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Abstrakt (česky) 
Tato bakalářská práce si klade za cíl představit identifikátor ISBN z několika různých  

hledisek, s důrazem na oblast České republiky. Práce je rozdělena na dvě části –  

teoretickou a analytickou. Úvodní kapitola nastiňuje nezbytnost identifikace informačních 

zdrojů. Skýtá rovněž informace o vlastnostech identifikátorů i jejich rozdělení. Další část 

práce je zaměřena již na samotný identifikátor ISBN. Představuje jej z hlediska historického  

i organizačního. Rozebírá rovněž samotnou strukturu čísla ISBN. Dále se práce věnuje 

výhradně použití ISBN v České republice. Nastiňuje jeho historický vývoj i specifické 

způsoby použití v této zemi. Následující část práce je čistě praktická – pokouší se  

analyzovat využívání identifikátoru ISBN v několika informačních institucích.  

Závěr práce pak čtenáři poskytuje shrnutí hlavních tezí a nastiňuje možné problémy,  

které mohou v budoucnu systém ISBN potkat.  

 

Abstrakt (anglicky) 
This bachelor thesis is aimed to introduce several different aspects of the identifier ISBN,  

with emphasis on the Czech Republic. The work is divided into two parts – theoretical  

and analytical one. Introductory chapter defines the need of identification of information 

sources. It provides information about properties and division of identifier, too.  

Next part of the work is already focused on the identifier ISBN. It represents this identifier  

with regards to historical and organizational aspects. This part also analyzes the actual 

structure of the ISBN number. Furthermore, the bachelor thesis is devoted mainly to the usage  

of the ISBN identifier in the Czech Republic. It outlines the historical development  

and specific use in this country. The following part of work is strictly practical – attempts  

to analyze the usage of ISBN identifier in several information institutions. The final part  

of this bachelor thesis offers a summary of the main propositions and outlines  

possible future problems of the ISBN system. 
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Předmluva 

Téma bakalářské práce – Systém ISBN v České republice jsem si vybral z velice 

prostého důvodu: chtěl jsem podrobněji zjistit, jak takovýto identifikační systém funguje  

a co stojí v jeho „pozadí“. Jako filmový fanoušek s rozsáhlou sbírkou DVD nosičů,  

mě jakákoliv snaha o tvorbu pořádku v libovolné oblasti velice zajímá a takřka uchvacuje. 

Identifikátor ISBN se právě o takovýto pořádek snaží v oblasti knižního trhu. Tento systém 

mě mimo jiné zaujal i svým rozsahem působnosti takřka po celém světě. Pozoruhodné je 

rovněž to, že se od svého vzniku na počátku 70. let minulého století téměř nezměnil –  

pravda, až na jednu výraznější úpravu v roce 2007. Přesto dokáže pružně reagovat na vývoj  

a trendy, které změnily za tuto dobu celý knižní trh. 

  

Cílem práce je představit identifikátor ISBN z různých hledisek – historického, 

technického či zcela praktického. Úvodní kapitoly se věnují systému ISBN v teoretické,  

a zpočátku také v teritoriálně neutrální rovině. Jsou zde obecně nastíněny důvody vzniku 

identifikátorů, požadavky, které by měly splňovat, i jejich rozdělení z několika hledisek. 

Následně se práce již zcela věnuje identifikátoru ISBN – a to z hlediska historického.  

V této části práce je rovněž představena organizační struktura celého identifikačního  

systému ISBN. Následuje pojednání ryze technického směru, skýtající informace o struktuře 

identifikátoru ISBN a jeho grafickém vyjádření v podobě čárového kódu. Poslední teoretická 

část zasazuje systém ISBN do České republiky. Nejprve mapuje historii zavádění tohoto 

systému v českých zemích, následně poskytuje informace o současném provozu identifikátoru 

ISBN v České republice. 

Následující část práce je již ryze praktická a klade si za cíl zmapovat využívání 

systému ISBN v rámci několika různorodých informačních institucí na území  

České republiky, přesněji v oblasti Prahy. Na počátku analýzy si autor stanovil několik 

pracovních hypotéz, které se formou pozorování, a zejména rozhovorů s kompetentními 

pracovníky těchto institucí, snažil potvrdit nebo naopak vyvrátit. 

  



 

– 2 – 

Veškeré zdroje, ze kterých práce čerpá, jsou citovány v souladu s normami  

ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. V textu práce je použit při citování „Harvardský“ styl – 

citace jsou zapsány v hranatých závorkách, které obsahují první údaj záznamu  

a datum vydání daného zdroje. V závěru práce je pak uveden kompletní, abecedně řazený, 

seznam všech zdrojů užitých v práci. 

Úvodem práce bych rád ještě poděkoval vedoucí mé bakalářské práce  

PhDr. Haně Slámové, Ph.D. za časovou flexibilitu, směrodatné vedení a cenné komentáře, 

které mě, i mou práci, vždy posunuly dál. Dále bych chtěl na tomto místě poděkovat všem 

zaměstnancům vybraných institucí, kteří mi umožnili analýzu bez problémů provést a naplno 

se mi věnovali během rozhovorů. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat své rodině  

a pracovním kolegům za podporu a vynikající podmínky pro psaní této práce. 
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1. Úvod 

1.1. Identifikace informačních zdrojů a její význam 

Identifikace informačních zdrojů se v současné době řadí mezi zásadní problematiku, 

kterou se zabývá informační věda. A význam jednoznačné a trvalé identifikace různorodých 

zdrojů neustále roste. Naše společnost se postupem času nachází ve stále větší a větší 

informační krizi – někdy bývá též označována jako informační exploze. Výraz informační 

krize vznikl v 60. letech minulého století jako reakce na enormní nárůst tiskové produkce 

[Jonák, 2003]. Postupem času se však tento problém ukázal významnější především v oblasti 

elektronických zdrojů. Obklopuje nás obrovské množství dokumentů a dalších informačních 

pramenů, které každým dnem narůstá. Trefně tuto problematiku vystihl americký matematik  

a filozof Norbert Wiener ve svém citátu [Norbert Wiener, 2001]: 

„To live effectively is to live with adequate information.“ 

(Aktivně žít, znamená žít s přiměřenými informacemi.) 

Pokud prohlásíme, že v prostředí sítě Internet jsou uloženy odpovědi na snad každou 

otázku ze všech oblastí lidské společnosti, které již byly prozkoumány, nebudeme nejspíš 

daleko od pravdy. Problémem, který nám však často brání v jejich nalezení, je orientace 

v tak obrovském množství zdrojů, které Internet v současnosti nabízí. Pro představu například 

statistiky komunitního portálu YouTube určeného pro sdílení videa uvádějí, že v roce 2010 

bylo každou minutu do této služby vloženo 48 hodin videa. Po přepočtu toto číslo činí 

úctyhodných 8 let videozáznamu uloženého na portál YouTube za jediný den [YouTube, 

2011]. Rozhodně nelze tento server považovat za relevantní, nebo dokonce kvalitní zdroj 

informací. Obecně přesto můžeme říci, že z každého videa si jeho divák přeci jen nějakou 

více či méně kvalitní informaci odnese. Pro ilustraci informační exploze ale výše uvedený 

příklad slouží dobře. 

Běžný uživatel také většinou nedokáže odlišit relevantní a kvalitní zdroje informací, 

od těch horších a méně odpovídajících. A právě jednoznačná identifikace se snaží společnosti 

pomoci zorientovat se v tomto nepřeberném množství informačních zdrojů. Nejde rozhodně  

o novou problematiku týkající se výlučně jen elektronických zdrojů. Obecně můžeme  
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za jednoduchý identifikátor považovat například i signaturu, kterou lze definovat jako číselné, 

alfanumerické či symbolické označení fyzické lokace jednotky v rámci fondu [Šnýdr, 2003]. 

Nezbytná potřeba jednoznačné identifikace informačních zdrojů se však začala naplno 

projevovat až s nástupem výpočetní techniky, automatizace a s rozvojem sítě Internet.  

Pro efektivní provoz informačních systémů a komunikaci subjektů podílejících se na tvorbě  

či využívání některého dokumentu, je totiž nezbytné zajistit jeho jednoznačné určení.  

A k tomu právě slouží identifikátory – uměle vytvořené, nejčastěji alfanumerické, řetězce 

s různým počtem znaků a rozdílnou strukturou. Ty trvale zastupují daný informační zdroj  

ve všech systémech a procesech týkajících se daného dokumentu. Jsou mezinárodně 

srozumitelné, snadno zpracovatelné IT technologiemi a zajišťují společnosti do budoucna 

identifikaci téměř libovolného množství informačních zdrojů. 

Identifikátory jsou často velice sofistikované systémy, které elegantně řeší 

problematiku informační exploze ve společnosti. Následující část práce je věnována 

požadavkům, které jsou na identifikační systémy. Rovněž bude nastíněno jejich rozdělení 

z různých hledisek. 

1.2. Požadavky na identifikační systémy a jejich rozdělení 

Identifikační systém vědeckých informačních zdrojů by měl podle Asociace 

vědeckých, technických a medicínských vydavatelů ideálně umožňovat1

• identifikaci informačního zdroje nezávisle na jeho formě, 

: 

• identifikaci stejného dokumentu na různých nosičích i v různých formátech, 

• jednoznačné přiřazení identifikátorů informačním pramenům, 

• jednoduchou tvorbu a strukturu identifikátoru (ideálně bez jakýchkoliv 

smyslových vztahů k obsahu), který by mohl přidělovat i tvořit původce 

dokumentu, 

 

 
                                                 
1 Association of Scientific, Technical & Medical Publishers (STM) – organizace založená řadou amerických 
odborných společností a vydavatelství 
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• nezávislost vůči typu identifikované vydavatelské jednotky – možnost 

identifikovat dílo jako celek, a zároveň jeho samostatné části  

(např. kapitoly), 

• plnou kompatibilitu s již zavedenými identifikačními systémy. 

[Androvič, 2000, s. 9–11] 

V současnosti existuje po celém světě obrovské množství více či méně 

sofistikovaných nebo komplexních identifikátorů. Snad každý informační systém nějaký 

způsob identifikace používá. Hlavním problémem takovýchto identifikátorů však je,  

že se tvoří přesně na míru danému informačnímu systému, a to obvykle brání jejich 

masovějšímu rozšíření. Pokud si uvedeme příklad z oblasti knižního trhu, tak každý 

vydavatel, distributor, knihovník i čtenář bude mít zcela odlišné požadavky či názory  

na identifikaci nějakého informačního zdroje. Díky tomuto rozdílnému pohledu na věc  

a různým požadavkům z jednotlivých oblastí společnosti, se ještě nepodařilo uvést do praxe 

žádný univerzální identifikační systém [Androvič, 2000, s. 8–9]. Na druhou stranu, mnoho 

specializovaných – původně často lokálních – identifikačních systémů si vydobylo 

mezinárodního uznání a kupříkladu systém ISBN lze dnes označit za synonymum  

pro identifikátor knižních publikací monografického charakteru. 

Identifikátory můžeme podle jejich povahy rozdělit na: 

• jednoduché, 

• komplexní. 

Jednoduché identifikátory jsou založeny na principu přírůstkového čísla. Slouží pouze 

k jednoznačné identifikaci informačního zdroje a neposkytují nám o tomto zdroji již žádné 

doplňkové informace. [Androvič, 2000, s. 16]  

Opakem jsou identifikátory komplexní, které v sobě navíc ukrývají sémantické 

informace o identifikovaném zdroji, například bibliografické informace o daném dokumentu. 

Dokážeme tak pouze za pomocí identifikátoru odvodit některé údaje i v případě, že nemáme 

daný dokument fyzicky k dispozici. [Androvič, 2000, s. 16–17] Kupodivu jsou právě první 

jmenované, jednoduché identifikátory, současným vývojovým trendem v informačních 

technologiích. Po krátkém zamyšlení je však důvod zřejmý – organizace a zabezpečení 
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provozu takových systémů by bylo díky stále rostoucímu počtu dokumentů v dlouhodobějším 

horizontu naprosto neúnosné. [Androvič, 2000, s. 16] 

Dalším ze způsobů dělení identifikátorů, je jejich rozlišení podle druhu objektu,  

jež identifikují. Toto rozdělení je zcela kompatibilní s modelem FRBR2

• identifikátory označující autory a tvůrce díla – např. ISNI

 a vypadá následovně: 

3

• identifikátory tvůrčího díla – např. ISTC

, 

4

• identifikátory vyjádření díla – např. ISRC

, 

5

• identifikátory zhmotnění díla – např. ISBN

, 

6

[Bratková, 2007, s. 5] 

. 

