí těchto úrovní umoţňuje rychlou identifikaci témat fondu, jejich rozsahu a
hloubky.

3.3.1 Tematická mapa fondů KN ČR
Kategorizační schéma metody Konspektu tvoří také základ pro tematickou mapu fondů NK
ČR, která slouţí široké laické i odborné veřejnosti při získávání rychlých a lehce dostupných
informací o tematickém profilu NK ČR [JANKŮ, 2007]. Jde o rozcestník, který umoţňuje
uţivateli postupně prohledávat jednotlivé obory a podobory, do kterých jsou publikace v NK
ČR rozřazeny bez podrobných bibliografických údajů a v nich pak případně nalézt konkrétní
informační zdroj (příloha č. 3). Mapa je přístupná ve dvou verzích, pro čtenáře jsou skupiny
konspektu v jednotlivých předmětových kategoriích řazeny abecedně bez notací MDT. Pro
knihovníky je přístupná varianta řazení podle notace MDT. [NÁRODNÍ, 2007b]
Nejvyšší hierarchická úroveň konspektového schématu - 24 předmětových kategorií spolu
s dalšími připojenými kategoriemi - slouţí nejen jako základ tématické mapy fondů NK, ale i
jako tematický rozcestník oborových bran. Původní projekt vznikl v roce 2002 ve spolupráci
Národní knihovny a Karlovy Univerzity. Jednalo se o univerzální bránu JIB (Jednotná
informační brána) sjednocující různé informační zdroje. Po ní následovaly brány oborového
charakteru a to Oborová brána Knihovnictví a informační věda (KIV), dále oborová brána
Musica (MUS), po ní oborová brána Umění a Architektura (ART) a nakonec oborová brána
Technika (TECH). Oborové brány jsou portály, které umoţňují jednotné, uţivatelsky
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příjemné vyhledávací rozhraní, skrze které můţe uţivatel prohledávat několik databází
najednou.
Předpokládá se, ţe na základě tohoto tematického rozcestníku pod záštitou Jednotné
informační brány vznikne postupně 24 specializovaných oborových informačních bran, ve
kterých se tu ve větší, tu v menší míře uplatní i další hierarchické úrovně Konspektového
schématu (příloha č. 4) [BALÍKOVÁ, 2011]

3.3.2 Tematické autority online
Posledním projektem vyuţívajícím metodu konspektu, jehoţ uţivateli jsou především
informační odborníci/katalogizátoři je portál Tematické autority online. Katalogizátor můţe
na základě vybrané kategorie skupin Konspektu dohledat autoritní termín (v české a anglické
variantě), který se váţe k dané doméně. Portál nabízí veřejně přístupný, uţivatelsky vstřícný
nástroj, napomáhající integraci věcných selekčních údajů (příloha č. 5).
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4 Věcný popis v NK podle struktury formátu
MARC 21, katalogizační záznam
V roce 2001 přešla Národní knihovna k pouţívání výměnného formátu(tedy formát záznamu
bibliografických dat, který lze vyměňovat mezi knihovnami a jejich systémy) MARC 21
z dříve pouţívaného UNIMARC. Pro mou práci vyuţiji jeho strukturu a na ní budu
presentovat jednotlivé etapy věcného popisu. MARC (MAchine-Readable Cataloguing) tvoří
kostru bibliografického záznamu. Jde o výměnný formát, jednotlivá pole jsou vyhrazena pro
určitý typ informací a tato pravidla jsou závazná. Tímto lze tyto informace identifikovat
(například přesně odlišit název od vydavatele) a to i strojovým způsobem. Formát se dá
pouţívat jak ve své zkrácené podobě, tak vyuţít všechna pole, která nabízí. NK vyuţívá
systému ALEPH ve kterém pracovníci věcného popisu vpisují do jednotlivých polí informace
zjištěné na základě obsahové analýzy dokumentů. Veškeré kroky, které v procesu věcného
zpracování probíhají, se tedy promítnou do závěrečného záznamu.
Věcným selekčním údajům jsou vyhrazena pole 6XX pro deskriptory, pole 080 pro kódy
MDT, 072 pro konspekt, O45 pro kód časového určení dokumentu a 043 pro kód země a
některé kódované údaje v poli 008.
Příklad katalogizačního záznamu sborníku z konference ve formátu MARC 21:

LDR
FMT
001
003
005
007
008
015
020
035
040
043
045

-----nam-a22------a-4500
BK
nkc20102088753
CZ-PrNK
20100623123455.0
ta
100305s2010----xr-----e------100-0-cze-|a cnb002088753
|a 978-80-86547-88-6 (brož.)
|a (OCoLC)641501793
|a ABA001 |b cze |d BOA001
|a e-fr--|a x-x27

072 7
080
080
080
080
080
080
080
080
1112
24510
24630
250
260
300
4901
500
504
60017
648 7
65007
65007
65007
65007
65009
65009
65009
65009
655 7
655 7
655 7
655 9
655 9
655 9
7001
7001
7001

|a 821.133.1.09 |x Francouzská literatura, francouzsky psaná (o ní) |2 Konspekt
|9 11
|a 821.133.1-051 |2 MRF
|a 82:101 |2 MRF
|a 141.32 |2 MRF
|a 82.09 |2 MRF
|a (44) |2 MRF
|a (048.8) |2 MRF
|a (0:82-9) |2 MRF
|a (082.2) |2 MRF
|a Albert Camus - padesát let od smrti |d (2010 : |c Praha, Česko) |7
mzk2010574290
|a Albert Camus : |b padesát let od úmrtí : sborník textů / |c Miloslav Bednář ...
[et al.] ; Marek Loužek (ed.)
|a Albert Camus - padesát let od úmrtí
|a Vyd. 1.
|a Praha : |b CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, |c 2010
|a 139 s. ; |c 21 cm
|a Ekonomika, právo, politika, |x 1213-3299 ; |v č. 82/2010
|a Kromě textů ze semináře konaného 6. ledna 2010 obsahuje také doplňkové
texty a úryvky z díla Alberta Camuse
|a Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
|a Camus, Albert, |d 1913-1960 |7 jn19990001315 |2 czenas
|a 20. stol. |2 czenas
|a francouzští spisovatelé |y 20. stol. |2 czenas
|a literatura a filozofie |y 20. stol. |2 czenas
|a existencialismus |z Francie |2 czenas
|a literárněvědné rozbory |2 czenas
|a French authors |y 20th century |2 eczenas
|a literature and philosophy |y 20th century |2 eczenas
|a existentialism |z France |2 eczenas
|a literary criticism and history |2 eczenas
|a studie |2 czenas
|a texty |2 czenas
|a sborníky konferencí |2 czenas
|a studies |2 eczenas
|a texts |2 eczenas
|a proceedings of conferences |2 eczenas
|a Bednář, Miloslav, |d 1948- |7 jn99240000062 |4 aut
|a Camus, Albert, |d 1913-1960 |7 jn19990001315 |4 aut
|a Loužek, Marek, |d 1975- |7 jo2001100165 |4 edt
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830 0
901
9101
9281
9289
IST0
IST0
9102
9103
SYS

|a Ekonomika, právo, politika |0 s
|b 9788086547886 |f 1. vyd. |o 20100504
|a ABA001
|a Centrum pro ekonomiku a politiku
|a Centrum pro ekonomiku a politiku
|a vs20100517 |b zdsv |c V
|a os20100609 |b heve
|a BOA001 |b 2-1242.794
|a OLA001 |b 1-222.854
002088753

Ačkoliv formát MARC je výchozím vyměnitelným formátem, katalog Národní knihovny
nabízí i standardní zobrazení, které je uţivatelsky vstřícnější. Pomíjí některé nuance
v charakteru jednotlivých polí, které jsou pro laického koncového uţivatele nezvyklé a mohly
by být i matoucí. Tento formát je v katalogu nabízen jako „standardní“ a uţivateli se zobrazí
nejdříve. Proto v následujícím popisu budu udávat příklady jak v zobrazení formátu MARC,
tak ve standardním zobrazení v případech, ţe se jedná o informace vyhledávané uţivatelem a
se kterým je běţný uţivatel obeznámen lépe.
Příklad katalogizačního záznamu sborníku z konference, standardní zobrazení:

Hlavní záhlaví
Název
Vydání
Nakl. údaje
Popis (rozsah)
Číslo nár.bibl.
ISBN
Edice
Další původce

