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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá transformací knihovních fondů ČVUT, která je nezbytným 

předpokladem pro stěhování fondů knihoven ČVUT do Národní technické knihovny 

(NTK). Velká část knihovních fondů bude v NTK zpřístupněna volně a stavěna podle 

Třídění Kongresové knihovny (LCC). Cílem práce je popsat implementaci LCC 

v podmínkách knihoven ČVUT. V první části jsou představeny knihovny ČVUT a 

projekt NTK. V další části je podrobně analyzován fond knihoven ČVUT. Analýza se 

týká zejména skladby fondů podle typu dokumentů a podle obsahového hlediska. 

Hlavní těžiště práce spočívá v představení LCC a jeho implementaci v knihovnách 

ČVUT. Proces implementace LCC se zabývá především lidskými zdroji, metodikou 

práce s LCC a softwarovou podporou celého procesu. 
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Úvod 

Východiskem předkládané diplomové práce je skutečnost, že v areálu vysokých škol 

technických v pražských Dejvicích se v současné době staví budova pro Národní 

technickou knihovnu (dále jen NTK). Investorem výstavby je Státní technická 

knihovna, ale projekt NTK je deklarován jako společný projekt Státní technické 

knihovny (STK), Českého vysokého učení technického (ČVUT) a Vysoké školy 

chemicko-technologické (VŠCHT). Na základě Memoranda o porozumění, které 

podepsali rektoři ČVUT, VŠCHT a ředitel STK 9. - 11. 7. 2001, by NTK měla plnit 

funkci hlavního uzlu informační struktury výzkumu a vývoje, vzdělávání a veřejných 

informačních služeb, dále by měla plnit úkoly ústřední knihovny pro obě vysoké školy 

a současně zajišťovat integraci informačního zázemí obou škol do národní informační 

struktury. Bohužel se dosud nepodařilo dořešit klíčovou otázku organizačně-právního 

uspořádání NTK, stále chybí definování jasného postavení obou vysokých škol a z něj 

plynoucí právní, finanční a majetkové řešení. Vzhledem k tomu, že  stavba má být 

dokončena do konce roku 2008 a plánovaný provoz NTK by měl být zahájen na začátku 

nového akademického roku v září 2009, je třeba pracovat na přípravných krocích s vizí, 

že to bude společná knihovna všech tří subjektů.  

 

Pro potřeby diplomové práce jsem se soustředila pouze na roli ČVUT a jeho knihoven 

v podmínkách NTK, konkrétně na práci s knihovními fondy ČVUT.  

 

Je zřejmé, že ze strany ČVUT je třeba reflektovat novou situaci. V dejvickém areálu 

bude působit nová knihovna – která bude vyžadovat změny v dosavadním systému 

knihovnicko-informačního zabezpečení ČVUT. Vzhledem k tomu, že NTK by měla 

sloužit jako ústřední knihovna ČVUT, lze mimo jiné předpokládat, že do ní budou 

integrovány knihovní fondy ČVUT. Z výše uvedených důvodů není jasné, které části 

fondů, v jakém rozsahu a časovém horizontu se budou stěhovat do nové budovy. Přesto 

je jasné, že je třeba se v rámci možností co nejlépe připravit. V rámci transformace 

knihoven ČVUT musí padnout  rozhodnutí, které knihovny a které části jejich fondů se 

do NTK přestěhují. V rámci NTK je od počátku plánován velký prostor pro umístění 

fondů do volného výběru, celkově by se tímto způsobem mělo zpřístupnit asi 600 000 

knihovních jednotek ze společných fondů STK, ČVUT a VŠCHT. Podstatné je tedy 
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připravit stavění dokumentů volně přístupném fondu, což je nelehký úkol. Žádná česká 

knihovna nemá podobnou zkušenost, protože v tak velkém objemu doposud nikdo své 

fondy nezpřístupnil. STK se ve spolupráci se zástupci knihoven ČVUT a VŠCHT 

rozhodla pro stavění volně přístupného fondu podle Třídění Kongresové knihovny. 

Třídění Kongresové knihovny je systém, který v České republice doposud žádná 

knihovna nepoužívá. Cílem této práce je Třídění Kongresové knihovny představit a 

navrhnout možné kroky, jak toto třídění implementovat v knihovnách ČVUT, aby byly 

připravené na stěhování do nové budovy NTK. Ve své práci se budu snažit aplikovat 

teoretické poznatky na konkrétním praktickém příkladě, tak aby výsledky této práce 

mohly být použity i pro jiné knihovny. 

 

Pro uvedení do problematiky nejprve přestavím historii a současnou situaci knihoven 

ČVUT, v návaznosti se budu také stručně zabývat historií projektu NTK. V další 

kapitole se budu věnovat analýze knihovních fondů ČVUT, a to především z hlediska 

počtu a typů dokumentů a z hlediska obsahového. V samostatné kapitole představím 

Třídění Kongresové knihovny, jeho vlastnosti, strukturu a pravidla tvoření signatur. 

V poslední kapitole se budu zabývat samostatnou implementací Třídění Kongresové 

knihovny a budu se snažit nastínit možné kroky, jak toto třídění začít používat 

v prostředí knihoven ČVUT.  

K textu jsou připojeny 3 přílohy o celkovém rozsahu 14 stran. Použité informační 

zdroje jsou citovány v souladu s ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Citace v textu jsou 

uzavřeny do hranatých závorek a obsahují příjmení autora (případně název korporace) a 

rok.  

.
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1 Knihovny ČVUT 

Spolupráce knihoven ČVUT v projektu NTK není náhodná, ani neplyne pouze 

z rozhodnutí umístit NTK v dejvickém areálu. Pro pochopení celkového záměru je třeba 

se vrátit do historie. 

1.1 Z historie knihoven ČVUT 

Vznik a vývoj knihoven ČVUT se odvíjí od historie Českého vysokého učení 

technického. Za den vzniku ČVUT je považován 18. leden 1707, kdy císař Josef I. 

vydal reskriptum, ve kterém vyslovuje vůli zřídit v Čechách veřejné vyučování 

inženýrství, a přikazuje projednat s tím související finanční otázky. Bohužel 

administrativní a finanční problémy neumožnily projekt výuky v roce 1707 zrealizovat. 

Přesto je toto datum považováno za den vzniku ČVUT a v roce 2007 jsou pořádány 

oslavy 300. výročí nepřetržitého technického vzdělávání v Čechách.  

Stavovská profesura inženýrství byla zřízena až v roce 1718, dekretem z 9. listopadu 

1717. Profesorem byl jmenován Christian Josef Willenberg, který dostal příspěvek 300 

zlatých na nákup knih a učebních pomůcek. Tyto knihy lze považovat za původní fond 

knihoven ČVUT a dnes je ve svých fondech uchovává Státní technická knihovna. 

Profesor Willenberg vyučoval své žáky ve svém bytě, nejdříve na Malé Straně a později 

na Starém Městě v domě na rohu Liliové a Anenské ulice, tzv. krejčovském herberku 

(dům stojí dodnes, obrázek 1) a jeho sbírka putovala s ním.  

 

Obrázek 1 – Dům na rohu Liliové a Anenské ulice 

Také Willenbergovi nástupci vyučovali ve svých bytech a knihy a učebnice se stěhovaly 

s nimi. Ke změně došlo až v druhé polovině 18. století, kdy se tehdejšímu profesorovi 

stavovské inženýrské školy Franzi Leonhardu Hergetovi podařilo získat jednu 

posluchárnu a další 3 malé místnosti v Klementinu. Ani tyto prostory však pro 
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narůstající počet žáků nestačily a škola tak v roce 1786 dostala k dispozici budovu 

Svatováclavského semináře po zrušeném jezuitském řádu v dnešní Husově ulici 

na Starém Městě. V této budově byly soustředěny všechny sbírky knih a učebních 

pomůcek až do roku 1935. 

Dalším důležitým mezníkem v historii ČVUT byl rok 1806, kdy se původní stavovská 

inženýrská škola transformovala v polytechnický ústav podle vzoru francouzské „Ecole 

polytechnique“. Ředitelem se stal profesor František Josef Gerstner, jenž má na vzniku 

pražské polytechniky velikou zásluhu. Nová instituce převzala sbírku knih vytvořenou 

předchozími stavovskými profesurami inženýrství a Gerstner v roce 1831 pověřil péčí 

o knihovnu adjunkta na oboru chemie Karla Josepha Napoleona Ballinga, pozdějšího 

profesora a rektora polytechnického ústavu. Balling v knihovně soustředil knihy 

a časopisy rozptýlené u jednotlivých profesorů, sestavil první katalog knihovny podle 5 

oborových skupin, pořídil rejstřík knih podle autorů a také evidoval výpůjčky. 

Od akademického roku 1864/1865 platil Nový organizační statut Královského českého 

polytechnického zemského ústavu, ve kterém bylo stanovené také poslání knihovny, 

zřízení čítáren nebo právo půjčování knih domů. Organizační statut dokumentuje, že 

knihovna byla nepostradatelnou a dobře fungující součástí ústavu. V této době měla 

ve svém fondu na 10 tisíc svazků a kolem 30 titulů vědeckých časopisů. Byly 

zpřístupňovány první bibliografické časopisy a sbírky technických patentů, map 

a výkresů. 

V roce 1869 došlo k rozdělení pražské polytechniky na českou a německou část. 

Německá část zůstala v Husově ulici a česká část byla prozatímně přestěhována 

do objektu bývalých kasáren v Resslově ulici. Nová budova byla později postavena 

hned vedle a ještě později byla rozšířena až na Karlovo náměstí, jak ji známe dnes. 

Jediné, co bylo oběma školám společné byla knihovna, která studentům sloužila pod 

názvem Společná knihovna vysokých škol technických, a která zůstala v Husově ulici. 

Národnostní spory, které zmítaly celou tehdejší společností, se odrazily i na půdě školy, 

např. němečtí studenti bránili českým v přístupu do společné knihovny. Vedení české 

polytechniky požadovalo přestěhování knihovny na neutrální půdu, ale jeho požadavky 

nebyly vyslyšeny. Profesoři i studenti přestali mít zájem o budování této knihovny, a tak 

začaly vznikat sbírky jednotlivých kabinetů nebo při různých studentských spolcích. 
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Příruční knihovna české vysoké školy technické byla pro českou školu zřízena až v roce 

1902. 

Po vzniku samostatné Československé republiky došlo k zásadním změnám. V letech 

1919–1920 byl změněn statut školy, což znamenalo především vytvoření fakult 

a definování správy a řízení vysokého učení. Došlo také k přejmenování školy na České 

vysoké učení technické v Praze. 

V období let 1918–1938 došlo k velkému rozvoji školy a jednotlivých oborů. Podle 

plánu profesora Antonína Engela začalo budování nového areálu v pražských Dejvicích. 

Engel areál rozdělil do deseti bloků a navrhl jejich vnější architekturu, včetně bloků 

uzavírajících Vítězné náměstí. V tomto období zde byla postavena kolej pro studenty, 

blok pro Vysokou školu chemicko-technologického inženýrství a blok pro Vysokou 

školu zemědělského a lesního inženýrství (obě školy v této době spadaly pod ČVUT). 

Do jednoho z bloků byl také umístěn Výzkumný a zkušební ústav hmot a konstrukcí 

stavebních, dnes známý jako Kloknerův ústav. Do dejvického areálu později také 

přibyla tehdejší Vysoká škola obchodní. Pokračování výstavby bylo bohužel zcela 

zastaveno hospodářskou krizí a německou okupací. Velkolepý plán zástavby profesora 

Engela tak byl naplněn pouze z části. 

Společná knihovna vysokých škol technických, která zůstala ve stísněných prostorách 

v Husově ulici se v roce 1935 přestěhovala do východního křídla Klementina. Knihovna 

byla adaptována podle projektu architekta Ladislava Machoně a ve své době byla 

považována za jednu z nejmodernějších v Evropě. Po přestěhování se přejmenovala 

na Knihovnu vysokých škol technických (KVŠT). 

Po skončení 2. světové války byla Knihovna vysokých škol technických zpřístupněna 

nejširší veřejnosti a v roce 1953 byl změněn její statut na samostatnou organizaci bez 

přímé administrativní vazby na ČVUT. Tento statut mimo jiné určil KVŠT funkci 

ústřední technické knihovny ČSR. V roce 1960 pak byla KVŠT přejmenována na Státní 

technickou knihovnu1. 

Začátkem 50. let byly na jednotlivých fakultách ČVUT ustanoveny vlastní knihovny, 

jejichž fond se skládal především z příručních knihoven jednotlivých kabinetů, později 

ústavů. Především po výstavbě nových objektů pro Fakultu strojní a Fakultu 

                                                 
1 Webové stránky Státní technické knihovny jsou dostupné na adrese http://www.stk.cz 
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elektrotechnickou v roce 1967, a pro Fakultu stavební a Fakultu architektury v roce 

1982, kdy se dejvický areál stal téměř typickým kampusem známým ze západních 

univerzit, bylo zřejmé, že každá fakulta potřebuje mít svoji knihovnu co nejlépe a 

nejsnadněji dostupnou, tzn. co nejblíže svým uživatelům. Přestože široké technické 

veřejnosti, včetně akademické, měla sloužit především Státní technická knihovna, na 

jednotlivých fakultách a ústavech ČVUT byly soustavně budovány a rozvíjeny vlastní 

knihovny.  

Jednotlivé knihovny ČVUT vznikaly jako izolovaná pracoviště na jednotlivých 

fakultách a při samostatných ústavech ČVUT. Hlavním podnětem pro sjednocování 

knihoven bylo zavádění automatizace na začátku devadesátých let, která byla zaváděna 

centrálně a dotkla se všech oblastí knihovnické praxe. Společné problémy i úkoly, které 

knihovny musely řešit vedly k tomu, že se postupně vytvořil v rámci ČVUT systém 

knihovnicko-informačního zabezpečení, který je institucionálně tvořen fakultními 

knihovnami, knihovnami samostatných ústavů a oddělením knihoven Výpočetního 

a informačního centra ČVUT (VIC) [RAMAJZLOVÁ, 1999]. 

1.2 Knihovny ČVUT dnes 

Systém knihoven ČVUT2 dnes tvoří 6 ústředních fakultních knihoven, součástí 

některých jsou dílčí (katederní či ústavní) knihovny, 2 knihovny vysokoškolských 

ústavů, knihovna Výpočetního a informačního centra a oddělení knihoven Výpočetního 

a informačního centra.  

Po stránce organizace a řízení jsou knihovny většinou samostatnými pracovišti fakult 

a ústavů. Jsou financovány z rozpočtu fakulty či ústavu. Pouze Ústřední knihovna 

Fakulty elektrotechnické (FEL) je součástí vyššího celku, kterým je Středisko vědecko-

technických informací FEL. Zaměstnanci jednotlivých knihoven jsou pracovníky 

jednotlivých fakult a ústavů, oddělení knihoven VIC je řídí pouze metodicky. Knihovny 

jsou umístěny nejen v různých lokalitách Prahy, ale též na Kladně, a některé fakulty 

jsou dokonce rozmístěny do několika pražských částí, takže knihovna není stejně 

dostupná pro všechny studenty a pracovníky dané fakulty. Knihovny se vzájemně liší 

velikostí fondů i počtem pracovníků. Velké fakultní knihovny mají dílčí fondy umístěné 

na katedrách.  

                                                 
2 Webové stránky knihoven ČVUT – http://knihovny.cvut.cz 
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Uživateli knihoven ČVUT jsou studenti ČVUT všech typů studia, včetně zahraničních, 

a pedagogičtí a vědeckovýzkumní pracovníci ČVUT. Dalšími uživateli jsou studenti 

a pracovníci jiných vysokých škol, knihovny v rámci meziknihovních služeb a odborná 

veřejnost. 

Velké změny v systému knihoven ČVUT probíhají od konce 80. let 20. století. Tyto 

změny souvisely zpočátku se zaváděním automatizace do knihoven, postupně začala 

vznikat potřeba zajišťování centralizovaných činností a společného rozvoje. Stále 

citelněji chybí centrální knihovna školy, její absenci se snaží vyrovnat oddělení 

knihoven VIC, které zajišťuje především spolupráci, unifikaci a koordinaci činností a 

metodické vedení knihoven ČVUT v těchto oblastech: 

• správa rutinních činností (správa automatizovaného provozu knihoven, správa 

souborného katalogu a systému sdílené katalogizace, zajišťování 

a zpřístupňování elektronických  informačních zdrojů, tvorba a správa webových 

stránek knihoven),  

• budování systému elektronických služeb,  

• zajišťování rozvojových aktivit  - další využívání informačních technologií, 

• školení pracovníků pro nové služby a nová pravidla knihovnické praxe, 

• pracoviště pro oblast informační výchovy, 

• spolupráce s vnějším okolím (knihovny, vysoké školy, zahraničí), 

• účast v celostátních projektech (např.Virtuální polytechnická knihovna, Web of 

Science), 

• centrální „fund raising“ (FRVŠ, IGS ČVUT, programy MŠMT ČR, MK ČR), 

• zabezpečování řídících a organizačních funkcí (jako vedení ústřední knihovny 

školy). 

Knihovny ČVUT jsou členy Asociace knihoven vysokých škol ČR3 a International 

Association of Technological University Libraries4. 

                                                 
3 Webová stránka AKVŠ - http://www.akvs.cz/ 
4 Webová stránka IATUL - http://www.iatul.org/ 
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Systém knihoven ČVUT tvoří:  

Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury (FSv+FA)5 

Fakulty stavební a architektury sdílejí společnou ústřední knihovnu, která sídlí 

v dejvickém areálu v Thákurově ulici, v budově Fakulty stavební. Fond knihovny je 

zaměřen především na stavebnictví, architekturu, výpočetní techniku, geodézii, 

kartografii, životní prostředí, stavební management, ale také na cizí jazyky nebo 

ekonomii. 

 
Obrázek 2 – Knihovna FSv a FA 

Ústřední knihovna Fakulty strojní (FS)6 

Ústřední knihovna sídlí v budově Fakulty strojní na Karlově náměstí. V dejvickém 

areálu je pak v druhé budově Fakulty strojní v Technické ulici umístěna studovna. Fond 

knihovny je zaměřen zejména na techniku, strojírenství, technologie, mechaniku, 

materiály, elektrotechniku, dopravní, zemědělské a stavební stroje, chemické 

technologie, potravinářský průmysl, optiku, matematiku, fyziku, ekonomiku a řízení. 

 
Obrázek 3 – Studovna knihovny FS v Dejvicích 

 

                                                 
5 Webové stránky Ústřední knihovny FSv a FA - http://knihovny.cvut.cz/cz/sluzby/fsv/index.html 
6 Webová stránka Ústřední knihovny FS - http://knihovny.cvut.cz/cz/sluzby/fs/index.html 
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Ústřední knihovna Fakulty elektrotechnické (FEL)7 

Ústřední knihovna je umístěna v dejvickém areálu v Technické ulici v budově Fakulty 

elektrotechnické. Knihovna se specializuje zejména na elektroniku, elektrotechniku, 

energetiku, elektrické obvody, elektrické stroje, elektroakustiku, automatizaci, měření 

a měřící přístroje, kybernetiku, výpočetní techniku, chemii, matematiku a fyziku.  

 
Obrázek 4 – Knihovna FEL 

Ústřední knihovna Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI)8 

Ústřední knihovna je umístěna v budově Fakulty Jaderné a fyzikálně inženýrské 

v Břehové ulici v centru Prahy. Knihovní fond je zaměřen zejména na jadernou 

energetiku, jadernou techniku, termodynamiku, elektrárny, mikroelektroniku, 

polovodičovou techniku, chemické inženýrství, chemické technologie, materiálové 

inženýrství, výpočetní techniku, životní prostředí, chemii, matematiku a fyziku. 

 
Obrázek 5 – Knihovna FJFI 

Ústřední knihovna Fakulty dopravní (FD)9 

Ústřední knihovna je od akademického roku 2006/2007 umístěna v nově 

zrekonstruovaných prostorách budovy Fakulty dopravní v Horské ulici na Albertově. 

Fond knihovny je zaměřen především na silniční, železniční a leteckou dopravu, 

dopravní systémy, management, ekonomiku, logistiku, dopravní procesy, dopravní 

technologie, komunikace a telekomunikace. 

                                                 
7 Webová stránka Ústřední knihovny FEL - http://knihovny.cvut.cz/cz/sluzby/fel/index.html 
8 Webová stránka Ústřední knihovny FJFI - http://knihovny.cvut.cz/cz/sluzby/fjfi/index.html 
9 Webová stránka Ústřední knihovny FD - http://knihovny.cvut.cz/cz/sluzby/fd/index.html 
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Obrázek 6 – Knihovna FD 

Knihovna Fakulty biomedicínckého inženýrství (FBMI)10 

Fakulta biomedicínckého inženýrství je nejmladší fakultou ČVUT a její knihovna je 

umístěna v budově fakulty na Kladně. Knihovna se specializuje zejména na medicínu, 

biologii, biochemii, biofyziku, biomedicínskou a klinickou techniku a technologie 

v klinických laboratořích. 

Knihovna Kloknerova ústavu (KÚ)11 

Kloknerův ústav je významným vědeckovýzkumným pracovištěm ČVUT v oblasti 

stavebnictví. Knihovna sídlí v suterénu ústavu v dejvickém areálu na rohu ulic Zikova 

a Šolínova. Mezi obory, které knihovna sleduje patří stavební konstrukce, zkoušení 

stavebních hmot a konstrukcí, stavební mechanika, stavební fyzika, geotechnika, 

inženýrská geologie, ochrana staveb, zatížení staveb, stavební průzkum, matematika 

a matematická statistika. 

Knihovna Masarykova ústavu vyšších studií (MÚVS)12  

Činnost Masarykova ústavu vyšších studií je zaměřena především na výukové programy 

v rámci celoživotního vzdělávání občanů. Hlavními oblastmi jsou manažerské 

vzdělávání, inženýrská pedagogika a jazyková příprava. Knihovna ústavu sídlí v jeho 

budově v Horské ulici na Albertově a její fond je zaměřen především na management, 

obchod, ekonomii, marketing, sociální komunikaci, řízení lidských zdrojů, finance, 

účetnictví, informační systémy, podnikatelství, právo, psychologii, didaktiku, sociologii 

a pedagogiku. 

                                                 
10 Webová stránka Knihovny FBMI - http://knihovny.cvut.cz/cz/sluzby/fbmi/index.html 
11 Webová stránka Knihovny KÚ - http://knihovny.cvut.cz/cz/sluzby/ku/index.html 
12 Webová stránka Knihovny MÚVS - http://knihovny.cvut.cz/cz/sluzby/muvs/index.html 
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Obrázek 7 – Knihovna MÚVS 

Knihovna Výpočetního a informačního centra (VIC)13  

Oddělení knihoven VIC14  

Oddělení knihoven Výpočetního a informačního centra ČVUT zajišťuje především 

spolupráci, koordinaci činností a metodické vedení knihoven ČVUT. Vedle této 

základní činnosti také spravuje knihovnu Výpočetního a informačního centra ČVUT, 

která primárně slouží zejména zaměstnancům VIC, ale jejích služeb využívají také 

studenti ČVUT. Oddělení knihoven VIC, stejně jako knihovna VIC, sídlí v budově 

rektorátu ČVUT v dejvickém areálu v Zikově ulici. Fond knihovny je zaměřen 

především na výpočetní techniku a informatiku. 