Při tomto způsobu dělení lze rovněž jako další skupinu vyčlenit identifikátory,  

ke kterým se v současnosti obrací pozornost asi nejvíce – identifikátory digitálního obsahu. 

Do této nemalé skupiny lze zařadit například identifikátor DOI7 či PURL8

1.3. Identifikátory zhmotnění děl 

. 

Mimo již výše uvedeného identifikátoru ISBN existuje pro identifikaci zhmotnění děl 

několik dalších identifikačních systémů. Každý z nich je pak zaměřen na určitou část 

ze širokého záběru vydavatelské činnosti. Pro identifikaci pokračujících zdrojů se používá 

Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací (ISSN, International Standard Serial 

Number), tištěné hudebniny pak identifikuje Mezinárodní standardní číslo hudebniny (ISMN, 

International Standard Music Number). Existuje rovněž identifikátor pro výzkumné zprávy 

technického směru s názvem Mezinárodní standardní číslo technické zprávy (ISRN, 

International Standard Technical Report Number). Tento identifikační systém se však 

v celosvětovém měřítku příliš neujal. 

                                                 
2 Functional Requirements for Bibliographic Records (Funkční požadavky na bibliografické záznamy) –  
studie skupiny IFLA řešící funkci bibliografického záznamu v závislosti na použitém médiu a potřebách 
uživatele [Národní knihovna České republiky, 2001] 
3 International Standard Name Identifier – identifikátor všech stran podílejících se na vzniku tvůrčího díla 
4 International Standard Text Code – identifikátor textových děl 
5 International Standard Recording Code – identifikátor zvukových záznamů 
6 International Standard Book Number – mezinárodní identifikátor knižních publikací monografického 
charakteru 
7 Digital Object Identifier – identifikátor digitálních zdrojů v prostředí Internetu 
8 Persistant URL – identifikátor a lokátor dokumentů sloužící ke směrování uživatele na patřičný zdroj 
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1.3.1. Identifikátor BICI 

Kromě identifikátoru ISBN se lze v případě knižních publikací setkat mimo jiné 

s identifikátorem BICI. Tato zkratka vychází z anglických slov Book Item and Component 

Identifier, což můžeme přeložit jako identifikátor knižní jednotky a její části. Nejčastěji se 

využívá pro jednoznačné označení kapitoly či úseku několika po sobě jdoucích stránek 

v rámci určité knihy. Lze s ním však stejně dobře identifikovat knižní jednotku jako celek  

či její netextové části – např. obrázky, tabulky apod. Identifikátor BICI lze přidělit všem 

publikacím, které splňují minimálně dvě následující podmínky – mají již přidělený 

identifikátor ISBN a zároveň mají číslované stránky. [Androvič, 2000, s. 23–25] 

Identifikátor BICI začal vznikat na popud britské asociace Book Industry 

Communication (BIC) v roce 1997. Vzešel z konceptu identifikačního modelu SICI určeného 

pro jednoznačnou identifikaci pokračujících zdrojů a jejich částí. Tento návrh však byl 

samozřejmě upraven pro potřeby knižních dokumentů. Identifikátor BICI vzbudil výrazný 

zájem především u organizací, které se zabývají správou a ochranou autorských práv. 

[Androvič, 2000, s. 23–25] 

Struktura řetězce BICI se skládá ze tří částí: 

• segmentu knižní jednotky, 

• segmentu části knižní jednotky, 

• kontrolního segmentu. 

[Blixrud, 2000]. 

Identifikátor BICI může vypadat například takto: 

BICI: 0521416205(1993)(10;EAAWL;234–261)2.2.TX;1-1 

Na výše uvedeném příkladu jsou dobře patrné následující části:  

• přidělené 10místné číslo ISBN (0521416205), 

• rok vydání publikace (1993), 

• číslo kapitoly (10), 
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• zkratkové označení kapitoly (EAAWL) – vychází z prvních písmen slov 

obsažených v názvu identifikované kapitoly a paginace (234–261), 

• kontrolní segment (2.2.TX;1-1).  

[Blixrud, 2000] 

Identifikátor BICI výborně pokrývá rozsah produkce současného knižního trhu,  

a to nezávisle na fyzické formě nosiče. Nezabývá se však vůbec oblastí šedé literatury. 

Vhodné je rovněž dodat, že se identifikátor generuje na základě údajů z publikace  

až dodatečně a lze tak do něj vložit například další identifikátor či jiný systém vydavatelského 

značení publikací. [Blixrud, 2000] 

V obecné rovině potřeba jednoznačné identifikace všech objektů, které nás obklopují, 

neustále roste. Zejména příchod informačních systémů a masivnější rozvoj Internetu ukázal 

její nezbytnost. Doba je rychlejší, čas dražší a společnost začala v identifikátorech spatřovat 

obrovského pomocníka. V rámci knižního trhu totiž vydavatelům a knihovnám usnadňují 

komunikaci informací a pomáhají při evidenci knižních jednotek. Uživatele informací pak 

dokážou navést co možná nejkratší cestou k požadovanému a relevantnímu zdroji informací 

bez ohledu na fyzický nosič či lokalizaci tohoto zdroje. Všem článkům jakéhosi informačního 

řetězu, tak šetří nejen čas, ale samozřejmě i s ním související finanční náklady. 

Přestože dokážeme popsat díky celé řadě identifikačních systémů snad libovolný zdroj 

informací, dokument či objekt na světě, existují některé snahy o vytvoření univerzálního 

identifikátoru [Androvič, 2000, s. 9]. Otázkou však je, zda by byl tento systém 

v dlouhodobějším horizontu vůbec udržitelný a dokázal pružně reagovat na technologický 

pokrok v oblasti informačních zdrojů. Trendy jdou však spíše opačným směrem – 

identifikátory tvořit co možná v nejjednodušší formě a oprostit je zcela od jakýchkoliv 

sémantických spojení s identifikovaným zdrojem [Androvič, 2000, s. 16]. Vytvoření nějakého 

univerzálního identifikátoru by bezpochyby stálo mnoho úsilí i finančních prostředků a jistě 

by poškodilo i již zavedené a fungující identifikační systémy současnosti. Mnohé z nich  

se vyvíjely celá desetiletí, než se staly zcela odpovídajícími a mezinárodně uznávanými 

identifikátory pro daný obor. A ve vývoji musejí stále pokračovat, aby dokázaly pružně 

reagovat na technologický pokrok. Jedním z takovýchto systému je kupříkladu Mezinárodní 

standardní číslo knihy – ISBN.  
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2. Mezinárodní identifikátor ISBN 

2.1. Vlastnosti identifikačního systému ISBN 

Identifikátor ISBN slouží k jednoznačné identifikaci zhmotnění díla v oblasti knižního 

a vydavatelského průmyslu. Jde o identifikační systém s celosvětovou působností,  

který provází díla monografického charakteru od jejich vzniku přes distribuční řetězce  

až k uživatelům informací. Jde o zásadní prvek objednávkových i evidenčních systémů, 

umožňuje snazší kontrolu nad autorskými právy a sleduje údaje o prodeji identifikovaných 

jednotek – dokonce na úrovni jednotlivých vydavatelů. Je rovněž základním prvkem 

sloužícím při tvorbě a aktualizaci soupisů nových a očekávaných vydání publikací,  

které se užívají v knižním obchodě. [ČSN ISO 2108, 2006] 

Zásadními vlastnostmi systému ISBN, které zajistily jeho mezinárodní rozšíření  

a uznání, jsou zejména jednotná, jednoznačná a mezinárodně srozumitelná identifikace 

monografických publikací. Velkou výhodou je rovněž možnost automatizovaného strojového 

snímání ISBN, které zároveň značnou měrou minimalizuje chybovost při práci s tímto 

identifikátorem. O významnosti systému ISBN hovoří i fakt, že pravidla pro tvorbu 

bibliografického popisu ISBD9 i AACR2R10

2.2. Vznik a vývoj identifikátoru ISBN 

 povinně vyžadují uvádět ISBN jako součást 

bibliografického popisu. [Jeřábek, 2006a] 

Identifikátor ISBN je v dnešní době pro celou širokou veřejnost – od pracovníků 

v knihovnách, vydavatelů či knihkupců až po čtenáře – velice důležitou pomůckou.  

Díky němu je například nalezení přesného vydání požadované publikace v nějaké databázi 

otázkou okamžiku. Slouží nejen k lokalizaci požadovaných knih, ale rovněž k jejich evidenci 

či při akvizici. Tyto potřeby cítili vydavatelé od nepaměti, a tak se můžeme setkat 

s nejrůznějšími sofistikovanými pokusy o jednoznačnou identifikaci knih již před více než 

100 lety. Jedná se však většinou o projekty na lokální úrovni. Teprve v polovině 60. let  

                                                 
9 International Standard Bibliographic Description – mezinárodně dohodnutá jednotná pravidla pro uvádění 
prvků bibliografického popisu u dokumentů [Vodičková, 2003] 
10 Anglo-American Cataloguing Rules (anglo-americká katalogizační pravidla) - mezinárodní základní příručka 
pro bibliografický a katalogizační popis [AACR, 1990-] 
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lze spatřit vážnější úsilí s mezinárodním rozměrem [Jeřábek, 2006a]. S masivním rozvojem 

výpočetní techniky, která se stále více prosazovala v oblasti obchodu, a zároveň s nárůstem 

knižní produkce v této době, si totiž vydavatelé začali uvědomovat výhody jednoznačné 

identifikace publikací. Začali vytvářet vlastní interní systémy číslování knih, od kterých si 

slibovali snazší spolupráci s obchodními partnery, a tedy i efektivnější výsledky svého 

podnikání. 

2.2.1. Standardní číslo knihy 

Roku 1965 byl profesor statistiky F. Gorden Foster požádán o návrh identifikátoru 

knižních publikací. Tento požadavek vzešel od společnosti W. H. Smith, která byla ve své 

době významným obchodníkem s knihami ve Velké Británii. Tým řady odborníků z praxe 

v čele s profesorem Fosterem záhy skutečně nastínil možný způsob evidence knih.  

Byl však určen výhradně pro užití ve Spojeném království a zdaleka se nedal označit  

za mezinárodní. [Jeřábek, 2006a] 

Roku 1966 svůj původní návrh ještě přepracoval a vznikl tak identifikátor SBN 

(Standard Book Number). Společnost W. H. Smith začala tento systém v roce 1967 úspěšně 

používat a profesor Foster tedy vypracoval zprávu s definitivní podobou tohoto systému 

pod názvem „A report on standard numbering in the book trade“. Tento identifikátor byl 

složen celkem z 9 znaků a tří částí. První dvě části se týkaly výhradně publikace – jedna 

z nich identifikovala vydavatele, druhá pak přímo danou knihu. Poslední část o délce 1 znaku 

připadla na kontrolní číslici, která však k identifikátoru přibyla ještě o něco později.  

[Foster, 1966] 

2.2.2. Mezinárodní standardní číslo knihy 

Čím dál více, se začalo diskutovat o nutnosti vytvořit skutečně mezinárodní 

jednoznačný systém označování knih, který by samozřejmě usnadnil vydavatelům i knižní 

obchod. Netrvalo dlouho a návrh profesora Fostera byl přijat jako standard Mezinárodní 

organizací pro normalizaci11. Ta ještě požádala Britský institut pro normalizaci12

                                                 
11 International Organization for Standardization – ISO 

,  

12 British Standards Institute – BSI 
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aby převzala nad Standardním číslem knihy patronát a pomohla jej přeměnit v mezinárodní 

identifikátor. K SBN tedy přibyl jeden nový znak (Registration Code), který přesně určoval 

geografickou či jazykovou oblast, ze které daná kniha pochází [ISBN Information, 2010]. 

Z 9místného SBN se tak stalo ISBN s 10 znaky. V roce 1969 vznikla oficiální norma  

ISO 2108, která vyšla ve svém prvním vydání roku 1972. Takovýto rozsáhlý systém bylo 

samozřejmě nutné řídit a koordinovat. Za tímto účelem proto vznikla v červenci téhož roku 

Mezinárodní agentura ISBN se sídlem v Berlíně pod patronátem tamější Státní knihovny. 

Netrvalo dlouho a v roce 1978 byla vydána nová podoba této normy. Třetí vydání pak 

pocházelo z roku 1992. [Jeřábek, 2006a] 

2.2.3. Čtvrtá revize normy ISO 2108 

Ve všech dosud vydaných revizích původní normy ISO 2108, docházelo pouze 

k drobným úpravám a změnám. Revoluce přišla až s publikací 4. vydání. Přípravy na tuto 

nejvýraznější změnu v historii ISBN započaly již v roce 2001 vznikem pracovní skupiny.  