Poznámka
Poznámka
Předmět. heslo
Předmět. heslo

Albert Camus - padesát let od smrti (2010 : Praha, Česko)
Albert Camus : padesát let od úmrtí :
sborník
textů
/ Miloslav Bednář ... [et al.] ; Marek Loužek (ed.)
Vyd. 1.
Praha : CEP - Centrum pro ekonomiku a politik , 2010
139 s. ; 21 cm
cnb002088753
978-80-86547-88-6 (brož.)
Ekonomika, právo, politika, ISSN 1213-3299 ; č. 82/2010
Bednář, Miloslav, 1948Camus, Albert, 1913-1960
Loužek, Marek, 1975Kromě textů ze semináře konaného 6. ledna 2010 obsahuje také
doplňkové texty a úryvky z díla Alberta Camuse
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
Camus, Albert, 1913-1960
francouzští spisovatelé -- 20. stol.
literatura a filozofie -- 20. stol.
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existencialismus -- Francie
literárněvědné rozbory
Chronolog. údaj
* 20. stol.
Forma, žánr
* studie * texty * sborníky konferencí
Skupina Konspektu
821.133.1.09 - Francouzská literatura, francouzsky psaná (o
ní)
MDT
821.133.1-051
82:101
141.32
82.09
(44)
(048.8)
(0:82-9)
(082.2)
Předm. hesla-angl. * rench authors -- 20th century * literature and philosophy -20th century * existentialism -- France * literary criticism and
history
Forma, žánr-angl.
* studies * texts * proceedings of conferences
Zobrazit
Obsah
Systém. číslo

002088753

Kromě těchto dvou zobrazení lze záznam otevřít jako „katalogizační záznam, jehoţ forma
vychází z klasických lístkových katalogů,
[Č.záznamu: 002088753]
Albert Camus - padesát let od smrti (2010 : Praha, Česko)
Albert Camus : padesát let od úmrtí : sborník textů / Miloslav Bednář ... [et al.] ;
Marek Loužek (ed.). -- Vyd. 1.. -- Praha : CEP - Centrum pro ekonomiku a
politiku, 2010. -- 139 s. ; 21 cm. -- (Ekonomika, právo, politika, ISSN 1213-3299
; č. 82/2010)
ISBN 978-80-86547-88-6 (brož.)
Kromě textů ze semináře konaného 6. ledna 2010 obsahuje také doplňkové
texty a úryvky z díla Alberta Camuse. -- Obsahuje bibliografii a bibliografické
odkazy
Bednář, Miloslav, 1948Camus, Albert, 1913-1960
Loužek, Marek, 197530

* Camus, Albert, 1913-1960
* francouzští spisovatelé -- 20. stol.
* literatura a filozofie -- 20. stol.
* existencialismus -- Francie
* literárněvědné rozbory
* studie * texty * sborníky konferencí
Signatury: * 54 H 306548 * I 495363
či jako „stručný záznam“, který je zkrácen a věcné údaje neobsahuje vůbec.
Albert Camus : padesát let od úmrtí : sborník textů / Miloslav Bednář ... [et al.] ; Marek
Loužek (ed.). -- Vyd. 1.. -- Praha : CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2010. -- 139 s.
; 21 cm

4.1 Pole 600 – předmět dokumentu
Věcné údaje se zapisují do pole 6XX a vybírají se ze souboru tematických autorit. Ten je
průběţně aktualizován, informační pracovník provádějící věcnou analýzu má právo po
uváţení a podle potřeby zavést nový termín (deskriptor) se všemi podstatnými informacemi o
termínu a souvisejícími odkazy do připraveného formátu, který je pak uloţen do báze. Hesla
jsou před zařazením projednána skupinou správců, aby byla ověřena jejich vhodnost,
správnost a účelnost. Kontrola relevantnosti probíhá tedy na několika úrovních.

4.1.1 Předmětová hesla
Do pole 650 se zapisují předmětová hesla vyjadřující obecné téma dokumentu. Jde o řetězec
deskriptorů, který charakterizuje obsah dokumentu, je tedy hlavním zdrojem informací o tom,
o čem dokument pojednává. Předmětová hesla jsou součástí souboru tematických autorit.
Ve výše uvedeném příkladu jde o předmětová hesla francouzští spisovatelé, literatura a
filozofie, literárněvědné rozbory, existencialismus. V případě dvouslovných termínů se vţdy
jedná o termíny ustálené, splňující všechna výše uvedená kritéria.

Termín literatura a

filozofie byl zaveden v této podobě (a tedy ne separátně) proto, ţe poukazuje na téma
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publikace, které řeší přímo vztah literatury a filozofie, nikoliv jen tyto samotné obory. Pokud
by se termíny uţily separátně, vedlo by to k vyhledání mnoţství irelevantních odkazů.

4.1.2 Tematická zpřesnění a používání prekoordinovaných řetězců
Do polí 6XX se zapisují podle systému, který daná instituce pouţívá, jednotlivé lexikální
jednotky nebo řetězce předmětových hesel


jednotlivé autoritní termíny – instituce upřednostňuje postkooridnovaný systém



předmětová hesla – instituce preferuje pouţívání prekoordinovaných řetězců předmětových
hesel. Jde o řetězec jednotlivých deskriptorů, který charakterizuje obsah dokumentu, je tedy
hlavním zdrojem informací o tom, o čem dokument pojednává



kombinace obou výše zmíněných přístupů – přístup NK ČR

V předchozích kapitolách jsem se zmínila o rozdílu prekoordinovaných a postkoordinovaných
selekčních jazyků. Národní knihovna stále pouţívá principu prekoordinace v jistých
konkrétních případech ačkoliv ve většině popisu upřednostňuje zápis jednotlivě.
K tematickému terminu ve vstupní pozici můţe být připojeno tematické zpřesnění (které se
zobrazí v řetězci za ním). Ve formátu MARC je mu vymezeno podpole v$X. Pouţívají se
pouze vybrané termíny, které zpřesňují význam tematického termínu ve vstupní pozici, ke
kterému jsou připojeny, například v podpoli a (tematický termín) anglická literatura,
v podpoli $x (tematické zpřesnění) sociální aspekty.
MARC:
650

|a anglická literatura |x sociální aspekty

Standardní zobrazení:
Předmět. heslo

anglická literatura -- sociální aspekty

V současnosti se zdá uţivatelky vstřícnější ukládání selekčních prvků do vstupních pozic a
řetězce zkracovat vzhledem k tomu, ţe uţivatel pracuje v online prostředí. Dlouhé řetězce se
vyznačují vysokou informační hodnotou, která byla vhodná pro tištěné výstupy. Dnes se
uţivatel setkává s mnoţstvím hypertextových odkazů, které vyţadují jiný přístup a dlouhé
řetězce mu ztěţují vnímání. Další nevýhodou je i to, ţe některé prohlíţeče řetězce nezobrazí
celé, ale zobrazí je na dvou řádcích, v horším případě skryjí za okraj obrazovky.
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4.1.3 Formální deskriptory – pole 655
Dalším důleţitým selekčním údajem je formální deskriptor. Zapisuje se do pole 655. Ačkoliv
nevyjadřuje téma dokumentu, muţe uţivateli poskytnout neocenitelnou informaci o tom, zda
jde o dokument, který potřebuje. Charakterizuje formu dokumentu, příkladem můţe být
dokument pojednávající o francouzské próze z 18. století. Předmětové heslo v poli 650 bude
v obou případech „francouzská próza“, v jednom případě však půjde o studii na toto téma
(tedy formálním deskriptorem bude „studie“) v druhém případě půjde o bibliografický soupis
(formálním deskriptorem bude bibliografie, či oborová bibliografie). Ačkoliv je téma prací
stejné, pro uţivatele je informace o tom zda jde o bibliografii či studii podstatná. Stejně jako
u tematických termínů se i formální deskriptory pečlivě vybírají ze souboru formálních
deskriptorů, ukládají do báze a při kaţdém popisu uţívají jen termíny v bázi zavedené.
Soubor formálních deskriptorů je mnohem méně obsáhlý, neţ soubor tematických autorit.
V praxi věcného popisu v NK existuje několik pravidel pro uţívání formálních deskriptorů.
V případě popisu beletrie se vyuţívá pouze jich (beletrie se tedy nepopisuje tematicky, aţ na
malé výjimky, kdy je dokument jednoznačně tematicky vymezen). Literární beletristické dílo
se popisuje na základě jazykového vymezení originálu. Tedy i české vydání anglického
románu bude mít formální deskriptor „anglické romány“.