Základní statistické údaje 

V tabulce 1 jsou shrnuty základní statistické údaje o knihovnách ČVUT z let 1996–

2006. Velikost fondu se stále pohybuje okolo 500 000 knihovních jednotek. Vliv na ní 

má finanční situace jednotlivých knihoven a zvyšující se ceny informačních zdrojů, což 

je vidět na počtu přírůstků. Dále je nutné poznamenat, že knihovny usilují o uchovávání 

aktuálního, živého fondu a obsahově zastaralou literaturu vyřazují. Každoročně je tak 

vyřazováno několik tisíc knihovních jednotek. Vliv na zvýšení přírůstků má také vznik 

nebo připojení nových knihoven. V roce 1996 to byla Knihovna FD a Knihovna MÚVS, 

v roce 2004 vznikla Knihovna Ústavu biomedicínckého inženýrství, předchůdce FBMI. 

V roce 2004 začala do souborného katalogu ČVUT přispívat svými záznamy také 

Knihovna Archivu ČVUT. 

                                                 
13 Webová stránka Knihovny VIC - http://knihovny.cvut.cz/cz/sluzby/vic/index.html 
14 Webová stránka oddělení knihoven VIC - http://knihovny.cvut.cz/cz/sluzby/ok/index.html 
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Počet odebíraných titulů tištěných časopisů má klesající tendenci, což bylo zpočátku 

dáno zejména nedostatkem financí, později tento pokles ovlivnil především přechod od 

tištěných dokumentů k elektronickým verzím. 

Potěšujícím zjištěním je růst počtu uživatelů, se kterým souvisí i růst výpůjček. Velký 

nárůst počtu výpůjček nastal po roce 2004, kdy knihovny ČVUT přešly na knihovní 

systém Aleph. Uživatelé se naučili využívat i ostatní knihovny ČVUT, nejen svou 

fakultní. Díky systému Aleph je pro uživatele také snadnější si své výpůjčky prodloužit 

online přímo v Katalogu knihoven ČVUT nebo provést rezervaci na vypůjčený 

dokument.  

Počet studijních míst má tendenci se zvyšovat, ale stále není dostačující. Jedním 

z velkých přínosů budované NTK by právě měl být dostatečný počet studijních míst. 

 

Knihovny ČVUT 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Knihovní fondy 491 104 499 099 504 538 499 064 499 189 494 978 499 014 499 022 503 626 509 275 515 922 

Přírůstky/rok 12 686 9 817 9 973 7 757 7 897 6 671 9 357 9 421 9 983 10 476 11 802 

Počet titulů čas. 886 827 832 762 735 781 710 719 724 726 748 

Výpůjčky/rok 37 914 40 249 48 106 59 831 65 119 62 786 66 181 70 655 66 839 81 224 88 520 

Počet uživatelů 9 334 12 590 15 769 21 621 24 990 28 570 20 331 21 493 24 240 23 339 26 012 

Studijní místa 363 367 392 462 470 440 432 432 436 436 519 

Knihovníci 32,5 31,75 30,5 31,5 32,8 32 32,8 32,6 33,6 34,4 34,4 

Tabulka 1 – Statistika knihoven ČVUT 1996-200615 

                                                 
15 [RAMAJZLOVÁ, 2006] 
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2 Projekt Národní technické knihovny 

Příprava výstavby objektu NTK má již téměř čtyřicetiletou historii. Navazuje na 

přípravu výstavby nové budovy STK, v současné době umístěné ve východním a části 

severního křídla Klementina, které bylo pro ni adaptováno ve 30. letech. V současnosti 

má STK od Národní knihovny ČR, která má ke Klementinu právo hospodaření, 

pronajatou plochu cca 4200 m2. 

Prostorová tíseň STK vznikla již v padesátých letech 20. století, v tehdejší Knihovně 

vysokých škol technických. Prozatímním řešením nedostatku místa pro ukládání 

přírůstku publikací byly postupné rekonstrukce původně hospodářských budov 

zemědělské usedlosti na dvě haly depozitního skladu v Praze 4 Písnici v letech 1974–

1994 a výstavba tří hal areálu depozitních skladů ve Lhotě u Dolních Břežan v letech 

1975–1993. 

V letech 1963–1992 proběhla řada etap přípravy výstavby nové budovy, společné pro 

STK, bývalý Federální úřad pro vynálezy (FÚV) s ústřední patentovou knihovnou i pro 

další části Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací (ÚVTEI), jehož 

součástí byla STK v letech 1966–1990. Původní staveniště na Maninách v Praze 7 bylo 

změněno na pankrácké předmostí Nuselského mostu (nyní Palác kultury) a posléze na 

Rohanský ostrov v Praze 8 – Karlíně. 

Po rozpadu federace k 1. lednu 1993 byl zrušen FÚV a došlo ke zmenšení fondů 

patentových spisů. Nový Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) pak od záměru 

výstavby odstoupil. Představitelé ÚPV však projevili ochotu bezúplatně převést část 

pozemků vhodných pro výstavbu nové budovy na STK. 

Složitost problému převodu pozemků a situace, která nastala po odstoupení ÚPV 

od stavebního záměru vedla k tomu, že MŠMT předložilo počátkem roku 1994 vládě 

pouze informaci o stavu přípravy výstavby nové budovy STK. Následná jednání pak 

vedla k znovunastolení otázky výstavby tohoto objektu v Praze 6 – Dejvicích, co 

nejblíže k největší uživatelské skupině – vysokým školám technickým. 

Nový impuls získala myšlenka výstavby nové budovy a transformace STK v souvislosti 

se vzrůstajícím tlakem na uvolnění Klementina pro Národní knihovnu ČR, a s ohledem 

na neodkladnou potřebu celkové rekonstrukce Klementina jako národní kulturní 
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památky a zejména v souvislosti se zpracováním a přijetím zásadních strategických 

dokumentů vlády ČR v r. 1999: Státní informační politika – cesta k informační 

společnosti, Národní politika výzkumu a vývoje a posléze Státní informační politika ve 

vzdělávání. Rovněž narůstající úsilí ČVUT a VŠCHT informačně zajistit studijní i 

vědecké programy v souladu s rozvojovými plány obou škol formou úzké spolupráce s 

STK podpořily myšlenku transformace STK do moderní podoby knihovnicko-

informační instituce a jejího umístění v nové budově ve vysokoškolském areálu v Praze 

6 – Dejvicích. 

V květnu 2000 byla vyhlášena veřejná architektonická soutěž na zpracování návrhu 

urbanistického, architektonického a projektového řešení budovy Národní technické 

knihovny. Soutěž byla uzavřena v lednu 2001 a porota udělila první cenu studiu AK 

architekti (nyní Projektil Architekti, s.r.o.)16. V červenci roku 2000 pak vláda ČR 

schválila „Projekt výstavby Národní technické knihovny jako uzlu informa ční 

infrastruktury výzkumu a vývoje, vzd ělávání a veřejných informačních služeb 

České republiky“. Podle tohoto projektu měla být NTK uvedena do provozu v říjnu 

2005. Z různých důvodů byl časový plán výstavby pozdržen.  

Rektoři ČVUT, VŠCHT a ředitel STK podepsali 9. - 11. 7. 2001 Memorandum 

o porozumění, ve kterém se mj. říká, že: „…shodují se strany na tom, že po realizaci 

transformace STK na NTK a v souladu s platnými právními předpisy společně zřídí 

nový samostatný právní subjekt, který ponese název Knihovna vysokých škol 

technických. Tato nová instituce 

• naváže na historickou tradici Knihovny vysokých škol technických17, 

• bude společně spravována orgánem (Radou), v němž budou zřizující subjekty 

zastoupeny přiměřeně svému vkladu knihovních fondů a podílu na financování nové 

instituce, a tak se budou podílet na její koncepci i běžném řízení,  

• bude společně financována dohodnutým příspěvkem od všech spoluzřizovatelů, 

                                                 
16 Webová stránka - http://www.projektil.cz/ 
17 Historie STK je úzce spjata s historií ČVUT. Knihovna až do roku 1935 sídlila v historické budově 
ČVUT v Husově ulici (jako Knihovna vysokých škol technických – KVŠT) a až do roku 1953, kdy se 
stala institucí formálně nezávislou na vysokých školách, nebylo o její přímé vazbě na ČVUT žádných 
pochyb. Název Státní technická knihovna získala až v r. 1960 a její vazba na vysoké školy byla zrušena, 
obnovena byla v r. 1991 po delimitaci knihovny pod resort MŠMT. 
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• bude zajišťovat veškeré knihovní a informační služby pro obě vysoké školy, aby tak 

byly uspokojovány informační potřeby akademické obce obou vysokých škol 

a splněny požadavky jejich mezinárodní akreditace, 

• bude spolupracovat se systémem vysokoškolských knihoven a dalších knihoven 

v zájmu své uživatelské obce a v duchu rozvíjející se informační (znalostní) 

společnosti.“ 

Aktualizovaný „Harmonogram výstavby nové budovy Národní technické 

knihovny“ přijala vláda ČR 25. února 2004 svým usnesením č. 169, podle kterého se 

stala výstavba NTK v Dejvicích prioritní stavbou resortu MŠMT a měla být 

realizována v období 2004-2006. V dubnu 2004 byl schválen investiční záměr „STK – 

výstavba nové budovy NTK“ a odsouhlaseno jeho financování. Následně byly 

zahájeny práce na přípravě výstavby, teprve v říjnu 2006 byla zahájena vlastní 

výstavba NTK. Zahájení provozu knihovny je v současné době plánováno v říjnu 2009. 

Knihovna je navržena v obrysu zaobleného čtverce o vnějších rozměrech přibližně 

70×70 m. Objekt má pět nadzemních podlaží s vloženým mezipatrem a tři podzemní 

podlaží, ve kterých bude umístěno parkoviště a sklad knih. První nadzemní podlaží má 

charakter veřejný s doplňkovými funkcemi (kavárna, přednáškový sál, výstavní prostor, 

pobočka Městské knihovny v Praze, Vydavatelství průkazů ČVUT a VŠCHT) a je 

prostorem volné komunikace a setkávání návštěvníků areálu vysokých škol. V dalších 

nadzemních podlažích jsou umístěny především volné výběry fondů, studovny, učebny 

a administrativní zázemí knihovny. 

Knihovna nabídne svým uživatelům: 

• 1 200 čtenářských míst ve studovnách a učebnách, z toho více než 600 

vybavených počítačem, 

• 1 100 000 svazků v objektu, z toho 500 000 knihovních svazků a 2 000 titulů 

časopisů ve volném výběru (více než 2 km regálů), 

• individuální, skupinové a hromadné studovny, noční studovnu, počítačové 

učebny, přednáškový sál, kavárnu, výstavní prostory, 

• přibližně 300 parkovacích stání v podzemních podlažích budovy, 

• předpokládaný provoz 7 dní v týdnu, 14 hodin denně s výhledem na nepřetržitý 

provoz v prostorách noční studovny. 
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Obrázek 8 – NTK – vizualizace budovy18 

 
 

 
 

Obrázek 9 – NTK – vizualizace studovny časopisů 

 

 

Obrázek 10 – NTK – vizualizace parteru 

 

 

Obrázek 11 – NTK – vizualizace haly služeb 
v mezipatře 

 

                                                 
18 Vizualizace převzaty z [HERZÁN, 2006] a [HELIKA, 2006]. 
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3 Analýza knihovních fond ů ČVUT 

V knihovnách ČVUT jsou budovány specializované fondy informačních zdrojů 

v tištěné i elektronické podobě podle informačního profilu, který vychází z potřeb 

vzdělávací, vědecké a výzkumné činnosti fakult a ústavů. 

Vzhledem k tomu, že je uvažováno, že knihovní fondy ČVUT budou umístěny 

v budově NTK, je třeba rozhodnout, kterých fondů se bude přemístění týkat. Tomuto 

rozhodnutí musí předcházet analýza fondů – definovat jejich obsah, stávající rozmístění 

a objem jejich částí. Vzhledem k tomu, že do NTK se pravděpodobně budou stěhovat 

pouze knihovny z dejvického areálu, jsou předmětem této analýzy pouze tyto knihovny. 

Jmenovitě jde o Ústřední knihovnu Fakulty stavební a Fakulty architektury, Ústřední 

knihovnu Fakulty strojní, Ústřední knihovnu Fakulty elektrotechnické a Knihovnu 

Kloknerova ústavu. Z knihoven sídlících mimo dejvický areál je do analýzy zahrnuta 

pouze Ústřední knihovna Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, a to z toho důvodu, že 

v její hlavní budově v centru Prahy pravděpodobně zůstanou jen nejnovější fondy 

pro prezenční studium ve studovně a zbytek se přestěhuje do NTK. Do analýzy není 

zahrnuta Ústřední knihovna Fakulty dopravní, Knihovna Masarykova ústavu vyšších 

studií a Knihovna Fakulty biomedicínského inženýství , ze kterých by měla vzniknout 

tzv. areálová knihovna dislokovaná mimo dejvický kampus. Do analýzy není také 

zahrnuta Knihovna Výpočetního a informačního centra, která je velikostí svého fondu 

pro potřeby této analýzy zanedbatelná. 

Pokud není uvedeno jinak, pocházejí data, která sloužila jako podklad pro analýzu 

z listopadu 2005. 

Analýza není rozhodně vyčerpávající, spíše si klade za cíl získat základní představu 

o knihovních fondech ČVUT a naznačit, jakým směrem by se měly ubírat činnosti, 

které budou předcházet vlastnímu stěhování fondů do NTK. Analýza by také měla 

pomoci při rozhodovacím procesu, které části knihovních fondů ČVUT se do NTK 

přestěhují.  

Analýza knihovních fondů ČVUT se skládá ze 4 částí: 

• umístění fondů, 

• stavění fondů, 

• skladba fondů, 
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• obsah fondů. 

3.1 Umíst ění fond ů ČVUT 

Fondy knihoven nejsou uložené na jednom místě. Velké fakultní knihovny (FSv + FA, 

FS, FEL) mají značnou část fondů rozmístěnou na katedrách (tzv. katederní a ústavní 

knihovny). Jedná se o 60-80% fondů těchto tří knihoven (viz graf 1). Přestože ostatní 

knihovny nemají definované katederní knihovny v pravém slova smyslu, část jejich 

fondů je deponována na některých pracovištích nebo přímo u konkrétních 

pedagogických pracovníků formou dlouhodobých výpůjček. 
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Graf 1 – Poměr uložení fondu v knihovnách a na katedrách 

Rozptýlenost fondu vede k určitým obtížím při jeho zpřístupňování, ale změna 

organizace fondu, kterou by tyto obtíže mohly být překonány, je za současného stavu 

nereálná. Katederní knihovny mají na ČVUT dlouhou tradici. Většina knihovního fondu 

v nich uložená je financována z prostředků kateder. Samotné ústřední knihovny nemají 

v současné době dostatek skladových prostor, aby mohly fond soustředit do jednoho 

celku. Přemístění fondů do NTK je tedy možným řešením této situace. 

Na grafu 2 je vidět, že velikost knihovního fondu jednotlivých knihoven je různá. 

Největším fondem disponuje Ústřední knihovna FSv + FA, což je dáno tím, že slouží 

dvěma fakultám ČVUT. Více než 90 000 knihovních jednotek je ovšem deponováno 

na katedrách a velkou část fondu (až 40 000) tvoří normy. Následují další dvě velké 

ústřední knihovny – FS a FEL s více než 100 000 knihovních jednotek. Velmi 

rozsáhlým fondem disponuje také Ústřední knihovna FJFI. Překvapivě veliký fond 

vlastní také KÚ, bohužel jeho velká část však není elektronicky zpracovaná. Fondy 
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knihoven FD, FBMI a MÚVS patří mezi menší, ale jsou to relativně mladé knihovny, 

které se velmi rychle rozvíjí. 
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Graf 2 – Velikost knihovního fondu v roce 2006 

3.2 Stavění fond ů ČVUT 

Vzhledem k nedostatku skladovacího prostoru většina knihoven staví knihy ve skladech 

podle přírůstkového čísla, případně formátově. Hlavním kritériem je potřeba šetřit 

místem. Ve studovnách jsou pak dokumenty stavěny částečně systematicky, částečně 

přírůstkově a částečně podle druhu dokumentu. Ve většině případů jsou zvlášť oddělena 

skripta, ostatní jednotky jsou stavěny systematicky podle obsahu. Systematicky se staví 

podle hlavních tříd Mezinárodního desetinného třídění (MDT)19 nebo podle vlastního 

lokálního systému, např. podle studijních oborů. Takovéto členění je přesto velice hrubé 

a nejde do příliš velkých podrobností. V rámci konkrétní třídy nebo oboru 

se dokumenty stavějí přírůstkově. Knihovny by sice chtěly svým uživatelům vyjít vstříc 

a stavět podle obsahu, ale není to možné vzhledem k nedostatku místa. Příkladem může 

být nová studovna Knihovny FJFI, která byla otevřena v roce 2005. V prvotním plánu 

byla snaha v novém prostoru fond pořádat systematicky podle obsahu, ale vzhledem 

k tomu, že knihovna výměnou za novou studovnu přišla o jiný sklad a do nové studovny 

musela vměstnat 5 000 jednotek, zvítězilo stavění přírůstkové. 

Jedinou knihovnou, kde se podařilo fond zpřístupnit systematicky podle obsahu, je 

Knihovna FD. Knihovna se v roce 2006 přestěhovala do zrekonstruovaných prostor 

v Horské ulici. Vzhledem k tomu, že nové prostory knihovny jsou dostatečně velké 
                                                 
19 Mezinárodní desetinné třídění je univerzální, mezinárodně srozumitelný klasifikační jazyk, který slouží 
k indexování a vyhledávání věcných informací o dokumentech. MDT vytvořili na začátku 20. století dva 
belgičtí právníci Paul Otlet a Henri la Fontaine, při jeho tvorbě vycházeli z Deweyho desetinného třídění. 
V dnešní době za vývoj MDT zodpovídá Konsorcium pro Mezinárodní desetinné třídění v Haagu. 



3 Analýza knihovních fond ů ČVUT   

 

22 

 

a fond není příliš rozsáhlý (cca 10 000 knihovních jednotek), mohla si knihovna dovolit 

stavění systematické. Vzhledem k nedostatku času, fond musel být reindexován 

a přesignován během letních prázdnin, a také proto, že stavění podle Třídění 

Kongresové knihovny bylo teprve ve stádiu úvah, se Knihovna FD rozhodla pro stavění 

podle MDT. 

Protože MDT není primárně určeno pro stavění knih, musely si knihovnice některá 

pravidla pro tvorbu signatur samy vytvořit. Pro ostatní knihovny ČVUT z toho 

minimálně plynou určité zkušenosti, ze kterých mohou při reindaxaci podle Třídění 

Kongresové knihovny vyjít. 

3.3 Skladba fond ů ČVUT 

Knihovny ČVUT budují fondy jak tištěných, tak elektronických informačních zdrojů. 

Předmětem této analýzy jsou zdroje tištěné, protože ty bude potřeba reklasifikovat 

a do NTK fyzicky přemístit.  

Základem fondu jsou monografická díla, učebnice a skripta. Důležité jsou samozřejmě 

také časopisy. Součástí fondu jsou dále některé druhy šedé literatury, jako např. normy 

a vysokoškolské kvalifikační práce (VŠKP)20. Každému z těchto typů dokumentů se 

budu podrobně dále věnovat. 

3.3.1 Monografie 

Monografie je neseriálová publikace, která systematicky, všestranně a podrobně 

pojednává o jednom, zpravidla úzce vymezeném tématu [TDKIV, 2007, heslo 

monografie]. Přestože to úplně neodpovídá terminologickému výkladu, zařadím pro 

účely této analýzy pod pojem monografie všechny typy dokumentů s výjimkou skript, 

norem, časopisů a vysokoškolských kvalifikačních prací. Je to z toho důvodu, že pro 

Třídění Kongresové knihovny jako prostředek pro stavění fondu s volným přístupem je 

důležitější obsah dokumentu než jeho forma. Fond monografických děl je tak 

nejrozsáhlejší a spadají sem též učebnice, slovníky, atlasy, mapy, encyklopedie, 

příručky nebo sborníky konferencí. Počty monografických publikací v jednotlivých 

knihovnách jsou uvedeny v grafu 3. 

                                                 
20 Pojmem vysokoškolské kvalifikační práce (zkráceně VŠKP) se rozumí práce bakalářské, diplomové, 
disertační a rigorózní. 
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Graf 3 – Počet monografií v knihovnách ČVUT 

3.3.2 Skripta 

Skripta jsou prozatímní učební texty, rozmnožené většinou jednoduchou technikou, 

určené pro vysokou školu, kde má zpravidla dočasně nahradit chybějící vysokoškolskou 

učebnici [TDKIV, 2007, heslo skriptum]. Přestože definice skript napovídá, že jde 

pouze o prozatímní učební text, praxe je jiná. Jde o zásadní podkladový materiál pro 

studenty vysokých škol a ve většině případů se nepočítá s tím, že by mělo následovat 

vydání učebnice. 

Ve fondech knihoven ČVUT je přibližně 10 000 titulů skript, což představuje více jak 

70 000 kusů knihovních jednotek. Přestože již ve druhé polovině devadesátých let 

skončil trend, kdy se do knihoven nakupovala skripta v mnoha desítkách exemplářů, 

stále se můžeme setkat až s několika desítkami multiplikátů jednoho titulu. Současná 

knihovnická praxe přesto klade důraz na prezenční studium, a tak jsou tyto případy 

ojedinělé. Tento trend podporuje ČVUT také tím, že byl od roku 1996 zaveden tzv. 

povinný výtisk, tzn. Nakladatelství ČVUT dodává veškerá skripta z vlastní produkce 

v jednom exempláři všem knihovnám ČVUT. 

Bibliografické záznamy skript lze od ostatních typů dokumentů odlišit pomocí pole 655 

MARC 21, kde je jako formální deskriptor uvedeno heslo vysokoškolská skripta. 

U některých skript je ale v tomto poli chybně uveden formální deskriptor učebnice, 

odhadem může jít až o 500 bibliografických záznamů. K této nejednotnosti došlo tím, 

že v dřívějším knihovním systému se označení typu dokumentu používalo také pro 

určení délky výpůjční lhůty. 
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Druhou možností, jak záznamy skript odlišit od jiných typů dokumentů, je pomocí 

signatury. Všechny knihovny používají pro označení skript specifickou řadu čísel, která 

začíná písmenem S. Výjimkou je Knihovna FJFI, kde jsou pro skripta rezervovány 

signatury začínající písmenem C. Přestože Knihovna FD již nepoužívá staré řady 

signatur označující skripta písmenem S, ale signatury tvořené na základě MDT, původní 

signatury zůstaly v záznamech zachovány pro případné pozdější využití.  