Ta byla složená z odborníků snad ze všech oblastí knižní produkce a knižního trhu –  

od vydavatelů, přes knihovníky až po zástupce normalizačních institucí jednotlivých zemí 

[Jeřábek, 2006a]. Již na první pohled patrnou – a nejvýznamnější – úpravou byla změna délky 

identifikátoru. Z původních 10 znaků se ISBN rozšířilo na současných 13 znakových pozic. 

Tato nelehká změna měla jednak zajistit dostatečnou kapacitu volných čísel ISBN 

v budoucnosti, a také přímou integraci se systémem čárových kódů EAN-13 – o problematice 

čárových kódů ve vztahu k ISBN pojednává třetí kapitola od 18. strany. 

Čtvrté, zatím poslední, vydání normy obsahuje aktualizované pokyny pro řízení 

rozsáhlého systému ISBN a definuje úkoly, které mají jednotlivé národní agentury plnit.  

Nově také upravuje možnost přidělování čísel ISBN knihám na paměťových médiích  

a přináší benevolentnější přístup k umisťování identifikátoru ISBN v rámci publikace  

[Jeřábek, 2006b]. Čtvrté vydání normy bylo vydáno v květnu roku 2005, ale platnosti nabyl 

tento standard až 1. ledna 2007 [ISBN Information, 2010]. S touto revizí rovněž souviselo 

přestěhování Mezinárodní agentury ISBN z Berlína do Londýna, které se uskutečnilo  

v dubnu 2006 [Jeřábek, 2006a]. 
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Máme-li situaci kolem vývoje identifikátoru ISBN nějakým způsobem komentovat, 

tento systém je, co se týče změn, poměrně stabilní. Od uvedení prvního vydání standardu  

ISO 2108 v roce 1972 došlo do současnosti pouze ke třem dalším revizím této normy.  

To je vzhledem k bouřlivému vývoji knižního obchodu, vydavatelské činnosti a informačních 

technologií vůbec, poměrně nepatrný počet změn. Dokládá to pouze fakt, že byl identifikátor 

ISBN a celý související systém již na samém počátku pečlivě promýšlen a při vývoji hleděli 

tvůrci rovněž na jeho bezproblémové použití v budoucnosti. I v případě ISBN ale došlo 

k jedné významné změně, kterou však tvůrci nemohli, na počátku jeho vývoje, vůbec 

předpokládat. Identifikátor ISBN byl, s platností od 1. ledna 2007, prodloužen o 3 znakové 

pozice, aby se co možná nejvíce eliminovalo riziko absence volných identifikátorů 

v budoucnosti. Při této revizi došlo rovněž k propojení identifikačního systému ISBN  

se systémem čárových kódů EAN.  

2.3. Organizační struktura systému ISBN 

Systém identifikátoru ISBN je nesmírně komplexní a tudíž složitý systém, který musí 

mít pro bezproblémové fungování pevně danou organizační strukturu s přesně stanovenými 

úkoly pro její jednotlivé složky. V roce 2010 se totiž na systému ISBN podílelo 154 

národních či skupinových agentur z 200 zemí světa [Jeřábek, 2010]. Organizační strukturu 

systému ISBN lze rozdělit do třech následujících pilířů: 

• Mezinárodní agentura ISBN, 

• národní a skupinové agentury ISBN, 

• jednotliví vydavatelé. 

 
Obr. č. 1: Schéma organizační struktury systému ISBN 
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2.3.1. Mezinárodní agentura ISBN 

Hlavním řídícím orgánem systému ISBN je Mezinárodní agentura ISBN, která sídlí 

v Londýně na adrese: 

International ISBN Agency 

c/o EDItEUR 

United House, North Road 

London N7 9DP 

United Kingdom 

Od března roku 2011 ji vede Stella Griffithová, která převzala tuto funkci  

po nečekaném odchodu dosavadního ředitele Briana Greena [Jeřábek, 2010].  

Mezinárodní agentura ISBN má k dispozici poradní orgán složený z představitelů 

jednotlivých národních či skupinových agentur a odborníků z knihovnické, vydavatelské  

i normalizační praxe. V kompetencích Mezinárodní agentury ISBN je zejména: 

• celosvětová správa systému ISBN a dohled na jeho korektní provoz, 

• financování provozu systému ISBN a Mezinárodní agentury ISBN, 

• schvalování podoby jednotlivých skupin, určení národních agentur ISBN 

v jejich rámci a přidělování identifikátorů těmto agenturám, 

• mapování chybně přidělených čísel, nabízení řešení případných duplicit  

a sporů vzniklých v národních agenturách, 

• zpracování, správa a zveřejňování dokumentace o systému ISBN jeho 

uživatelům. 

[Jeřábek, 2006a] 

2.3.2. Národní a skupinové agentury ISBN 

V rámci každé participující země řídí fungování systému ISBN národní agentury. 

Skupinové agentury jsou pak, na základě geografické či jazykové příslušnosti, pověřeny 

řízením rozsáhlejších oblastí. Systém ISBN se po schválení 4. revize původní normy 

v podstatě stává formalizovaným seskupením, které je založené na členství jednotlivých 
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národních agentur [Bratková, 2007, s. 20]. Ty platí členské příspěvky Mezinárodní agentuře 

za možnost podílet se na systému ISBN. Pro Českou republiku za rok 2011 zůstala výše 

příspěvku stejná jako v letech předchozích, tedy 1 500 EUR za rok [Jeřábek, 2010]. Národní 

agenturou a správcem systému ISBN v rámci České republiky byla zvolena Národní 

knihovna. Podrobnější informace o identifikačním systému ISBN na území České republiky 

skýtá čtvrtá kapitola od 21. strany. 

Mezi hlavní úkoly národních a skupinových agentur především patří: 

• zajištění kontaktu s Mezinárodní agenturou ISBN, 

• zpracování statistik týkajících se systému ISBN v dané skupině či zemi, 

• přidělování identifikátorů vydavatele a bloků čísel nakladatelům,  

kteří splňují podmínky systému ISBN, 

• budování a správa registrů čísel ISBN a s tím spojených metadat, 

• opravování chybně přidělených čísel ISBN. 

[Jeřábek, 2006a] 

2.3.3. Vydavatelé knih 

Posledním pilířem v systému ISBN jsou samotní vydavatelé, kteří se především starají 

o korektní nakládání s přidělenými bloky čísel. Jejich hlavními úkoly v rámci systému ISBN 

tedy zejména jsou: 

• správa bloků čísel, které jim přidělila národní agentura, 

• odpovědnost za správné přidělování identifikátoru ISBN všem vydávaným 

publikacím, kterým by ISBN mělo být přiděleno – starají se o jeho 

korektnost a případné opravy, 

• vedení evidence již přidělených čísel ISBN a souvisejících metadat,  

aby se předcházelo případným problémům s duplicitami – tuto povinnost 

mají i pro chybná či duplicitní ISBN, 
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• zveřejňování vydaných titulů spolu s ISBN v bibliografiích, vydavatelských 

katalozích a jiných soupisech. 

[Jeřábek, 2006a] 

 

Jak je patrné z výše uvedeného schématu organizační struktury ISBN, správné 

fungování celého systému závisí zejména na vhodně zvolené hierarchii. Základem je 

rozdělení správy systému mezi tři základní složky – Mezinárodní agenturu, národní agentury 

a vydavatele. Každá z těchto vrstev má jasně vytýčené úkoly, které se snaží co nejlépe plnit. 

Pro korektní fungování tak rozsáhlého systému se nesmí zapomínat ani na správnou 

komunikaci informací – ať už od Mezinárodní agentury k vydavatelům či směrem opačným.  
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3. Struktura identifikátoru ISBN 

3.1. Struktura 13místného čísla ISBN 

V současné době používaná varianta identifikátoru ISBN obsahuje celkem 13 pevně 

stanovených číselných pozic. Řada čísel musí být vždy označena zkratkou ISBN, v opačném 

případě se považuje identifikátor za neplatný. Pokud titul nepochází ze zemí, kde se píše 

latinkou, uvádí se zkratka rovněž v místním běžném písmu. Zmíněných 13 čísel lze rozdělit 

do 5 skupin, které musejí být zřetelně odděleny, nejčastěji spojovníkem. Některé z těchto 

skupin mohou nabývat variabilního počtu znaků, nicméně celková délka ISBN v žádném 

případě nesmí překročit hodnotu 13 znaků. [ČSN ISO 2108, 2006] 

Složení identifikátoru ISBN a rozvržení jeho jednotlivých skupin je patrné 

z následující tabulky na příkladu čísla 978-80-7207-641-3. 

skupina ISBN 978 80 7207 641 3 

význam skupiny prefix 

identifikátor 
skupiny 

(prvek regis-
trační skupiny) 

identifikátor 
vydavatele 
(prvek regis-

tranta) 

identifikátor 
titulu 
(prvek 

publikace) 

kontrolní 
číslice 

Tab. č. 1: Struktura 13místného čísla ISBN a význam jeho jednotlivých skupin 

3.1.1. Prefix 

První částí, kterou identifikátor ISBN obsahuje, je prefix. Ten má pevně stanovenou 

délku v počtu 3 znaků. Prefix přiděluje společnost EAN International, která rovněž spravuje 

celosvětově rozšířený systém čárových kódů. V současnosti jsou pro publikace k dispozici 

prefixy s hodnotami 978 a 979. Není však vyloučeno, že v budoucnosti, v případě 

nedostatečné kapacity systému ISBN, budou uvolněny prefixy další. [ISBN Users’ Manual, 

2010] 

3.1.2. Identifikátor skupiny 

Tato část identifikátoru označuje určitou zemi nebo specifickou oblast vymezenou 

geograficky, teritoriálně či jazykově. Je přidělována Mezinárodní agenturou ISBN z předem 

stanovené škály číselných rozsahů. Při tomto výběru se bere zřetel především na produkci 
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knih v jednotlivých zemích či vymezených oblastech. Skupinám vydávajícím velké množství  

knih jsou přidělována v této části ISBN čísla jednomístná. Tím je zaručena co možná největší 

hospodárnost při nakládání s identifikátorem ISBN. [Jeřábek, 2006a] 

Identifikátor skupiny má proměnlivou délku a může tak nabývat počtu od 1  

do 5 znaků. Anglická jazyková oblast obdržela například číslice 0 a 1, Japonsku byla 

přidělena 4 a České republice se Slovenskem číslice 80. Ta původně náležela geograficky 

vymezené oblasti Československa. I po jeho rozdělení však oba státy nadále používají jeden 

společný identifikátor skupiny [Jeřábek, 2006a]. Krátký identifikátor skupiny s  hodnotou 80, 

který byl přidělen naší republice, nás řadí mezi nejvýznamnější státy v oblasti knižní 

produkce [Vyčichlo, 2003]. 

3.1.3. Identifikátor vydavatele 

Třetí skupina čísla ISBN přesně identifikuje vydavatele publikujícího své knihy 

v některé ze schválených skupin (zemí, geografických celků apod.). Rozsahy možných 

přidělovaných čísel byly předem stanoveny Mezinárodní agenturou ISBN. O jejich přesné 

rozdělení jednotlivým vydavatelům, v rámci určitého území, se již starají odpovědné národní 

agentury. Sledují zejména objem vydávaných knih u jednotlivých nakladatelů. Podle těchto 

informací je pak velkým vydavatelským domům přidělován co možná nejkratší identifikátor 

vydavatele, aby jim pak zůstal velký prostor pro identifikaci na úrovni publikací.  

[Jeřábek, 2006a] 

Identifikátor vydavatele může mít délku v rozmezí od 2 do 7 číselných pozic 

(výjimečně lze přidělit i pouhý jeden znak). Výsledný počet číslic záleží především na počtu 

znaků, které již připadly na část ISBN identifikující skupinu. Sedm pozic tedy může získat 

pouze ten vydavatel, který spadá do oblasti s přiděleným jedním znakem pro identifikaci 

skupiny. Z toho plyne, že v České republice, které byl přidělen identifikátor skupiny 

s hodnotou 80, může nabývat tato část maximálně 6 znaků [Jeřábek, 2006a]. 