Pravidlo odlišující formální

deskriptor od tematického je uţití plurálu pro formální popis. Tedy „anglický román“ je
předmětové heslo v poli 650 a charakterizuje knihu, která pojednává o anglickém románu
(obecně či o konkrétním díle). „Anglické romány“ je deskriptor značící, ţe kniha samotná je
románem v originálu anglicky. V záznamu pro uţivatele jsou formální deskriptory od
předmětových hesel oddělené a popsané.
Příklad záznamu anglického románu Na větrné hůrce, standardní zobrazení:
Hlavní záhlaví
Název
Vydání
Nakl. údaje
Popis (rozsah)
Číslo nár.bibl.
ISBN

Brontë, Emily, 1818-1848
Na Větrné hůrce / Emily Brontëová ; [z anglického originálu ...
přeložila Květa Marysková]
Vyd. v tomto překladu 8., V češtině 13.
Voznice : Leda ; Praha : Rozmluvy, 2009
374 s. ; 21 cm
cnb001963986
978-80-7335-193-9 (LEDA : váz.)
978-80-85336-71-9 (Rozmluvy : váz.)
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Varianta názvu
Další původce

Wuthering heights. Česky
Marysková, Květa, 1919-2001

Forma, žánr
* anglické romány
Skupina Konspektu
821.111-3 - Anglická próza, anglicky psaná
MDT
821.111-31
(0:82-31)
Forma, žánr-angl.
* English fiction
Příklad záznamu studie o anglickém románu, standardní zobrazení:
Hlavní záhlaví
Název
Vydání
Nakl. údaje
Popis (rozsah)

Hewitt, Douglas, 1920English fiction of the early modern period 1890-1940 / Douglas
Hewitt
1st publ.
London : Longman, c1988
275 s. ; 22 cm

ISBN
Edice
Poznámka

0-582-49284-X (brož.)
Longman Literature in English Series
Obsahuje rejstřík

Předmět. heslo

literárněvědné rozbory
anglický román -- 19.-20. stol.
* 19.-20. stol.
* studie

Chronolog. údaj
Forma, žánr
Skupina Konspektu

MDT

821.111.09 - Anglická literatura, anglicky psaná (o ní)
821.111-31
82.09
(048.8)

Formální deskriptor se vyuţívá u všech typů dokumentů. Při popisu dokumentu by se
informační pracovník měl řídit nejen pravidly, ale i zdravým rozumem a empatickým
vcítěním do uţivatele katalogu. Proto je vhodné v některých případech uţít i více formálních
deskriptorů. Například uţití dvou deskriptorů „letáky“ a „informační publikace“ poukazuje na
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fakt, ţe publikace má formu letáku (tedy jednoho sloţeného listu, můţe být volně dostupný na
různých informačních střediscích a pod.), ale zároveň můţe být reálným a uţitečným zdrojem
informací a obsahuje jisté adekvátní mnoţství textu, na rozdíl například od letáků reklamních.
Formální deskriptor spolu s tematickým termínem uvedeným jako předmětové heslo tvoří
základ věcného popisu. Nicméně sloţitější publikace mohou být popsány sloţitějšími a
detailnějšími způsoby. Formát MARC 21 k tomuto účelu vymezuje další pole. Stejně jako u
předchozích případů tato pole jsou jednoznačně určená pro informaci konkrétního typu.

4.1.4 Geografický údaj - pole 651
Do pole 651 zapisuje katalogizátor informaci o geografickém určení dokumentu v případě, ţe
se předmětem dokumentu je nějaká geografická entita, tedy například země, město, kontinent
a podobně. Je na uváţení informačního specialisty, kdy je uvedení této informace vhodné a je
důleţité si uvědomit, ţe nejde například o místo vydání dokumentu, ale výhradně o téma, o
jakém pojednává. Ve standardním zobrazení záznamu elektronického katalogu NK se
geografický termín objeví jako předmětové heslo, při zobrazení ve formátu MARC je ale jiţ
vidět jeho specifické umístění. Příkladem je záznam Britských listů od Karla Čapka
Standardní zobrazení:
Hlavní záhlaví
Čapek, Karel, 1890-1938
Název
Anglické listy / Karel Čapek
Nakl. údaje
Voznice : Leda ; Praha : Rozmluvy, 2009
Popis (rozsah)
116 s. : il. ; 21 cm
Předmět. heslo
Velká Británie -- reálie
Forma, žánr
* české prózy * cestopisné prózy * fejetony
Skupina Konspektu
821.162.3-3 - Česká próza
913(4) - Geografie Evropy, reálie, cestování
MDT
821.162.3-3
908(410)
(0:82-321.8)
(0:82-4)
Předm. hesla-angl. * Great Britain -- description and travel
Forma, žánr-angl.
* Czech prose * travel prose * feuilletons
Zobrazení ve formátu MARC:
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072 7
072 7
080
080
080
080
1001
24510
260
300
651 7
651 9
655 7
655 7
655 7
655 9
655 9
655 9

|a 821.162.3-3 |x Česká próza |2 Konspekt |9 25
|a 913(4) |x Geografie Evropy, reálie, cestování |2 Konspekt |9 7
|a 821.162.3-3 |2 MRF
|a 908(410) |2 MRF
|a (0:82-321.8) |2 MRF
|a (0:82-4) |2 MRF
|a Čapek, Karel, |d 1890-1938 |7 jk01021023 |4 aut |4 ill
|a Anglické listy / |c Karel Čapek
|a Voznice : |b Leda ; |a Praha : |b Rozmluvy, |c 2009
|a 116 s. : |b il. ; |c 21 cm
|a Velká Británie |x reálie |2 czenas
|a Great Britain |x description and travel |2 eczenas
|a české prózy |2 czenas
|a cestopisné prózy |2 czenas
|a fejetony |2 czenas
|a Czech prose |2 eczenas
|a travel prose |2 eczenas
|a feuilletons |2 eczenas

Geografické termíny se vybírají ze souboru geografických autorit. Důvod pro zakládání
takového souboru tkví především v unifikaci geografických názvů. Většina geografických
termínů má několik ekvivalentů. V ideálním případě by tedy všechny tyto ekvivalenty (v
rámci jednoho jazyka, NK uvádí ještě anglické) měly být odkázány k hlavnímu a tedy by
uţivatel měl být vţdy odkázán na relevantní dokument. Geografické termíny se mohou
objevit i v řetězci s předmětovým heslem. Zde jsou v konkrétním vztahu, uplatňuje se zde
princip prekoordinace a udávají tedy přesnější informaci. V podpoli se ale objeví pouze
geografické názvy zemí a kontinentů, přesnějším specifikacím je určeno právě samostatné
pole. Geografickým zpřesněním je vymezeno podpole $z:
Standardní zobrazení:

Předmět. heslo

literatura a společnost -- Anglie

Zobrazení ve formátu MARC:

650

|a literatura a společnost |z Anglie
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4.1.5 Chronologické údaje - pole 648 a soubor chronologických autorit
Chronologické údaje se určují vţdy, je-li to účelné z hlediska obsahu dokumentu. Zapisují se
v poli 648 a v podpoli $y 650 a 651ve formátu MARC. Podobně jako u geografických autorit
tedy můţe uţivatel nalézt informaci o době, které se dokument týká jak v řetězci
s předmětovým heslem, tak samostatně jako chronologický údaj v poli.
Předmět. heslo

anglický román -- 19.-20. stol.

Chronolog. údaj * 19.-20. stol.

I v tomto případě se do podpole y zapisují obecnější informace a všechny se následně
zopakují i v poli 648, kde se také uvádí chronologizace vhodná pro jednotlivé obory.
Konkrétní roky se jako chronologické zpřesnění uvádějí pouze ve vytipovaných případech,
mohou se však vţdy zapsat samostatně do pole 648 [BALÍKOVÁ, 2010].