Počty skript v jednotlivých knihovnách jsou uvedeny v grafu 4. 
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Graf 4 – Počet skript v knihovnách ČVUT 

3.3.3 Časopisy 

V roce 2006 se v knihovnách ČVUT odebíralo dohromady 748 titulů tištěných časopisů. 

Dříve se časopisy dávaly do vazby, v posledních letech se z finančních důvodu vážou 

pouze „virtuálně“, tzn. v knihovním systému Aleph se celý ročník označí za svázaný, 

nově vzniklá jednotka je označena jako ISSBD (issue binded) a přiřadí se jí přírůstkové 

číslo. Místo fyzického svázání se celý ročník pouze zkompletuje, převáže provázkem 

nebo vloží do krabice. Časopisy se váží po roce, kdy dojde poslední číslo. Pouze 

v Knihovně FSv +FA se časopisy váží až po dvou letech, po dva roky jsou k dispozici 

uživatelům ve studovně časopisů. 

Bibliografické záznamy časopisů lze od ostatních typů dokumentů odlišit pomocí pole 

655 MARC 21, kde je jako formální deskriptor uvedeno heslo časopisy. Další možností 

je pole FMT (formát), kde je jako druh dokumentu uvedena zkratka SE (seriály). 

Ve formátu SE jsou ovšem uloženy i jiné typy pokračujících zdrojů, např. iterace. 

Naopak některé staré záznamy časopisů, které knihovny již neodebírají, mohou být 

uloženy ve formátu BK (book/kniha), jak byly do Alephu převedeny z původního 
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knihovního systému. Nutno ovšem poznamenat, že knihovny usilovně pracují 

na vyčištění takovýchto záznamů a nejpozději do konce roku 2007 by všechny časopisy 

měly být uloženy ve formátu SE. 

Další možností, jak časopisy odlišit od jiných typů dokumentů, je pole druh dokumentu 

v záznamu jednotky, kde podle toho, zda je jednotka již svázána, je uvedeno buď 

ISSBD (issue binded/vázané číslo) nebo ISSUE (číslo). 

Počty svazků vázaných časopisů v jednotlivých knihovnách jsou uvedeny v grafu 5. 
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Graf 5 – Počet vázaných časopisů v knihovnách ČVUT 

3.3.4 Normy 

U norem, které mají ve svých fondech knihovny ČVUT, se skenují titulní stránky a jsou 

zpřístupňovány v Hypertextovém katalogu norem21. V tomto katalogu je k dispozici 

více jak 2 000 norem. Převážná většina z nich je umístěna v Ústřední knihovně FSv 

a FA. Tato knihovna má ve svém fondu více jak 40 000 norem, které nejsou 

elektronicky zpracované. V letech 1990-1993 se v Ústřední knihovně FSv a FA 

vytvářely také bibliografické záznamy norem, které jsou nyní přístupné v Souborném 

katalogu ČVUT. Tento krok byl však vyhodnocen jako neperspektivní a se zpracováním 

se přestalo. Normy jsou v evidenci též v jiných knihovnách, většinou jde jen o pár 

desítek kusů a jsou umístěné na katedrách. Tyto normy jsou ve většině případů 

evidovány jako pracovní pomůcky. 

V nově budované NTK se s největší pravděpodobností přejde na režim, který nyní 

uplatňuje STK. STK má uzavřenou smlouvu s Českým normalizačním institutem 

                                                 
21 Katalog norem je přístupný na adrese http://knihovny.cvut.cz/cz/normy.pl 
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a tudíž má k dispozici úplnou kolekci norem ČSN od roku 2004 v elektronické podobě, 

ze které může podle platného ceníku ČNI poskytovat kopie. 

3.3.5 Vysokoškolské kvalifikační práce 

Jedinou knihovnou, která má ve svém fondu uloženy všechny VŠKP, a to již od doby 

založení fakulty, je Ústřední knihovna FJFI. Všechny práce jsou zkatalogizovány a 

přístupné v Souborném katalogu ČVUT. Ústřední knihovna FD má ve svém fondu 

uloženy všechny typy VŠKP, ale bez těch, které nejsou z různých důvodů uloženy na 

katedrách. Počet kateder, které své práce postupují knihovně, se rok od roku zvyšuje. 

Kvalifikační práce FD nejsou zkatalogizované, k dispozici je pouze seznam v papírové 

nebo elektronické podobě ve formátu doc. Všechny ostatní knihovny mají ve svých 

fondech uloženy pouze práce disertační a habilitační, ale ne všechny jsou 

zkatalogizovány. O kvalifikačních pracích, které zůstávají na katedrách, knihovny 

nevedou žádnou evidenci. 

V roce 2006 vstoupila v platnost novela zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách 

(§47), která stanovila vysokým školám povinnost zpřístupnit kvalifikační práce 

prostřednictvím databáze. Od roku 2006 je tedy na základě příkazu rektora ze dne 5. 6. 

2006 budována databáze VŠKP22, která zveřejňuje bibliografické záznamy všech 

kvalifikačních prací obhájených na ČVUT po červnu 2006. Bibliografické záznamy 

jsou tvořeny automatickým importem dat z informačního systému KOS (Komponenta 

studium) do knihovního systému Aleph a jsou zpřístupňovány v rámci Katalogu 

knihoven ČVUT. Způsob zveřejňování kvalifikačních prací ČVUT dozná v nejbližších 

letech velkých změn, neboť trendem je zajistit přístup k plným textům v elektronické 

podobě. 

Počty kvalifikačních prací uložených fyzicky v jednotlivých knihovnách jsou uvedeny 

v grafu 6. 

                                                 
22 Databáze VŠKP je dostupná na adrese http://aleph.cvut.cz/dipl 
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Graf 6 – Počet kvalifika čních prací v knihovnách ČVUT 

3.3.6 Ostatní typy dokumentů 

Mezi ostatní typy zdrojů lze zařadit dokumenty na různých nosičích – audiokazety, 

videokazety, CD-ROM a DVD-ROM.  

CD a DVD jsou většinou součástí knih a půjčují se společně, nejsou nijak zvlášť 

evidované, mají stejnou signaturu jako kniha a v bibliografickém záznamu je uvedeno, 

že součástí knihy je CD, příp. DVD. Samostatná CD a DVD jsou zkatalogizovaná 

a přístupná v knihovním katalogu. Specifikem je praxe Ústřední knihovny FEL, která 

záznamy CD vystavuje online v katalogu CD23, a autorizovaní uživatelé FEL ČVUT 

si mohou prohlížet plné texty na CD. Audio a videokazety se ve většině případů evidují 

jen na interních seznamech a jejich počet se nezvyšuje. Ústřední knihovna FJFI má ve 

svém fondu nezanedbatelný počet výukových videokazet, které se budou grabovat 

na CD a posléze se též zkatalogizují. 

 

 

  FSv + FA FS FEL FJFI KÚ   

  Knihovna  Katedry Knihovna Katedry Knihovna  Katedry Knihovna  Katedry Knihovna  Katedry Celkem 

Monografie 25 934 84 324 33 235 36 523 29 401 19 596 45 257 271 8 248 41 282 830 

Skripta 8 247 5 611 24 797 7 874 19 562 2 243 6 895 48 701 7 75 985 

Váz. časopisy 304 433 1 102 6 143 668 1 329 661 259 1 435 10 12 344 

VŠKP 242 0 213 8 748 3 3 546 0 16 0 4 776 

Celkem 34 727 90 368 59 347 50 548 50 379 23 171 56 359 578 10 400 58 375 935 

Tabulka 2 – Počty typů dokumentů v knihovnách ČVUT 

                                                 
23 Katalog CD je dostupný na adrese https://olc3.feld.cvut.cz/cd/ 
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3.4  Obsahová analýza fond ů ČVUT 

Hlavním východiskem pro obsahovou analýzu fondu ČVUT je věcný popis založený 

na Mezinárodním desetinném třídění. MDT se pro věcný popis při katalogizaci používá 

od roku 1998 a v současné době je notací MDT opatřeno přibližně 125 000 knihovních 

jednotek, což reprezentuje téměř 25% z celkového počtu knihovních jednotek knihoven 

ČVUT. Vzhledem k tomu, že tento vzorek obsahuje převážně dokumenty publikované 

v posledních osmi letech a zachycuje de facto nejnovější trendy, lze ho považovat 

za dostatečně reprezentativní pro vytvoření obsahové analýzy nejnovějších fondů 

knihoven ČVUT. 

3.4.1 Východiska 

Základem obsahové analýzy byl výstup z knihovního systému Aleph, který obsahoval 

seznam notací MDT s počtem knihovních jednotek, v jejichž bibliografickém záznamu 

je notace obsažena. Výstup z knihovního systému Aleph byl získán v lednu 2006, a tak 

obsahová analýza reflektuje situaci z té doby. Analyzovány jsou záznamy ze všech 

knihoven ČVUT. 

Pro účely obsahové analýzy byly použity pouze první čtyři číslice z každé notace bez 

pomocných znaků. Nerozlišovala jsem první výskyt MDT od dalších výskytů 

a do seznamu tak byly zahrnuty všechny notace MDT obsažené v záznamu. Při 

posuzování četnosti výskytů byly vyloučeny notace, které označují pouze typ nebo druh 

dokumentu, a tudíž nevypovídají nic o jeho obsahu. Zabývala jsem se jen notacemi, 

které byly použity u více než 100 položek. Méně časté notace jsem započítala do třídy 

vyšší hierarchické úrovně. Nerozlišovala jsem druhy ani typy dokumentů, to znamená, 

že ve výstupu jsou zahrnuty monografie, seriály nebo diplomové práce. 

MDT během let, kdy se používá pro věcný popis na ČVUT, doznalo určitých změn, 

z verze z roku 1998 se přešlo na verzi MDT MRF. Část bibliografických záznamů tak 

může být opatřena notacemi z jiné verze než část druhá. Pro účely této analýzy jsem 

mezi jednotlivými verzemi MDT nedělala žádný rozdíl. Určitá část záznamů bohužel 

nemusí být dostatečně indexována, a notace tak nejde do příliš velké hloubky. 

Na následujících stránkách je uveden rozbor hlavních tříd MDT spolu s grafickým 

znázorněním. Tam, kde je potřeba jít do větší hloubky, jsou rozebrány i třídy na nižších 

hierarchických úrovních. 
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3.4.2 Hlavní třídy MDT 

Početné zastoupení v hlavních třídách MDT je vyjádřeno v tabulce 3 a graficky 

znázorněno v grafu 7. 

TŘÍDA Počet KJ 

0 Všeobecnosti 15 722 

1 Filozofie 1 337 

2 Náboženství 160 

3 Společenské vědy 20 021 

5 Matematika. Přírodní vědy 30 216 

6 Aplikované vědy. Lékařství. Technika 57 074 

7 Umění. Rekreace. Zábava. Sport 6 141 

8 Jazyk. Lingvistika. Literatura 7 516 

9 Geografie. Biografické studie. Dějiny 1 326 

Tabulka 3 – Hlavní třídy MDT 

Není překvapující, že největší zastoupení ve fondu knihoven ČVUT mají třídy 5 a 6, 

které zahrnují přírodní a aplikované vědy. Velké zastoupení má též třída 3 – 

Společenské vědy, která zahrnuje ekonomii a právo, jež se na ČVUT vyučuje napříč 

všemi fakultami. 

9 Geograf ie. Biograf ické 
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1%

3 Společenské vědy
16%
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Literatura
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1%
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11%

 

Graf 7 – Hlavní třídy MDT 

3.4.3 0 – Všeobecnosti 

Ve třídě 0 je zařazeno 15 722 dokumentů, z čehož 78% je zařazeno do třídy 004 – 

Počítačová věda. Podrobněji je proto rozebrána pouze tato třída. 
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Početné zastoupení knihovních jednotek ve třídě 004 je vyjádřeno v tabulce 4 a graficky 

znázorněno v grafu 8. 

Třída Počet KJ 

004 Počítačová věda 1 547 

004.2 Architektura počítače 173 

004.3 Technické vybavení 1 052 

004.4 Programové vybavení 5 795 

004.5 Interakce člověk počítač 73 

004.6 Data 481 

004.7 Počítačová komunikace 1 441 

004.8 Umělá inteligence 463 

004.9 Aplikačně orientované počítačové postupy 1 199 

Tabulka 4 – Třída 004 Počítačová věda 

004.2 
Architektura 

počítače
1%

004.8 Umělá 
inteligence

4%

004.4 
Programové 

vybavení
46%

004.7 Počítačová 
komunikace

12%

004.6 Data
4%

004.5 Interakce 
člověk počítač

1%

004.9 Aplikačně 
orientované 
počítačové 

postupy
10%

004 Počítačová 
věda
13%

004.3 Technické 
vybavení

9%

 
Graf 8 – Třída 004 Počítačová věda 

3.4.4 1 – Filozofie 

Do třídy 1 je zařazeno 1 337 dokumentů, což je pouze 1% z vybraného vzorku 

dokumentů ČVUT. Dokumenty spadající do této třídy nelze snadno zařadit do několika 

jasně vymezených tříd či podtříd. Jsou roztroušeny v rámci celé třídy. 

Téměř 50% dokumentů je zařazeno do třídy 159.9 – Psychologie. Určité zastoupení 

mají též třídy 130.1 – Filozofie kultury, 16 – Logika a 17 – Morální filozofie. Etika. 

3.4.5 2 – Náboženství 

Do třídy 2 je zařazeno pouze 160 dokumentů, což je natolik zanedbatelný počet, že se 

touto třídou nebudu hlouběji zabývat. 
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3.4.6 3 – Společenské vědy 

Do třídy 3 je zařazeno 20 021 dokumentů. Nejpočetněji je zastoupena ekonomie 

a právo, které se učí na všech fakultách. 

Početné zastoupení knihovních jednotek ve třídě 3 je vyjádřeno v tabulce 5 a graficky 

znázorněno v grafu 9. 

Třída 3 Počet KJ 

30 Teorie, metodologie a metody společenských věd všeobecně. Sociografie. 695 

31 Demografie 1 260 

32 Politika 427 

33 Ekonomie 8 168 

34 Právo 3 793 

35 Veřejná správa 1 053 

36 Zajištění duševních a materiálních životních potřeb 291 

37 Výchova a vzdělávání 3 068 

39 Etnologie. Etnografie 20 

Tabulka 5 – Třída 3 Společenské vědy 
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Graf 9 – Třída 3 Společenské vědy 

Velká většina dokumentů ve třídách 33 – Ekonomie a 34 – Právo je zařazena pouze 

do obecných tříd 330 – Ekonomika všeobecně (34%), 34 – Právo (40%) a 340 – Právo 

všeobecně (36%). Je to pravděpodobně dáno tím, že ekonomie ani právo nepatří mezi 

stěžejní obory vyučované na ČVUT, a tak jsou dokumenty na toto téma indexovány jen 

na obecné úrovni. 
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3.4.7 5 – Matematika. Přírodní vědy 

Třída 5 je druhou nejpočetnější třídou a je v ní zařazeno celkem 30 216 dokumentů. 

Nejpočetněji je zastoupena matematika a fyzika, což jsou základní předměty, které se 

učí na všech fakultách.  

Početné zastoupení knihovních jednotek ve třídě 5 je vyjádřeno v tabulce 6 a graficky 

zobrazeno v grafu 10. V grafech 11 a 12 je znázorněno poměrné zastoupení knihovních 

jednotek ve třídách 51 – Matematika a 53 – Fyzika. 

Třída 5 Počet KJ 

51 Matematika 11 907 

52 Astronomie. Geodézie 1 341 

53 Fyzika 11 796 

54 Chemie 1 680 

55 Vědy o Zemi 1 217 

56 Paleontologie 20 

57 Biologické vědy všeobecně 387 

58 Botanika 80 

59 Zoologie 35 

502 Životní prostředí 391 

504 Ohrožení životního prostředí 988 

Tabulka 6 – Třída 5 Matematika. Přírodní vědy 

 

52 Astronomie. 
Geodézie

4%

504 Ohrožení 
životního prostředí

3%

57 Biologické vědy 
všeobecně

1%

56 Paleontologie
0%

54 Chemie
6%

55 Vědy o Zemi
4%

58 Botanika
0%

59 Zoologie
0%

502 Životní 
prostředí

1%

51 Matematika
41%

53 Fyzika
40%

 
Graf 10 – Třída 5 Matematika. Přírodní vědy 
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Graf 11 – Třída 51 Matematika 
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Graf 12 – Třída 53 Fyzika 

 

Ve třídě 51 – Matematika je nejvíce zastoupena podtřída 517 – Matematická analýza, 

přesto je zastoupení jednotlivých podtříd v této třídě rovnoměrnější než třeba u práva 

nebo ekonomie, z čehož vyplývá, že matematika má na ČVUT zásadní zastoupení. Také 

ve třídě 53 – Fyzika je zastoupení jednotlivých podtříd rovnoměrnější, přestože vévodí 

samotná třída 53, kam jsou pravděpodobně zařazovány nedostatečně indexované 

dokumenty.  
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3.4.8 6 – Aplikované vědy. Lékařství. Technika 

Třída 6 je nejpočetnější třídou a je v ní zařazeno celkem 57 074 dokumentů, což je 

téměř 50% dokumentů z vybraného vzorku nejaktuálnějšího fondu ČVUT. Nejpočetněji 

je samozřejmě zastoupena technika, dále stavebnictví a řízení a organizace průmyslu, 

obchodu a spojů, což je třída MDT z verze z roku 1998.  

Početné zastoupení knihovních jednotek ve třídě 6 a jeho grafické vyjádření je 

zobrazeno v tabulce 7 a grafu 13. 

Třída 6 Počet KJ 

60 Biotechnologie 9 

61 Lékařské vědy 1 366 

62 Technika všeobecně 29 755 

63 Zemědělství, lesnictví 463 

64 Domácí hospodářství 314 

65 Řízení a organizace průmyslu, obchodu a spojů (1998) 7 980 

66 Chemická technologie, průmysl 3 328 

67 Různá odvětví průmyslu a řemesel 577 

68 Různá odvětví průmyslu a řemesel 4 281 

69 Stavebnictví 6 550 

Tabulka 7 – Třída 6 Aplikované vědy. Lékařství. Technika 
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Graf 13 – Třída 6 Aplikované vědy. Lékařství. Technika 

Více jak padesátiprocentní zastoupení má ve třídě 6 podtřída 62 – Technika všeobecně. 

Na první pohled se může zdát, že velká část dokumentů je jen velmi hrubě zařazená, ale 

když se na podtřídu 62 podíváme důkladněji, zjistíme, že její další podtřídy jsou velmi 

konkrétní a podrobné. Poměrné zastoupení v třídě 62 je znázorněno v grafu 14. 
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Graf 14 – Třída 62 Technika všeobecně 

Ve třídě 621 – Strojírenství. Jaderná technologie. Elektrotechnika. Mechanická 

technologie je zařazeno více jak 16 800 dokumentů. Třída zahrnuje obory, které jsou 

stěžejní pro 3 fakulty ze 6. Jak už sám název třídy napovídá, je do ní zařazeno několik 

různých oborů a je zřejmé, že do větších podrobností půjde až na nižších úrovních. 

3.4.9 7 – Umění. Rekreace. Zábava. Sport 

Třída 7 nepatří mezi nejpočetnější třídy, ale určitě je důležité v této třídě zmínit 

architekturu, která do ní náleží a na FSv a FA patří k profilovým oborům. 

V této třídě je zařazeno 6.141 dokumentů, z čehož 63% patří architektuře (viz tabulka 8 

a graf 15). 

Třída 7 Počet KJ 

71 Územní plánování. Regionální, městské a oblastní plánování. Krajiny, parky, zahrady 862 

72 Architektura 3 415 

73 Sochařství 35 

74 Kreslení. Design. Umělecká řemesla 330 

75 Malířství 136 

76 Grafické umění. Grafika 15 

77 Fotografie a podobné postupy 188 

78 Hudba 40 

79 Rekreace. Zábavy. Hry. Sport 364 

Tabulka 8 – Třída 7 Umění. Rekreace. Zábava. Sport 
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Graf 15 – Třída 7 Umění. Rekreace. Zábava. Sport 

Bohužel dokumenty z oblasti architektury patří mezi ty nedostatečně oindexované, a tak 

i kdybychom chtěli třídu 72 podrobněji rozebrat, zjistili bychom, že 65% knihovních 

jednotek je zařazeno jen do třídy 72 – Architektura. 

3.4.10  8 – Jazyk. Lingvistika. Literatura 

Ve třídě 8 je zařazeno 7 516 dokumentů, z čehož 89% je věnováno lingvistice 

a jazykům. To je dáno především tím, že na všech fakultách se vyučují cizí jazyky, a tak 

jsou do této třídy zařazovány všechny učebnice cizích jazyků. 

Přesné počty knihovních jednotek v této třídě jsou uvedeny v tabulce 9. 

Třída 8 Počet KJ 

80 Obecné otázky týkající se lingvistiky a literatury. Filologie 581 

81  Lingvistika. Jazyky 6 731 

82 Literatura 204 

Tabulka 9 – Třída 8 Jazyk. Lingvistika. Literatura 
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3.4.11  9 – Geografie. Biografické studie. Dějiny 

Do třídy 9 je zařazeno 1 326 dokumentů a jedná se především o dějiny. I v této třídě je 

vidět, jak se MDT měnilo, když dějiny byly v roce 1998 zařazeny do třídy 93 

a v současné verzi MDT MRF jsou zařazeny do třídy 94. 

Přesné počty knihovních jednotek zařazených do této třídy jsou uvedeny v tabulce 10. 

Třída 9 Počet KJ 

91 Geografie. Průzkum Země a jednotlivých zemí 306 

93 Dějiny (1998) 180 

94 Obecné dějiny 449 

Tabulka 10 – Třída 9 Geografie. Biografické studie. Dějiny 

Výsledky obsahové analýzy nepřinesly žádná překvapivá odhalení. Fond knihoven 

ČVUT je nejsilnější v technice a z přírodních věd je to matematika a fyzika. Zajímavé 

je, že nezanedbatelný počet dokumentů pochází z oblastí ekonomie, práva a lingvistiky. 

Analýza tedy dokumentuje, že studenti nejsou vzděláváni jen jedním směrem, ale 

rozsah jejich studijního záběru je mnohem širší, čemuž odpovídá i fond knihoven. 

Vzorek 125 000 knihovních jednotek lze považovat za dostatečně reprezentativní 

a na základě této analýzy bylo možné vytvořit informační profil knihoven ČVUT, jehož 

verze je přílohou této práce. Aby však informační profil skutečně mohl reprezentovat 

profilový záběr ČVUT, je potřeba tento profil konfrontovat s vědeckou činností, 

výzkumnými záměry a studijními programy ČVUT, a to nejen stávajícími, ale 

i budoucími.
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4 Třídění Kongresové knihovny 

Třídění Kongresové knihovny24 (Library of Congress Classification – LCC) je systém, 

který používá Kongresová knihovna25 Spojených států amerických pro fyzickou 

organizaci svých sbírek. Ačkoliv byl tento systém vyvinut pro potřeby Kongresové 

knihovny, přejala ho také velká většina amerických akademických26 a vědeckých 

knihoven, stejně jako i další všeobecné knihovny, ať už v samotných Spojených státech 

nebo v zahraničí. 

