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Metodika pro věcný popis a třídění historické teologické literatury 

Úvod 

Jedním z úkolů projektu NAKI „Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén“, 

jehož hlavním řešitelem se stala Moravská zemská knihovna v Brně, je i elektronické 

zpracování části benediktinské klášterní knihovny – historického knihovního sálu 

(přibližně 18 000 svazků starých tisků). S retrokonverzí i jmennou rekatalogizací má 

Moravská zemská knihovna dlouholeté zkušenosti. V rámci řešení Výzkumného 

záměru Historické fondy Moravské zemské knihovny v Brně, zpracovala celý svůj 

historický fond a poprvé v rámci nového projektu NAKI přistoupila k věcnému 

zpracování. Plánovaným výstupem je metodika pro věcný popis historické teologické 

literatury. Záměrem bylo vypracovat tuto metodiku již s ohledem na nová 

katalogizační pravidla RDA. Jejich plánované uvedení do knihovnické katalogizační 

praxe v České republice však nebylo dosud realizováno. V době odevzdání tohoto 

rukopisu (březen 2015) nebyla ještě nová pravidla ve věcné katalogizaci k dispozici.  

Z materiálů, které jsou dosud zpřístupněny na webových stránkách Národní 

knihovny, vyplývá, že změny ve věcném popisu nebudou pravděpodobně tak 

rozsáhlé, jako v popise jmenném. 

Moravská zemská knihovna v Brně využívá knihovnický elektronický systém Aleph. 

Katalogizuje podle pravidel AACR2R a doporučení ISBD ve výměnném formátu 

MARC21. Při vyplňování selekčních údajů kontroluje soubory národních autorit a 

důsledně dodržuje stanovené autoritní formy. Při výběru termínů se řídí hlediskem co 

nejužšího pojmového vyjádření jednotlivých obsahových témat dokumentu. Systém 

národních autorit řeší jednotlivé sémantické vztahy nadřazených, podřazených a 

asociovaných termínů. 

Záměrem předkládané metodiky je prostřednictvím stručného návodu a příkladů 

pomoci odborníkům a znalcům problematiky třídění teologické literatury (lze uplatnit i 

obecně pro literaturu různých témat) správně knihovnicky zapsat věcné selekční 

údaje zpracovaného dokumentu ve formátu MARC21 a podle pravidel AACR2R. 

Předpokladem je základní znalost pravidel, interpunkce ISBD a zásad tvorby věcných 

selekčních údajů. 
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Metodika vychází z katalogizační praxe věcného zpracování starých tisků. Neřeší 

problémy obsahové analýzy při věcném zpracování dokumentů ani přednosti i zápory 

jednotlivých typů indexačních a klasifikačních nástrojů. 

Struktura metodiky je následující: Po všeobecném úvodu následuje stručný přehled 

polí MARC21 pro zápis věcných selekčních údajů. Následuje výtah struktury 

jednotlivých polí z bibliografického formátu MARC21 doplněný příklady a 

okomentovaný v poznámce. Dále jsou připraveny konkrétní úplné příklady jmenného 

a věcného popisu z praxe. Na závěr doporučená literatura a internetové zdroje. 

 

Teologická literatura 

Vymezení pojmu „teologická literatura“ není vůbec jednoduché. Teologickou literaturu 

je možné chápat ve dvou rovinách. V  první, široké, se zabývá vztahem člověka 

k Bohu a Boha k člověku v celé šíři jeho života a dějin. V druhé, užší rovině, se jedná 

o definice dogmat, vysvětlování vztahů a souvislostí mezi člověkem a Bohem, 

vztahem jednotlivých osob svaté Trojice k Bohu mezi sebou navzájem. Teologická 

literatura zahrnuje všechny existující písemné jazykové projevy lidstva, které jsou 

věnovány otázce jakéhokoliv náboženského výkladu. Můžeme ji rozdělit na mnoho 

oborů a to podle různých hledisek. V českém kulturním kontextu se teologickou 

literaturou obvykle rozumí literatura křesťanská. Za křesťanskou literaturu můžeme 

označit písemnictví už z biblických dob. Nejdůležitější knihou křesťanství je Bible. 