3.1.4. Identifikátor titulu 

Předposlední část identifikátoru ISBN se týká již samotných publikací a slouží k jejich 

jednoznačné identifikaci. Přidělování této skupiny čísel daným titulům je zcela v rukách 
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jednotlivých vydavatelů. Počet číselných pozic určených pro tuto část ISBN závisí opět  

na počtu znaků v jeho předchozích dvou částech. Maximální délka může být 6 znaků  

(ve výjimečných případech, kdy je přidělena jen jedna pozice pro identifikaci vydavatele,  

pak 7). V případě České republiky lze pro identifikaci titulu použít maximálně 5 volných 

pozic, což odpovídá 100 000 knih. [Jeřábek, 2006a] 

3.1.5. Kontrolní číslice 

Poslední pozice s pevnou délkou jednoho znaku připadá na kontrolní číslici.  

Ty obecně slouží jako pojistka před vznikem jednoduchých náhodně vzniklých chyb 

v číselných řetězcích, dříve zejména v případech ručního vkládání čísel. Mezi chyby, které 

mohou být takto odhaleny, patří především záměna jednoho čísla za číslo jiné, případně 

vzájemné prohození dvou sousedících čísel. Pokud se však objeví v nějakém řetězci více než 

jedna takováto chyba, není vždy zaručeno, že se podaří odhalit všechny problematické části  

a prohlásit tak řetězec čísel za chybný. [Kastl, 2007] 

Jak je patrné, kontrolní číslice v ISBN se generuje na základě čísel z předchozích 

skupin. Z toho tedy plyne, že díky ní dokážeme ve většině případů přesně určit, zda je  

po formální stránce dané číslo ISBN korektní. Výpočet i kontrola ISBN, užívaná například 

v knihovnických systémech, se dnes v naprosté většině případů provádí zcela automatizovaně. 

Po matematické stránce však není výpočet nikterak složitý a lze jej provést i manuálně, 

případně v tabulkovém procesoru Excel [Kastl, 2007]. U 13místného identifikátoru pracuje 

kontrolní mechanismus na principu váženého součtu všech číslic v ISBN (včetně číslice 

kontrolní), kdy zbytek po dělení tohoto součtu číslem 10 musí být nulový. Kontrolní číslice 

může nabývat hodnot od 0 do 9. Ještě je vhodné uvést, že tato metoda kontroly odpovídá 

kontrolnímu mechanismu užívanému u čárových kódu EAN-13. [International Standard Book 

Number, 2011] 

3.2. Grafické vyjádření identifikátoru ISBN 

Pro získání dalších čísel identifikátoru ISBN by zcela stačilo, přidat k 10 původním 

znakům pouze 1 nový znak. Přesto se Mezinárodní agentura ISBN rozhodla provést rozšíření 

čísla ISBN na 13 pozic. Hlavním důvodem pro tento krok bylo zavedení kompatibility  



 

– 19 – 

se stávajícím systémem identifikátorů, přesněji čárových kódů, s názvem EAN13

EAN-13 samozřejmě již dříve sloužil k identifikaci obchodních položek. Vždy začíná 

3místným mezinárodním prefixem (České republice bylo přiděleno číslo 859). V případě 

publikací je však prefix pevně stanoven na hodnotu 978, případně 979 nezávisle na místu 

vydání dané knihy. U čárového kódu uvedeného v knihách je rovněž nezbytné uvést číslo 

ISBN ve formě čitelné pro člověka. Uvádí se nad čárový kód a předchází mu opět obvyklá 

zkratka ISBN. Někdy se též můžeme setkat s čárovým kódem, který má na pravé straně 

uveden ještě tzv. dodatkový symbol (Add-On Symbol) [GS1 Czech Republic, 2009b]. Ten se 

používá pro zakódování doplňujících informací, které běžně základní kód neobsahuje. 

Nejčastěji slouží pro identifikaci knih menšího formátu v měkké vazbě (paperback). 

  

[ISBN-13 For Dummies, 2005]. Na základě dohody mezi International Article Number 

Association (EAN International), Uniform Code Council (UCC) a Mezinárodní agenturou 

ISBN bylo umožněno vyjádření mezinárodního identifikátoru knihy v podobě čárového kódu 

EAN-13 [ISBN Users’ Manual, 2010]. Jedná se o strojově čitelný, numerický, čárový kód 

s pevnou délkou 13 znaků. Na jeho podobu jsou kladena přísná pravidla (rozměry, minimální 

šíře nejtenčí čáry apod.) ukotvená v normě, aby bylo vždy možné z čárového kódu bezchybně 

přečíst a dekódovat uložené informace. [GS1 Czech Republic, 2009a] 

 
Obr. č. 2: Příklad čárového kódu EAN u publikace 

 

Pokud jde o strukturu ISBN, tak se od původní verze z počátku 70. let až do roku 2007 

takřka vůbec nezměnila. Pečlivě promyšlená struktura, skládající se z několika skupin  

a proměnlivá délka u většiny z nich, totiž zabezpečovala maximální hospodárnost  

                                                 
13 European Article Number; čárový kód se však v současnosti oficiálně jmenuje International Article Number –  
přesto se stále používá zkratka EAN 
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a splňovala veškeré požadavky knižního trhu. Umožňovala kupříkladu přidělovat bloky čísel 

ISBN v závislosti na produkci knih v jednotlivých zemích i u jednotlivých vydavatelů.  

V roce 2007 se ale k používanému 10místnému14

                                                 
14 Struktura 10místného ISBN se liší již na první pohled rozdílným počtem znakových pozic. Starší čísla ISBN 

totiž neobsahují tři konstantní číslice prefixu typické pro 13místné číslo ISBN. Kontrolní číslice nabývala  

hodnot od 0 do 10, přičemž pro hodnotu 10 se užívalo písmeno X. Používal se rovněž jiný způsob při tvorbě 

váženého součtu. Čárový kód bylo možné odvodit z 10místného ISBN samozřejmě také, nicméně o poznání 

složitěji než je tomu dnes. Z identifikátoru se odstranila poslední kontrolní číslice a naopak se přidal  

klasický prefix 978. Následně se vypočítala nová kontrolní číslice obvyklým způsobem, který se používá  

u 13místného ISBN. [ISBN-13 For Dummies, 2005] 

 identifikátoru ISBN přidal prefix  

o délce 3 znaků. Délka identifikátoru se tedy nově rozšířila na současných 13 znaků.  

Tato změna přinesla rovněž plnou kompatibilitu ISBN se systémem čárových kódů EAN  

a poskytla tak zjednodušení zejména v oblasti knižního obchodu. 
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4. Identifikační systém ISBN v České republice 

4.1. Historie identifikátoru ISBN v České republice 

Druhá kapitola této práce sice pojednávala o vzniku a vývoji systému ISBN, 

nepokrývala však vůbec oblast naší země. Historickým milníkům ISBN v rámci České 

republiky a dřívějšího Československa tedy bude věnováno několik následujících odstavců. 

Historie ISBN v Československé republice se začala psát roku 1983. Právě v tomto 

roce byla pověřena Státní knihovna ČSR Ministerstvem kultury ČSR, aby vypracovala ideový 

záměr pro zavedení identifikačního systému ISBN do zdejší knižní produkce. Na jeho základě 

započaly v listopadu téhož roku podle pokynů Mezinárodní agentury ISBN nezbytné přípravy 

pro nasazení systému ISBN v rámci Československa. Státní knihovna ČSR se po jednáních 

s Ministerstvem kultury SSR stala Národní agenturou ISBN v ČSR a zároveň Skupinovou 

agenturou v rámci celé ČSSR. Národní agenturou pro SSR pak bylo zvoleno národní kulturní 

sdružení Matica slovenská se sídlem v Martině. O rok později, v prosinci 1984, se po těchto 

přípravných krocích navázala bližší spolupráce s Národní agenturou ISBN, která všem 

vytvořeným agenturám v rámci ČSSR sdělila podrobné metodické pokyny. [Jeřábek, 2006a] 

V následujících několika letech se zpracovala a realizovala řada návrhů a plánů 

ohledně provozu systému ISBN na území Československa. Pomocí dotazníkového šetření  

se důkladně zmapoval tehdejší knižní trh v ČSR a SSR, včetně jeho produkce, a odpovědní 

zaměstnanci byli postupně zaškolováni do problematiky systému ISBN. Zpracovala se norma  

ČSN 01 0189 Mezinárodní standardní číslování knih (ISBN), která byla 1. prosince 1988, 

s účinností od 1. ledna 1989, schválena. Toto datum se zapsalo do historie československého 

knižního průmyslu jako den oficiálního spuštění systému ISBN na území Československa. 

[Jeřábek, 2006a] 

V této době bylo na území českých zemí registrováno na 40 stálých (profesionálních) 

nakladatelů a zhruba 200 dalších institucí s minimální produkcí v objemu 5–10 titulů ročně. 

Systém ISBN tedy čítal v rámci českých zemí 238 zakládajících členů15

                                                 
15 Na území Slovenska působily tři desítky profesionálních vydavatelů a přibližně 50 dalších nakladatelů. 
V rámci celého Československa tedy bylo celkem 324 zakládajících členů. 

. Na základě 
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podrobného průzkumu vydavatelských institucí z roku 1987 byli jednotliví vydavatelé 

rozděleni podle objemu své produkce a obdrželi od Národní agentury ISBN bloky čísel.  

Ty jim podle propočtů měly stačit na dobu v rozmezí od 10 do 300 let. Je vhodné ještě uvést, 

že Československo získalo od Mezinárodní agentury celkem 10,5 mil. volných identifikátorů 

ISBN16

Po roce 1989 však řada nakladatelství zanikla a odnesla s sebou i mnoho přidělených 

bloků s nejkratšími čísly pro identifikaci vydavatele. Takovéto nepoužité bloky jsou totiž 

nepřenosné a tím pádem i navždy ztracené pro další použití. Politická situace na počátku  

90. let si roku 1990 vyžádala přejmenování jednotlivých agentur ISBN na našem území. 

Umožnila také ve větší míře rozvoj soukromého podnikání. Během dvou let, přesněji  

k 31. 10. 1991 vzrostl počet uživatelů ISBN – z řad vydavatelů – takřka šestinásobně. Zdaleka 

ne všichni nakladatelé však oplývali slušností či spolehlivostí a zejména menší živnostníci 

začali vydávat knihy především kvůli finančnímu zisku plynoucího z některých druhů titulů. 

[Jeřábek, 1992] 

. [Jeřábek, 1992] 

Na tento trend musela reagovat i Národní agentura ISBN, která se rozhodla změnit 

svou politiku přidělování identifikátoru ISBN. Otázka, zda nemohou čísla ISBN dojít, nebyla 

sice v té době na pořadu dne, ale přesto se s nimi muselo nakládat co možná nejekonomičtěji. 

Většina nových vydavatelů tak získala nejprve blok 10 identifikátorů a až po určité době 

bezproblémového provozu obdržela čísla další. [Jeřábek, 1992] 

Počátkem roku 1993 došlo vlivem nového právního uspořádání státu jednak ke zrušení 

Skupinové agentury ISBN v ČSFR, ale také k dalšímu, tentokráte již definitivnímu, 

přejmenování jednotlivých agentur na Národní agenturu ISBN v ČR a Národnú agentúru 

ISBN v SR. Posledním zásadním milníkem ISBN v dějinách České republiky je reakce  

na organizační změnu celého systému ISBN v podobě nové smlouvy s Mezinárodní agenturou 

ISBN a „staronovým“ vstupem ČR do tohoto identifikačního systému. [Jeřábek, 2006a] 

 

                                                 
16 Po rozdělení Československa připadla třetina identifikátorů ISBN Slovenské republice. 
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4.2. Národní agentura ISBN v České republice 

Jak již bylo uvedeno, funkci Národní agentury ISBN v České republice plní Národní 

knihovna. Úředně je tento úkol stvrzen mimo jiné i přímo ve Statutu Národní knihovny jako 

jedna z funkcí, které musí knihovna, jakožto centrum systému knihoven na našem území, 

vykonávat [Národní knihovna České republiky, 2005]. Národní agentura ISBN pro Českou 

republiku sídlí na adrese: 

Národní knihovna ČR 

Národní agentura ISBN v ČR 

Klementinum 190 

110 00  Praha 1 

Česká republika 

Některé hlavní úkoly, které Národní agentura ISBN v ČR především plní,  

byly již nastíněny ve druhé kapitole na straně 14. Za snad nejviditelnější výsledek činnosti 

Národní agentury ISBN v ČR pro běžného uživatele lze považovat báze dat, které vyplývají  

ze systému ISBN a vznikají při jeho provozu. Jednou z takovýchto databází je například volně 

přístupná báze Ohlášené knihy17

Další, neméně zajímavou databází je seznam vydavatelů. Jako v předchozím případě, 

lze i databázi NAK – Adresář nakladatelů v ČR bezplatně využívat prostřednictvím Internetu. 