Důvodů, proč je systém tak populární, je několik. Hlavním důvodem je pravděpodobně 

to, že katalog Kongresové knihovny je snadno přístupný i ostatním knihovnám. Dříve 

byl přístupný v tištěné podobě na katalogizačních lístcích, později s nástupem MARCu 

a rozvojem informačních technologií také v podobě elektronické. V současné době je 

katalog velice snadno dostupný prostřednictvím sítě internet. Výsledkem je, že 

bibliografické záznamy Kongresové knihovny tvoří často základní jádro katalogů 

jiných, především amerických knihoven, včetně těch, které používají jiné klasifikační 

systémy. 

Vzhledem k projektům sdílené katalogizace, kdy ostatní americké, ale i evropské 

knihovny pro své potřeby stahují záznamy z Kongresové knihovny už se správným 

klasifikačním znakem, a na druhou stranu přispívají do katalogu Kongresové knihovny 

bibliografickými záznamy se svým klasifikačním znakem, se LCC stává čím dál více 

univerzálním systémem.  

4.1 Historie 

Kongresová knihovna je jednou z největších knihoven na světe a byla založena v roce 

1800. V roce 1802 vlastnila 964 svazků uspořádaných podle formátů – foliový, 

kvartový, oktávový atd. V roce 1812, když počet svazků stoupl na 3076, byl založen 

katalog rozdělený na jedenáct oddílů s formátovým uspořádáním uvnitř jednotlivých 

oddílů. 24. srpna 1812 knihovna vyhořela spolu s Kapitolem. Byly zapáleny anglickými 

                                                 
24 Třídění Kongresové knihovny, v originále Library of Congress Classification, dále jen LCC 
25 Webové stránky Kongresové knihovny - http://www.loc.gov 
26 Specializovaná knihovna vysoké školy, která získává, zpracovává a zpřístupňuje dokumenty s cílem 
informačního a dokumentačního zabezpečení výuky a vědeckovýzkumné činnosti [TDKIV, 2007, heslo 
akademická knihovna]. 
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vojsky, která v důsledku pro USA nepříznivého vývoje anglo-americké války 1912–

1914 obsadila Washington. 

Bývalý prezident Spojených států, Thomas Jefferson, prodal Kongresu svou osobní 

knihovnu se 7 000 svazky, jím samotným uspořádanou podle schématu blízkého 

Diderotově-d`Alembertově soustavě. V roce 1815 byl vydán její katalog, v němž byl 

materiál rozdělen do 44 oddílů. Toto třídění bylo udrženo do roku 1864 a s jistými 

změnami se používalo jak pro rozložení knih na regálech, tak i pro katalog. 

V posledních letech devatenáctého století započaly práce na sestavení nového třídění, 

do roku 1903 vedené za účasti Charlese A. Cuttera27. Stručná tabulka základního 

rozdělení nového třídění byla zveřejněna v roce 1904, 1910 v podrobnější podobě jako 

předběžné („Preliminary“) vydání. S vydáváním úplných tabulek bylo započato v roce 

1901 a v roce 1948 byla klasifikace kompletní (kromě třídy K - právo). Třídění má 

rozsah 28 svazků s celkovým počtem zhruba 6 000 stran. V každém oddílu a pododdílu 

jsou uvedeny všechny formální, zeměpisné, chronologické a jiné obecné pomocné 

znaky. 

4.2 Vlastnosti LCC 

LCC nebylo nikdy zamýšleno jako ztělesnění filozofického systému pro klasifikaci 

všeho lidského vědění jako takového. Hlavní účel LCC je ryze praktický, a to jako 

prostředek k efektivní organizaci sbírek Kongresové knihovny. 

Systém nepožaduje striktně sledovat vědecké uspořádání předmětových skupin, spíše 

usiluje o  pohodlný sled různých skupin, které považuje za skupiny knih, ne za skupiny 

pouhých předmětů [PUTNAM, 1901, citováno u CHAN, 1999]. 

4.2.1 Literary Warrant 

Jednou z typických vlastností LCC je tzv. literary warrant, což lze volně přeložit jako 

klasifikace doložená v literatuře. Jde o  klasifikační schéma vyvinuté s odvoláním se 

na existující publikované dokumenty, a ne vyvinuté na základě způsobu uspořádání 

lidského vědění jako abstraktního celku [CHAN, 1999].  

                                                 
27 Charles Ami Cutter (1837–1903) je významnou postavou světového knihovnictví. Je autorem vlastního 
systému třídění, tzv. expanzivní klasifikace, a systému přiřazování autorských znaků dokumentům pro 
zohlednění abecedního stavění, tzv. katerizace. 
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LCC klade důraz na to, aby klasifikační systém odrážel témata vyskytující se ve fondu 

Kongresové knihovny a zároveň terminologii používanou v současné literatuře. Fond 

Kongresové knihovny je v současné době obsahově natolik rozsáhlý, že klasifikace 

LCC, která ho reflektuje, vyhovuje i jiným knihovnám, především těm z akademické 

sféry. Přesto mohou některé nevýhody LCC plynout právě z toho důvodu, že je stavěno 

pro potřeby Kongresové knihovny a jejího fondu. 

4.2.2 Enumerativní systém 

LCC patří mezi tzv. enumerativní systémy, ve kterých je každé téma nebo dílčí heslo 

explicitně vyjádřeno v tabulkách třídění. Obecná hesla nebo hesla označující formu 

dokumentu jsou explicitně vyjmenována v každé třídě či podtřídě [CHAN, 1999].  

Stejně jako jiné klasifikační systémy i LCC používá pomocné tabulky, které dovolují 

bližší specifikaci hesla. Jsou používány hlavně pro přesné určení polohy konkrétního 

čísla v rámci řady čísel v samotných hlavních tabulkách, tzv. schedules. Na rozdíl 

od jiných klasifikačních systémů pomocné tabulky v LCC nejsou tolik rozsáhlé 

a používají se jen na některých místech.  

4.2.3 Pružnost systému pro přijetí nových hesel 

Předností systému LCC je jeho přístupnost změnám. Pokud je potřeba do soustavy 

zakomponovat nové heslo nebo dokonce celou kategorii, není to problém. V číselných 

řadách, které označují jednotlivá hesla, je mnoho neobsazených čísel, jež se v případě 

potřeby mohou obsadit novým heslem. Pokud na žádaném místě v tabulkách mezera 

v číselné řadě není, lze stávající čísla rozšířit o desetinná místa. 

Prakticky neomezená flexibilita a expanzívnost systému LCC, široký výběr notací pro 

rozdělení do podtříd podle formy, místa nebo předmětu aniž by docházelo ke vzniku 

mimořádně dlouhých a komplikovaných notací, dovoluje nejen přidání a vřazení 

nových hesel do tabulek, kdekoliv je to potřeba, ale dovolí s třípísmenným označením 

pro třídu dokonce nahradit postupně třídu po třídě úplně novou soustavou tabulek 

[MARTEL, 1929, citováno u CHAN, 1999].  

4.3 Struktura LCC 

Základní osnova LCC je typická pro třídění vzniklá v Americe v 19. století. Celá oblast 

lidského poznání je rozdělena do hlavních tříd (main class), které z velké části 
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korespondují s akademickými disciplínami nebo oblastmi studia. Hlavní třídy se dále 

dělí do podtříd (subclass), které reprezentují vědní obory jednotlivých disciplín. 

Nakonec jsou uvnitř každé podtřídy další podhesla (subdivision), která specifikují 

hlediska, formy, místa, času a předmětu. Posloupnost v rámci podhesel jde 

od všeobecného ke konkrétnímu a tvoří tak hierarchické zobrazení lidského vědění.  

 

Hlavní třídy se označují jedním velkým písmenem, podtřídy pak dvěma, výjimečně 

třemi velkými písmeny latinské abecedy. Hlavních tříd je 21 a jsou to: 

A General Works 
B  Philosophy, Psychology, Religion 
C Auxiliary Science of History 
D History (General) and History of 
 Europe 
E History: America 
F History: America 
G Geography, Anthropology, Recreation 
H Social Sciences 
J Political Sciences 
K Law 
L Education 

M  Music and Books on Music 
N Fine Arts 
P Language and Literature 
Q Science 
R Medicine 
S Agriculture 
T Technology 
U Military Science 
V Naval Science 
Z Bibliography, Library Science, 
 Information Resources 

 

Podtřídy se v rámci hlavních tříd mohou dělit například takto: 

Q Science 
 QA Mathematics 
 QB Astronomy 
 QC Physics 
 QD Chemistry 
 QE Geology 
 QH Biology 
 QK Botany 
 QL Zoology 
 QM Human Anatomy 
 QP Physiology 
 QR Mikrobiology 

N Fine Arts 
 NA Architecture 
 NB Sculpture 
 ND Painting 
 NE Print media 
 NK Decorative arts 
 NX Arts in general 
 
 
 
 

 
 
V každé hlavní třídě, podtřídě nebo i na nižších úrovních jsou hesla uspořádána podle 

určitého schématu, které se dodržuje v rámci celého systému: 

1. Úvodní část: formy dokumentu a speciální aspekty vědní disciplíny jako celku 

a) Forma 

Na rozdíl od jiných klasifikačních systémů, které mají k dispozici standardní sadu 

kategorií pro vyjádření formy dokumentu, jsou v LCC formy dokumentu explicitně 

vyjmenovány v rámci každé podtřídy. Počet možných forem dokumentů se liší 

v každé třídě a podtřídě a je založen na pravidle literary warrant. Lze říci, že širší 
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a obecnější témata mohou nabývat více forem, zatímco některá velice úzká témata 

nemusejí mít žádnou formu. Mezi časté formy patří časopisy, sbírky, sborníky, 

slovníky, spolky, muzea nebo výstavy. 

 

b) Filozofie 

Tento prvek je používán především v hlavních třídách a podtřídách. Často je 

vyjádřen pouze jedním číslem. Vyjadřuje základní teorie oboru.  

c) Historie 

Prvek historie je velice často členěn chronologicky. Pokud některé časové období 

nebylo dosud uzavřeno, protože trvá až do současnosti (1980–), tak další bude 

přidáno, až když se předchozí časové období uzavře (1980–1990, 1990–).  

d) Biografie 

V rámci některých podtříd nebo disciplín jsou určitá čísla poskytnuta biografiím. 

Například jsou vyčíslena čísla pro kolektivní a pro individuální životopisy.  

e) Všeobecnosti 

Prvek všeobecnosti se používá pro souhrnná díla pokrývající určitou třídu nebo 

podtřídu.  

f) Studium a výuka 

Prvek pro studium a výuku se často objevuje jen jako jediné číslo.  

2. Logické členění vědního oboru na dílčí hesla.  

Dílčí hesla tvoří hlavní část rozvinutí a rozšíření jednotlivých tříd a podtříd. 

Odborníci zodpovědní za každou vědní disciplínu vyvíjejí každou tabulku nezávisle 

na ostatních třídách a podtřídách. Témata a podtémata jsou řazena podle určitého 

logického pořádku, a podle toho jak se určitý vědní obor vyvíjel. 

Příklad dílčího členění podtřídy QK - Botanika: 

TG Bridge Engineering 
 Periodicals and societies 
 Congresses 
 Exhibitions. Museums 
 Dictionaries and encyclopedias 
 History 
 Study and teaching 
 Bridge design and drafting 
 Bridge testing 
 Models of bridges 
 Concrete bridges 
 Tubular bridges 
 Suspension bridges 
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4.4 Notace LCC 

Notace LCC je tvořena kombinací velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic. 

Hlavní třídy jsou označeny jedním velkým písmenem, podtřídy dvěma nebo třemi 

velkými písmeny. Vzhledem k tomu, že LCC bylo primárně vyvinuto pro potřeby 

Kongresové knihovny a předpokládalo se, že Kongresová knihovna bude vždy vlastnit 

rozsáhlé sbírky z oblasti historie (třídy C-G) a sociálních věd (třídy H-L), je těmto 

třídám poskytnut mnohem větší prostor ve struktuře notací než např. přírodním vědám 

a technice (Q-T). 

V rámci každé hlavní třídy nebo podtřídy se pro podhesla používají čísla 1-9999, 

s mnoha mezerami pro dosud nepoužitá čísla, které jsou ponechány pro budoucí využití. 

Zpočátku bylo rozhodnuto nepoužívat desetinná čísla, ale toto rozhodnutí bylo později 

zrušeno. Desetinná čísla se používají tam, kde již nejsou volná čísla pro nová hesla. 

Po první části notace tvořené písmeny a čísly (class number) následuje druhá část. Ta se 

nazývá katerizační číslo (Cutter number) a je založena na alfanumerickém systému 

číslování knih, který vymyslel Charles Ammi Cutter. Katerizačnímu číslu vždy 

předchází tečka, která obě části notace odděluje. V systému LCC se katerizační číslo 

používá jako rozšíření čísla třídy (class number) nebo jako číslo jednotky (item 

number). O katerizačních číslech bude podrobněji pojednáno v následující kapitole 

Signatura LCC. 

Příklady vyjádření notace v tabulkách LCC: 

QD1-999 Chemistry 
QD1-65  General 
QD71-142  Analytical chemistry 
QD146-197  Inorganic chemistry 
QD241-441  Organic chemistry 
 
 
QC 814  Early works through 1800 
  General works, treatises,  and textbooks 
QC 815  1801-1969 
QC 815.2 1970- 

4.4.1 Signatura LCC 

Signatury v LCC jsou jako v jiných klasifikačních systémech používány pro účely 

stavění knih na regály. Skládají se ze dvou částí: 

• číslo třídy (class number) 
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• číslo jednotky (item number). 

Jak již bylo výše zmíněno, číslo třídy nebo-li notace je v systému LCC alfanumerické. 

Tvoří jej jedno až tři velká písmena následována čísly od 1 do 9999, s možností 

desetinného dělení nebo jiného rozdělení podle dalších podkategorií. Číslo třídy se tvoří 

podle tabulek LCC. 

Číslo jednotky se používá pro rozlišení exemplářů v rámci stejné třídy a je velkým 

pomocníkem při řazení knih na regálech. Číslo jednotky je ve většině případů tvořeno 

katerizačním číslem, rokem vydání, číslem části a označením multiplikátu. Je nutné 

podotknout, že číslo jednotky se objevuje pouze na konkrétní knize, ne 

v bibliografickém záznamu. 

Katerizační číslo se skládá z jednoho velkého písmena, kterému předchází desetinná 

tečka, a arabských číslic. Čte se v desetinné sekvenci, takže čísla .A52 nebo .A5999 

předchází číslu .A6. Katerizační číslo se však může v signatuře objevit dvakrát, 

ve výjimečných případech dokonce třikrát. V signatuře se téměř vždy objevuje v čísle 

jednotky, kdy je tvořeno podle hlavního záhlaví. Může se však objevit také v čísle třídy, 

kdy se na některých místech LCC používá pro dílčí rozdělení některých podtříd. 

Nejčastěji je to u geografického rozdělení. 

 

Většina signatur LCC je tvořena podle stejného schématu. Následují dva nejčastější 

modely s příklady, jež se odlišují tím, že druhé číslo třídy zahrnuje rozšíření 

o podkategorii vyjádřenou katerizačním číslem. 

Číslo třídy: 
 1-3 velká písmena 
 Celé číslo 1-9999 
 Desetinné rozšíření 
Číslo jednotky: 
 Katerizační číslo podle hlavního 
 záhlaví 
 Rok vydání 
 
 
Číslo třídy: 

1-3 velká písmena 
 Celé číslo 1-9999 
 Desetinné rozšíření 
 První katerizační číslo podle termínu 
 pro heslo, místo nebo formu 
Číslo jednoty: 
 Druhé katerizační číslo podle hlavního 
 záhlaví 
 Rok vydání 
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Erich Fromm – Social character in a Mexican village (HN113.5 .F74 1996) 
Číslo třídy: 
 Velká písmena  HN  Social history and conditions 
 Celé číslo  113  Mexiko 
 Desetinné rozšíření 5  1945- 
Číslo jednotky: 
 Cutter číslo  .F74  Fromm – hlavní záhlaví 
 Rok vydání  1996 
 
William Gerdt – Complementary visions of Luisiana art (N6530.L8 G47 1996) 
Číslo třídy: 
 Velká písmena  N  Visual arts 
 Celé číslo  6530  Art in U.S. 
 První Cutter číslo  .L8  Louisiana 
Číslo jednotky: 
 Druhé Cutter číslo G47  Gerdt – hlavní záhlaví 
 Rok vydání  1996 
 

V signatuře v prvním příkladě zahrnuje číslo třídy desetinné rozšíření, které indikuje 

uspořádání podle časového období, a číslo jednotky je katerizační číslo vytvořené podle 

hlavního záhlaví. V druhém příkladě číslo třídy zahrnuje katerizační číslo pro heslo, 

které indikuje uspořádání podle místa, druhé katerizační číslo založené na hlavním 

záhlaví je pak potřeba pro určení jednotky. 

Tato dvě schémata jsou nejčastější, vyskytují se ale i další, i když méně častá. Zřídka je 

číslo třídy následováno datem, ale ne číslem jednotky. Dále v mnoha případech notace 

reflektuje specifické podmínky dané třídy, např. číslo třídy v třídě G pro mapy a atlasy 

často obsahuje tzv. trojité katerizační číslo, a ve třídě M mnoho čísel třídy pro hudební 

díla obsahují číslo opusu nebo tématické rejstříkové číslo. 

4.5 Kateriza ční čísla 

Důvodem používání katerizačních čísel je zachování abecedního uspořádání kdykoliv, 

kdy je to potřeba, ať už v rámci LCC nebo při řazení knih na regálech. Katerizační čísla 

mohou být založena na osobních jménech, jménech korporací, geografických názvech, 

slovech označujících téma, nebo názvech děl. Katerizační číslo je kombinace velkého 

písmena s jedním nebo dvěmi arabskými číslicemi, v některých případech jsou potřeba 

ještě delší čísla. Pravidla, podle kterých se katerizační číslo tvoří, souvisí s tím, za 

jakým účelem je číslo tvořeno, zda je součástí čísla jednotky nebo čísla třídy.  
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4.5.1 Katerizační číslo jako číslo jednotky 

Jak již bylo dříve zmíněno, hlavním prostředkem, jak dokumenty na policích seřadit 

abecedně, je právě katerizační číslo jako číslo jednotky. Toto abecední uspořádání je 

založeno na katalogizačních pravidlech, kdy se dokumenty na policích řadí abecedně 

podle hlavního záhlaví, jak je uvedeno v bibliografickém záznamu. Z hlavního záhlaví 

se několika prvním znakům, většinou 1-3 někdy i víc, přiřadí znaky z katerizační 

tabulky. Přiřazování znaků z katerizační tabulky se řídí několika pravidly: 

• slova a znaky z hlavního záhlaví se používají bez diakritiky, 

• vynechávají se členy (der, die, the, les, la, …), 

• písmenům nezahrnutým v tabulce se připisuje nejbližší nejnižší nebo nejvyšší 

číslo, 

• 0 a 1 se nepoužívají, 

• pro arabské a římské číslice se požívají katerizační čísla .A12–.A19. 

 

První písmeno samohláska b d l-m n p r s-t u-y 
pro druhé písmeno použij číslo: 2 3 4 5 6 7 8 9 
První písmeno S a ch e h-i m-p t u w-z 
pro druhé písmeno použij číslo: 2 3 4 5 6 7 8 9 
První písmeno Qu a e i o r t y  
pro druhé písmeno použij číslo: 3 4 5 6 7 8 9  
První písmeno Qa-Qt         
použij čísla 2-29         
První písmeno souhláska a e i o r u y  
pro druhé písmeno použij číslo: 3 4 5 6 7 8 9  
Pro rozšíření a-d e-h i-l m-o p-s t-v w-z  
místo písmena použij číslo 3 4 5 6 7 8 9  

Tabulka 11 – Katerizační tabulka 

 

Příklady katerizačních čísel vytvořených podle tabulky: 

Samohlásky 
Ambrož.  A43 
IBM.  I26 
S 
Singer.  S56 
Schreiber .S37 

Q 
Quin.  Q56 
Quade  .Q33 
Souhlásky 
Clark.  C53 
 nebo C63 

 

Přiřazování katerizačních čísel není mechanické, ale jde o intelektuální činnost. Každé 

záhlaví musí být přidáno k existujícím záhlavím na regále takovým způsobem, aby byl 
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zachován abecední pořádek. Vzhledem k tomu, že katerizační tabulka neobsahuje 

explicitně vyjmenované všechny možné kombinace písmen, dává určitý volný prostor 

k tomu, aby se abecední pořádek na regálech dodržel. To znamená, že při tvorbě nového 

čísla jednotky je vždy potřeba zkontrolovat již přidělená čísla jednotek na konkrétním 

regále. Pokud by číslo jednotky nové knihy kolidovalo, tak ho upravit, aby abecední 

pořádek nebyl narušen, přestože takové katerizační číslo nemusí být v souladu 

s tabulkou. Může se tak stát, že katerizační číslo pro konkrétní jméno nebo dílo je stálé 

pouze v rámci jednoho čísla třídy.  

Pokud katerizační čísla o třech znacích nejsou dostačující, lze je dále rozšířit o desetinná 

čísla podobně jako je tomu u čísel tříd. 

4.5.2 Katerizační číslo pro vyjádření předmětu 

Na některých místech se v tabulkách LCC některým heslům přiřazují katerizační čísla, 

což má za následek abecední uspořádání těchto hesel. Běžně by totiž v klasifikačních 

tabulkách měla být hesla řazena logicky, ne abecedně. Proto, kdekoliv je to možné, jsou 

podhesla v LCC tabulkách označena číslem třídy a ne katerizačním číslem. Nicméně 

tam, kde systematická posloupnost podhesel není vhodná nebo nemůže být uplatněna 

kvůli nedostatku celých nebo desetinných čísel, nebo kdy skupina hesel sama o sobě 

neposkytuje logický nebo hierarchický pořádek, tak se hesla uspořádají abecedně, a to 

za použití katerizačních čísel. 

Katerizační čísla lze v rámci čísel třídy použít pro vyjádření předmětu, pro osobní 

a korporativní jména, názvy děl nebo geografické názvy. Na rozdíl od katerizačních 

čísel vyjadřujících předmět nejsou čísla pro osobní, korporativní nebo geografická 

jména či názvy děl v tabulkách vyjmenována. V rámci každého čísla třídy je uveden 

pouze reprezentativní vzorek. 

Např. 

QP  PHYSIOLOGY 
 Heart 
  Study and teaching.  Research. 
   Research techniques. 
112.4    General works 
112.5A-Z    Special, A-Z 
112.5C3     Cardiography 
112.5E4     Electrocardiography 
112.5.E46     Electrophysiology 
112.5M33     Magnetocardiography 
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QA  MATHEMATICS 
   Biography 
28    Collective 
29    Individual, A-Z 
    e.g. 
29.G3     Gauss 
29.J2     Jacobi 
29.N2     Napier 
 

4.6 Tabulky 

Přestože LCC je tzv. enumerativním systémem a všechna hesla jsou v něm explicitně 

vyjmenována, na některých místech se používají pomocné tabulky. Na rozdíl od jiných 

klasifikačních soustav jich však není tolik.  