4.1.6 Jmenné autority jako věcný údaj a pole 600
Jmené autority nejsou součástí věcných autorit, ale tvoří samostatný soubor. Přesto jsou ale
pro věcný popis nepostradatelné. Jednou z hlavních funkcí, kterou soubory autorit plní, je
obecně unifikace záhlaví (nejen spisovatelů, ale i korporací atd.). Autoritní záhlaví by mělo
být shodné v katalogu Národní knihovny, stejně jako v katalogu kterékoliv městské knihovny
v Čechách, na Moravě či ve Slezsku. Zároveň se vytvořením vazby mezi autoritním
(preferovaným) a nepreferovaným záhlavím vylučuje moţnost „zabloudění" uţivatele
katalogu při neznalosti preferovaného tvaru jména autora publikace [BARTL, 1998]. V poli
600 není jméno pouţito jako hlavní záhlaví, jelikoţ se nemusí jednat o autora publikace. Jde o
věcný selekční údaj, tedy o osobu, o které publikace pojednává. Je tedy nezbytné rozlišit
autora a další osoby, které za obsah nesou zodpovědnost od osob, které jsou předmětem
dokumentu. Za zavádění jmenných autorit zodpovídá oddělení národních jmenných autorit,
nicméně pracovník provádějící věcnou katalogizaci můţe v případě potřeby novou osobnost
(jmennou autoritu) navrhnout. Zjistí o osobnosti potřebné údaje ať uţ ze samotného
dokumentu, ke kterému se osobnost vztahuje či z dalších zdrojů a návrh je pak na základě
jeho doporučení zpracován patřičným oddělením a zaveden do báze. Jmenná autorita má ve
37

svém záznamu i stručné přiblíţení, o jakou osobnost se jedná. V případě konkrétních děl
spojených s autorem se do pole 600 zapisuje i název díla, o kterém publikace je (této
informaci je vyhrazeno podpole $t. Dílo uţ zavádí pracovník věcného pořádání do systému
sám. Uţivatel, pokud chce najít v katalogu knihu od určitého autora, hledá tedy pod určením
autor/název, pokud chce najít například jeho biografii (tedy publikaci o něm) musí hledat pod
určením věcná autorita. V případě personálních autorit se vţdy uvádí ţivotopisná data, pokud
jsou známá. V záznamu je pak vidět i identifikační číslo pro kaţdou jmennou autoritu
jedinečné.
Podobně jako se dá označit personální autorita za předmět dokumentu, a následně věcný
selekční údaj, dá se takto definovat i název korporace či akce, je-li tato akce (například
literární festivaly) předmětem dokumentu, tedy pojednává-li o ní dokument alespoň z 20%.
Tyto informace jsou v polích 610 a 611 a stejně jako další jmenné autority se stahují z jiţ
zavedených záznamů, nebo se musí jako nová autorita zavést a schválit.
Standardní zobrazení:

Předmět. heslo

Kafka, Franz, 1883-1924

Zobrazení ve formátu MARC:
60017

|a Kafka, Franz, |d 1883-1924 |7 jn19990218037 |2 czenas

Pokud se jako předmětové heslo uvádí kombinace autora a názvu (publikace tedy pojednává o
konkrétním díle konkrétního autora) pak se název vţdy uvádí v originále, na který by měla
být odkázána česká varianta. Jako příklad uvádím publikaci zabývající se Kafkovým
literárním dílem Proměna:
Standardní zobrazení:
Předmět. heslo
Předmět. heslo

Kafka, Franz, 1883-1924. Verwandlung
pražská německá povídka -- 20. stol.
literárněvědné rozbory
interpretace a přijetí literárního díla
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Zobrazení ve formátu MARC:
60017
648 7
65007
65007
65007
655 7

|a Kafka, Franz, |d 1883-1924. |t Verwandlung |2 czenas
|a 20. stol. |2 czenas
|a pražská německá povídka |y 20. stol. |2 czenas
|a literárněvědné rozbory |2 czenas
|a interpretace a přijetí literárního díla |2 czenas
|a učební texty |2 czenas

4.2 MDT- pole 080
Dalším krokem informačního pracovníka provádějícího věcné zpracování dokumentů
v Národní knihovně je aplikace znaku mezinárodního desetinného třídění (MDT).
Kaţdé předmětové heslo má svůj znak MDT. Je povinností informačního pracovníka tento
znak sestavit a navrhnout společně se zaváděným novým termínem. Předmětová hesla jsou
v systému ALEPH tedy přímo propojena se svou notací MDT. To znamená, ţe pracovník
nemusí nahlíţet do rejstříku, ale systém mu potřebnou notaci navrhne sám, pokud jiţ je
zavedený. Ke spojování jednotlivých znaků (které nejsou v základních navrţených znacích
MDT) dochází za pomoci spojovacích symbolů (+), (/), (:)

4.3 Konspekt v BIB záznamu – pole 072
Konspekt (neboli skupina konspektu) se zapisuje do pole 072 a určuje hlavní téma
dokumentu. V procesu katalogizace je určení skupiny konspektu dalším krokem po zápisu
kódů MDT, jelikoţ jeho údaj se skládá z klasifikačního znaku MDT a ekvivalentního
slovního označení. Tento

údaj je v praxi NK součástí autoritního záznamu (v případě

kooperujících knihoven nepovinnou). Ve volném výběru v knihovnách slouţí informačním
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pracovníkům k rozhodnutí o tom, kam který dokument zařadit, uţivateli poskytuje informaci
o dominantním tématu dokumentu.

4.4 Kódované údaje v BIB záznamu – pole 043, 045, návěští
Tyto informace slouţí především pro knihovníky. Kódy jsou mezinárodního charakteru.
Knihovník má k dispozici seznam zkratek, které pouţívá či je ve většině případů nabídne sám
systém po zapsání informace v přirozeném jazyce. Do pole 043 se zapisuje údaj země, které
se dokument týká, tedy údaj z pole 651. Je však zapsaný formou kódu mezinárodně
srozumitelného. Tento údaj se vyskytuje v záznamu čtyřikrát (ještě v podpoli $z a jako notace
MDT). Do pole 045 se pod kódem zapisuje chronologický údaj, ke kterému se vztahuje
předmět dokumentu. Ten se v celém záznamu opakuje hned ve třech variantách (pole 648,
podpole $y). Kód tvoří písmena, číslice či pomlčky. Poslední částí jsou kódy v návěští, kde
se uvádí údaje pevné délky, a všeobecné informace pro knihy. Věcného popisu se týká:


uţivatelské určení - pozice 22



povaha obsahu - pozice 24-27



Literární forma - pozice 33



biografie - pozice 34

Jedná se především o informace knihovnického charakteru, běţný uţivatel je nejspíš příliš
neocení. Jde o mezinárodně srozumitelné kódy. V katalogu NK jsou viditelné pouze
v zobrazení záznamu ve formátu MARC.
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5 Souborný katalog CASLIN a sdílená
katalogizace, projekt CIP, skenování obsahů
a obálek

5.1 CASLIN
Uţ roku 1991 se Národní knihovna začala podílet na projektu souborného katalogu CASLIN,
na němţ dnes participuje dohromady více neţ 100 institucí (zasíláním záznamů v elektronické
podobě) a je v něm obsaţeno více neţ 3,1 mil. záznamů (českých i zahraničních monografií,
ale i speciálních druhů dokumentů. Jedná se tedy o katalog zpřístupňující záznamy z mnoha
knihoven. Spolu s nimi i věcné údaje, pokud je tyto knihovny ve svých záznamech uvádějí.
SK CASLIN je provozován v systému ALEPH 500 ve formátu MARC 21. Katalog je
budován dávkově - přispívající knihovny zasílají v pravidelných intervalech dávky nových
záznamů, ty jsou posléze speciálními programy kontrolovány na duplicitu a importovány do
databáze. Souborný katalog je významným zdrojem pro sdílenou katalogizaci formou
přebírání záznamů prostřednictvím protokolu Z39.50. Sdílená katalogizace se týká i
samotných autoritních záznamů a budování souboru autorit [LEDÍNSKÝ,2007].
V roce 2005 začaly Národní knihovna ČR v Praze, Moravská zemská knihovna v Brně a
Vědecká knihovna v Olomouci jako velké knihovny s právem úplného povinného výtisku
provozovat sdílenou katalogizaci do centrální bibliografické báze s vyuţitím nadstavbového
modulu ALEPH 500 - ALEPH Cluster. Model katalogizace je takový, ţe kaţdá z knihoven
provozuje své samostatné bibliografické báze, ovšem katalogizují do jediné centrální báze.
[LEDÍNSKÝ,2007]. Celý proces by měl sjednotit obecně bibliografické záznamy, omezit
duplicity a vybudovat univerzální soubory autorit. V ideálním případě by tedy jedna publikace
měla být popsaná jednotným způsobem ve všech spolupracujících knihovnách.