Aktuální data z této báze se také pravidelně zasílají Mezinárodní agentuře ISBN k publikaci 

v celosvětovém adresáři vydavatelů. Adresář vydavatelů v ČR rovněž eviduje průběžně 

aktualizovaná data týkající se identifikátorů vydavatele, které již byly přiděleny jednotlivým 

nakladatelstvím. [Jeřábek, 1995] 

 obsahující záznamy o publikacích, které nakladatelé Národní 

agentuře nahlásili. Záznamy z této databáze rovněž vycházejí ve zjednodušené elektronické 

podobě s názvem O.K. – Ohlášené tituly. Tento soupis, obsahující tituly abecedně seřazené 

podle jednotlivých nakladatelů, vychází každých 14 dní. [Jeřábek, 1995] 

 

                                                 
17 Úplným názvem ISN – Ohlášené knihy a hudebniny (do databáze totiž dodává své záznamy rovněž 
Mezinárodní agentura ISMN v ČR).  
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4.3. Členství vydavatelů v systému ISBN 

Systém ISBN funguje u nás, stejně jako ve většině ostatních zemí, na principu 

dobrovolnosti. Vydavatelé nemohou být k participaci na systému ISBN žádným způsobem 

přinuceni. Sami za sebe musí uvážit, zda v takovémto členství vidí nějaký přínos. Faktem je, 

že lze dnes identifikátor ISBN považovat za standard ve své oblasti a nenahraditelný prvek 

celého knižního trhu. Na toto téma kdysi Mgr. Antonín Jeřábek z Národní agentury ISBN 

v ČR trefně poznamenal [Vyčichlo, 2003]: 

„Kdo není v systému, těžko se uchytí.“ 

Žádost o členství v systému ISBN ale není nijak složitá – stačí vyplnit evidenční list  

a na základě živnostenského listu doložit patřičný obor podnikaní. V případě organizací  

se požaduje kopie statutu. Nezbytná je však osobní návštěva, při níž dostane vydavatel 

přidělený blok čísel ISBN. Vzhledem k citlivosti celého systému na přesnost údajů,  

je nezbytné veškeré otázky týkající se organizačních změn nebo dokonce zániku vydavatele, 

oznámit a řádně komunikovat s Národní agenturou ISBN v ČR. Pokud však nakladatel jednou 

do systému ISBN vstoupí, nelze z něj již bez nějakých závažných a odůvodnitelných příčin 

vystoupit. [Vyčichlo, 2003] 

Pokud vydavatelé poruší závažným způsobem své povinnosti či stanovená pravidla, 

v České republice jim žádné adekvátní tresty nehrozí – lze jim pouze odebrat celý blok 

přidělených čísel ISBN. Naopak za našimi hranicemi se na seznam ohlášených knih dostanou 

jen ty publikace, které mají správně přidělené číslo ISBN. V některých extrémních případech 

se nemusejí publikace s chybným ISBN ani dostat na trh. [Vyčichlo, 2003] 

Správa poskytnutých čísel od Národní agentury je pak již plně v režii daného 

vydavatele. Měl by dbát na jejich postupné a korektní přidělování povoleným druhům 

dokumentů. Formou ohlašovacího lístku sdělí přidělené číslo ISBN Národní agentuře,  

která jej zkontroluje a případně vrátí s požadavkem na opravu. Ohlášení lze v dnešní době 

provést rovněž elektronickou cestou. Jednou z povinností vydavatele je také tvorba evidence 

již přidělených čísel ISBN.  

Organizace, které vydají například jen jednu knihu s přiděleným ISBN,  

ale do budoucna neplánují vykonávat vydavatelskou činnost, mohou samozřejmě  
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o ISBN zažádat také. Je jim přidělen identifikátor ze speciálního bloku 10 000 čísel.  

Ty publikaci jednoznačně identifikují, ale nelze z nich pochopitelně vyčíst žádné informace  

o nakladateli. Identifikátory z tohoto bloku jsou rovněž přidělovány například i publikacím 

bez ISBN, které Národní agentura náhodou objeví. [Pistorius, 2000] 

4.4. Přidělování čísel ISBN 

4.4.1. Požadavky na publikace  

Monografické publikace, které žádají o přidělení identifikátoru ISBN, musí odpovídat 

nastaveným požadavkům ze dvou hledisek: 

• druhového, 

• kvalitativního. 

Typy publikací, které mohou získat číslo ISBN, jsou předem jasně stanovené.  

Z těch méně obvyklých můžeme kupříkladu jmenovat: adresáře, atlasy, ceníky, jízdní řády, 

katalogy výstav, leporela, mapy a plány, sborníky, učebnice a skripta, zpěvníky. 

Systém ISBN mapuje nejen tržní a mimotržní knižní produkci, ale i oblast šedé 

literatury. Z hlediska kvalitativního se zejména v tomto případě klade důraz na informační 

přínos pro širokou veřejnost. 

Jiná hlediska, mimo dvou výše uvedených, nejsou pro přidělování čísel ISBN 

relevantní. V případě jakýchkoliv nejasností či sporů v této oblasti, je hlavním rozhodčím 

orgánem Národní agentura ISBN v ČR. [Jeřábek, 2006a] 

4.4.2. Specifika přidělování čísel ISBN 

Základní vlastností identifikátoru ISBN je jeho jednoznačnost – každá publikace tedy 

může mít přiděleno právě jedno číslo ISBN, které nesmí být již nikdy znovu použito pro jinou 

publikaci. Každé vydání knihy dostává nové číslo ISBN. V případě menších změn týkajících 

se dané publikace, jako je například úprava ceny, ISBN zůstává. Nemění se ani v případě 

dotisku. Pokud však dojde ke změnám významnějším – například změně vydavatele, 

publikaci musí být přiděleno číslo ISBN nové. V případě, že kniha vychází  
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v různých fyzických vyhotoveních – brožovaná či vázaná, varianta s přiloženým CD  

nebo bez něj apod., obdrží každá tato variace vlastní ISBN. Nové ISBN rovněž získávají 

faksimile. [Jeřábek, 2006a] 

U vícesvazkových děl, tedy publikací, které se skládají již ze dvou a více svazků,  

se jednak přiděluje číslo ISBN kompletnímu souboru jako celku, ale zároveň je označen 

vlastním identifikátorem každý jeden svazek zvlášť. V publikaci se rovněž uvádí čísla ISBN 

již vydaných (předcházejících) částí. V případě vícesvazkových publikací edukačního 

charakteru, se ISBN celému kompletu nepřiděluje. Knihám, které jsou rozděleny do několika 

svazků z technologických důvodů, lze naopak alternativně přiřadit pouze jediné číslo ISBN. 

[Jeřábek, 2006a] 

Identifikátor ISBN lze přidělit i on-line publikacím, tedy neperiodickým publikacím, 

které jsou dostupné výhradně v prostředí počítačových sítí. Před přidělením ISBN vydavatel 

prokazuje jednak určení této publikace pro potřeby široké veřejnosti a také záměr jejího 

prodeje. V daném díle musí rovněž převažovat textová informace. Za on-line publikaci  

se nedá pokládat digitalizovaná podoba tištěných dokumentů, ani žádný neukončený  

(průběžně aktualizovaný) text, kupříkladu webové stránky, databáze či zprávy elektronické 

pošty. Vzhledem k různorodosti dostupných formátů pro on-line publikování, se každému 

jednomu typu souboru přiděluje zvláštní číslo ISBN. [Jeřábek, 2011] 

4.4.3. Uvádění identifikátoru ISBN v publikaci 

Přidělené číslo ISBN by mělo být v rámci publikace vytištěné na rubu titulního listu, 

případně přímo dole na titulním listu jako součást copyrightové doložky. Eventuelně lze 

identifikátor uvést také na rubu obálky, případně v tiráži. Identifikátor by měl být rovněž 

vyznačen dole na zadní straně obálky či přebalu. Pokud z nějakého důvodu tato možnost 

vydavateli nevyhovuje, může být ISBN vytištěné na jiném význačném místě na vnější straně 

publikace. V případě publikací vydávaných v elektronické formě se identifikátor ISBN uvádí 

na obrazovce, na které je uveden název daného dokumentu. [ČSN ISO 2108, 2006] 

 

Přestože se identifikační systém ISBN na naše území dostal relativně pozdě, a navíc je 

v České republice členství v tomto  systému dobrovolné, vydavatelé si jeho přínosy začali 
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velice záhy a plnou měrou uvědomovat. V roce 2010 kupříkladu Národní agentura ISBN 

v ČR registrovala 4 875 nakladatelů [Národní knihovna České republiky, 2011].  

Od počátků ISBN na našem území se také významně zlepšila zodpovědnost 

nakladatelů, a to navzdory absenci jakýchkoliv postihů. Přesto existují i tací vydavatelé,  

kteří o přidělení identifikátoru nestojí a ignorují i své povinnosti týkající se povinného 

výtisku. A jak se zdá, jejich počet stoupá – nejspíš i v důsledku většího objemu vydaných 

titulů v současnosti. Zatímco v roce 2000 hovořili odhady o každé 20. knize bez ISBN 

[Pistorius, 2000], v roce 2007 nemělo ISBN již 11 % publikací a roku 2009 vyšlo bez ISBN 

celkem 14,5 % titulů [Císař, 2010]. Přestože může být reálně toto číslo poněkud nižší, nejde 

zrovna o optimistický trend. 
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5. Analýza využití systému ISBN v informačních 
institucích 

5.1. Cíl analýzy a pracovní hypotézy 

Hlavním cílem této analýzy bylo ověření autorových domněnek – pracovních  

hypotéz – týkajících se praktického využívání systému ISBN v některých informačních 

institucích, které budou uvedeny později. Jako sekundární cíl si autor práce stanovil zjištění 

pozitivních a negativních zkušeností s ISBN v rámci dané instituce, jež mají jednotliví 

odborníci přicházející s tímto identifikátorem běžně do styku. Zajímal ho mimo jiné i jejich 

soukromý názor na tento mezinárodní systém identifikace knižních děl. 

Jako pracovní hypotézy si autor stanovil následující teze: 

• systém ISBN se využívá hojně v knihovnách v jednotlivých oblastech 

akvizice a katalogizace, 

• při práci s identifikátorem ISBN dochází k řadě problémů, 

• uživatelé knihovny používají ISBN k vyhledávání titulů. 

Vzhledem k významné diverzitě vybraných institucí, došlo k mírnému přizpůsobení 

těchto hypotéz pro každou analyzovanou instituci. 

5.2. Výběr analyzovaných institucí 

Pro svou analýzu si autor práce vybral dva typy institucí, kterých se systém ISBN 

dotýká snad nejvíce – knihovny a nakladatelství. Výběr institucí by měl kopírovat cestu knihy 

od jejího vzniku až k samotnému čtenáři. Zmíněná trasa však není v tomto výběru zcela 

pokryta. Původně měla analýza zahrnovat i zástupce sektoru knihkupectví, případně také 

ukázku distribučního kanálu. Od tohoto kroku nicméně autor později ustoupil, protože 

v těchto sférách se pracuje, jak se během příprav analýzy dozvěděl, zejména s EAN kódem  

a analýza využití systému ISBN by tudíž nebyla objektivně proveditelná. 

Hlavním hlediskem při výběru institucí byla jejich lokace. Vzhledem k místu autorova 

bydliště padla při výběru jednoznačná volba na pražské instituce. Dalším kritériem pro výběr 

se stala jejich „dlouholetá tradice“. Autor chtěl analyzovat již zavedené instituce s delší 
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historií, které tak mají s ISBN větší zkušenosti. Důvodem pro takovouto volbu byla také 

možnost srovnání vývoje ISBN v čase (např. přechod na 13místnou variantu ISBN apod.). 

Analýza byla provedena v následujících institucích: 

• Městská knihovna v Praze, 

• Národní pedagogická knihovna Komenského, 

• Nakladatelství Argo. 

Jak je patrné, identifikátor ISBN chtěl autor pro srovnání a přesnější výsledky 

průzkumu analyzovat v různých typech knihoven. Výběr tak padl na veřejnou knihovnu 

s univerzálním fondem a odbornou knihovnu s fondem speciálním. 