Obecně tabulky reprezentují různá schémata v podkategoriích, některé podle formy, jiné 

podle geografické oblasti, jiné podle časového hlediska, další podle předmětu. 

Ve třídách A, B, M, a P se tabulky používají také pro uspořádání děl jednotlivých 

autorů. Notace v tabulkách je dvojího typu - buď katerizační čísla nebo arabské číslice. 

Katerizační čísla, jako např. .U6 pro Spojené státy se přidávají k číslu třídy nebo jinému 

katerizačnímu číslu jako rozšíření. Arabské číslice v tabulkách indikují pořadí 

podkategorií tak, jak se objevují v rámci rozmezí čísel třídy. 

V LCC existují dva základní typy tabulek: 

1. Tabulky širokého použití  

Tyto tabulky se používají napříč celým systémem LCC. Jde především o: 

a) Geografické tabulky 

Tabulky reprezentují geografické rozdělení podle abecedy pomocí katerizačních 

čísel. Jde například o tabulku Regions and Countries Table, která se použije pokud 

se vyskytne instrukce „By region or country, A-Z“ nebo „By country, A-Z“. 

b) Biografické tabulky 

Pro dílčí uspořádání děl o osobnosti, včetně biografických a autobiografických prací 

jako jsou dopisy, deníky a rozhovory, se používá Biografická tabulka, sestavená 

z katerizačních čísel, která se přidají ke katerizačnímu číslu osoby, o které je psáno. 

c) Tabulky překladů 

Tyto tabulky se používají pro uspořádání různých překladů jednotlivých děl. 
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2. Tabulky úzkého použití 

Na určitých místech systému LCC je zapotřebí specifických tabulek pro konkrétní 

rozčlenění dané třídy nebo podtřídy. Příkladem je například tabulka Q1, která obsahuje 

chemické prvky a lze ji použít v rámci celé třídy Q. 

4.7 Pravidla vytvá ření signatur 

Stanovení správného místa v klasifikaci klade na indexátora nároky nejen co se týče 

hlubokých znalostí o klasifikovaném oboru, ale také co se týče klasifikačního systému. 

Navíc jsou také důležité znalosti o konkrétním fondu a specifických praktikách, které se 

uplatňují v dané knihovně. 

4.7.1 Všeobecná pravidla 

Základní pravidlo, jak vytvořit číslo třídy, je zatřídit dílo podle jeho obsahu do co 

nespecifičtějšího dostupného čísla třídy, které pokrývá obsah díla. Pokud takové číslo 

není dostupné, lze podat návrh Kongresové knihovně na vytvoření nového hesla 

a odpovídajícího čísla třídy, pokud je to žádoucí. Jinak je připsáno nejbližší nadřazené 

číslo, běžně to, co je v hierarchii o jedno výše. 

Druhým pravidlem je indexovat s knihou v ruce a s knihami na stejné téma (nebo to 

aspoň ověřit), což znamená o stejném předmětu ze stejného hlediska, s knihami, které 

jsou již ve sbírce indexované. Cesty, jak se ujistit, kam byla díla v hierarchii LCC 

zařazena, zahrnují: 

1. Podívat se do katalogu na již existující záznamy podle předmětu nebo autora. 

2. Podívat se na čísla třídy pod odpovídající předmětové heslo v LCSH28. 

3. Podívat se na celý přehled tříd LCC a zjistit, kam by mohla být indexovaná 

kniha co nejlépe zařazena, a poté si prostudovat přehled této třídy a její rejstříky. 

Protože LCC je organizováno podle vědních oborů, prvním krokem při formulaci 

signatury je výběr vhodné hlavní třídy a podtřídy. Což by mělo následně jít ruku v ruce 

s nastudováním přehledu celé třídy nebo podtřídy. Jakmile je vhodná podtřída vybrána, 

následuje vyhledání co nejvhodnějšího umístění v rámci ní. Poté, co je určeno číslo 

třídy, se k vytvoření signatury ještě musí vytvořit číslo jednotky a datum, pokud je to 

vyžadováno. Kompletní signatura musí být poté ověřena v již hotovém seznamu 

                                                 
28 Library of Congress Subject Headings - Předmětová hesla Kongresové knihovny. 
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signatur, abychom se ujistili, že dokumenty na stejné téma byly zařazeny na stejné 

místo v klasifikaci. Pokud je vše v pořádku, je nakonec potřeba zkontrolovat, zda je 

signatura jedinečná.  

4.7.2 Specifická pravidla 

4.7.2.1 Díla o jednom tématu 

Dílům, pojednávajícím pouze o jednom předmětu, se přiřadí specifické číslo třídy, které 

reprezentuje souhrnný, celkový obsah díla. V ideálním případě je význam čísla totožný 

s obsahem klasifikovaného díla. Pokud takové číslo třídy, které co nejpřesněji vystihuje 

obsah díla neexistuje, vybere se nejbližší širší heslo a odpovídající číslo třídy. 

4.7.2.2 Díla o jednom tématu s ohledem na jeden nebo více aspektů 

Mnoho děl pojednává o tématu s ohledem na různá hlediska, například formy, místa, 

času. U děl pojednávajících o tématu s ohledem na určitou formu  se přiřadí číslo třídy 

zahrnující předmět i formu, pokud existuje. Pokud neexistuje, dílo se přiřadí v rámci 

předmětu pod heslo „general works“. Není důležité zachovat formu dokumentu, ale 

předmět díla, tzn. nelze zařadit dílo pod širší heslo, kde je forma přesně vyjmenována.  

U děl pojednávajících o tématu s ohledem na místo se také přiřadí číslo třídy zahrnující 

předmět i místo, pokud existuje. Pokud dílo pojednává o předmětu s ohledem na více 

lokalit, vybere se to, na které je kladen největší důraz, příp. to, které je uvedené jako 

první. Pokud v rámci předmětu nejsou k dispozici žádná geografická rozdělení, vybere 

se pouze číslo třídy pro předmět díla bez ohledu na místo, jestliže ovšem v tabulkách 

nejsou jiné instrukce. 

U děl pojednávajících o tématu s ohledem na určité časové období se také přiřadí číslo 

třídy zahrnující předmět i časové období, pokud existuje. Pokud pod předmětem u čísla 

třídy jsou k dispozici rozdělení pro časová období a klasifikované dílo pokrývá delší 

časový úsek rozdělený mezi více čísel třídy, vybere se číslo třídy korespondující 

s nejstarším časovým obdobím, které dílo zahrnuje, pokud ovšem tato nejstarší časová 

období nejsou v díle pokryta jen povrchně a stručně. 

U děl pojednávajících o tématu s ohledem na více hledisek se také přiřadí číslo třídy 

zahrnující předmět i více hledisek, pokud existuje. Pokud takové číslo není, použije se 
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číslo reprezentující nejvíce zdůrazněné hledisko nebo to, které je považováno 

za důležitější a významnější. 

4.7.2.3 Díla o více tématech 

Pokud obsah díla zahrnuje více než jedno téma a neexistuje číslo třídy, které by tomu 

odpovídalo, musí se vybrat mezi jedním nebo dvěma čísly třídy, z nichž každé 

reprezentuje určitou část obsahu díla. V takových případech se rozhodnutí řídí těmito 

pravidly: 

1. Vybere se číslo třídy podle instrukcí v tabulkách. 

2. Pokud neexistuje, použije se číslo třídy pro téma, které v díle dominuje, pokud se 

to dá určit. 

3. Pokud žádné z témat nedominuje a témata jsou dvě nebo tři, dílo se zařadí do třídy 

pod první z pojednávaných témat. 

4. Pokud žádné z témat nedominuje a témat je více než tři, použije se širší heslo 

v hierarchii, které tak zahrne všechny předměty. 

5. Díla pojednávající o vztahu mezi dvěma nebo více tématy se zařadí na co nejvíce 

specifické místo pokrývající vztah, pokud existuje. 

6. Pokud dílo pojednává o vlivu jednoho tématu na druhé, dílo se zařadí pod téma, 

které je ovlivňováno. 

7. Pokud dílo pojednává o aplikaci jednoho tématu na druhé, je dílo zařazeno pod 

téma, na které je to aplikováno. 

8. V případech, kdy se jedno nebo více čísel třídy zdá být stejnou měrou dostatečné, 

vybere se číslo podle osobní úvahy indexátora nebo podle užitečného uspořádání. 

4.8 Pravidla pro řazení knih na regál 

Štítky se signaturou se nejčastěji lepí na hřbet knihy tak, aby byly všechny informace 

čitelné po řádcích. Na následujícím obrázku je dobře vidět struktura hřbetního štítku se 

signaturou LCC. 
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Obrázek 12 – Signatura LCC29 

Na prvním řádku je písmeno reprezentující hlavní třídu a podtřídu. Na druhém řádku 

následuje číslo odpovídají specifickému zařazení dokumentu do podtřídy. Na třetím 

a čtvrtém řádku jsou katerizační čísla, první vyjadřuje předmět a druhé je již součástí 

čísla jednotky a odpovídá hlavnímu záhlaví dokumentu. Na posledním pátém řádku je 

rok vydání. 

Knihy se na regály řadí vedle sebe buď v abecedním nebo číselném pořadí, podle 

obsahu jednotlivých řádků. Dobře znázorněno je to na následujícím obrázku. 

 

 
Obrázek 13 – Řazení knih na regále30 

 

Knihy jsou řazeny abecedně podle čísel hlavních tříd a podtříd. V rámci tohoto 

abecedního řazení se knihy ze stejné hlavní třídy řadí podle čísel podtříd. Následuje 

abecedně-číselné řazení podle katerizačních čísel a nakonec podle roku vydání. 

Díky tomuto systému lze na regály ve volném výběru vedle sebe velice snadno dostat 

např.: 

• Díla na stejné téma seřazená abecedně podle autorů. 

• Díla jednoho autora na stejné téma, která jsou řazena chronologicky. 

• Sborníky z konference řazené chronologicky. 

                                                 
29 Obrázek je převzat z  [BROUGHTON, 2006]. 
30[BROUGHTON, 2006] 
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5 Implementace LCC 

5.1 Východiska 

Výstavba NTK v Dejvicích, která je společným projektem STK, ČVUT a VŠCHT, 

znamená pro knihovny ČVUT velké změny. Velkou výzvou je nejen samotné stěhování 

do nové budovy, ale především integrace knihovních fondů všech tří subjektů, tj. jejich 

sloučení a zpřístupnění v rámci NTK. Tento proces se týká jak vlastního fyzického 

sloučení fondů, tak také virtuálního sloučení všech katalogů, které informace o fondech 

zpřístupňují. Fondy zmíněných knihoven jsou automatizovaně zpracovány podle 

povinných standardů. Bibliografické záznamy jsou vytvářeny podle pravidel AACR2 

a ukládány ve formátu MARC 21. Pro věcný popis se používá MDT, předmětová hesla 

z Polytematického strukturovaného hesláře (PSH)31 a volně tvořená klíčová slova. 

Součástí povinných standardů není označení fyzického umístění dokumentů. 

V současné době si každá knihovna vytváří svůj vlastní systém. V NTK, kam budou 

umístěny fondy různých knihoven, je nutné toto označení sjednotit a vytvořit tak systém 

stavění volně přístupného fondu NTK.  

Možným způsobům stavění volně přístupného fondu jsem se věnovala ve své 

bakalářské práci [MACHÁČKOVÁ, 2005]. V této práci jsem dospěla k závěru, že lze 

vybrat ze dvou možností, jak se na stavění volně přístupného fondu připravit. Buď lze 

vytvořit vlastní lokální způsob stavění nebo zvolit již zavedený systém, který používají 

jiné, srovnatelně velké knihovny s podobným zaměřením. Pro vlastní způsob stavění 

jsem ve své práci navrhla využít PSH, který se pro věcný popis dokumentů od určité 

doby používá ve všech zúčastněných knihovnách. Pokud by se hesla doplnila o nově 

vytvořenou notaci, dalo by se PSH pro stavění volně přístupného fondu využít. Tato 

varianta byla později dále rozpracována L. Skolkovou a B. Ševčíkovou ze STK, které 

jsou v současné době zodpovědné za správu a vývoj PSH [SKOLKOVÁ, 

ŠEVČÍKOVÁ, 2006]. Znamenalo by to ovšem rozsáhlé práce na úpravě PSH, vytvoření 

pravidel pro stavění a revizi již přidělených hesel v bibliografických záznamech. 

                                                 
31 Polytematický strukturovaný heslář je nástroj vyvinutý Státní technickou knihovnou pro pořádání a 
vyhledávání dokumentů podle tématu. Jedná se o soubor hesel pokud možno co nejpřesněji vystihující 
téma dokumentu. PSH je v poslední verzi 2.1 dvoujazyčný, tedy česko - anglický. Obsahuje přes 13 000 
hesel a je rozdělen do 44 tematických řad, které připravili specialisté pro jednotlivé obory ve spolupráci s 
knihovníky. Více na http://www.stk.cz/psh.html. 
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V bibliografických záznamech se např. může objevit 3 i více hesel PSH, v knihovně 

může dokument stát pouze na jednom místě. Ze systémů, které jsou již v jiných 

knihovnách zavedené a používají se několik desetiletí, považuji za nejvhodnější LCC. 

Za velké plus, které hovoří pro tuto volbu, považuji to, že je to téměř jediný systém, 

který byl primárně vytvořen pro stavění volně přístupného fondu. Navíc za ním stojí 

silná instituce (Kongresová knihovna), jež je zárukou podpory a rozvoje LCC. 

Nevýhodou může být, že toto třídění bylo původně vytvořeno pro potřeby Kongresové 

knihovny a používá se především v anglicky mluvících zemích. V České republice 

ho podle dostupných informací nepoužívá žádná knihovna, nejsou zde žádné praktické 

zkušenosti a nejsou ani signály, že by se to v budoucnu mělo změnit, s výjimkou 

NTK32.  

Zástupci STK, ČVUT a VŠCHT se v květnu 2006 rozhodli, že ve volně přístupném 

fondu v NTK se bude stavět podle LCC, které nejlépe vyhovuje požadavkům tak velké 

knihovny, jakou bude NTK. Implementace LCC předpokládá důkladné seznámení se 

s ním, vytvoření metodiky pro jeho používání, vyškolení pracovníků a v neposlední řadě 

využití softwarových možností pro usnadnění celého procesu. V každém případě jde o 

časově a intelektuálně velmi náročný proces, který klade vysoké požadavky na úroveň a 

počet pracovních sil. Bez ohledu na to, kdy se knihovny ČVUT budou do NTK 

stěhovat, je potřeba s implementací LCC začít co nejdříve. Protože ještě nebylo 

rozhodnuto, které části knihovních fondů se do NTK přestěhují, pro účely implementace 

LCC v této práci vycházím z předpokladu, že se do NTK přestěhují pouze fondy 

umístěné v knihovnách sídlících v dejvickém areálu, tzn. Ústřední knihovny FSv + FA, 

Ústřední knihovny FS, Ústřední knihovny FEL a knihovny KÚ. 

5.1.1 Zkušenosti ze zahraničí 

Úvodem je třeba konstatovat, že zahraniční zkušenosti s implementací LCC jsou sice 

pro řešitele problému velmi důležité, ale nejsou bohužel do našeho prostředí 

přenositelné, a to z následujících důvodů: 

• Reklasifikace v neautomatizovaných systémech 

                                                 
32 Národní knihovna ČR, která také plánuje stěhování do nové budovy a část svých fondů zpřístupní 
volně, využije pro stavění volně přístupného fondu metodu Konspektu [STOKLASOVÁ, 2006]. 
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Knihovny ve Spojených státech přecházely na LCC především v 60. a 70. letech, 

kdy se ještě používaly tištěné katalogizační lístky a automatizace byla teprve 

v počátcích, o sdílené katalogizaci ani nemluvě. Literatura z této doby pojednává 

především o získávání tištěných katalogizačních lístků a o jejich následných 

úpravách na lokálních úrovních [MATTHIS, TAYLOR, 1971]. Pracovní postupy 

z této doby jsou tudíž z velké části nepoužitelné.  

• Zkušenosti se stavěním volně přístupného fondu 

Přestože se americké knihovny v určité fázi svého vývoje rozhodly pro reklasifikaci 

dokumentů, stavění volně přístupného fondu pro ně nebylo žádnou novinkou, 

protože fond měly vždy volně přístupný, jen byl stavěn podle jiné klasifikační 

soustavy, většinou podle Deweyho desetinného třídění (DDC)33. Knihovny 

Univerzity v Kentucky se například rozhodly přejít z DDC na LCC již v roce 1978. 

Starší fond zůstal řazen podle DDC a nové přírůstky byly stavěny podle LCC. 

V roce 1992 se pak knihovny rozhodly stavění sjednotit a část starší kolekce 

reklasifikovat podle LCC [PATTIE, 1995], [LEWIS, SEAGO, 1999]. Přechod 

na LCC pro ně tedy neznamenal učit se novému klasifikačnímu systému, šlo spíše 

o záležitost technického řešení, která nevyžadovala intelektuální práce s fondy. 

• Existence konkordančních tabulek mezi DDC a LCC 

Díky tomu, že ve Spojených státech jsou nejvíce rozšířeny především dvě 

klasifikační soustavy – DDC a LCC, existují pro převod z jedné klasifikační 

soustavy do druhé tzv. konkordanční tabulky34. Vzhledem k tomu je reklasifikace 

mnohem jednodušší a lze ji provést automatizovaně, na což se specializují různé 

společnosti a organizace, např. OCLC35. Projekt reklasifikace je tak možné zadat 

externí firmě.  

• Odlišné prostředí 

                                                 
33 Deweyho desetinné třídění (Dewey Decimal Classification, DDC) je systém třídění vynalezený 
Melvilem Deweyem v roce 1876. Systém prodělal v průběhu své existence dvacet dva větších revizí 
(vždy po sedmi letech), naposledy v roce 2004. O jeho rozvoj se stará Kongresová knihovna, práva 
vydávání a šíření vlastní OCLC. Více na http://www.oclc.org/dewey/ 
34 Konkordanční tabulky jsou nástrojem, který slouží k propojování selekčních jazyků. Jde o soupis 
vztahů mezi termíny dvou nebo více selekčních jazyků nebo vyhledávacích nástrojů, které jsou rozdílně 
uspořádány [TDKIV, 2007, heslo konkordanční tabulky]. 
35 OCLC (Online Computer Library Center) bylo založeno v roce 1967 pod původním názvem Ohio 
College Library Center. Jde o nevýdělečnou organizaci a síť knihoven nabízející počítačové, knihovnické 
a jiné služby. Služby využívá více jak 45 000 knihoven z celého světa. Mezi nabízené služby patří 
především tvorba souborného katalogu, zpřístupňování bibliografických databází, telekomunikační, 
hardwarové i softwarové služby a v poslední době také výzkum a vývoj v oblasti digitálních knihoven. 
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Zkušenosti zahraničních knihoven nejsou příliš použitelné také z důvodu odlišného 

prostředí, ve kterém knihovny působí. Především americké knihovny spolupracují 

v různých kooperativních programech, které podporují sdílenou katalogizaci 

a knihovnám umožňují získávat již hotové bibliografické záznamy produkované 

např. Kongresovou knihovnou s již vytvořenou signaturou LCC. Knihovny ČVUT 

se sice snaží v co největší míře bibliografické záznamy z amerických knihoven 

stahovat, ale výtěžnost není vysoká. Je to dáno především akvizicí, která se orientuje 

také na českou a evropskou knižní produkci, jež se v amerických knihovnách 

nevyskytuje v takové míře. Také se stává, že zpracování bibliografického záznamu 

dokumentu trvá delší dobu, a přestože má ČVUT knihu již ve svém fondu, 

bibliografický záznam není v Kongresové knihovně a ani v jiných knihovnách tak 

rychle dostupný. 

5.1.1.1 Univerzitní knihovna ve Varšavě 

Zahraniční zkušenost, která je nejbližší naší situaci, je z Univerzitní knihovny 

ve Varšavě [MACHÁČKOVÁ, SKOLKOVÁ, 2006]. Tuto knihovnu jsem navštívila 

společně se zástupci ČVUT a STK v dubnu 2006. Zkušenosti této knihovny měly velký 

vliv na rozhodnutí využít pro stavění volně přístupného fondu v NTK právě LCC.  

Univerzitní knihovna ve Varšavě se v roce 1999 přestěhovala do nové moderní budovy 

a v rámci příprav na stěhování bylo potřeba rozhodnout, jak knihy ve volně přístupném 

fondu postavit. Stejně jako v České republice, ani v Polsku nejsou příliš velké 

zkušenosti se stavěním volně přístupného fondu. Univerzitní knihovna ve Varšavě dříve 

žádné systematické třídění nepoužívala, věcný popis se skládal pouze z hesel 

předmětového jazyka KABA36. Z důvodu časové náročnosti se knihovna rozhodla 

neztrácet čas tvorbou vlastního systému a převzít některý z existujících klasifikačních 

systémů. V konečné fázi výběru se vedení knihovny rozhodovalo mezi MDT a LCC. 

Vzhledem k tomu, že LCC bylo primárně vytvořeno pro účely stavění volně 

přístupného fondu, bylo v roce 1995 ve Varšavské univerzitní knihovně rozhodnuto 

o použití tohoto systému. V tomtéž roce proběhl nábor 10 nových pracovníků. Hlavními 

                                                 
36 KABA - Katalog Automatyczny Bibliotek Akademickich (Automatizovaný katalog vědeckých 
knihoven) - jedná se o předmětový heslář vytvářený jako autoritní báze předmětových hesel polských 
vědeckých knihoven. 
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předpoklady pro výběr pracovníků byla dobrá znalost angličtiny, protože se LCC 

nepřekládalo do polštiny, a vysokoškolské vzdělání v jiném než knihovnickém oboru. 

Školení bylo financováno z rozvojového programu OSN Umbrella37 a zajistil ho R. 

Frackowskiewski z Indiana University (Bloomington, USA). Po měsíčním školení byli 

katalogizátoři schopni pod vedením supervizora začít pracovat, po dalších dvou 

měsících začali pracovat samostatně, měli však stále možnost dalších konzultací 

prostřednictvím emailu. Ze zkušeností vyplývá, že až přibližně po jednom roce 

praktické práce s LCC mohou být katalogizátoři považováni za zkušené a samostatné 

odborníky v této oblasti. Vzhledem k časové náročnosti celého klasifikačního procesu 

nestihli pracovníci Univerzitní knihovny reklasifikovat všechny dokumenty, a proto 

bylo při otevírání nové knihovny v roce 1999 ve volném výběru umístěno pouze 

150 000 knih. Proces implementace LCC tudíž neskončil otevřením nové budovy, ale 

pokračoval i po zahájení provozu a de facto probíhá neustále. V současné době je 

ve volném výběru umístěno přibližně 350 000 knih a prostory pro volně přístupný fond 

jsou schopny pojmout až 800 000 svazků.  