5.1.1 Přebírání celých záznamů
K informačnímu pracovníkovi v NK se můţe dostat publikace, která jiţ byla zkatalogizovaná
v kooperující knihovně. To znamená, ţe záznam je jiţ úplný a úkolem katalogizátora je ho
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zkontrolovat, případně doplnit chybějící anglický ekvivalent. Pokud usoudí, ţe je to nutné,
můţe záznam změnit. Národní knihovna je poslední instancí, kde se provádí kontrola
správnosti katalogizace, coţ platí i v případě věcného zpracování. Uţivateli je tím
garantováno, ţe jedna publikace má ve všech knihovnách stejný bibliografický záznam a tím
se můţe v katalogu lépe orientovat a poţadovaný dokument identifikovat.

5.1.2 Kooperace při budování souborů autorit
Národní knihovna přebírá kompletní záznamy od výše zmíněných knihoven s právem
povinného výtisku, nicméně na budování souborů autorit se mohou podílet i další
spolupracující instituce. Kaţdá knihovna můţe vyuţívat bázi národních autorit k přebírání
autoritních záznamů nebo autoritních tvarů záhlaví tak, jak jí to umoţňuje její knihovní
systém. Existuje několik moţných variant spolupráce na budování báze národních autorit a to
jak jmenných, tak věcných v závislosti na systému knihovny a typu autority.

5.1.3 Kooperace při budování souboru tematických autorit
Speciálním procesem je zavádění tematických autorit. Jak pracovníci národní knihovny, tak
kooperující knihovny vytváří (kromě samotného záznamu autority v bázi, popsaného
v kapitole pole 6XX) také tabulku v aplikaci MSWord, do které zapíší nový termín se všemi
náleţitostmi (BT, NT, MDT) a vazbami (příloha č. 6). Tabulky od kooperujících knihoven
jsou zaslány do Národní knihovny, kde si je jednotliví katalogizátoři rozeberou podle oborů,
kterých se navrhovaná hesla týkají. Tyto navrhované termíny zrevidují, zanesou do vlastních
tabulek a s vlastními návrhy (zase zde katalogizátor Národní knihovny funguje jako nejvyšší
garant) putují ke správcům. Správci jsou skupinou v současné době šesti zkušených
informačních pracovníků, kteří se sami na věcném zpracování podílí a kteří společně zhodnotí
relevanci navrhovaných termínů, vyloučí duplicitní, či nevhodné. Vzhedem k významné
odlišnosti oblastí dělí tematické autority do kategorií společenských věd a přírodních věd.
Vytvoří souhrny schválených termínů, které se pak pomocí programu připojí do souboru
autorit. Celý tento proces má garantovat, ţe schválené autoritní termíny budou vysoce
relevantní a budou splňovat veškerá kritéria účelných deskriptorů, díky několikavrstevné
kontrole. Zdaleka ne všechny termíny starší datace mají stejně propracovanou strukturu,
v bázi tedy mají správci moţnost i opravovat či doplňovat jiţ zavedené termíny.
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5.1.4 Kooperace při budování souboru geografických a formálních autorit
Nejobjemnější přírůstek tvoří právě tematické autority. Soubory geografických a formálních
autorit jsou mnohem menší. Do tvorby návrhů těchto autorit se mohou knihovny zapojit:


vytvářením autorit online v bázi AUT - knihovny se systémem Aleph



vytvářením autorit s vyuţitím Z39.50 serveru přes tzv. bandasku - knihovny s jinými
systémy majícími Z39.50 klienta



vyplněním www formuláře

I pro tyto autority je NK hlavním garantem. Jejich revizi mají na starosti pověření
specializovaní informační pracovníci (zvlášť pro formální deskriptory a geografické autority),
kteří jsou zodpovědní za finální kontrolu jiţ hotových autoritních záznamů. I zde je důleţitá
oprávněnost a relevance navrhovaného termínu, omezení duplicit. Účelem je poskytnout
uţivateli co nejpřesnější termín tak, aby nabízel co nejpřesnější selekční obraz dokumentu a
nedocházelo k dezinterpretacím.

5.2 CIP – Katalogizace v knize
Další odbornou aktivitou, kterou Národní knihovna provozuje je zpracování CIP záznamů.
Zkratka CIP pochází z anglického Cataloguing-in-Publication, sluţby původně vzniklé a
rozšířené ve Spojených státech. Jedná se o předem vytvořené bibliografické záznamy (včetně
věcných údajů), které se do publikace natisknou. Kromě identifikačního popisu,
předmětových hesel a formálních deskriptorů obsahuje záznam i skupinu konspektu a notaci
MDT. Tento záznam je téţ automaticky zveřejněn v nejbliţším čísle elektronického periodika
O.K. – Ohlášené knihy, soustřeďujícím nejnovější informace o většině produkce domácích
nakladatelství a vydavatelství. CIP záznam je vytvořen na základě podkladů dodaných
Národní knihovně těsně před vytištěním knihy. Obvykle je to obtah titulního listu, tiráţe,
obsahu publikace nebo anotace, text úvodu, doslovu, apod. Záznam CIP je zpracován a
předán nakladateli do 48 hodin od zadání1 Jde o bezplatnou sluţbu nakladatelstvím a

1

http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=weba_cip.htm
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vydavatelstvím. Ta mohou tímto způsobem částečně regulovat popis svých publikací a
kontrolovat správnost popisu. Tím vychází vstříc i samotnému uţivateli knihoven, kterému se
dostane přesnějších informací. Výsledný katalogizační záznam je pak v NK překontrolován
ještě jednou s dokumentem v ruce (všechny případy publikací, kterých se týká právo
povinného výtisku), jsou dodány některé zbývající údaje (anglické ekvivalenty, kódované
údaje), coţ zaručuje vyšší kvalitu a výpovědní hodnotu záznamu a to i s ohledem na
vydavatele. Záznam CIP v samotné publikaci je uţitečný k rychlé a přehledné orientaci nejen
uţivatele knihovny, ale i zákazníka knihkupectví. Krom toho má uţivatel přehled o
deskriptorech uţívaných v obdobných typech publikací a na jejich základě můţe pak
efektivněji vyhledávat. Nicméně hlavní uţitek plyne samotním knihovnám a to především
akvizičním oddělením, které se při rozhodování o doplnění fondu (často bez fyzické
přítomnosti publikace) mohou orientovat podle tématu dokumentu vyjádřeného právě věcným
zpracováním v CIP a oddělením zpracování fondů, které díky několikanásobné kontrole
minimalizují nepřesnosti.

5.3 Skenování obsahů a obálek dokumentů, přidaná
hodnota katalogizačního záznamu
Uţivatelská vstřícnost knihovních katalogů čím dál tím více konfrontována s prostředím
internetu a novými přístupy k vyhledávání informací. Uţivatelé chtějí rychlý a efektivní
systém, nechtějí trávit čas studiem jeho uţívání a funkcí.