Křesťanské texty doprovází život člověka od starověku, přes středověk, novověk až 

do současnosti. Pomineme-li soukromé či osobní knihovny, největší sbírky 

křesťanské literatury byly shromažďovány v církevních institucích – kostelích, 

klášterech, církevních školách, teologických fakultách univerzit. 

U nás, stejně jako v Evropě, byly první bohoslužebné a liturgické knihy uloženy 

v kostelích a klášterech. Vedle velkých konventních knihoven bývaly v klášterech 

knihovny opatské, knihovny noviců, osobní knihovny řeholníků v jednotlivých celách. 

Teologickou literaturu obsahovaly rovněž školní knihovny klášterních škol jezuitského 

a piaristického řádu. Hlavně do 18. století spadá rozvoj a rozkvět nových klášterních 

knihovních sálů, které byly vyzdobovány nástropními freskami a vybavovány novými 

skříněmi nebo regály, leckdy mistrnými ukázkami vzácné truhlářské, řezbářské, 

sochařské práce. Do rozvíjejícího se duchovního života v klášterech neblaze zasáhla 
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v roce 1773 císařovna Marie Terezie zrušením jezuitského řádu, ještě více pak 

rušení „neužitečných“ řádů a redukce „nepotřebných“ klášterů za císaře Josefa II. 

Nákupy laciných knih ze zrušených klášterů sice rozmnožily knihovní fondy těch 

zůstávajících, ale tyto ohromné přírůstky zůstávaly po další dlouhá desetiletí 

nezpracovány. Kdysi bohaté kláštery zchudly vlastním špatným hospodařením i 

pozemkovou reformou. Neměly tedy dostatek financí a většina klášterů trpěla 

chronickým nedostatkem řeholníků, místo knihovníka nebylo obsazováno. Omezená 

prostorová kapacita hlavních klášterních knihovních sálů nepočítala s růstem 

knihoven do 20. století, nově doplňovaný knihovní fond byl uložen většinou již mimo 

tyto knihovní sály. Značná část interiérových knihoven byla proto v roce 1950 při 

násilné sistaci klášterů již ve značném chaosu a nepořádku. 

Ze zrušených klášterních knihoven vznikly v 50. letech většinou svozové rezervní 

fondy, menší část zůstala dochována jako původní interiérové knihovny. V roce 1950 

bylo v Čechách a na Moravě celkem na 150 klášterních knihoven a v nich asi 

1 800 000 svazků knih. Kulturní komise Státního úřadu církevního dne 20. června 

1950 určila, které knihovny mohou zůstat jako kulturní a historické památky na svém 

místě (zůstalo 18 interiérových knihoven). Na základě stejného rozhodnutí převzalo 8 

státních studijních knihoven, podle tehdejšího správního rozdělení krajů, knižní 

materiál z ostatních zrušených klášterů. Zůstalo na jejich úvaze, jak s přiděleným 

svozovým materiálem naloží. Zásadou zachování jednotlivých historických celků se 

řídila např. Universitní knihovna v Brně (dnešní Moravská zemská knihovna). 

Svozový materiál roztřídila, klášterní knihovny, které měly historický materiál, 

rekonstruovala jako intaktní uzavřené celky podle původního systému signatur, kde 

to nebylo možné, tak nově uspořádala. Historický fond jednotlivých klášterních 

knihoven byl postupně katalogizován a umístěn v depozitářích. Některé klášterní 

knihovny se podařilo navrátit do původních interiérů. Téměř všechny pak byly 

navráceny v restitucích v 90. letech 20. století obnoveným církevním řádům. 

 

Jaké tedy bylo uspořádání klášterních knihoven? 