5.1.2 Pojem reklasifikace 

Vlastní a nejdůležitější podstatou implementace LCC je reklasifikace vybraných 

dokumentů podle tohoto třídění. V souvislosti s reklasifikací se můžeme setkat také 

s pojmy jako je klasifikace, indexace nebo reindexace. Indexaci lze chápat jako proces 

rozpoznání podstaty dokumentu, následovaný procesem reprezentace této podstaty 

v postačující míře reprezentativní předvídatelnosti a věrnosti [FUGMANN, 1993]. 

Klasifikace je pak jen jinou variantou indexace, kdy se obsah dokumentu vyjadřuje 

klasifikační notací místo termínu v přirozeném jazyce [FUGMANN, 1993]. Klasifikací 

se tedy rozumí přidělování notací klasifikačního systému za účelem vyjádření obsahu 

dokumentu [TDKIV, 2007, heslo klasifikace]. Reklasifikace pak znamená zařazení 

předmětů do nově zvoleného klasifikačního systému, který se pro tutéž skupinu 

předmětů začal používat místo původního klasifikačního systému [TDKIV, 2007, heslo 

reklasifikace]. Reklasifikace v našem případě znamená vyjádření obsahu dokumentů, 

vybraných pro zpřístupnění ve volném výběru v NTK, notací z nově zavedeného 

klasifikačního systému LCC. 

                                                 
37Webové stránky rozvojového programu OSN Umbrella – http://www.umbrella.org.pl/index.asp 
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5.2 Výběr dokument ů do volného výb ěru NTK 

Samotná implementace LCC se skládá z několika kroků. V prvním kroku je potřeba 

rozhodnout, které části fondů ČVUT se budou do NTK stěhovat. Následně je nutné 

určit, která část těchto fondů se umístí do volného výběru, a která do skladu, protože ne 

všechny dokumenty, které se budou stěhovat, budou volně přístupné. Dokumenty 

umístěné ve skladech NTK není potřeba reklasifikovat podle LCC. Ve skladech postačí 

stavění přírůstkové, případně formátové, kdy se dokumenty řadí vedle sebe podle 

přírůstkového čísla, případně podle velikosti, tedy nepřetržitě jednou řadou napříč všemi 

obory. Mezi dokumenty tak nevznikají mezery jako u stavění podle obsahu, kdy je 

potřeba dopředu počítat s přírůstky v daném oboru. V zájmu ušetření práce budou 

dokumenty umístěné ve skladu stavěny podle stávajících signatur jednotlivých knihoven 

ČVUT. Ve skladech bude vždy vymezen prostor pro přestěhované fondy jednotlivých 

knihoven – ČVUT, STK a VŠCHT.  

Při rozhodování, které dokumenty budou umístěny do volného výběru, je třeba vzít 

v potaz několik hledisek: 

• Typy dokumentů 

V nové budově NTK bude kromě prostor s volně přístupným fondem uživatelům 

k dispozici také několik specializovaných studoven – studovna časopisů, studovna 

reserves pro vysokoobrátkový fond a studovna šedé literatury. O systému stavění 

dokumentů v těchto studovnách zatím rozhodnuto nebylo. Volně přístupný fond se 

tedy bude především skládat z monografických publikací, děl referenčního 

charakteru, sborníků z konferencí, skript a učebnic. Je tedy pravděpodobné, že 

reklasifikovat se budou pouze tyto typy dokumentů. 

• Časové hledisko 

Do volného výběru se umístí jen nejnovější fond. Je tedy třeba stanovit určitou 

časovou hranici, podle které se rozhodne, které dokumenty se umístí do volného 

výběru, a které do skladu. Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o technickou 

literaturu, která rychle stárne, tak by, až na výjimky jako jsou např. skripta, 

do volného výběru neměly být umístěny dokumenty starší 10 let.  

 

• Obsahové hledisko 
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V úvahu je také možné vzít obsahové hledisko. Např. dokumenty z určitého oboru 

by mohly být automaticky umístěny do skladu (např. filozofie nebo náboženství). 

Selekce podle obsahu je ovšem náročná, automatizovaně ji nelze provést u všech 

dokumentů, protože např. MDT, které by se mohlo jako kritérium použít, se 

do bibliografických záznamů ukládá až od roku 1998. Výběr dokumentů podle 

obsahového hlediska musí probíhat za účasti oborového specialisty, který rozhodne 

o umístění dokumentů. 

• Využívanost dokumentů  

Důležitým kritériem může být také to, jak často se dokumenty půjčují. Dokumenty, 

o které je veliký zájem, by měly být umístěny ve volném výběru, aby byly co 

nejsnáze dostupné uživatelům. Ani toto hledisko ovšem nelze uplatnit u všech 

dokumentů, protože některé dokumenty nejsou v současné době dostupné absenčně 

a u prezenčních výpůjček se jejich počet neeviduje. Také využitelnost dokumentů 

umístěných na katedrách lze zjistit velmi těžko.  

Při rozhodování, které dokumenty se umístí do volného výběru a následně budou 

reklasifikovány, lze zkombinovat několik výše uvedených kritérií dohromady. 

Vzhledem k existenci specializovaných studoven pro šedou literaturu a časopisy lze 

paušálně říct, že do volného výběru se umístí dokumenty, jejichž bibliografické 

záznamy jsou uloženy ve formátu BK (book) a zároveň neobsahují v poli 655 MARC 

21 termín diplomové práce (bakalářské, disertační apod.). Do volného výběru se tak 

dostane vše s výjimkou časopisů a vysokoškolských kvalifikačních prací. Tento výběr 

lze dále zúžit rokem vydání, tzn., že do volného výběru se umístí jen dokumenty vydané 

např. po roce 1998. U starších dokumentů lze vzít v potaz počet výpůjček. Např. 

dokumenty, které byly vydány před rokem 1998 a byly za poslední dva roky alespoň 

dvakrát vypůjčeny. Knihovní jednotky, které vyhovují zadaným kritériím lze 

vyexportovat do tabulky v programu MS Excel (viz obrázek 14), se kterou lze dále při 

vlastní reklasifikaci pracovat. Tabulka může obsahovat identifikační údaje jednotky, 

jako je např. čárový kód, přírůstkové číslo, stávající signatura, ale také název, autora, 

předmětová hesla, rok vydání a počet výpůjček. Seznam v Excelu mohou ještě 

prohlédnout knihovníci a u některých nejasných dokumentů o jejich umístění 

rozhodnout dodatečně . 
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Obrázek 14 – Seznam jednotek v MS Excelu pro rozhodování o umístění do volného výběru NTK 

 

5.3 Zavádění  LCC z hlediska lidských zdroj ů 

LCC je systém, který je pro české prostředí na praktické úrovni absolutně neznámý. 

Dosud ho nepoužívá žádná česká knihovna. Proto je velmi důležité nepodcenit fázi, kdy 

se budou pracovníci, určení na reklasifikaci dokumentů, toto nové třídění učit používat. 

Stejně jako v Univerzitní knihovně ve Varšavě by bylo velmi rozumné pro základní 

seznámení s tříděním a pro konzultace nad jeho praktickým používáním zajistit školitele 

ze Spojených států amerických. Nejlépe člověka, který sám má praktické zkušenosti 

s používáním tohoto třídění, ale zároveň má zkušenosti s výukou. Tento školitel 

poskytne několik lekcí, ve kterých vysvětlí podstatu LCC a pravidla tvoření signatur. 

Po teoretickém úvodu může dále plnit úlohu supervizora a konzultanta. Teoretická 

podstata, ani charakter LCC, nejsou podle mého názoru na pochopení složité, většinu 

času zabere seznámení se s rozložením a strukturou jednotlivých tříd LCC, což 

se pracovníci nejlépe naučí praktickým používáním. Katalogizátoři by ihned po 

seznámení se s tříděním mohli pod dohledem supervizora začít s reklasifikací. 

Před zahájením školení, které proběhne v anglickém jazyce, bude vhodné seznámit 

s LCC v českém jazyce jednak vybrané pracovníky, kteří se budou přímo reklasifikací 

zabývat, jednak všechny pracovníky, kteří by měli v NTK pracovat ve službách. 

Základní znalost tohoto systému by neměla chybět nikomu ze zaměstnanců budoucí 

NTK. Návrh možné prezentace, která by mohla sloužit pro základní představení LCC 

v českém jazyce, je uveden v příloze. 
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Problémem při zajišťování zahraničního školitele může být nedostatek financí. Podobně 

jako v Univerzitní knihovně ve Varšavě lze využit k získání finančních prostředků 

zdroje různých nadací, grantových nebo rozvojových programů. Vhodným prostředkem 

může být například Komise J. W. Fulbrighta38, která nabízí širokou škálu programů 

na podporu vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Spojenými státy a 

Českou republikou. 

Implementaci LCC lze z hlediska lidských zdrojů provést dvěma možnými způsoby 

[MATTHIS, TAYLOR, 1971]. Celý proces může zajistit samostatná skupina 

katalogizátorů, která se v průběhu příprav NTK bude zabývat pouze reklasifikací fondů 

a nebude vykonávat jiné činnosti plynoucí z běžného provozu knihovny. Druhou 

možností je zkombinovat současný provoz knihovny a proces reklasifikace, obě činnosti 

zajistit stávajícím personálem knihovny. Druhá možnost je pro knihovny ČVUT 

vhodnější, a to z několika důvodů: 

• Knihovny ČVUT nemají dostatek pracovních kapacit ani volných finančních 

zdrojů na to, aby si mohly dovolit vytvořit samostatnou skupinu katalogizátorů 

na reklasifikaci fondů.  

• Katalogizátoři, zpracovávající fond knihoven ČVUT v současnosti, jsou 

odborníci, kteří znají dobře svůj fond a obory, které pokrývá. Není tudíž potřeba 

je v tomto směru zaučovat. 

• Jak bylo výše uvedeno, naučit se pracovat s LCC není jednoduché, především je 

to dlouhodobá záležitost. Bylo by tedy škoda, aby investice vložená do vzdělání 

pracovníků podílejících se na reklasifikaci, byla využita pouze jednorázově pro 

tyto účely. Knihovníci, kteří se s LCC naučí pracovat, by měli v budoucnu najít 

uplatnění v NTK. Vzhledem k tomu, že uplatnění v NTK budou chtít nalézt také 

katalogizátoři podílející se na reklasifikaci v STK a Ústřední knihovně VŠCHT, 

neměl by se tedy reklasifikaci fondů ČVUT věnovat příliš velký počet 

pracovníků.  

                                                 
38 Vhodným programem by mohl být např. Fulbright U.S. Scholar Program, který nabízí americkým 
vědcům a profesorům možnost provádět výzkum, přednášet či spolupracovat na rozvoji plánů studia v 
České republice. Webové stránky Fulbrightovy komise – http://www.fulbright.cz 
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Budeme-li předpokládat, že se do prostor s volně přístupným fondem v NTK přestěhují 

pouze fondy umístěné nyní v knihovnách FSv a FA, FEL, FS a KÚ, jde přibližně 

o 100 000 knihovních jednotek. Podle výše zmíněných kritérií se může počet 

dokumentů, které budou umístěny do volného výběru NTK, snížit na polovinu. 

To znamená, že reklasifikovat bude v nejbližší době potřeba zhruba 50 000 dokumentů.  

Každý z katalogizátorů těchto čtyř knihoven v současné době zpracuje ročně více než 

2 000 dokumentů. Katalogizátoři knihoven ČVUT jsou dostatečně erudovaní, jsou 

zvyklí vytvářet jak jmenný, tak věcný popis, v případě potřeby zakládají též nové 

autoritní záznamy. Při přibližném počtu 200 pracovních dní v roce39 to znamená, že 

každý katalogizátor vytvoří denně minimálně 10 bibliografických záznamů. Také 

ze zkušeností Univerzitní knihovny ve Varšavě vyplývá, že je možné za jeden pracovní 

den vytvořit signaturu LCC pro 10 knihovních jednotek. Tato kalkulace předpokládá, že 

jde pouze o vytvoření signatury LCC, bibliografické záznamy zpracovávají jiní 

pracovníci. Vzhledem k tomu, že v knihovnách ČVUT by se katalogizátoři měli snažit 

co nejvíce signatur LCC převzít z jiných knihoven, a že v některých případech nebude 

nutné reklasifikaci provádět s knihou v ruce, předpokládám, že počet reklasifikovaných 

dokumentů za jeden pracovní den by měl být vyšší než 10. Na druhou stranu je potřeba 

si uvědomit, že katalogizátoři se nebudou moci věnovat pouze reklasifikaci dokumentů, 

ale budou muset zpracovávat běžné přírůstky fondu. Počet zpracovaných dokumentů se 

také bude měnit podle vzrůstajícího počtu zkušeností katalogizátorů s LCC. Ihned 

po zaškolení nebude počet zpracovaných dokumentů příliš vysoký, což by se ale 

postupem času mělo změnit.  

V každé z uvedených knihoven ČVUT pracuje v současné době jeden katalogizátor, 

který se bude reklasifikací zabývat. Celá úvaha o využití katalogizátorů předpokládá, že 

část jejich běžných povinností bude převedena na jiné pracovníky knihovny, např. 

na pracovníky z oddělení seriálů nebo akvizice, protože právě oni přicházejí do styku 

s katalogizací při své práci. 

Z hlediska lidských zdrojů je možné uvažovat dvě varianty reklasifikace. Buď se najme 

co největší počet brigádníků, kteří se na reklasifikaci budou podílet, aby byla provedena 

                                                 
39 Rok má průměrně 250 pracovních dní. Z nich je ale potřeba odečíst dovolenou a případné nemoci. 
Ve svých odhadech tedy počítám s přibližným počtem pracovních dní 200. 
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v co nejkratší časové lhůtě. Nebo bude každý ze stávajících pracovníků doplněn pouze 

o jednoho spolupracovníka. Nemusí to být nutně specializovaný katalogizátor, může to 

být někdo z řad studentů, který bude pomáhat například pouze se stahováním signatur 

LCC z jiných knihoven, vlastní klasifikaci bude provádět hlavní katalogizátor. 

V druhém případě je ovšem nutné počítat s větší časovou náročností celého procesu. 

Reklasifikace znamená v každém případě pro zúčastněné knihovny ČVUT změny 

v organizaci práce. Je nutné zajistit nové pracovníky a hledat finanční zdroje. Stávající 

katalogizátoři projdou základním školením LCC a následným školením, jak se toto 

třídění bude aplikovat právě v prostředí ČVUT. Pracovníci oddělení seriálů a akvizice 

se proškolí v katalogizační praxi, aby dokázali převzít některé činnosti současných 

katalogizátorů. Vzhledem k tomu, že se knihovny ČVUT s nedostatkem pracovních sil 

potýkají neustále, jsou jednotliví pracovníci schopní se navzájem v různých činnostech 

zastoupi.. Nejedná se ovšem pouze o zastupitelnost pracovníků, ale o jejich počet, který 

je třeba zvýšit.  

Každá knihovna, která bude své fondy reklasifikovat, by do svého kolektivu měla 

přijmout alespoň jednoho pracovníka, který se bude na reklasifikaci v různé míře 

podílet. Základními kvalifikačními předpoklady pro nové pracovníky jsou: 

• znalost angličtiny, alespoň pasivně, 

• znalost a přehled v oboru (stavebnictví a architektura, strojírenství, 

elektrotechnika a výpočetní technika), 

• výhodou jsou alespoň základní knihovnické znalosti, především v oblasti 

zpracování fondů, 

• pečlivost, rychlost, 

• časová flexibilita. 

Znalost angličtiny je nutná při orientaci v manuálech a tabulkách LCC, v žádném 

případě nelze LCC překládat. Nový pracovník by měl mít také alespoň základní přehled 

o oboru, ve kterém konkrétní knihovna působí. Přestože klasifikace podle LCC 

předpokládá především znalosti oborové, výhodou jsou také znalosti knihovnické, a to 

hlavně z oblasti zpracování fondů. Pro vytváření signatur LCC je nezbytné, aby 

pracovník věděl, na základě jakých knihovnických pravidel se signatury tvoři. Také při 

přebírání záznamů z jiných knihoven je důležité, aby nový pracovník znal strukturu 
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bibliografických záznamů, formát MARC 21 a způsoby a zdroje pro vyhledávání 

bibliografických záznamů. Samozřejmě je možné si takové znalosti doplnit, ale je 

otázkou, zda vzhledem k nedostatku času na vlastní reklasifikaci lze ztrácet čas 

školením elementárních knihovnických znalostí.  

Důležitou roli v celém procesu má oddělení knihoven Výpočetního a informační centra 

ČVUT, a to z hlediska jeho nezbytné podpory. Pracovníci oddělení, kteří se věnují 

metodice a řízení sdílené katalogizace, povedou metodicky také celou reklasifikaci. 

Nepostradatelná bude také komunikace se správcem knihovního systému Aleph 

a softwarová podpora reklasifikace, která bude řešena programátorskými kapacitami. 

5.4 Pracovní pom ůcky a manuály 
Pro práci s LCC je potřeba mít při ruce některé manuály a příručky, které vydává 

Kongresová knihovna. LCC se nebude překládat do českého jazyka, proto jsou 

originální příručky a manuály nezbytné. Vedle tištěných pomůcek je nutné mít 

k dispozici také tištěnou verzi LCC, která je vydávána v 42 svazcích rozdělených podle 

jednotlivých tříd LCC. V neposlední řadě je důležité mít přístup k elektronické verzi 

LCC, která je dostupná online prostřednictvím Klasifikačního webu.  

5.4.1 Manuály LCC 

Kongresová knihovna vydává dva základní manuály, které obsahují pravidla nezbytná 

pro práci s LCC. Jsou to: 

• Subject Cataloging Manual: Classification 

• Subject Cataloging Manual: Shelflisting 

První manuál se zabývá klasifikací jako takovou, tzn. definuje pravidla pro vytváření 

notací LCC. Druhý manuál obsahuje pravidla pro stavění knih na regál. První manuál se 

tedy věnuje spíše vytváření čísla třídy, kdežto druhý se zabývá pravidly pro vytváření 

čísla jednotky.  

Oba manuály by alespoň v jednom exempláři měli mít k dispozici pracovníci oddělení 

knihoven VIC, kterým budou sloužit jako pomůcky pro metodické vedení 

katalogizátorů.  

Kongresová knihovna plánovala pro rok 2006 vydat pouze jeden svazek, ve kterém by 

oba manuály sloučila, což se doposud nepodařilo a manuály pravděpodobně vyjdou až 
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ve druhé polovině roku 2007. Cena jednoho manuálu je 48 USD. Cena obou manuálů 

sloučených do jednoho svazku nebyla zatím zveřejněna.  

Pravidla obsažená v obou manuálech jsou dostupná také online v tzv. Cataloger’s 

Desktop40, do něhož je placený přístup. Cena pro čtyři současně pracující uživatele je 

750 USD.  

5.4.2 Tištěná verze LCC 

Třídění Kongresové knihovny v tištěné podobě čítá 42 svazků. Svazky ve většině 

případů reprezentují jednu třídu LCC, u obsáhlých tříd, jako je např. K – právo, je třída 

rozdělena do více svazků. Přehled všech svazků je uveden v příloze. Poslední vydání 

každé třídy pochází z jiného roku, tak jak vyplývá potřeba třídu aktualizovat. V každém 

svazku je na začátku uveden přehled celé třídy a základních podtříd. Za přehledem 

následuje vlastní třídění a na konci jsou uvedeny specifické tabulky pro danou třídu. 

Cena jednoho svazku se pohybuje mezi 40 a 60 USD. 

Vzhledem k vymezení fondu knihoven ČVUT na technické a přírodní vědy, bude stačit 

pro každou ze zúčastěných knihoven zakoupit pouze vybrané svazky reprezentující třídy 

H – Sociální vědy, N – Umění (pro knihovnu FSv a FA, protože obsahuje také 

architekturu), Q – Přírodní vědy a T – Technika. Základní přehled o struktuře ostatních 

tříd je dostupný na stránkách Kongresové knihovny41. 

5.4.3 Elektronická verze LCC 

Celé Třídění Kongresové knihovny je dostupné online v tzv. Klasifikačním webu42. 

Přístup je placený a cena se odvozuje od počtu současně pracujících uživatelů. 

Například roční přístup pro jednoho až čtyři současně pracující uživatele stojí 575 USD, 

pro devět současně pracujících uživatelů stojí 700 USD. Klasifikační web neobsahuje 

pouze LCC, ale také Předmětová hesla Kongresové knihovny (LCSH). Klasifikační web 

nabízí několik funkcí: 

• vyhledávání a prohlížení tabulek LCC, 

• vyhledávání LCSH, 

• vyhledávání korelací mezi LCC a LCSH, 
                                                 
40 Cataloger’s Desktop je dostupný na adrese http://www.loc.gov/cds/desktop/ 
41Library of Congress Classification Outline je dostupný na adrese http://www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/ 
42Klasifikační web (v originále Classification web) je dostupný na adrese http://classificationweb.net 
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• vyhledávání korelací mezi DDC a LCSH, 

• vyhledávání korelací mezi LCC a DDC. 

Základní vyhledávací rozhraní je zobrazeno na obrázku 15. Vyhledávat a prohlížet je 

možné podle záhlaví v tabulkách LCC, klíčových slov, indexovaných termínů 

převzatých z nepreferovaných záhlaví, která jsou součástí záznamu každé notace LCC, 

a podle čísla třídy. Je možné si vzhled výsledků vyhledávání nastavit. Například si lze 

omezit počet záznamů na stránku, nastavit si vzhled a strukturu zobrazené množiny 

výsledků. Vedle toho si lze také zvolit možnosti vyhledávání. Zda se bude používat 

operátor AND nebo OR, nebo zda záleží na velikosti písma. 

 
Obrázek 15 – Klasifikační web – vyhledávací rozhraní 

Na obrázku 16 je znázorněn seznam výsledků při prohlížení podle záhlaví v tabulkách 

LCC. Rejstřík záhlaví je řazen abecedně, u každého záhlaví je uvedena notace LCC, 

která toto záhlaví obsahuje. V pravé části je pak uvedena celá hierarchie tříd a podtříd 

dané notace. Po kliknutí na notaci LCC se zobrazí tabulky LCC. Stejné rozhraní se 

zobrazí při vyhledávání. (obrázek 17).  
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Obrázek 16 – Klasifikační web – výsledky prohlížení 

 
Obrázek 17 – Klasifikační web – výsledky vyhledávání 

Vzhled rozhraní s výsledky vyhledávání je podobný tištěným tabulkám LCC. V levé 

části jsou uvedeny notace, v pravé pak záhlaví s vysvětlivkami. Pomocí šipek lze 

ve výsledcích listovat. Oproti tištěné verzi má elektronické rozhraní tabulek LCC 

několik výhod. V horní části obrazovky je vždy uvedena celá hierarchie tříd a podtříd 

aktuálně vybrané notace. Pokud poznámky odkazují na jiná místa v tabulkách, jsou tyto 

odkazy aktivní. U každého záhlaví je dále uvedeno několik odkazů, které mají různé 
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funkce. Tyto odkazy se objevují jak ve výsledcích vyhledávání, tak ve výsledcích 

prohlížení. Jsou to tyto odkazy: 

• H - zobrazí celou hierarchii LCC, 

• R – zobrazí záznam notace ve formátu MARC 21, 

• B – zobrazí bibliografické záznamy různých knihoven s uvedenou notací LCC, 

• L – zobrazí odpovídající předmětové heslo (LCSH) pro danou notaci, 

• D – zobrazí korelace s DDC, 

• S – zobrazí nejčastěji používaná předmětová hesla (LCSH) pro danou notaci. 