Velice často postrádají také

vizualizace informací o dokumentu.
Na základě několika výzkumů uţivatelských preferencí se nechala Národní knihovna
inspirovat projektem DTOC Kongresové knihovny a sama spustila projekt TOC (Table of
Content). Podstatou je skenování obsahů, jejich převádění do textové formy pomocí
technologie OCR, optického rozpoznávání znaků a tím obohacení bibliografických záznamů o
obsahové informace, které jsou skrze katalog NK vyhledatelné stejně, jako jednotlivé
deskriptory. Na tomto projektu participují další velké knihovny, a to Moravská zemská
knihovna v Brně a Vědecká knihovna v Olomouci.
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Jedná se o poslední krok, který provádí pracovník odboru věcného zpracování. Je na něm i
rozhodnutí o tom, zda je vhodné obsah skenovat, či nikoliv a jakým způsobem. Není ani
moţné, ani vhodné skenovat veškeré obsahy. Určitá omezení jsou technického charakteru,
například se neskenují publikace nadměrných formátů. Dále se neskenují obsahy
beletristických děl vzhledem k jejich minimální výpovědní hodnotě. Některé odborné
publikace mají sice obsah, který můţe mít výpovědní hodnotu, nicméně termíny, které
obsahuje, jsou natolik obecné, ţe by při vyuţití jako selekčního prvku (klíčového slova)
nabídly nadměrné mnoţství irelevantních odkazů. V tomto případě má informační pracovník
moţnost obsah neskenovat obsah tak, ţe není dodatečně zpracován do textového formátu a
uţivateli je umoţněno ho pouze zobrazit, nikoliv ho prohledávat. I zde se tedy, podobně jako
ve všech stupních věcného zpracování dokumentu, provádí informační analýza dokumentu a
mimo to i posouzení výpovědní hodnoty textu. Uţivatelé tuto sluţbu oceňují a dá se říci, ţe se
tím Národní knihovna přiblíţila současné realitě informační společnosti. Jinou otázkou je, jak
moc jsou s existencí této sluţby obeznámeni.
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6 Obecné uživatelské požadavky na přístup
k informacím a efektivní vyhledávání
Základním uţivatelským poţadavkem na veškeré přístupy k pořádání informací a selekčním
jazykům je moţnost jejich efektivního vyhledání. Jinými slovy uţivateli jde o to, nalézt
informaci odpovídající jeho informační potřebě. Věcný popis umoţňuje uţivateli vyhledat
informace, které se týkají poţadovaného tématu.
V ideálním případě by odpověď na uţivatelův dotaz měla být
•

relevantní

•

pertinentní

•

úplná

•

přesná

K tomuto ideálu se snaţí přiblíţit veškeré přístupy věcného zpracování.
K vyhledávání informací existují dva základní přístupy:
•

Browsing (intuitivní vyhledávání)

•

Analytické strategie

Analytická strategie vyhledávání je především strategií profesionálů. Je systematická,
zaměřená na cíl.

Snaţí se o co nejefektivnější vyhledávání a identifikaci relevantního

dokumentu v co nekratším čase. Pro laického uţivatele je nevstřícná, vyţaduje důkladnou
znalost moţností systému a vysoké nároky na učení. Efektivní vyhledávání v katalogu
Národní knihovny a většiny katalozích zaloţených na tradičních pořádacích systémech
(především na systematických selekčních jazycích) vyţaduje právě vyuţití této strategie.
Nabízí však vysoce relevantní výsledky.
Browsing (intuitivní vyhledávání) je neformální strategií, jejíţ význam vzrůstá spolu
s významem vyhledávání informací na internetu a jejich přístupností široké veřejnosti. Je
velice přizpůsobivá, závislá na informačním prostředí. Jedná se o přirozený a efektivní
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přístup, který koordinuje fyzické, emocionální a kognitivní zdroje člověka. Zahrnuje
prohlíţení, pozorování, navigování a monitorování. [PILECKÁ, 2006]
Uţivatelské poţadavky na ideální informační systém se dají shrnout do několika bodů:


minimalizace doby odezvy mezi zadáním dotazu uţivatele a odpovědí systému



uchovávání uţitečných údajů



účelné uţivatelské rozhraní



souběţná práce více uţivatelů s týmiţ daty (resp. dokumenty)



trvalost uchovávání a minimalizace redundance dat



dotazovací jazyk blízký přirozenému jazyku



moţnost zabezpečeného přístupu



co nejjednodušší vyhledávání s minimálními nároky na učení uţivatele



efektivní přidávání, rušení a aktualizace dat (resp. dokumentů)



trvalá dostupnost bez jakýchkoliv časových omezení [SKLENÁK, 2001]

Základní poţadavky uţivatelů na vyhledávání informací obecně


zpětná vazba relevance



extrahování informací - jehoţ cílem je automaticky vypsat strukturované nebo
polostrukturované informace z nestrukturovaných strojově čitelných dokumentů.



multimediální vyhledávání



efektivní vyhledávání



filtrování informací



„jazyková magie“ – vyhledávací systémy automaticky „domyslí“ nepřesně
poloţený dotaz



flexibilní a efektivní indexování



distribuované vyhledávání



integrovaná řešení [CROFT, 1995]

S těmito novými výzvami se potýká většina paměťových institucí a snaţí se jim vycházet
vstříc. Národní knihovna není výjimkou. Na rozdíl od nově vznikajících internetových
databází se však potýká s mnoha problémy, jako je například ohromné mnoţství jiţ
existujících záznamů, jejichţ konverze by byla neúnosně nákladná či široké uţivatelské
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spektrum, diferenciované nejen poţadavky na zaměření či informační úroveň fondu, ale i
generačními rozdíly.

6.1 Možnosti vyhledávání v NK a zobrazení záznamů podle
uživatelských preferencí
Souborný elektronický katalog Národní V předchozích kapitolách jsem obecně nastínila
problematiku třídění informací a věcného zpracování. Národní knihovna má záznamy uloţeny
ve formátu MARC 21 ve kterém také katalogizátoři pracují. Tento formát zaznamenává
veškeré důleţité informace o dokumentu, a proto budu pro detailnější popis vycházet z jeho
schématu a funkce jednotlivých polí. Právě tento záznam totiţ slouţí jako výsledný podklad
pro uţivatele s různými modifikacemi v moţnostech zobrazení.
Knihovny nabízí několik uţivatelsky vstřícných moţností prohledávání bází. V základním
vyhledávání, po rozkliknutí lišty „Vyberte údaj pro vyhledávání“ má uţivatel moţnost
specifikovat údaj, který o vyhledávaném dokumentu má a tím redukovat mnoţství
relevantních záznamů (příloha č. 7). Tematického obsahu dokumentu se týká specifikace
„klíčová slova“ do které spadají deskriptory věcného popisu a také „slova z obsahu“, tedy
naskenované obsahy publikací, převedené do textové, vyhledatelné formy. Podobným
způsobem můţe uţivatel vybrat druh dokumentu či vyuţít tabulky kódů, na které je odkázán
pod vyhledávacími poli. Úspěšnost vyhledávání pak závisí výhradně na kvalitě
identifikačního a věcného popisu dokumentu. Uţivatel má také moţnost ze stránky
základního vyhledávání přejít na Tématickou mapu fondů NK. Další moţností základního
vyhledávání je prohlíţení rejstříků. Tímto způsobem je uţivatel navigován k více souvisejícím
odkazům, které mu pomohou vlastní dotaz specifikovat, tedy k předmětovým heslům ze
souboru autorit a jejich vyskytujícím se kombinacím (příloha č. 8).
Standardní výbavou elektronických katalogů je moţnost rozšířeného vyhledávání.
Principielně funguje stejně, jako vyhledávání základní, nabízí ale uţivateli moţnost dotaz
kombinovat. Moţnost vyhledávání z více bází umoţňuje uţivateli prohledat další přístupné
databáze najednou.
Poslední moţností je vyuţití vyhledávání pomocí příkazového jazyka CCL „který sice
vyţaduje - na rozdíl od menu-reţimu pro začátečníky - určitou nepříliš rozsáhlou "investici"
do úvodního zaškolení, avšak na druhou stranu nabízí širší moţnosti vyhledávání a celkově
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efektivnější práci zaškoleného uţivatele se systémem [BARTOŠEK, 1996, s.11]." Je tedy
určen pro pokročilé uţivatele katalogu.
Ať uţ uţivatel zvolí jakoukoliv rešeršní metodu, výsledný bibliografický záznam bude ve
formátu MARC 21, který Národní knihovna pouţívá (a variantách jeho zobrazení).
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7 Současné trendy ve věcném zpracování
dokumentů, uživatelská vstřícnost a přístupy
V současné době se knihovny obecně potýkají s velkou konkurencí internetových
informačních zdrojů. Uţ delší dobu je nastolena otázka, zda klasické knihovnické přístupy
mohou v novém prostředí obstát a zda nejsou knihovny ve výsledku orientovanější na
knihovníky, neţ na uţivatele. S nástupem online katalogů se změnily jednak moţnosti
vyhledávání, tak i samotné uţivatelské prostředí, které vyţaduje jiné přístupy. Některé
klasické přístupy jiţ nejsou zapotřebí, nebo nemohou být pouţity stejným způsobem.
Příkladem mohou být dlouhé řetězce prekoordinovaných selekčních jazyků, které internetové
vyhledávače těţko vyhledají a jejichţ samotné zobrazení na monitoru můţe být problematické
(schování konce řetězce do druhého řádku, či nezobrazení). Způsoby pořádání informací na
internetu jsou zdrojem nové inspirace, ale i nových problémů.