Klášterní knihovny obsahují nejen literaturu teologickou, vyskytují se zde i četná díla 

z dalších vědních oblastí. V hlavním knihovním sále byly uspořádány věcně podle 

oborů. Každý obor byl označen písmenem abecedy (celá skříň, či policový regál), 
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který se pak dále dělil na paprsky (jednotlivé police), kde byly většinou knihy 

uspořádány podle velikosti formátů v jedné nebo více řadách a označeny pořadovými 

čísly. Oborový systém uspořádání a stavění knih vyčerpával celou abecedu, nebo její 

část, v případě potřeby menšího počtu tříd, které v jednotlivých řádech vykazovaly 

určité odchylky v roztřídění. Nejdůležitější a čestné místo v knihovním sále zaujímal 

obor A – Bible, biblické konkordance. Dále následovaly další teologické obory – 

církevní otcové, dogmatická teologie, scholastická teologie, homiletická literatura, 

asketická literatura, hagiografie, kanonické právo, církevní historie atd. a posléze 

světské obory – filozofie, historie, světské právo, filologie, politika, zeměpis, 

hospodářství, matematika, fyzika, lékařství, pedagogika, klasická literatura… U 

některých řádů (např. dominikánů a minoritů) se kladl zvýšený důraz na kazatelskou 

činnost, proto také systém uspořádání nezačínal jako obvykle biblemi, nýbrž 

homiletickou literaturou. Každá klášterní knihovna měla různý počet tříd, který 

vycházel z prostorových možností interiéru a množství titulů jednotlivých oborů 

v dané knihovně. V průběhu desetiletí, někde i staletí, budování klášterní knihovny 

docházelo k přeskupování a přesunům mezi jednotlivými obory podle aktuální 

potřeby. Vedle reprezentativního hlavního knihovního sálu byly také další nové 

přírůstky umisťovány do přilehlých místností či skladišť, které mohly, ale také 

nemusely již dodržovat oborový systém třídění knih. 

 

Oborové třídění hlavního knihovního sálu benediktinské klášterní knihovny 

v Rajhradě 

A – bible, biblická konkordance (čelně proti vchodu) 

B, D, F, H – teoretická teologie, církevní otcové (regály po levé straně sálu) 

C, E – teologie praktická, homiletika (regály po pravé straně sálu) 

G, I – zeměpis, historie, pomocné vědy historické (regály po pravé straně sálu) 

K – kanonické právo (regál na levé straně) 

L – církevní historie (regál na pravé straně) 

M – filozofie (na galerii v průčelí) 
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N – matematika (galerie) 

O – hospodářství, ekonomie (galerie) 

P – fyzika (galerie) 

R – asketika (galerie) 

S – pedagogika, varia (galerie, dříve O) 

T – právo (galerie) 

V – filologie (galerie) 

W – lékařství (předsíň, dříve R) 

X – literární historie (předsíň, dodatečně přidaný regál) 

Y – teologie (předsíň, dodatečně přidaný regál) 

Z – teologie (galerie, dodatečně přidaný regál) 
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Věcné třídění historické teologické literatury 

Jak již z předchozího vyplývá, základní třídění teologické literatury bylo již 

v samotném oborovém uspořádání klášterní knihovny. Z dnešního pohledu ovšem 

velice obecné (paralelu ovšem můžeme hledat v dnešním poli 072 – Konspekt). 

„Vědeckému“ podrobnému třídění nebylo ovšem přáno „v éře socialismu“, kdy jedním 

slovem označovaná „teologická či náboženská“ literatura se neslučovala s učením 

marxismu-leninismu a tudíž jí nebyla věnována patřičná pozornost. Jediným 

důvodem ovšem nebyla pouze tato idea, ale i fakt, že teologická literatura, obsažená 

zejména v historických knihovních fondech různých institucí, nebyla v České 

republice dostatečně evidována. Mnohdy chyběl i základní jmenný popis a věcné 
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třídění bylo použito pouze v rejstříku některých speciálních bibliografií (soupisů 

rukopisů, prvotisků, tisků 16. století atd.). Konec 20. a začátek 21. století přinesl 

velkou změnu do katalogizační práce – elektronické zpracování, budování katalogů a 

databází, otevřený a volný přístup k informacím prostřednictvím internetu. I 

„konzervativní“ knihovědci začínají využívat výhody elektronické evidence a začíná 