5.3. Metodické postupy analýzy 

Za hlavní metodu analýzy si její tvůrce zvolil vlastní zjišťování informací formou 

interview s experty dané informační instituce, kteří se k systému ISBN v rámci své pracovní 

náplně dostanou nejčastěji, v kombinaci s pozorováním. Právě z rozhovorů pak získal nejvíce 

relevantních informací pro tuto analýzu. Před samotným interview proběhl výběr témat 

vycházející z autorových pracovních hypotéz. Vybranému pracovníkovi vždy sdělil  

ke každému tématu jednu otázku, na kterou mu odpovídal volně formulovanou, a také 

poměrně obsáhlou odpovědí. Pokud autora některá pasáž zaujala, položil pracovníkovi 

doplňující otázky, opět většinou s možností volné odpovědi. Během rozhovoru si dělal  

na papír stručné poznámky, které si po jeho skončení dále rozšířil a utřídil. Po zpracování 

poznámek do podoby souvislého textu, prošly jednotlivé části analýzy autorizací všemi 

účastníky rozhovoru. Tím bylo zamezeno případným faktickým chybám či nepřesnostem 

způsobeným nesprávným pochopením odpovědí daného mluvčího. 

5.4. Městská knihovna v Praze 

5.4.1. Charakteristika knihovny 

První knihovnou, ve které autor prováděl svou analýzu způsobů používání 

identifikátoru ISBN, byla Městská knihovna v Praze (MKP). Zřizovatelem této veřejné 

knihovny s univerzálním knihovním fondem je Hlavní město Praha. MKP působí na celém 
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území hlavního města České republiky – má celkem 42 poboček a také 2 pojízdné bibliobusy,  

které obsluhují ty části Prahy, kde se klasické pobočky nenacházejí. Ústřední knihovna  

pak sídlí na Mariánském náměstí č. 1 v Praze 1 nedaleko Staroměstského náměstí.  

Fond obsahuje úctyhodných více než 2,3 milionů knihovních jednotek, včetně hudebnin, 

zvukových i zvukově obrazových materiálů či grafických listů a reprodukcí. Knihovna  

svým čtenářům nabízí veškeré běžné knihovní i informační služby a celou řadu on-line služeb 

v čele s projektem e-knihovna. [Městská knihovna v Praze, 2010] 

Podle knihovnického zákona je pak MKP krajskou knihovnou pro kraj Praha.  

Plní tedy regionální funkci a z toho vyplývající úkoly – například získává do svého fondu 

povinný regionální výtisk za kraj Praha atp. [Česko, 2001] 

Rok 2008 2009 2010 
Celkem knihovních jednotek 2 303 467 2 333 963 2 334 726 
Přírůstky – knihovní jednotky 107 396 127 582 112 746 
Registrovaní čtenáři 205 961 204 279 211 829 
Celkem návštěvníků 2 144 720 2 195 707 2 226 110 

Tab. č. 2: Vývoj vybraných statistických údajů MKP18

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1: Struktura knihovního fondu MKP k 31. 12. 201019

                                                 
18 Údaje pocházejí z pracovní verze Výroční zprávy MKP za rok 2010 [Výroční zpráva MKP, 2011] 

 

19 Údaje pocházejí z pracovní verze Výroční zprávy MKP za rok 2010 [Výroční zpráva MKP, 2011] 
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5.4.2. Analýza využití systému ISBN v MKP 

Přestože má knihovna po Praze celou řadu poboček, veškerá akvizice knihovního 

fondu Městské knihovny v Praze probíhá z pochopitelných důvodů centrální formou.  

Tento způsob má zejména výhody v podobě větší přehlednosti, snazší logistiky a úspory 

financí – pokud se totiž od nějakého titulu nakoupí publikace pro více poboček najednou,  

je možné s distributory domluvit mnohem výhodnější finanční podmínky tohoto obchodu. 

V současné době se oddělení akvizice nachází v Ústřední knihovně MKP. 

Vzhledem ke své velikosti a prestiži získává knihovna od několika, převážně velkých, 

knižních distributorů mnoho ukázek titulů. Ty se buď do přibližně 14 dnů vrátí,  

nebo se rozhodne o jejich nákupu a jsou vyfakturovány. Před samotnou akvizicí těchto titulů 

je nutné zjistit, zda se ve fondu již nenacházejí a zabránit tak nežádoucím duplicitám.  

Pokud daný titul knihovna již vlastní, je nutné zkontrolovat, jak často se půjčuje a následně 

zvážit případné dokoupení dalších výtisků. V tomto okamžiku na řadu přichází právě ISBN, 

které se využívá při vyhledávání požadovaného titulu v katalogu. Pokud titul ve fondu ještě 

není, vytvoří se o něm základní záznam a následně projde věcným zpracováním,  

které provádějí odborní lektoři. Jak autorovi této práce při rozhovoru sdělil lektor naučné 

literatury a zástupce vedoucí oddělení katalogizace pan Šimon Oppelt [Oppelt, 2011: 

rozhovor], ISBN při věcném zpracování slouží spíše jen ke kontrole, pokud existuje několik 

titulů se stejným názvem. Vyhledávání nejčastěji probíhá podle názvu, případně autora,  

aby bylo možné přesně dohledat všechna vydání dané publikace. 

Podklady z věcného zpracování jsou pak nesmírně důležité pro nákupní komisi.  

Ta na jejich základě rozhoduje, které tituly, a v kolika exemplářích, se zakoupí.  

Samozřejmě rovněž záleží na směru, jakým se chce knihovna – nebo spíše určité oddělení 

knihovny – profilovat, zda titul pochází z nějaké edice, kterou knihovna již vlastní apod. 

Tituly, které nákupní komise vybere, projdou po akvizici jmenným zpracováním, kde je 

záznam doplněn a následně uzamknut. Knihy dále putují na technické zpracování  

a kontrolu u knihařů, kde se připraví pro expedici dle požadavků jednotlivých poboček. 

Knihovnický systém Koniáš, který se používá v MKP, je vyvíjen speciálním 

oddělením této knihovny přímo na míru, a software tak splňuje všechny potřeby právě 

Městské knihovny v Praze. Samozřejmostí u Koniáše je zobrazení varování pracovníkům, 
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pokud zadané číslo ISBN již v katalogu existuje. Koniáš také dokáže pomocí sofistikovaného 

algoritmu spočítat, zda je zadané číslo ISBN korektní a případně knihovníka upozornit,  

že formát ISBN není splněn. Pro pořádek je ještě vhodné doplnit, že číslo ISBN je ve zdejším 

systému bráno jako opakovatelné pole. 

Při objednávání knih se pracuje častěji s EAN kódem, protože práce s ním je,  

jak zmínil odborný akvizitér a zástupce vedoucího oddělení akvizice pan Ladislav Lukavský 

[Lukavský, 2011: rozhovor], pro distributory pohodlnější. Pro tvorbu objednávek slouží 

software Aquizitor, který je samozřejmě odvozen od systému Koniáš. Pomocí čtečky je 

čárový kód EAN nahrán do systému a Aquizitor sám podle předefinované šablony vytvoří 

objednávku. V objednávce je ale samozřejmě uveden pro jistotu i název titulu, autor, případně 

ISBN, protože některé publikace EAN kód neobsahují. Jde většinou o tituly, které vyšly 

v menším nákladu – typicky například tituly z vydavatelství Matfyzpress – nebo se jedná  

o publikace staršího data. V takových případech je identifikátor ISBN spolehlivější.  

Výběr, zda bude objednávka generována s číslem ISBN nebo kódem EAN, se volí  

v nastavení softwaru Aquizitor. Oba kódy současně lze uvést pouze ručně – systém sám 

takovou objednávku vygenerovat nedokáže. Odesílání objednávek v dnešní době pak 

v naprosté většině případů probíhá elektronickou poštou. 

ISBN je také důležité při rozhodování, zda jde v případě nějaké knihovní jednotky 

pouze o přípis, nebo zda je nutné vytvořit nový záznam. Pokud se jedná skutečně o přípis, 

musí se ISBN a další údaje uvedené v publikaci přesně shodovat s údaji v záznamu. V případě 

starších titulů, které identifikátor ISBN ještě nemají, se údaje porovnávají metodou  

de visu, tedy tzv. s knihou v ruce. 

Pražská Městská knihovna využívá primárně formy sdílené katalogizace. Jak zmínila 

zdejší odbornice na katalogizaci Michaela Kozojedová [Kozojedová, 2011: rozhovor], 

záznamy jsou pomocí modulu pro stahování dat v systému Koniáš, přebírány z katalogu 

Národní knihovny. Naopak záznamy vytvořené Městskou knihovnou si Národní knihovna 

metodou sklízení dat stahuje do databáze vlastní. Vzhledem k tomu, že Koniáš nepracuje 

s poli ve formátu MARC, je nutné před stahováním dat provést jejich konverzi. 

Při katalogizaci se číslo ISBN uvedené v publikaci ručně zadá do knihovnického 

systému a ověří se tak, zda je již záznam vytvořen. Pokud nelze záznam podle ISBN nalézt, 
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vyhledá se dle názvu titulu. Pokud je i druhý pokus vyhledávání negativní, přistoupí se 

k tvorbě nového záznamu. K tomu dochází ve zdejší knihovně zhruba v polovině případů. 

Ani převzaté záznamy však nejsou připravené pro okamžité vložení do katalogu,  

ale je často nutné je nějakým způsobem dokatalogizovat. V mnohých případech se totiž jedná 

pouze o minimální záznamy, ve kterých řada bibliografických údajů chybí. Kolize rovněž 

nastávají v rozdílné struktuře přebíraných záznamů. Pracovnice z oddělení katalogizace 

zmínila například hranatou závorku u podnázvů, která je v záznamu z Národní knihovny 

vložena přímo v poli. Koniáš však tuto závorku generuje automaticky, a pokud by nebyl 

přejatý záznam zkontrolován, došlo by k její duplikaci. 

5.4.3. Problémy při používání ISBN 

Nejčastější problémy týkající se identifikátoru ISBN v Městské knihovně v Praze 

plynou zejména z chybovosti při používání tohoto identifikátoru obecně: 

• nekorespondující čísla ISBN uvedená v publikaci, 

• duplicitní přidělování identifikátoru ISBN, 

• nesprávné přidělování čísel v době přechodu na 13místnou variantu, 

• přidělování ISBN vícesvazkovým monografiím. 

Úplně tou nejčastější chybou je nekorespondující číslo ISBN na obálce 

s identifikátorem uvedeným v tiráži. Mezi další chyby, se kterými se ve zdejší knihovně  

hojně setkávají, patří shodné ISBN přidělené několika titulům, přestože by každý z těchto 

titulů měl mít číslo ISBN vlastní. 

Jedním z důvodů může být například chybné rozlišení u nakladatele, zda se jedná 

v daném případě o dotisk či nikoliv. V MKP se tak již setkali se shodnými tituly s různými 

roky vydání, kterým však bylo přiděleno stejné ISBN. Jak autorovi práce dále prozradila 

zdejší katalogizátorka Michaela Kozojedová [Kozojedová, 2011: rozhovor], zejména Anglie 

není při určování, zda se jedná o nové vydání či dotisk úplně důsledná. Dokáže tak dokonce 

přidělit shodné ISBN několika vydáním stejného titulu, u kterých se liší dokonce počet stran.  
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S tímto však také souvisí již zmiňovaná chybovost či dokonce naprostá absence některých 

základních bibliografických údajů uvedených v tiráži.  

Mnoho problémů se rovněž vyskytlo na začátku roku 2007, tedy v době přechodu 

z 10místného čísla ISBN na variantu 13místnou. Ať již ve smyslu, že knihám vydaným  

po zlomovém okamžiku – 1. lednu 2007 – byl přidělován stále ještě identifikátor  

s 10 pozicemi, nebo naopak. Zejména u zahraničních titulů bylo totiž možné najít 13místné 

ISBN již kolem roku 2005. Součástí identifikátoru tak již byl, ještě před jeho oficiální 

platností, prefix 978. Aby byla knihovní jednotka s takto přiděleným číslem vůbec 

dohledatelná, vkládá se toto nesprávné ISBN do knihovnického systému jako chybné. 

Paradoxem zůstává, že takové číslo je po formální stránce naprosto korektní. 

Dalším problematickým prvkem v systému ISBN jsou vícesvazkové monografie.  

Jako příklad může posloužit dvacetidílná všeobecná encyklopedie pro děti a mládež 

Britannica (Children‘s Britannica). Každý z dílů má totiž přiděleno stejné číslo ISBN,  

takže požadovanou knihovní jednotku na úrovni dílů není takřka možné dohledat.  