7.1 Věcné pořádání informací na internetu, trendy
Internetové vyhledávače vyuţívají jiných principů třídění informací, neţ klasické databáze. Je
to dáno jednak strukturou internetových zdrojů, jejich provázaností a i samotným vývojem.
Mnoho uţivatelů je shledává vstřícnějšími neţ klasické databáze díky sofistikovaným
vyhledávacím portálům. Fulltextové vyhledávače umoţňují prohledávání mnoha zdrojů a
textů najednou. To sebou však na druhou stranu přináší velké mnoţství nerelevantních
výsledků a dalších problematických momentů:


Search engines pracují především s frekvencí termínů v textu, který nemusí nutně
odpovídat jeho tématu, pokročilejší pak s mnoţstvím odkazů ke stránce relevantních.
Vyhledávače vyuţívající tyto metody nabízejí příliš velké mnoţství nerelevantních
dokumentů či dokumentů týkajících se tématu jen okrajově



Průzkumy ukazují, ţe uţivatel prohlédne maximálně tři první stránky odkazů a dalším
jiţ nevěnuje pozornost [SMIČKA, 2004].
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Metoda vyhledávání tzv. web browsing je vhodná v případě, ţe uţivatel nemá o
poţadovaném informačním zdroji přesné představy. Pro přesnější vyhledávání jsou
však potřeba sofistikovanější systémy, neţ klasické search-engines.



Indexování na internetu se neřídí ţádnými univerzálními pravidly, různé informační
zdroje pouţívají své vlastní odlišné deskriptory



Automatické vyhledávací nástroje nejsou prozatím schopny uspokojivě řešit problémy
homonymie a synonymie, plně nerozumí významu slova, kontextu. [BALÍKOVÁ,
2001]



webové vyhledávače neřeší jazykovou bariéru

Nové přístupy k třídění informací v internetovém prostředí se snaţí tyto nedostatky
eliminovat modifikovanou implementací nástrojů tradičních pořádacích systémů a jejich
výhod, podobně jako se tradiční databázové systémy snaţí přiblíţit poţadavkům současného
online prostředí.

7.1.1 Tagování
Rozšířeným a účinným nástrojem třídění informací na webu je tagování, tedy označování
obsahu, přiřazování klíčových slov k webovým zdrojům. Tag je relevantní termín/klíčové
slovo, který přiřazen/je spojen s obsahem; tag je v podstatě deskriptorem definujícím předmět
dokumentu. Jedná se o postkoordinovaný způsob třídění informací, který vytváří samotní
uţivatelé. Technologie Webu 2.0, tedy webu, nabízejícího prostor pro společnou tvorbu
obsahu, nabízí uţivatelům i moţnost vlastního popisování obsahu a v případě některých
sluţeb se jedná o jedinečnou metodu zpřístupnění.

Ačkoliv neřeší všechny problémy,

dovoluje popsat objekty jak textové, tak netextové. Dokumenty nejsou popsány tzv. tag-cloud,
tedy shlukem (oblakem) jednotlivých tagů, který reprezentuje nejpouţívanější lexikální
jednotky. Tagy jsou obvykle řazeny abecedně, jejich důleţitost je definována vizuálně,
nejčastěji vyuţívaný tag (tedy deskriptor, skrze který uţivatelé dokument nejčastěji hledají) je
v tag-cloud znázorněn tučným největším fontem (příloha č. 9). Tento způsob se často
označuje jako folxonomie, tedy způsob zatřiďování, na kterém se podílí veřejnost (je
protiváhou taxonomie, kdy informace třídí vyškolený odborník). Právě fakt, ţe informace
pořádá samotný uţivatel a moţnost tímto způsobem zařadit dokument do více kategorií má
uţivateli vycházet maximálně vstříc. Tato výhoda však s sebou přináší nevýhody, kterým
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předchází některé klasické pořádací systémy. Jejím především častý výskyt příliš objemných
tag-cloud. V záplavě deskriptorů si stěţí vybereme ten nejpodstatnější a jejich mnoţství můţe
vést spíše ke zmatení tématu dokumentu, neţ k jeho určení. V souvislosti s mnoţstvím tagů se
pak objevuje i druhý problém, a to příliš velké mnoţství výsledků i po výběru jednoho tagu
(KORBEL, 2007).

7.1.2 Fasetová klasifikace
Zredukovat nadměrné mnoţství výsledků a současně zvýšit přesnost vyhledávání lze pomocí
fasetové navigace a klasifikace. Fasetová navigace slouţí ke zpřesňování uţivatelských
poţadavků, jejím primárním cílem je zúţení/zpřesnění/filtrování nadměrného mnoţství
výsledků vyhledávání. Fasety mohou být neměnné (statické) – nabízené moţnosti zpřesňování
dotazu se nemění,