Práce s Klasifikačním webem dokáže velmi urychlit a zjednodušit klasifikaci podle 

LCC. Web se může na první pohled zdát komplikovaný, protože nabízí několik různých 

možností, jak ke klasifikaci přistupovat, a je tedy potřeba se s ním naučit pracovat. 

K dispozici je velmi přehledná a vyčerpávající nápověda a také tutoriál, který uživatele 

provede jednotlivými funkcemi Klasifikačního webu. 

Všechny manuály, příručky i přístup do online Klasifikačního webu je možné si 

objednat od Cataloging Distribution Service43, specializovaného oddělení Kongresové 

knihovny, které se zabývá distribucí a prodejem pomůcek pro katalogizaci a indexaci 

vydávané Kongresovou knihovnou.  

Dalším pomocníkem pro práci s LCC bude elektronická konference, jejímiž účastníky 

budou katalogizátoři, kteří se podílejí na reklasifikaci v knihovnách ČVUT, VŠCHT 

i STK. V rámci e-konference budou společně sdílet své zkušenosti s používáním LCC 

a zároveň řešit problémy a nejasnosti, kterých bude, zejména na začátku, určitě hodně. 

5.5 Metodika práce s LCC 

5.5.1 Obsahová analýza 

Hlavním smyslem katalogizace je pomoci uživatelům nalézt informace o dokumentech 

nejen v knihovním katalogu, ale pokud se dokumenty staví na regály systematicky 

podle obsahu, tak také pomoci nalézt fyzické dokumenty ve volně přístupném fondu. 

Věcný popis jako součást katalogizačního procesu se zaměřuje na poskytování 

informací o obsahu dokumentu, tzn. o čem dokument pojednává. Tato reprezentace 
                                                 
43 Webová stránka Cataloging Distribution Service – http://www.loc.gov/cds/index.html 
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obsahu, ať už pomocí předmětových hesel, klíčových slov nebo signatur je zásadní 

součástí poskytování přístupu k materiálům. Nevhodné přiřazení předmětových hesel, 

nebo špatné zařazení do klasifikační třídy může vést k neúspěšnému vyhledání 

informací, nespokojenosti uživatelů a nesprávně adresovaným informačním potřebám.  

Věcný popis dokumentů zajišťují katalogizátoři, kteří tak hrají významnou úlohu 

a spojují navzájem autory i čtenáře dokumentů. Katalogizátor musí, dříve než přiřadí 

dokumentu notaci LCC, provést tzv. obsahovou analýzu dokumentu. Analýza obsahu 

dokumentu zahrnuje metody a pravidla pro stanovení tematiky dokumentu, příp. 

časového a prostorového hlediska, čtenářského určení a formy dokumentu. Slovní 

vyjádření obsahu dokumentu v přirozeném jazyce je transformováno do věcných 

selekčních údajů v procesu věcného pořádání [TDKIV, 2007, heslo obsahová analýza].  

Mezi zdroje, ze kterých lze při obsahové analýze čerpat, patří název díla, který ovšem 

není dostatečný a v některých případech může být dokonce zavádějící. Výborným 

zdrojem je abstrakt nebo anotace, obsah, názvy kapitol, předmluva nebo úvod. Pokud 

informace z těchto zdrojů nejsou dostatečné, lze dále čerpat z knižní obálky nebo jiného 

přebalu, dalších doprovodných materiálů, rejstříků, názvů obrázků, tabulek, grafů apod. 

Při obsahové analýze dokumentu je výhodné si definovat určité skupiny konceptů, které 

reprezentují celkový obsah dokumentu. Může jít o jeden nebo více předmětů díla, 

osobní jména, názvy korporací, geografická jména, časová období, názvy díla, formu 

díla. Pokud má katalogizátor jasno, o čem dokument pojednává, může přistoupit 

k vlastní indexaci.  

5.5.2 Fáze indexace 

Existuje několik modelů, jak při celé indexaci postupovat. Chan celý proces dělí do tří 

kroků [CHAN, 1994]. V prvním kroku jde o prohlédnutí dokumentu a určení jeho 

předmětného obsahu. Zdroje, ze kterých lze čerpat, jsou stejné a popsala jsem je výše 

při obsahové analýze dokumentu. Druhým krokem je identifikace hlavních témat díla 

a jejich různé aspekty, např. čas, místo, forma. Ve třetím kroku jsou identifikovaná 

témata namapována na koncept patřičné klasifikační soustavy.  
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Celému procesu určení předmětu díla se věnovala Alenka Šauperl, která podrobně 

sledovala 12 různých katalogizátorů během procesu obsahové analýzy a indexace 

[ŠAUPERL, 2002]. Na základě této analýzy definovala 4 hlavní stádia v procesu 

věcného popisu: 

• prozkoumání dokumentu a identifikace předběžných hesel, 

• vyhledání předmětových hesel a identifikace kandidátských hesel, 

• posouzení a výběr kandidátského předmětového hesla, 

• přiřazení předmětového hesla a čísla třídy. 

Model A. Šauperl dobře charakterizuje praxi amerických knihoven, které nemají pro 

věcný popis k dispozici pouze LCC, ale také LCSH. Každé předmětové heslo z LCSH 

má přiřazenu odpovídají notaci LCC. Katalogizátor, poté co určí předmětové heslo, 

nemusí znovu složitě vyhledávat patřičnou notaci LCC, ale jednoduše použije tu, která 

odpovídá prvnímu přiřazenému předmětovému heslu. 

Vzhledem k tomu, že knihovny ČVUT nepoužívají pro věcný popis LCSH ani 

předmětová hesla Národní knihovny ČR, která jsou překladem LCSH, nýbrž hesla 

z PSH, volně tvořená klíčová slova a MDT, mají situaci složitější.  

5.5.3 Postup při reklasifikaci na ČVUT 

Pracovní postup při reklasifikaci podle LCC bude v knihovnách ČVUT jiný než byl 

použit v knihovnách amerických. Je to dáno především tím, že katalogizátoři ČVUT 

pracují v jiném prostředí než jejich kolegové v USA a nemají tudíž k dispozici stejné 

nástroje. Odlišný pracovní postup je dán i faktory jako je nedostatek času, financí 

a lidských zdrojů potřebných pro dokonalou reklasifikaci.  

Nedostatek času povede k porušení jednoho z nejzásadnějších pravidel věcného popisu, 

a to je popis s knihou v ruce. Vzhledem k tomu, že u odborné literatury lze v některých 

případech z názvu dokumentu poznat hlavní téma díla, a že bibliografické záznamy 

reklasifikovaných dokumentů obsahují prvky věcného popisu, ať už jde o klasifikaci 

MDT, hesla z PSH nebo volně tvořená klíčová slova, nemusí být vždy nutné provádět 

reklasifikaci skutečně s dokumentem v ruce.  

Vlastní reklasifikace dokumentů podle LCC nebude pravděpodobně realizována 

v knihovním systému Aleph, ale v externí aplikaci, která poběží paralelně vedle 
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provozního Alephu ve webovém rozhraní. Softwarové podpoře celého procesu 

implementace LCC se věnuji v samostatné kapitole této práce (viz str. 75). 

Katalogizátor, pověřený reklasifikací, bude poté, co se jednoznačně určí, které knihovní 

jednotky se přestěhují do volného výběru NTK, pracovat pouze s touto skupinou 

vybraných jednotek. Pracovní postup bude následující: 

1. Lokalizace v jiných knihovnách 

Aby si katalogizátor ušetřil co nejvíce práce, doporučuji u každého dokumentu 

nejdříve ověřit, zda jeho bibliografický záznam nelze nalézt v jiných knihovnách, 

které používají LCC. Nejdůležitějším zdrojem je katalog samotné Kongresové 

knihovny44, ale záznamy lze hledat i v jiných katalozích, např. Massachutes Institute 

of Technology45, Oxford University's Online Union Library Catalogue (OLIS)46. Pro 

vyhledávání bibliografických záznamů v jiných knihovnách se dobře hodí funkce 

‚lokalizovat‘ v knihovním systému Aleph, s jejíž pomocí lze prostřednictvím 

protokolu Z39.50 prohledávat katalogy více knihoven najednou. Pokud je 

bibliografický záznam s notací LCC lokalizován v jiné knihovně, není potřeba 

vytvářet notaci LCC a lze rovnou vytvořit signaturu LCC (str. 73). Pokud není 

nalezen bibliografický záznam s notací LCC, je možné zkusit najít alespoň záznam 

obsahující předmětová hesla LCSH. Takovým katalogem je např. WorldCat47. 

Bibliografické záznamy v souborném katalogu WorldCat neobsahují sice notaci 

LCC, ale obsahují předmětová hesla LCSH, která mohou pomoci rychle a jednoduše 

odpovídající notaci LCC určit. Když katalogizátor zná heslo LCSH, je možné ho 

v klasifikačním webu najít a propojit se na odpovídající notaci LCC (obrázek 18). 

Když katalogizátor zná předmětové heslo LCSH a odpovídající notaci LCC, může 

rovnou přejít na posouzení a výběr hesla (notace) LCC (str. 73). 

                                                 
44 Katalog Kongresové knihovny –http://catalog.loc.gov/ 
45 Katalog knihoven MIT – http://libraries.mit.edu/ 
46 Katalog OLIS – ://www.lib.ox.ac.uk/olis/ 
47 WorldCat je souborný katalog, který buduje OCLC. Katalog obsahuje přes jednu miliardu záznamů 
z více než 10 000 knihoven po celém světě. Katalog je dostupný na drese http://www.worldcat.org 
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Obrázek 18 – Klasifikační web – korelace mezi LCSH a LCC 

2. Obsahová analýza dokumentu 

Pokud nelze najít bibliografický záznam dokumentu s notací LCC nebo 

předmětovými hesly LCSH v jiných knihovnách, je nutné přistoupit k vlastní 

indexaci. Prvním krokem je obsahová analýza dokumentu, která určí hlavní téma 

díla. U některých dokumentů lze téma díla i jeho různé aspekty identifikovat pouze 

na základě názvu díla a již dříve vytvořeného věcného popisu (MDT, PSH, volně 

tvořená klíčová slova). Dokumenty, u nichž se obsah díla nedá jednoznačně určit 

podle údajů v bibliografickém záznamu, je nutné vzít fyzicky do ruky a prohlédnout. 

Po prozkoumání dokumentu či jeho bibliografického záznamu je vhodné si určit tzv. 

koncepty, které vyjadřují obsah díla. 

3. Vyhledání hesel LCC 

Jestliže má katalogizátor představu o obsahu a tematickém vymezení 

klasifikovaného dokumentu, a tato představa je vyjádřena v několika konceptech, 

může přistoupit k vyhledávání hesel a notací LCC, které těmto konceptům 

odpovídají. Pro začátečníka je vhodné si nejdříve určit, do které ze tříd LCC by 

klasifikovaný dokument mohl patřit a tuto třídu si podrobněji prostudovat 

i s patřičnými rejstříky a tabulkami. Pro toto běžné seznámení se s konkrétní třídou 

LCC je vhodné použít tištěné tabulky, tzv. schedules, ve kterých se dobře listuje. 

Jakmile má katalogizátor jasnou představu o obsahu díla a struktuře třídy, do které 

dokument tematicky patří, může začít hledat patřičnou notaci LCC. Někdo může 
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preferovat tištěné tabulky, někdo naopak elektronickou verzi LCC, která je dostupná 

v tzv. Klasifikačním webu (viz str.65). 

4. Posouzení a výběr hesel 

Jakmile je vybráno heslo a notace LCC odpovídající obsahu reklasifikovaného 

dokumentu, je potřeba zvážit a ověřit, zda je toto heslo správné. Existuje několik 

možností. Lze vyhledat dokumenty na stejné téma nebo od stejného autora a ujistit 

se, že budou na regále stát vedle sebe. Záznamy lze vyhledávat ve svém katalogu 

nebo i katalozích jiných knihoven. Klasifikační web nabízí funkci, která u každé 

notace LCC zobrazí záznamy dokumentů z  katalogů různých amerických knihoven 

klasifikovaných v této třídě. Tato kontrola je zvlášť vhodná, pokud přebírám notaci 

LCC pouze na základě předmětového hesla LCSH. 

5. Vytvoření signatury 

Poté, co je bibliografickému záznamu přidělena notace LCC, je potřeba vytvořit 

signaturu, podle které bude každý dokument identifikován na regálech ve volně 

přístupném fondu. Signaturu tvoří číslo třídy (notace LCC) a číslo jednotky. Číslo 

jednotky se používá pro rozlišení exemplářů v rámci stejné třídy a tvoří jej 

katerizační číslo reprezentující hlavní záhlaví díla, rok vydání (u konferencí rok 

konání konference), číslo části a označení multiplikátu. 

6. Kontrola seznamu signatur 

Každá signatura LCC musí být jedinečná a měla by odpovídat abecednímu řazení 

knih na regálech. Proto je vždy nutné kontrolovat seznam signatur, ze kterého lze 

snadno rozpoznat mezi které dokumenty bude právě klasifikovaný dokument 

zařazen a zda je to v pořádku. Seznam signatur lze prohlížet online v knihovním 

katalogu nebo v uživatelském rozhraní knihovního systému Aleph. Na obrázku 19 je 

uveden příklad seznamu signatur dostupný v katalogu Harvardské univerzitní 

knihovny. 
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Obrázek 19 – Seznam signatur v katalogu Harvardské univerzitní knihovny 

 
7. Zapsání signatury LCC do katalogu 

Pokud je katalogizátor přesvědčen, že vytvořená signatura je v pořádku, může ji 

zapsat do knihovního katalogu. Signatura LCC se v bibliografickém záznamu píše 

do pole 050, které má takovouto strukturu: 

050 SIGNATURA LIBRARY OF CONGRESS (O)  
Indikátory  

První - Existence ve fondech Library of Congress  
^ Údaje nebyly uvedeny  
0 Jednotka je v Library of Congress  
1 Jednotka není v Library of Congress  

Druhý - Zdroj signatury  
0 Přidělena Library of Congress  
4 Přidělena jinou agenturou  

Kódy podpolí  
$a Klasifikační znak (O)  
$b Číslo jednotky (NO)  
$3 Bližší určení dokumentu (NO)  
$6 Propojení polí v jiném písmu (NO)  
$8 Propojení souvisejících polí (O)  

V bibliografickém záznamu se do $b uvádí pouze katerizační číslo odpovídající 

hlavnímu záhlaví díla a rok vydání. Údaje, které odlišují jeden exemplář od druhého, 

jako je např. označení multiplikátu, se neuvádějí v  bibliografickém záznamu, ale až 

v poli signatura. V knihovním systému Aleph je to v kartě ‚jednotka‘ (obrázek 20). 

Na této kartě jsou uvedena 2 pole pro signatury – pro první a pro druhou signaturu. 

V poli pro první signaturu je uvedena stávající signatura, používaná v jednotlivých 

knihovnách ČVUT. Signatura LCC se zatím uvede v poli pro druhou signaturu a 
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těsně před stěhováním do NTK se provede hromadná změna pořadí signatur. Stejný 

způsob byl použit při stěhování Ústřední knihovny FD v létě 2006. 

 
Obrázek 20 – Knihovní systém Aleph – karta jednotka 

Výše uvedený postup při reklasifikaci dokumentů v knihovnách ČVUT nemusí být 

striktně dodržován. Každý katalogizátor má svůj osvědčený systém práce, každému 

vyhovují jiné techniky a začátečníci si také určitě časem osvojí svoje vlastní postupy. 

Také z knihy A. Šauperl, kde jsou popsány pracovní postupy 12 různých katalogizátorů, 

vyplývá, že každý používá trochu jiné metody a pracovní postupy, přičemž jsou ale 

všechny správné [ŠAUPERL, 2002]. Platit by nicméně mělo to, že v zájmu co 

nejrychlejší reklasifikace by se měl přebírat co největší počet bibliografických záznamů 

s notací LCC z jiných knihoven, především z Kongresové knihovny. 

5.6 Softwarová podpora implementace LCC 

Implementace LCC není v dnešní době již myslitelná bez využití prostředků výpočetní 

techniky. Bibliografické záznamy dokumentů, určené k reklasifikaci, jsou zpracovávány 

v knihovním systému Aleph 500, verze 16. Bez ohledu na to, jaký se v knihovně 

používá software, lze různé pomocné výstupy vytvářet v tabulkovém procesoru, např. 

MS Excel. Tento tabulkový procesor byl např. použit pro reklasifikaci dokumentů 
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z DDC na LCC v Knihovně přírodních věd na Washingtonské univerzitě [WRIGHT, 

BLASE, 2006]. Výstupy v Excelu byly použity pro: 

• rozhodování, zda mají být dokumenty umístěny ve volném výběru nebo 

ve skladu, 

• počítání, kolik místa je potřeba pro jednotlivé dokumenty, 

• plánování prostoru, který volně přístupné dokumenty obsadí, 

• plánování stěhování dokumentů do volného výběru. 

Výstupy v tabulkovém procesoru MS Excel byly také použity při stěhování fondu 

Ústřední knihovny FD (viz str. 21). Podobný výstup bude možné použít také při 

reklasifikaci fondů ostatních knihoven ČVUT. V kapitole Výběr dokumentů do volného 

výběru NTK (viz str. 58) jsem se zmínila, že záznamy knihovních jednotek, určených 

pro stěhování do NTK, je možné vyexportovat do tabulky v MS Excelu. Tabulka bude 

obsahovat automatizovaně vybrané záznamy jednotek vyhovující kritériím pro umístění 

do volného výběru NTK. Oboroví specialisté, v našem případě katalogizátoři, mohou 

pomocí této tabulky ještě u některých sporných případů rozhodnout o skutečném 

umístění. V tabulce tak například přibude sloupeček s obsahem hodnot 0 a 1 (0 = sklad, 

1 = volný výběr), které katalogizátoři podle svého uvážení mohou změnit. Jednotkám 

s hodnotou 1 pak bude v systému Aleph změněno pole typ druhé signatury v záznamu 

jednotky. U jednotek určených do volného výběru se do tohoto pole vloží např. zkratka 

VV (volný výběr). Při vlastní reklasifikaci se dále bude pracovat pouze s jednotkami, 

kterým byl nastaven tento příznak. 

Softwarová podpora by měla zajistit co největší zjednodušení a urychlení procesu 

reklasifikace. Katalogizátoři například požadují jednoduchý nástroj, ze kterého by bylo 

jasně patrné, kolik dokumentů má již přidělenu signaturu LCC a kolik jich ještě zbývá 

zpracovat. Dále by si rádi dokumenty seřadili např. podle MDT nebo PSH tak, aby bylo 

možné v rámci jednoho dne zpracovávat tematicky podobné dokumenty, což jistě 

proces reklasifikace urychlí. Nástroj by také měl umožnit náhled na dokumenty 

s přidělenou signaturou LCC. To znamená seznam signatur, který je nutné konzultovat 

při vytváření čísel jednotek, aby katalogizátor viděl, mezi které dokumenty bude právě 

reklasifikovaný dokument ve volně přístupném fondu zařazen.  
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Tyto požadavky lze vyřešit dvěmi způsoby: 

• externím webovým rozhraním, 

• tabulkovým procesorem MS Excel. 

5.6.1 Externí webové rozhraní 

Při prvním způsobu bude vytvořeno externí webové rozhraní, v jehož rámci se dají 

prohlížet všechny jednotky určené pro stěhování do volného výběru NTK. Katalogizátor 

bude mít k dispozici seznam, který bude obsahovat základní údaje o jednotce: 

• Čárový kód 

• Přírůstkové číslo 

• Notaci MDT 

• Hesla  PSH 

• Název 

• Autora 

• Notaci LCC z pole 050 bibliografického záznamu 

• Signaturu LCC z pole druhá signatura v záznamu jednotky 

• Současnou signaturu 

• Současné umístění jednotky 

• Jméno katalogizátora, který signaturu LCC přidělil 

Některé bibliografické záznamy, které byly převzaty z jiných knihoven, již mohou 

notaci LCC v poli 050 obsahovat. Tato praxe byla v knihovnách ČVUT zavedena na 

konci roku 2005. Přesto je nutné takovýmto záznamům vytvořit vlastní signaturu LCC, 

protože číslo jednotky může být v každé knihovně rozdílné. Z toho důvodu je potřeba, 

aby v seznamu byla zobrazena jak notace LCC z pole 050, tak druhá signatura ze 

záznamu jednotky. 

Záznamy jednotek s již vytvořenou signaturou LCC budou barevně odlišeny 

od ostatních, aby katalogizátor na první pohled rozeznal, co ještě nebylo 

reklasifikováno. 

Tento základní seznam bude možné filtrovat podle různých kritérií. Například podle 

umístění jednotek, tak aby každý katalogizátor mohl zpracovávat pouze jednotky 

umístěné ve své knihovně nebo podle toho, zda jednotka již obsahuje signaturu nebo 
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notaci LCC. Pro kontrolu odvedené práce by se jednotky měly filtrovat podle 

katalogizátora, který jednotku přidělil. Seznam jednotek, s filtrem nebo bez, by mělo být 

možné řadit podle různých kritérií. Např. podle MDT nebo PSH, tak aby se 

katalogizátoři mohli věnovat tematicky podobným dokumentům a nemuseli přecházet 

z jednoho oboru do druhého. Další možností, jak seznam jednotek seřadit, jsou současné 

signatury. Pokud budou muset katalogizátoři reklasifikaci provádět s knihou v ruce, 

určitě uvítají, aby si seznam jednotek mohli nastavit podle stávajících regálů. 

Vlastní klasifikace pak bude probíhat přímo v tomto webovém rozhraní, kde se po 

kliknutí na vybranou jednotku otevře formulář, do kterého bude možné vložit signaturu 

LCC. Tato signatura LCC se automaticky v knihovním systému Aleph uloží do pole 050 

v bibliografickém záznamu a do pole druhá signatura v záznamu jednotky. 

S podobným webovým rozhraním mají pracovníci oddělení knihoven VIC zkušenosti. 

Do poloviny roku 2004 probíhala katalogizace v knihovním systému KPWin. Aby mohl 

supervizor sdílené katalogizace jednoduše kontrolovat a schvalovat bibliografické 

záznamy, bylo vytvořeno externí webové rozhraní, kde celý proces supervize probíhal 

(obrázek 21).  