Ideální situace pro knihovníka i čtenáře nastává, pokud má vícesvazková publikace přiděleno 

jedno číslo ISBN pro celou sérii a další pak pro každý samostatný díl. S tím souvisí taková 

zajímavost, že vícesvazková monografie Města a městečka v Čechách a na Moravě  

má přiděleno jako celek 10místné ISBN, jež samozřejmě identifikuje i jednotlivé díly  

na počátku této série. Její nejnovější a zatím poslední díl, který vyšel v roce 2008,  

však obsahuje již 13místnou variantu identifikátoru ISBN. 

Závěrem rozhovoru pak odborný akvizitér Ladislav Lukavský [Lukavský, 2011: 

rozhovor] zmínil, že pokud s ním někdo pracuje každý den, lze po chvíli z čísla ISBN  

velice snadno vyčíst základní informace o daném titulu – zemi vydání či nakladatele. Jde tedy  

o dobrý nástroj pro identifikaci, nicméně nelze se na něj ve všech případech zcela spolehnout. 

5.4.4. Využívání systému ISBN čtenáři 

Jak mi závěrem sdělil lektor naučné literatury Šimon Oppelt [Oppelt, 2011: rozhovor], 

setkal se při svém působení v oddělení služeb s požadavkem na vyhledání titulu právě pomocí 

identifikátoru ISBN minimálně. Ve službách je totiž kladen důraz zejména na rychlost 

vyřízení daného dotazu, takže se nejčastěji tituly hledají podle názvu. Příliš rozhodující  
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tedy není při odpovědi ani informace o vydání. Identifikátor ISBN však shledává jako vhodný 

způsob vyhledávání v on-line přístupných katalozích zahraničních knihoven. 

5.4.5. Závěr analýzy v MKP 

Analýza využití systému ISBN v Městské knihovně v Praze proběhla bez problémů – 

všichni pracovníci byli při rozhovorech velice trpěliví a vstřícní. Autorova první pracovní 

hypotéza, že se systém ISBN využívá při akvizici a katalogizaci, se zcela potvrdila. ISBN zde 

totiž slouží pro potřeby kontroly, vyhledávání titulů i tvorbu objednávek. Jako pravdivá se 

ukázala i druhá domněnka autora, že ISBN přináší řadu problémů. Zejména ho zarazilo 

problematické přidělování ISBN v době přechodu z 10místné varianty na jeho novou 

13místnou podobu. Překvapením pro autora rovněž bylo, že některá čísla z tohoto období  

jsou po formální stránce zcela korektní, přesto jsou v katalogu vedena jako chybná.  

Poslední pracovní teze, že čtenáři využívají číslo ISBN k vyhledávání, se však ukázala  

po interview se zdejším pracovníkem spíše jako mylná. 

5.5. Národní pedagogická knihovna Komenského 

5.5.1. Charakteristika knihovny 

Další knihovnou, kterou si autor vybral pro svou analýzu, je Národní pedagogická 

knihovna Komenského (NPKK)20

                                                 
20 S platností od 1. července 2011 prošla knihovna řadou organizačních i personálních změn. Byla sloučena  
s Národním pedagogickým muzeum, jehož se knihovna stala součástí. Veškeré organizační i personální 
informace uvedené v této kapitole jsou tedy platné k 4. lednu 2011. 

, zastupující v této části široké spektrum specializovaných 

knihoven. Pedagogická knihovna je veřejně přístupnou institucí nacházející se v centru Prahy 

(Mikulandská ulice č. 5, Praha 1). Svým uživatelům nabízí fond čítající cca 470 tisíc svazků 

knih a periodik pedagogické literatury, zejména z oblasti vzdělávání, výchovy a školství, 

s přesahem do dalších příbuzných oborů. Knihovna poskytuje čtenářům všechny obvyklé 

knihovní a informační služby. NPKK je součástí Ústavu pro informace ve vzdělávání,  

a slouží rovněž jako ústřední knihovna pro pedagogiku a školství v České republice. 

Vzhledem ke svému charakteru specializované knihovny pak plní ze zákona i funkci 

konzervační. [Pedagogická knihovna J. A. Komenského, 2011] 



 

– 36 – 

Rok 2008 2009 2010 
Celkem knihovních jednotek 471 016 473 429 475 850 
Přírůstky – svazky 3 447 2 834 3 725 
Přírůstky – tituly (domácí produkce) 1 300 1 265 1 397 
Přírůstky – tituly (zahraniční produkce) 280 120 65 
Abonovaná periodika – tituly 211 194 193 
Registrovaní čtenáři 4 686 5 431 5 907 
Celkem návštěvníků 27 156 29 836 28 755 

z toho půjčovny 18 632 21 784 21 551 
z toho studovny 8 524 8 052 7 204 

Tab. č. 3: Vývoj vybraných statistických údajů NPKK 
[Výroční zpráva Ústavu pro informace ve vzdělávání za rok 2010, 2011] 

5.5.2. Analýza využití systému ISBN v NPKK 

Při akvizici, jak zmínila vedoucí oddělení doplňování a zpracování fondů Mgr. Marie 

Hošková [Hošková, 2011: rozhovor], systém ISBN nehraje ve zdejší knihovně příliš velkou 

roli. Nákup naprosté většiny požadovaných publikací probíhá dle jejich titulů. Číslo ISBN zde 

slouží spíše jen pro kontrolu vydání. U skript a učebnic totiž není často zřejmé, zda se jedná  

o dotisk či nikoliv. Funguje také jako rozhodující prvek v případech, kdy není zcela patrné, 

zda má daný titul charakter monografie či seriálové publikace. 

Číslo ISBN je nepostradatelné až při katalogizaci. Zdejší knihovna, jak je dnes již 

obvyklé ve většině dalších institucí podobného charakteru, využívá primárně systému sdílené 

katalogizace. Požadované záznamy se tedy přejímají z databáze Národní knihovny.  

NPKK používá knihovnický systém KP-Win SQL od společnosti KP-SYS, spol. s  r. o. 

Součástí tohoto systému je samozřejmě i modul pro sdílenou katalogizaci s názvem  

Z39.50 klient pro přejímání záznamů přes stejnojmenný protokol. 

Celý proces katalogizace funguje tak, že pracovník přečte pomocí čtečky číslo ISBN 

uvedené v publikaci. To se pak přenese do knihovnického systému. Pokud je požadována 

publikace s tímto ISBN v databázi Národní knihovny, záznam je automaticky stažen  

do lokálního systému a připraven pro doplnění či další drobné opravy. Odbornice  

na katalogizaci ve zdejší knihovně, Zuzana Švancarová [Švancarová, 2011: rozhovor], 

zmínila zejména absenci podnázvů v přebíraných záznamech. Někdy se však stane,  
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že záznam nelze podle ISBN najít. V takovém případě se jej může pracovník katalogizace 

pokusit nalézt podle titulu publikace. Nevýhodou takového počínání je však složitější 

určování, zda nalezený záznam skutečně odpovídá katalogizované publikaci. 

5.5.3. Problémy při používání ISBN 

Při přejímání záznamů ve vztahu k systému ISBN však mohou nastat i drobné kolize. 

Za zmínku stojí zejména: 

• chybovost v číslech ISBN, 

• odlišně zažité způsoby tvorby záznamů v různých informačních institucích. 

Zhruba pětkrát do roka se v NPKK setkají s číslem ISBN, které již bylo dříve 

přiděleno nějaké jiné publikaci. Stává se to především u českých nakladatelů učebnic  

a odborné literatury. Knihovnice se však spíše podivují nad tím, že takovouto chybu neodhalí 

jako první Národní knihovna, případně ještě sami nakladatelé, kteří přidělování ISBN 

považují spíše za přítěž. Zmínili také, že v zahraničí je na systém ISBN kladen obrovský 

důraz, a spolupráce mezi vydavateli a knihovnami je na velice dobré úrovni – na rozdíl  

od systému pro mezinárodní identifikaci seriálových publikací ISSN. 

Některé záznamy z Národní knihovny často obsahují více čísel ISBN. Ve vztahu  

ke zdejší knihovně se tento problém týká zejména jazykových učebnic, které v sobě často 

zahrnují několik samostatných publikací. KP-Win SQL si však se záznamem obsahujícím 

více než jedno ISBN nedokáže poradit. Knihovnice tedy musí přebývající čísla manuálně 

smazat, aby bylo možné se záznamem dále pracovat. 

5.5.4. Využívání systému ISBN čtenáři 

Co se týče systému ISBN a čtenářů této knihovny, zdejší systém neumožňuje  

získat statistiky, které by ukazovaly, kolik čtenářů vyhledává požadované publikace  

právě podle ISBN. Ředitelka knihovny Mgr. Alice Košková [Košková, 2011: rozhovor]  

však předpokládá, že naprostá většina uživatelů hledá co nejsnadněji podle názvu,  

případně autora. Čtenáři vyhledávající podle ISBN, pokud takoví vůbec existují,  

jsou pak tedy spíše naprostou výjimkou. 
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5.5.5. Závěr analýzy v NPKK 

Rovněž v knihovně se specializovaným fondem – Národní pedagogické knihovně – 

nenastal při analýze sebemenší problém. Její autor se také zde setkal s naprostou ochotou 

pracovníků při rozhovorech i pozorování. Rovněž v případě NPKK byly jeho první dvě 

hypotézy zcela pravdivé. Nicméně v tomto případě autor subjektivně pociťoval, že knihovna, 

na rozdíl od předešlé Městské knihovny, tolik problémů s chybovostí ISBN nepociťuje – 

neznamená to však, že by žádné problémy s ISBN nezmiňovala. Způsobuje to však nejspíše 

velikost zdejšího fondu, který je proti tomu v MKP několikanásobně menší. I v tomto případě 

však byla autorova poslední pracovní hypotéza ředitelkou knihovny vyvrácena. 

5.6. Nakladatelství Argo 

5.6.1. Charakteristika nakladatelství 

Pro analýzu využívání systému ISBN v nakladatelské sféře si autor zvolil pražské 

nakladatelství Argo. Co do počtu vydávaných titulů jde spíše o menší nakladatelství,  

přesto během posledních 15 let vydalo přes 1 000 publikací. Nakladatelství Argo sídlí 

v Milíčově ulici 13 v Praze 3, a jeho historie se píše od roku 1992. Vydávané tituly  

jsou především z oblasti beletristické, historické a odborné literatury. V posledním  

jmenovaném případě pak jde zejména o literaturu zaměřenou na společenské vědy.  

Podíl mezi beletristickými tituly a odbornou literaturou činí cca 70 % ku 30 % [Krummer, 

2011a]. Nakladatelství mimo klasických tištěných publikací vydává rovněž e-knihy, 

audioknihy či kalendáře. [Nakladatelství Argo, 2011] 

Většina vydávaných titulů je soustředěna do tematických edic. Mezi nejznámější 

z nich, v rámci beletristické literatury, patří bezesporu edice AAA (edice anglo-amerických 

autorů). Jde o tituly současné prózy začínajících, stejně tak zavedených, anglicky píšících 

autorů. V rámci této řady vyšlo již přes 100 svazků a toto číslo rozhodně není konečné. 

Z dalších edic můžeme jmenovat například ediční řadu Capricorn (zaměřenou na kulturní 

antropologii) nebo historické edice Ecce Homo, Dějiny Evropy či Historické myšlení.  

Knihy publikované v nakladatelství Argo se často objevují i na předních příčkách v soutěžích 

Magnesia Litera či Nejkrásnější kniha roku – ohodnocení grafického, případně knihařského 

zpracování dané publikace. [Nakladatelství Argo, 2011] 
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Rok 2008 2009 2010 
Počet vydaných titulů 144 138 142 

Tab. č. 4: Vývoj počtu vydávaných titulů v nakladatelství Argo 
[Krummer, 2011a] 

5.6.2. Analýza využití systému ISBN v nakladatelství Argo 

Při rozhovoru s Pavlem Krummerem [Krummer, 2011b: rozhovor] z oddělení odbytu, 

vyplynulo, že veškerou práci s ISBN v rámci nakladatelství zajišťuje specializovaný  

software – nakladatelství Argo využívá služeb informačního systému K2 od společnosti  

K2 atmitec. V praxi to znamená, že nakladatelství je přidělen určitý blok čísel ISBN  

a informační systém se již stará o jejich korektní a postupné přidělování jednotlivým 

vydávaným titulům. Tento blok čítá přibližně 1 000 identifikátorů ISBN. Po jejich  

vyčerpání je, na základě žádosti ze strany nakladatele, samozřejmě přidělen nakladatelství 

blok čísel nových. Systém také automaticky hlídá, zda nebylo číslo ISBN přiděleno  

duplicitně několika titulům. V nakladatelství se rovněž využívá specializovaný software,  

který dokáže z identifikátoru ISBN vygenerovat jeho grafické vyjádření v podobě čárového 

kódu EAN. 