dynamické, které se v rámci stanovených kategorií mění s kaţdým

vyhledáváním.
Fasetová klasifikace je další způsob vyuţívání postkoordinovaných selekčních jazyků.
V tomto případě je klasifikace vytvářená odborníkem, nepodílí se na ní komunita ani
jednotliví uţivatelé, ztrácí tedy část z uţivatelské vstřícnosti tagů. Podobně jako tagování však
umoţňuje zařadit do několika kategorií zároveň, je však hierarchicky strukturován. Častým
problémem, se kterým se uţivatel na internetu setká je příliš velké mnoţství kategorií a
absence abecedního řazení deskriptorů.
7.1.3 Sémantický web a věcné autority
Je patrné, ţe i v internetovém prostředí a s novými nástroji věcného pořádání informací
mnoho problémů přetrvává. Do budoucna by mohl řešení nabídnout sémantický web, tedy
web, kde jsou informace strukturovány a uloţeny podle definovaných pravidel. Kaţdý zdroj
by měl být popsán odpovídajícími údaji srozumitelnými nejenom koncovému uţivateli, ale
především softwarovým agentům a uţivatel by tedy mohl na internetu vyhledávat podobným
způsobem, jako v relační databázi. Jednalo by se tedy o pořádání informací na webu
s částečným vyuţitím tradičních pořádacích systémů. Systém staví na technologii RDF
(Resource Description Framework), původně navrţené jako model metadat. Jde o komplexní
systém třídění informací, nejedná se tedy pouze o věcný popis. Vzhledem ke své
komplikovanosti však zatím není příliš rozšířen.
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Základem sémantického webu je ontologie, která bývá definována jako "explicitní specifikace
konceptualizace“ tj. specifikace systému pojmů modelující určitou část světa. Většinou nelze
pro sémantický web vytvářet ontologie na zelené louce, nutno vyuţít existující zdroje
(SVÁTEK, 2002), tezaury a další řízené slovníky, které jsou často nekonzistentní a musejí
být i zásadně upraveny a předzpracovány. V odborné literatuře však bývají tezaury a
ontologie často zaměňovány. Společným rysem ontologií a tezaurů je pokrytí určité
předmětné oblasti a definování vztahů, v případě ontologií mezi koncepty, v případě tezaurů
mezi jednotlivými termíny. „Charakteristickým rysem tezaurů je ústřední role termínů, které
jiţ nejsou dále (formálně) definovány. Pouţívané vztahy mají z velké části taxonomický
charakter (vymezení vztahu obecnějšího a speciálnějšího termínu), vedle toho bývá vyjádřena
synonymie, meronymie (vztah termínů označujících celek a jeho část) a další vztahy
obecného charakteru“ [SVÁTEK, 2002, str. 3]. V ontologiích jsou koncepty reprezentovány
ve formě nezávislé na termínech přirozeného jazyka, i kdyţ termíny přirozeného jazyka jsou
pouţívány k jejich pojmenování, a proto ontologie musí zahrnovat i mapování.
„Mezi termíny souboru věcných autorit, zvláště souboru tematických autorit, jejichţ
příbuznost je implicitní a vyplývá z určitého společného a obecně sdíleného referenčního
rámce, lze definovat apriorní (paradigmatické) vztahy; tyto vztahy jsou obecně uznávány, jsou
nezávislé na dokumentu a mohou být ověřeny ve standardních příručkách, např. slovnících a
encyklopediích. Autoritní termíny a vztahy mezi nimi jsou však z pohledu potenciálního
strojového zpracování dat co do významu nejednoznačné, jejich sémantika je implicitní,
případně explicitní, ale není automaticky zpracovatelná (není moţné ji označit za formální
sémantiku pro strojové zpracování). Z tohoto důvodu je sice moţné vyuţít soubor věcných
autorit jako výchozí terminologickou platformu pro tvorbu ontologie, ale sémantika termínů a
stávajících paradigmatických vztahů musí být upravena do podoby zpracovatelné
softwarovými agenty.“ [BALÍKOVÁ, 2011, str. 35]
Ačkoliv jsou staré pořádací systémy často povaţovány za uţivatelsky nevstřícné, ani nové
přístupy nedosáhly dokonalosti a inspiraci pro řešení problematických momentů hledají
v tradičních modelech. Nové přístupy bývají často příliš komplikované nebo neřeší
problematiku relevance. Uţivatel je informacemi přesycen a je jich schopen vnímat jen určité
omezené mnoţství. Neopomenutelnou problematiku tvoří také jiţ existující ohromné
mnoţství dat v existujících bibliografických záznamech, jejichţ konverze by byla neúnosně
drahá. Stále existuje problém jazykové bariéry ve věcném popisu, který úspěšně vyřešily jen
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uţivatelsky nevstřícné systematické selekční jazyky jako MDT. Nové přístupy v knihovnách
usilují o větší implementaci dotazování v přirozeném jazyce, vychází uţivateli vstříc
například tematickými mapami fondů, které vyhledávání v knihovních katalozích přibliţují
webovému browsingu, anglickými ekvivalenty předmětových hesel či sjednocením
předmětových hesel za pomoci sdílené katalogizace.
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Závěr
Je jiţ všeobecně známou skutečností, ţe současnost je současností informační. Snadná a
rychlá dostupnost aktuálních informací je podstatná pro úspěch v jakémkoliv oboru lidského
podnikání. Ačkoliv dějiny lidstva provází zpracovávání informací odnepaměti, dnešní doba se
vyznačuje jejich ohromující koncentrací.
Internet je bezesporu vedoucím médiem na tomto poli. Inovace, které v této doméně
probíhají, jsou rychlé a není snadné pro jakoukoliv instituci toto tempo sledovat. Nicméně
právě kvůli stále rostoucímu mnoţství informací je nutné stále pracovat na systémech a
přístupech k jejich třídění, které je pro jejich dohledání a znovuzpracování nejpodstatnější.
V mé práci jsem popsala, jakým způsobem Národní knihovna vychází vstříc těmto novým
poţadavkům. I kdyţ se zpočátku zdá intuitivní vyhledávání v prostředí www jako jedinečné
řešení, při bliţším zkoumání zjistíme, ţe kromě nesporných výhod s sebou přináší i zápory a
nejednou hledá k řešení problémů inspiraci v klasických třídících systémech. Uţivatelské
poţadavky se různí a má-li jim instituce tak univerzálního charakteru, jako je NK vyjít
maximálně vstříc, musí nástroje základního intuitivního vyhledávání dalece přesáhnout,
současně však nemůţe jít proti hlavnímu proudu. Je proto nezbytné nadále pracovat na
harmonizaci selekčních prvků, tvorbě autoritních souborů a sdílené katalogizaci, které do
budoucna přispějí k rozvoji jednotného prostředí, ve kterém bude moci uţivatel pohodlně
nalézt to, co potřebuje.
Národní knihovna v tomto směru rozvíjí řadu nových projektů, jako jsou informační a
oborové brány, projekt GEOLINK či INTERPI, kooperace s dalšími paměťovými institucemi,
ale i vývojem uţivatelského prostředí katalogů NK, vstřícným grafickým rozhraním a snahou
své uţivatele o těchto projektech informovat.
Hledání ideálního systému třídění informací je nikdy nekončící prací. Nicméně po důkladném
prozkoumání moţností a přístupů si myslím, ţe Národní knihovna v tomto směru nezůstává
pozadu a to i přesto, ţe její pozice ohromného univerzálního fondu s velice diferencovaným
spektrem uţivatelských potřeb a nabízených sluţeb není jednoduchá. Pokusila jsem se popsat
hlavní metody věcného zpracování a na ně navázané projekty, zdaleka se ale nejedná o
veškeré vlivy, které na vývoj v této oblasti působí. Podstatnou roli zde hraje i vnější prostředí,
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geopolitické vlivy a bezesporu finance. Do budoucna bych hlavní výzvu spatřovala nejen
v nových přístupech, ale i v rozvoji stávajících projektů, jejich úspěšnému dokončení a dobré
komunikaci s laickou i odbornou veřejností, která by měla fungovat jako účinná zpětná vazba.
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Publikace:
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Příloha č. 2.
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Příloha č. 3.:
Ukázka tematické mapy fondů
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Příloha č. 6 :
Tabulky návrhů předmětových hesel
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Příloha č. 7:
Výběr údajů pro vyhledávání
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Příloha č. 8 :
Abecední rejstřík
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Příloha č. 9:
Tag-cloud
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Dotazník
Poznámka: Dotazník jsem zařadila jako přílohu, jelikož se mi nepodařilo získat dostatečné
množství respondentů, aby mohl mít objektivní výpovědní hodnotu. Slouží tedy jako orientační
dokument.
Typy otázek:
Otázka 1., 2.: Jakým způsobem by uživatel hledal informaci o dokumentu, o jehož obsahu má
jasnou představu, nezná ale žádné identifikační údaje (jméno autora, název, ISBN atd.)
Otázka 3.: Jaký nabízí věcný popis uživateli selekční obraz dokumentu a jak ho uživatel
chápe
Otazka 4.-8.: Jak je uživatel obeznámen s možnostmi věcného popisu a vyhledávání
v katalogu NK a jak ho využívá.
Ot. 1., 2.:


Pod jakými klíčovými slovy byste hledali publikaci (knihu) o Franci Kafkovi a
jeho díle Proměna (pozor, nehledáme dílo Proměna, ale knihu pojednávající o
něm.)



Pod jakými klíčovými slovy byste hledali publikaci (knihu, sborník) zabývající
se srovnáváním dětské literatury na Slovensku a v Česku ve 20 století.

Předmětová hesla respondenti jen málokdy formulovali za pomocí heslářů, spíše je vybírali
intuitivně, podobně jako v internetových fulltextových vyhledávačích. Rejstříky v těchto
případech nevyuţívali, kombinované dotazy málokdy. Obecně pro formulaci dotazu
respondentům stačily 3-4 výrazy. U jednoho aţ dvou výrazů se shodovali s preferovaným
termínem tematické autority.
Ot. 3.:


Jakou knihu (obsahově) byste si představili pod klíčovými hesly

anglická literatura -- 19. stol.
anglická literatura -- psychologické aspekty
anglická literatura -- sociální aspekty
literárněvědné rozbory
ţeny v literatuře -- Anglie -- 19. stol.
literatura psaná ţenami -- Anglie
Chronolog. údaj * 19. stol.
Předmět. heslo

Forma, žánr



studie
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V tomto případě, tedy v analýze selekčního obrazu dokumentu, se uţivatelé částečně shodli.
Nicméně i zde panovaly značné nepřesnosti, které mohly významně pozměnit chápání celého
charakteru dokumentu. Někteří povaţovali za téma studie obecně ţeny a jejich postavení ve
společnosti komentované anglickou autorkou, či autorkami, jiní předpokládali, ţe jde o
postavení anglických autorek ve společnosti. Zásadně se jednotliví respondenti odchylovali
také od pochopení souvislosti jednotlivých hesel.
Ot. 4.:


Co si představíte pod termínem informační publikace a pod termínem letáky?
Jaký rozdíl si mezi těmito formami dokumentu představíte?

V této otázce se uţivatelé shodli na tom, ţe informační publikace je obsáhlejší, s informacemi
trvalejšího charakteru. Naopak leták si spojovali s reklamními účely. Shoda panovala i ve
formě. Publikace má více stránek, leták je jeden list, případně sloţený.
Ot. 5.:


Co je v katalogu rejstřík, k čemu slouţí? Vyuţíváte ho?

Uţivatelé rejstříky znali, většinou uţívali, nicméně nikoliv rejstříky věcných autorit (pro
vyhledávání vhodných selekčních výrazů je tedy aţ na výjimky nepouţívají)
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