  
Obrázek 21 – Supervize bibliografických záznamů v rámci sdílené katalogizace na ČVUT 

 

Webové rozhraní pro reklasifikaci fondů může vypadat podobně, pouze s tím rozdílem, 

že zde nebudou bibliografické záznamy, ale záznamy jednotek, které by některé údaje 

z bibliografických záznamů také obsahovaly. 
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Webové rozhraní je dle mého názoru praktické řešení, které by mělo celý proces 

reklasifikace velmi zjednodušit a urychlit. Toto řešení ale vyžaduje propojení mezi 

knihovním systémem Aleph a webovým rozhraním, což může být komplikované 

a vyžaduje to práci programátora. 

5.6.2 Tabulkový procesor MS Excel 

Druhou možností, jak usnadnit proces reklasifikace, je využití prostředků tabulkového 

procesoru MS Excel. Tento program je navrhován již v procesu rozhodování o umístění 

jednotek do volného výběru NTK, mj. byl použit také při stěhování Ústřední knihovny 

FD. Podle zkušeností z Knihovny přírodních věd Washingtonské univerzity lze výstupy 

v Excelu dále použít při plánování prostoru, který jednotlivé obory (třídy LCC) obsadí 

[WRIGHT, BLASE, 2006]. 

Seznam jednotek určených pro stěhování do volného výběru NTK bude v tomto případě 

vyexportován do tabulky v programu MS Excel a bude obsahovat podobné údaje jako 

v předchozím případě, tzn.: 

• Čárový kód 

• Přírůstkové číslo 

• Číslo bibliografického záznamu 

• Číslo administrativního záznamu 

• Notaci MDT 

• Hesla PSH 

• Název 

• Autora 

• Notaci LCC z pole 050 bibliografického záznamu 

• Signaturu LCC z pole druhá signatura v záznamu jednotky 

• Současnou signaturu 

• Současné umístění jednotky 

V této tabulce si může každý katalogizátor pomocí běžných funkcí Excelu nastavit 

různé filtry a řazení, a to podle svých vlastních požadavků. I v této tabulce je možné 

barevně zvýraznit jednotky s přidělenou signaturou LCC. 
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Podobná tabulka se již z knihovního systému Aleph exportuje nyní a byla využita 

především při stěhování Ústřední knihovny FD (obrázek 22). Tabulka je dostupná 

z webového prostředí a při každém otevření je generován aktuální stav jednotek 

z knihovního systému Aleph. 

 

Obrázek 22 – Seznam jednotek FD v MS Excel 

Rozdíl při práci s excelovskou tabulkou a webovým rozhraním spočívá v tom, že 

tabulka v Excelu slouží pouze jako informativní zdroj. Vlastní reklasifikace, tzn. zápis 

signatur LCC do pole 050 v bibliografickém záznamu a do pole druhá signatura 

v záznamu jednotky, probíhá přímo v knihovním systému Aleph. Katalogizátor si otevře 

tabulku v programu Excel, nastaví filtry a seřadí jednotky. Záznamy, určené 

k reklasifikaci, si poté vyhledá podle čísla bibliografického záznamu v knihovním 

systému Aleph a vlastní reklasifikaci provede přímo v tomto programu. 

Pro potřeby reklasifikace bude nutné stávající tabulku ještě upravit, tzn. přidat některá 

pole, barevně zvýraznit jednotky s přidělenou signaturou LCC a nastavit filtry. Oproti 

předešlému řešení pomocí webového rozhraní nevyžaduje tabulka generovaná ze 

systému Aleph do programu MS Excel tak zásadní programátorské zásahy. I toto řešení 

by práci na reklasifikaci zjednodušilo a urychlilo. 
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5.6.3 Kontrola seznamu signatur 

Vzhledem k tomu, že se do NTK budou stěhovat fondy tří různých institucí, které budou 

paralelně pracovat na reklasifikaci svých fondů, je nutné v určitých fázích reklasifikace 

spolupracovat. 

Zvlášť patrné je to v případě, kdy je při vytváření signatury LCC nutné kontrolovat 

seznam již přidělených signatur. V našem případě jde o seznam signatur NTK, 

do kterého přispívají tři různé instituce. 

V ideálním případě by se mělo podařit, aby se databáze bibliografických 

i administrativních záznamů sloučily ještě před stěhováním do nové budovy a signatury 

LCC se vytvářely nad záznamy všech knihoven, tzn. že by existoval pouze jeden 

seznam signatur LCC. 

Pokud se z různých důvodů nepodaří báze dat všech zúčastněných knihoven 

v dostatečném časovém předstihu (před vlastním stěhováním do NTK) sloučit, bude 

nutné, aby katalogizátoři při vytváření signatur kontrolovali seznam signatur ČVUT, 

STK i VŠCHT, a to každý zvlášť v online knihovním katalogu. To bohužel proces 

reklasifikace neurychlí. Ještě komplikovanější situace, z hlediska implementace LCC, 

může nastat v případě, že se fondy knihoven ČVUT do NTK přestěhují až po otevření 

nové knihovny. Katalogizátoři budou muset kontrolovat při vytváření signatur LCC svůj 

seznam signatur a zároveň seznam signatur NTK. Zároveň budou muset katalogizátoři 

pracující v NTK kontrolovat také seznam signatur ČVUT. 

5.7 Shrnutí implementace LCC 

Reklasifikace jako taková je intelektuálně velmi náročný proces. Obvykle se knihovny 

snaží tomuto kroku vyhnout a raději se drží staršího, byť možná nepružného a v různých 

hlediscích nedostatečného systému třídění, než aby přistoupily na reklasifikaci svých 

fondů. Vzhledem k tomu, že v případě NTK jde o vznik nejen nové budovy, ale 

v podstatě také o vznik nového fondu, nabízí se zde šance  zvolit nový systém třídění.  

Reklasifikace podle jakékoliv systému třídění znamená pro knihovny ČVUT velké 

změny v organizaci práce na několik příštích let. Jak bylo výše uvedeno, je časově 

a finančně velmi náročná a velké požadavky klade především na lidské zdroje.  
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Pokud chtějí knihovny ČVUT celý proces zvládnout, mohou zvolit ze dvou variant 

implementace LCC: 

• přijmout co největší počet externích pracovníků, kteří reklasifikaci provedou 

v co nejkratší časové lhůtě. Tato varianta vyžaduje finanční prostředky na jejich 

zaplacení. V tomto případě ale bude možné zvládnout reklasifikovat vybranou 

část fondů knihoven ČVUT a přestěhovat ji do volného výběru ještě před 

zahájením provozu NTK,  

• provádět reklasifikaci pouze se stávajícími pracovníky (s nepatrným navýšením 

kapacit), což je časově náročnější varianta, která může trvat až několik let. 

V takovém případě by se vybraná část fondů do NTK mohla přestěhovat 

nejdříve tři roky po otevření NTK.  

Pro získání finančních prostředků, které jsou nezbytným předpokladem pro celý proces 

implementace LCC, mohou knihovny ČVUT v roce 2007 hledat grantovou podporu, 

např. v rámci Rozvojových programů pro veřejné vysoké školy. Projekt implementace 

LCC do knihoven ČVUT je natolik náročný, že není možné ho financovat pouze 

z vlastních prostředků ČVUT. 
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Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se pokusila shrnout některé kroky, které je nutné učinit 

pro integraci fondů knihoven ČVUT do nové budovy NTK. Cílem práce nebylo pokrýt 

všechny činnosti, věnovala jsem se pouze té části, která se týká práce s vybranými 

fondy, jež budou v NTK umístěny ve volně přístupném prostoru. Společně se zástupci 

STK a VŠCHT bylo přijato rozhodnutí, podle kterého se volně přístupný fond v NTK 

bude stavět systematicky podle Třídění Kongresové knihovny (LCC). V práci jsem se 

tedy věnovala především tomuto klasifikačnímu systému a jeho implementaci 

v prostředí knihoven ČVUT.  

Hlavní přínos této práce spočívá v představení LCC a především v popisu kroků, které 

jsou nutné pro implementaci tohoto třídění. Přestože je proces implementace LCC 

představen na konkrétním případě, snažila jsem se ho popsat dostatečně teoreticky tak, 

aby mohl být využitelný také pro jiné knihovny. 

První část práce jsem věnovala historickému vývoji knihoven ČVUT a vývoji projektu 

NTK, aby bylo možné lépe pochopit souvislosti, ze kterých nová NTK vychází. 

Přestože není doposud vyřešeno organizačně-právní uspořádání NTK, je třeba postupně 

připravovat stěhování fondů a všech souvisejících činností. Vzhledem k tomu, že 

reklasifikace fondů je intelektuálně, časově i finančně velmi náročnou činností, je třeba 

věnovat úsilí komplexní přípravě celého procesu.  

V další části práce byla rozpracovaná problematika implementace LCC do částí: 

analýza fondů, popis třídění LCC, zavádění LCC z hlediska lidských zdrojů a metodika 

pracovních postupů při zavádění LCC.  

Ve své práci jsem dospěla k některým závěrům, které jsou předpokladem pro úspěšnou 

implementaci LCC v NTK, ale které lze zobecnit i pro potřeby jiných knihoven. 

V první řadě jde o rozhodnutí, které části fondů umístit do volně přístupných 

prostor NTK . Je možné předpokládat, že v první fázi se do NTK přestěhují pouze 

fondy knihoven ČVUT, fondy umístěné na katedrách mohou následovat až v další 

etapě. Dále je potřeba rozhodnout, které části fondů z knihoven ČVUT se umístí do 
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volného výběru, a které do skladu NTK. Doporučuji, aby se do volného výběru NTK 

umístily nejnovější dokumenty, vydané po roce 1998, příp. starší dokumenty, které se 

často půjčují.  

Reklasifikace fondů je, jak jsem již zmínila, velice náročný proces především 

po intelektuální stránce, který klade vysoké požadavky na lidské zdroje. Je tedy nutné 

provést rozbor pracovních kapacit, které se budou celým procesem implementace LCC 

zabývat, zejména se snažit zajistit jejich dostatek. Nejde pouze o pracovníky, kteří 

budou provádět vlastní reklasifikaci v jednotlivých knihovnách ČVUT, ale také 

o pracovníky oddělení knihoven VIC, kteří celý proces implementace zajistí 

po metodické a technické (softwarové) stránce.  

Dalším důležitým krokem je vlastní zavádění LCC . Vzhledem k tomu, že toto třídění je 

v České republice na praktické úrovni téměř neznámé, je důležité zajistit zahraničního 

odborníka, který pro vybrané pracovníky provede teoretické i praktické školení. 

Představení systému LCC jsem se věnovala v kapitole 5 a v příloze je uveden návrh 

prezentace, která může sloužit jako základní seznámení se s LCC v českém jazyce.  

Významná je také softwarová podpora celého procesu. Různých softwarových 

nástrojů lze využít již při rozhodování, které části fondů se umístí do volného výběru. 

Softwarová podpora však bude hrát velkou roli při vlastní reklasifikaci. Dostupné 

prostředky výpočetní techniky mohou významně pomoci v tom, aby byl celý proces 

reklasifikace proveden co nejrychleji a nejefektivněji. Ve své práci navrhuji 

reklasifikaci řešit pomocí externího webového rozhraní nebo pomocí prostředků MS 

Excel, vždy v návaznosti na knihovní systém Aleph.  

Výstavba NTK je pro všechny zúčastněné knihovny velkou příležitostí zejména 

z hlediska prostoru. Dosud žádná česká knihovna neměla možnost bezbariérově 

zpřístupnit svoje fondy v takovém rozsahu. Právě proto je nutné dobře připravit celý 

proces integrace fondů a dobře využít LCC pro jejich stavění ve volně přístupném 

prostoru. Věřím, že tato diplomová práce přispěje k tomu, aby proces implementace 

LCC v knihovnách ČVUT byl úspěšný. 
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MK ČR  Ministerstvo kultury České republiky 
MŠMT ČR  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
MÚVS   Masarykův ústav vyšších studií 
NTK   Národní technická knihovna 
OCLC   Online Computer Library Center 
OLIS   Oxford University's Online Union Library Catalogue 
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STK   Státní technická knihovna 
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VIC   Výpočetní a informační centrum 
VŠCHT  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
VŠKP   vysokoškolské kvalifikační práce 
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0 Všeobecnosti 
 004 Počítačová věda 
  004.2 Architektura počítače 
  004.3 Technické vybavení 
  004.4 Programové vybavení 
  004.6 Data 
  004.7 Počítačová komunikace 
  004.8 Umělá inteligence 
  004.9 Aplikačně orientované počítačové postupy 
 
3 Společenské vědy 
 33 Ekonomie 
 34 Právo 
 
5 Matematika. Přírodní vědy 
 51 Matematika 
   510.6 Matematická logika 
  511 Teorie čísel 
  512 Algebra 
  514 Geometrie 
  515.1 Topologie 
  517 Matematická analýza 
   517.2 Diferenciální počet 
   517.3 Integrální počet 
   517.4 Funkcionální determinanty 
   517.5 Teorie funkcí 
   517.9 Diferenciální rovnice 
   519.1 Kombinatorická analýza 
   519.2 Pravděpodobnost 
 52 Astronomie. Astrofyzika. Kosmický výzkum. Geodézie 
  528 Geodézie. Kartografie. Zeměměřičství 
   528.9 Kartografie 
 53 Fyzika 
  531 Obecná mechanika. Mechanika pevných a tuhých těles 
   531.1 Kinematika. Matematicko-mechanická geometrie pohybu 
   531.2 Statika. Síly. Rovnováha. Přitažlivost 
   531.3 Dynamika. Kinetika 
   531.8 Teorie strojů. Síly. Rovnováha. Přitažlivost 
  532 Mechanika tekutin obecně. Mechanika kapalin (hydromechanika) 
  533 Mechanika plynů. Aeromechanika. Fyzika plazmatu 
   533.6 Aerodynamika 
   533.9 Fyzika plazmatu 
  534 Mechanické kmity. Akustika 
  535 Optika 
  536 Teplo. Termodynamika 
  537 Elektřina. Aeromechanika. Fyzika plazmatu 
   

539 Fyzikální stavba hmoty 
   539.1 Jaderná fyzika. Atomová fyzika. Molekulová fyzika 
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 539.2 Vlastnosti a struktura molekulárních soustav 
   539.3 Pružnost. Deformace. Mechanika pružných pevných látek 
   539.4 Pevnost. Odpor při namáhání 
 54 Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy 
  543 Analytická chemie 
  544 Fyzikální chemie 
  546 Anorganická chemie 
   546.3 Kovy obecně 
  547 Organická chemie 
 55 Vědy o Zemi. Geologické vědy 
 57 Biologické vědy všeobecně 
 502 Životní prostředí a jeho ochrana 
 504 Ohrožení životního prostředí 
 
6 Aplikované vědy. Lékařství. Technika 
 61 Lékařské vědy 
  616 Patologie. Klinická medicína 
 62 Technika všeobecně 

620 Testování materiálů. Nauka o zboží. Energetické výrobny. 
Ekonomika    energetické výroby 

620.1 Testování materiálů. Vady a ochrana materiálů 
620.2 Materiály. Nauka o zboží 

 620.9 Energetika všeobecně. Energetické zdroje 
621 Strojírenství. Jaderná technologie. Elektrotechnika. Mechanická 

technologie obecně 
621.1 Tepelné motory všeobecně. Výroba, rozvod a využití páry. 

Parní stroje a kotle 
621.3 Elektrotechnika 
621.4 Tepelné motory kromě parních 
621.5 Pneumatická energie, stroje. Chladící technika a zařízení 
621.6 Zařízení a postupy pro manipulaci, uskladnění a distribuci 

tekutin (plynů a kapalin) 
621.7 Mechanická technologie všeobecně - postupy, nástroje, 

procesy, vybavení 
621.8 Strojní součásti. Přenos síly. Spoje. Mazání 
621.9 Třískové obrábění. Obrušování, rozpojování, rozmělňování. 

Kladivy a lisy 
  622 Hornictví 
  624 Inženýrské stavitelství všeobecně 

624.1 Inženýrské stavby podzemní. Zemní práce. Zakládání. 
Tunelové stavitelství 

   624.2 Mostní stavitelství 
   624.3 Příhradové mosty 
   624.5 Lanové mosty. Visuté mosty 
   624.9 Inženýrské pozemní stavby (kromě mostů) 

625 Technika pozemních komunikací. Železniční stavitelství. Silniční 
stavitelství. Stavba cest 

 625.1 Železnice všeobecně. Tratě, stavba tratí 
 625.7 Silnice a cesty všeobecně. Silnice, ulice 
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626 Vodní stavitelství všeobecně 
628 Zdravotní technika. Voda. Zdravotně-technická zařízení. Osvětlovací 

technika 
628.8 Vnitřní klima. Klimatizace. Vytápění. Větrání 

  629 Technika dopravních prostředků 
629.4 Technika kolejových vozidel. Lokomotivy. Vozový park. 

Zařízení a údržba 
629.7 Technika vzdušných a kosmických dopravních prostředků. 

Letectví, letadla, rakety 
63 Zemědělství a příbuzné oblasti vědy a techniky. Lesnictví. Zemědělská 

výroba. Využívání přírody 
 

643 Byt, zařízení bytu 
 65 Řízení a organizace průmyslu, obchodu a spojů (1998) 
  651 Vedení kanceláře. Kancelářské postupy a práce (1998) 
  654 Telekomunikace a dálkové řízení 
  655 Grafická odvětví. Tisk. Vydavatelství. Knižní obchod 

656 Doprava a poštovní služby. Organizace a řízení dopravy 
   656.1 Silniční doprava 
   656.2 Železniční doprava 
   656.7 Letecká doprava 
  657 Účetnictví 

657.3 Rozpočty. Uzávěrka. Obchodní evidence. Bilance 
  658 Řízení. Správa podniku, obchodní organizace 
   658.1 Formy podniku. Finance 

658.5 Plánování a projektování výroby. Řízení a kontrola výroby  
658.8 Odbyt. Prodej. Distribuce 

659 Propagace. Práce s informacemi. Styk s veřejností 
 66 Chemická technologie. Chemický průmysl 
  662 Výbušniny. Paliva 
  666 Sklářský průmysl. Keramika. Cement a beton 
  669 Metalurgie 
   669.1 Metalurgie železa. Železoocel 
   669.2 Neželezné kovy všeobecně 
 67 Různá odvětví průmyslu a řemesel 
  678 Průmysl plastů 

678.0 Všeobecné informace. Vlastnosti. Analýza testování 
   678.5 Plasty 
  681 Přesná mechanika 
   681.5 Automatizační řídící technika 
 69 Stavebnictví. Stavební průmysl. Materiály. Práce 
  691 Stavební hmoty. Stavební prvky a dílce 
  692 Konstrukční části a prvky staveb 
  693 Zednické a příbuzné stavební práce 
  694 Dřevěné stavby. Tesařské, truhlářské stavební práce 

696 Sanitární. Plynové, parní a elektrické instalace v budovách 
  697 Vytápění, větrání a klimatizace budov 

699.8 Ochrana budov a jejich prostor. Mimořádná opatření. Preventivní 
opatření 
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7 Umění. Rekreace. Zábava. Sport 

71 Územní plánování. Regionální, městské a oblastní plánování. Krajiny, parky, 
zahrady 

   711.4 Plánování měst. Urbanistický rozvoj 
72 Architektura 
 721 Budovy všeobecně 

725 Veřejné, obchodní, průmyslové stavby. Světská architektura 
všeobecně 

 728 Architektura obytných budov 
   728.1 Obytné domy a byty všeobecně 
74 Kreslení. Design. Umělecká řemesla 
 744 Technické kreslení. Geometrická kresba 
79 Rekreace. Zábavy. Hry. Sport 
   796.7 Motoristické sporty 

 
8 Jazyk. Lingvistika. Literatura 

81 Lingvistika. Jazyky 
   811.1 Indoevropské jazyky 

 
9 Geografie. Biografické studie. Dějiny 

91 Geografie. Průzkum Země a jednotlivých zemí 
94 Obecné dějiny 
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 Název ISBN 
A General works (1998) 0-8444-0973-1 
B-BJ Philosophy, Psychology (2000) 0-8444-1023-3 
BL-BQ Religion (General). Hinduism.. Judaism. Islam. 

Buddhism. (2001) 0-8444-1047-0 
BR-BX Christianity, Bible (2000) 0-8444-1024-1 

Auxiliary Sciences of History C 
-1996 0-8444-0914-6 

D-DR History (General) and History of Europe (2001) 0-8444-1050-0 
DS-DX History of Asia, Africa, Australia, New Zealand, etc. 

(1998) 0-8444-0964-2 
E-F History: America (2000)  0-8444-1036-5 
G Geography. Maps. Anthropology. Recreation (2005) 0-8444-1091-8 

Geographic Cutter Numbers G Tables 
Tables G1548 - G9804  

H Social Sciences (2007) 978-0-8444-1161-3 
J 

Political Science (2006 0-8444-1153-1 
K Law (General) (2005) 0-8444-1144-2 
K Tables Form Division Tables For Law (2005) 0-8444-1145-0 
KB 

Religious Law (2004) 0-8444-1120-5 
KD Law of the United Kingdom and Ireland (1998) 0-8444-0968-5 
KDZ, KG-KH Law of the Americas, Latin America, and the West 

Indies (2000) 0-8444-1025-X 
KE Law of Canada (1999) 0-8444-0984-7 
KF Law of the United States (2005) 0-8444-1139-6 
KJ-KKZ Law of Europe (2000) 0-8444-1011-X 
KJV-KJW Law of France (1999) 0-8444-0995-2 
KK-KKC Law of Germany (2000) 0-8444-1038-1 
KL-KWX Law of Asia and Eurasia, Africa, Pacific Area and 

Antarctica (2001)  0-8444-1051-9 
KZ Law of Nations (1998) 0-8444-0969-3 
L Education (2005) 0-8444-1138-8 
 

M Music and Books on Music (1998) 0-8444-0981-2 
Fine Arts (1996) N 
 0-8444-0907-3 

P-PZ Tables 
Language and Literature Tables (2006) 0-8444-1094-2 
Philology and Linguistics P-PA 

(General). Greek Language and Literature. Latin 
Language and Literature (1997) 0-8444-0949-9 

PB-PH Modern European Languages (2005) 0-8444-1124-8 
PJ-PK Oriental Philology and Literature, Indo-Iranian 

Philology and Literature (2005) 0-8444-1120-0 
PL-PM Languages of Eastern Asia, Africa, Oceania. 

Hyperborean, Indian, and Artificial Languages 
(2006) 0-8444-1129-9 

PN Literature (General) (2004) 0-8444-1116-7 
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PQ French, Italian, Spanish, and Portuguese Literatures 
(2004) 0-8444-1118-3 

PR, PS, PZ English and American Literature. Juvenile Belles 
Lettres (2005) 0-8444-1087-X 

PT German, Dutch, and Scandinavian Literatures 
(2005) 0-8444-1125-6 

Q Science (2004) 0-8444-1086-1 
R Medicine (1999) 0-8444-1004-7 
S Agriculture (1996) 0-8444-0915-4 
T Technology (1999) 0-8444-1005-5 
U-V Military Science. Naval Science (1996) 0-8444-0926-X 

Bibliography. Library Science. 
Information Resources. (2006) 

Z 

  0-8444-1146-9 
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