K chybovosti při přidělování čísel ISBN docházelo především dříve, kdy se ještě 

nevyužívalo informačních technologií. Na chybu nejčastěji přišla knihkupectví při čtení 

čárového kódu EAN v knize. Nahlásila ji Národní agentuře ISBN, která pak tyto 

nesrovnalosti dále řešila s jednotlivými nakladateli. Takovéto chyby se nemohly nechat  

bez povšimnutí a jejich oprava se nejčastěji řešila přelepením chybného ISBN v knize štítkem 

se správným identifikátorem. Dnes k podobným problémům však již nedochází – především 

díky moderním informačním technologiím. I v dnešní době se ale pro jistotu duplicitně 

vytváří seznam přidělovaných čísel ISBN také v papírové podobě. 

5.6.3. Problémy při používání ISBN 

Jak autorovi analýzy dále sdělil Pavel Krummer [Krummer, 2011b: rozhovor],  

díky výše uvedenému způsobu práce s ISBN, a dalším opatřením, k žádným zásadním 

problémům při práci s tímto identifikátorem nedochází. Největší nepříjemnosti ve vztahu 

k ISBN nakladatelství přináší zejména kreativní výtvarníci a grafici. Především ti starší z nich 
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totiž nejsou na grafické vyjádření ISBN v podobě EAN kódu z dřívější doby příliš zvyklí  

a ve většině případů jim překáží při výtvarném ztvárnění obálky dané publikace. Snaží se jej 

tedy buď co nejvíce skrýt před zraky čtenářů, nebo naopak zapojit do celkového výtvarného 

zpracování. EAN kód však musí pro správnou čitelnost splňovat některé technické 

požadavky. Ve výše uvedených případech jsou však tyto požadavky často porušovány  

a v extrémním případě může dojít až k nečitelnosti vytištěného čárového kódu. 

5.6.4. Závěr analýzy v nakladatelství Argo 

Pro analýzu v nakladatelství Argo se pracovní hypotézy musely poupravit – dvě ze tří 

hypotéz nebylo možné z pochopitelných důvodů v nakladatelské praxi ověřit. Co se týče 

zbylé hypotézy týkající se problémového přidělování čísel ISBN, autora práce překvapil 

výsledek rozhovoru. K chybovosti by v současné době docházet nemělo, protože veškeré 

nakládání s ISBN řídí počítačový software. Zástupce nakladatelství, který autorovi poskytl 

interview, však připustil, že k chybám v dřívějších dobách skutečně docházelo. Zajímavé  

však je, že i v dnešní době moderní výpočetní techniky, se v knihovnách s chybným 

identifikátorem ISBN často setkávají. Závěrem je vhodné dodat, že ani v nakladatelství  

Argo se autor nesetkal s žádným problémem, který by jeho analýzu znemožňoval provést. 

5.7. Závěr analýzy využití systému ISBN 

Na začátku analýzy měl autor tři pracovní hypotézy, z nichž dvě, se po provedení 

průzkumu ve třech vybraných institucích, potvrdily. Na obou zástupcích z řad knihoven je 

patrné, že se systém ISBN opravdu četně využívá v knihovnách při procesu akvizice  

i katalogizace. Nejčastěji se využívá pro rychlé vyhledávání požadovaného titulu či kontrolu 

vydání publikace, a volbu jejího následného zpracování – určení, zda se jedná o přípis nebo 

rozhodnutí, zda jde o vícesvazkovou monografii či seriálovou publikaci. ISBN také najde 

široké uplatnění při tvorbě objednávek, především v případě knihoven s větším fondem.  

Co se týče druhé hypotézy, výsledek analýzy nebyl nikterak překvapující.  

Nelišil se příliš ani od autorových předchozích znalostí problematiky systému ISBN.  

Při tak komplexním systému identifikace, jakým ISBN bezpochyby je, nemůže nedocházet 

k nějakým problémům. Jak vyplynulo z této analýzy, nejčastěji chyby vznikají nepozorností  
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nakladatelů – lišící se číslo ISBN uvedené v tiráži a na obálce, duplicitní přidělení 

identifikátoru ISBN více titulům apod.  

K řadě nesrovnalostí také docházelo při přechodu ISBN ze starého 10místného čísla 

do podoby nové, 13místné. Mnoho kolizí, které s ISBN souvisí, také vzniká při přebírání 

záznamů. Nejčastěji jsou způsobeny odlišně zažitými způsoby při tvorbě těchto záznamů.  

Na vině také může být použitý knihovnický software, kterých existuje celá řada.  

Každý software z této dlouhé řady totiž může mít poněkud odlišné způsoby tvorby záznamu 

(např. automatické doplňování závorek do záznamů apod.). Tyto problémy jsou patrné 

především u větších knihoven, které využívají ISBN při akvizici či katalogizaci mnohem 

častěji. V kontrastu k těmto problémům pak stojí tvrzení zástupce nakladatelství, že k chybám 

při přidělování ISBN v dnešních dobách již nedochází, neboť celý tento proces je 

v nakladatelství automatizován a má jej na starosti speciální software. 

Poslední z pracovních hypotéz autora byla po provedení analýzy ve dvou knihovnách 

vyvrácena. Autor se na počátku domníval, že ISBN je vhodný, a hlavně poměrně přesný 

způsob, jak rychle najít požadovaný titul. Ani v jedné z analyzovaných knihoven však čtenáři 

tento způsob hledání žádným zásadním způsobem nevyužívají. 
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6. Závěr 

Problematika identifikačních systémů obecně, je v současné době nezastavitelného 

technologického pokroku a stále prohlubující se informační krize, velice diskutovanou. 

Otázky se samozřejmě nevyhýbají ani dnes nejvýznamnějšímu systému pro jednoznačnou  

a trvalou identifikaci publikací napříč celým knižním trhem – systému ISBN. Pokusme se 

tedy závěrem shrnout některé významné poznatky, na které autor narazil během studia 

odborné literatury nebo v průběhu praktického analyzování vybraných institucí. 

Zdá se, že dnes systému ISBN žádné závažnější problémy, pokud vezmeme  

v potaz pouze technickou podobu čísla, nehrozí. Identifikátor byl připravován velice pečlivě  

a od svého vzniku dokáže bez problémů pokrývat celé široké spektrum knižní produkce. 

Rovněž katastrofické scénáře o jeho možném vyčerpání se podařilo počátkem roku 2007 

odvrátit. Tato změna, kdy došlo k propojení se systémem čárových kódů EAN,  

nejenže usnadnila a urychlila komunikaci informací na knižním trhu, ale vyřešila  

snad navždy i otázku absence volných identifikátorů. V případě vyhlížející krize je totiž 

možné uvolnit prefix nový a počet dostupných čísel ISBN tímto způsobem rozšířit. 

Ani po organizační stránce dnes nevypadá, že by na tom byl systém ISBN nějak zvlášť 

špatně. Od počátku výborně zvolená hierarchická struktura s několika pilíři a jedním řídícím 

vrcholným orgánem, dokáže pružně reagovat na rozvoj systému ISBN v rámci jednotlivých 

regionů světa. Vzhledem ke stále vzrůstajícímu počtu členských zemí a dynamice celého 

systému by mohla být v budoucnu aktuální otázka vybudování jakýchsi regionálních poboček 

MA ISBN. Při enormně velkém počtu národních agentur totiž může být komunikace  

i administrativní zátěž Mezinárodní agentury ISBN již nezvladatelná. Vytvoření jakýchsi 

regionálních stupňů mezi národními agenturami a MA ISBN by jednak Mezinárodní agentuře 

ulehčilo od takového náporu, a pravděpodobně i zlepšilo rozvoj ISBN v některých částech 

světa. Regionální agentury by totiž měly o svých přidělených oblastech větší přehled  

a dokázaly by tak zároveň lépe reagovat na otázky a problémy, které jsou pro jejich 

vymezenou oblast specifické. 
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Nejslabším článkem celého systému je v současnosti pravděpodobně samotné 

přidělování čísel ISBN. Zdá se, že vydavatelé zatím zcela nepochopili veškeré možnosti,  

které jim identifikátor ISBN skýtá – ani v něm neobjevili úsporu času i finančních prostředků 

z těchto možností plynoucí. V nedostatku informací pro vydavatele to nejspíš nebude –  

ty jsou totiž bez problémů volně dostupné i prostřednictvím sítě Internet – takže zbývá 

skutečně možnost, že vydavatelé celý systém ISBN považují spíše za přítěž. A to i přesto,  

že jsou jejich povinnosti v něm minimální, a díky současné výpočetní technice značně 

usnadněné. K tomuto přispívá rovněž fakt, že je členství v systému ISBN dobrovolné  

a žádné sankce při porušování stanovených pravidel, které by stály za zmínku, vydavatelům 

nehrozí. Otázkou je, zda by se situace obrátila k lepšímu, kdyby nakladatelé viděli reálnou 

možnost nezanedbatelných postihů ze strany národních agentur.  

Na druhou stranu lze vydavatele v některých případech mírně omluvit, protože je 

ISBN rozsáhlý, dynamický systém a nemusí v něm být vše zcela jednoznačné a ihned patrné. 

Kupříkladu přechod na 13místnou variantu ISBN mohl působit řadu organizačních problémů 

nejen vydavatelům, ale také jednotlivým národním agenturám. Znepokojujícím faktem  

však zůstává, že narůstá počet publikací, kterým ISBN přiděleno být mělo, ale nakladatelé 

tuto skutečnost neřeší. 

Dosud to vypadá, že je identifikátor ISBN, až na pár drobných kolizí,  

zcela bezproblémově fungující identifikační systém. V současnosti pravděpodobně ano,  

ale do budoucna mu nejspíš hrozí vážnější problém. Ten problém se nazývá – elektronické 

knihy (e-books). Přestože čas této technologie ještě zcela neuzrál, a stále lze  

elektronické knihy označit spíše za „buzzword“, podobně jako v současnosti populární 

užívání výrazu „3D“, nepochybně zanedlouho elektronické knihy společnost významně 

ovlivní. Otázkou zůstává, zda identifikátor ISBN dokáže na tuto technologickou novinku 

hladce zareagovat. Zatím to spíše vypadá, že s ní tak trochu bojuje. Důvod je nasnadě – 

digitální svět se totiž, na rozdíl od toho knižního, mění z minuty na minutu. 

Jako největší problém v této oblasti lze spatřit zejména přidělování různých čísel 

ISBN, různým formátům elektronických knih. Přestože nás v současnosti otázka 

docházejících identifikátorů nemusí příliš zaměstnávat, je tento přístup více než  

nehospodárný a zmatečný. Tyto knihy jsou totiž zcela totožné, jen se liší svým určením  
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pro různá mobilní zařízení schopná zobrazit jejich obsah. Problémem se také může stát fakt,  

že vydavatel knihu vydá v určitém formátu a o konverzi se postará až distribuční řetězec, 

který s vidinou zisků knihu přizpůsobí co možná největšímu počtu potenciálních zákazníků. 

Nejasné rovněž může být určení, co lze ještě označit za elektronickou knihu a co už nikoliv. 

Jak se zdá, dnes stabilním identifikačním systémem může v budoucnosti otřást 

minimálně jedna významná změna na poli knižního trhu. Zda se s ní identifikátor ISBN 

dokáže vypořádat podobně jako v roce 2007 s nedostatkem volných identifikátorů, nebo 

naopak usne na vavřínech, ukáže nejspíš až čas…  

 

Pokud bych se měl závěrem vyjádřit k této práci sám za sebe, myslím, že se mi zadání 

podařilo splnit. Původně měla práce obsahovat ještě dotazníkovou část, která by zjišťovala 

názory a povědomí lidí o systému ISBN. Vzhledem k omezenému rozsahu práce, a ne zcela 

zdařilým pilotním pokusům s dotazníkem, jsem od tohoto záměru později upustil. Rovněž 

plánovaná samostatná kapitola o budoucnosti ISBN, musela být z kapacitních důvodů 

zredukována – její základní teze však postihl závěr práce. 

Když si teď práci zpětně pročítám, možná bych změnil poměr mezi teoretickou  

a analytickou částí – té analytické bych dal rozhodně větší prostor a pokusil se porovnat více 

institucí. Každopádně jsem velice rád, že se můj soukromý, sekundární cíl práce splnil – tedy 

že jsem systém ISBN důkladně poznal… 
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