„nová“ éra zpracování historických fondů. Nejdříve retrokonverze (přepis lístků), 

později rekatalogizace (práce s knihou v ruce). Své historické sbírky zpracovala 

Vědecká knihovna v Olomouci, Moravská zemská knihovna v Brně, postupně 

elektronicky zpřístupňuje své historické fondy Národní knihovna v Praze, Knihovna 

Národního muzea a další. Elektronická evidence historických fondů je stále 

zaměřena spíše na katalogizaci jmennou. Již velice podrobnou, která zachycuje 

individuální prvky každé popisované jednotky, jako je vazba, provenienční a 

marginální přípisy, defekty atd., často i doplněnou obrazovou přílohou (např. titulního 

listu). Věcné zpracování je zatím minimálního rozsahu, omezuje se většinou jen na 

Konspekt, kde je uveden znak 094 – Staré tisky. I tak je zpracování historických 

fondů odborně i časově náročné. Navíc jsou historické fondy v České republice 

rozptýleny v různých světských i církevních institucích – v knihovnách, archivech, 

muzeích, v klášterech, na farách atd.  Každá instituce nemá k dispozici knihovnický 

systém a odborníky, kteří by historické fondy zpracovali a toto velice cenné kulturní 

dědictví zpřístupnili badatelům i laické veřejnosti. 

Podobná je situace i v zahraničí. Pokud si prohlédneme zahraniční databáze na 

internetu, najdeme na různé úrovni jmenně katalogizované historické fondy. Co se 

týká věcného zpracování, objevíme daleko méně záznamů a spíše klíčová slova 

(předmětová hesla) např. typu „ teological literature“ či „theologischen Literatur“, než 

sofistikované věcné zpřístupnění.  Věcné zpracování jak u nás, tak v zahraničí, 

v oblasti zpřístupnění historických fondů, za jmennou katalogizací výrazně zaostává.  

Věcné zpracování historického fondu hlavního sálu klášterní knihovny v Rajhradě 

bylo „prvním pokusem“ o plnohodnotné věcné zpřístupnění historického knihovního 

fondu. Vyzkoušeli jsme v praxi, jak obtížné je provést obsahovou analýzu 

dokumentu, jak časově náročné je získané informace zapsat podle pravidel AACR2R 

do katalogizačního formátu MARC21. Získané zkušenosti a poznatky jsme se 

pokusili uplatnit a zobecnit ve vytvořené metodice. 
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Stručný přehled polí MARC 21  

(věcné zpracování knih) 

008 Údaje pevné délky (NO) 

043 Kód geografické oblasti (NO) 

045 Časové období obsahu dokumentu (NO) 

072 Skupina Konspektu (O) 

080 Mezinárodní desetinné třídění (O) 

600 Vedlejší věcné záhlaví – osobní jméno (O) 

610 Vedlejší věcné záhlaví – jméno korporace (O) 

611 Vedlejší věcné záhlaví – jméno akce (O) 

630 Vedlejší věcné záhlaví – unifikovaný název (O) 

648 Vedlejší věcné záhlaví – chronologický termín (O) 

650 Vedlejší věcné záhlaví – věcné téma (O) 

651 Vedlejší věcné záhlaví – geografické jméno (O) 

653 Rejstříkový termín – volně tvořený termín (O) 

654 Vedlejší věcné záhlaví – fasetově strukturované věcné téma (O) 

655 Rejstříkový termín – žánr/forma (O) 

656 Rejstříkový termín – povolání (O) 

657 Rejstříkový termín – funkce (O) 

658 Rejstříkový termín – zaměření materiálu (O) 

69X Lokální věcné selekční údaje 
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Poznámky 

V katalogizační praxi při věcném zpracování historické teologické literatury nebyla 

některá pole MARC21 využita, proto nejsou zařazena a popsána v příkladech. Jedná 

se o pole: 611, 654, 656, 657, 658, 69X. Blíže k těmto polím: MARC21. Bibliografický 

formát. 1. české vyd. Praha: Národní knihovna ČR, 2003. 2 sv. ISBN 80-7050-427-7. 

Blok polí 6XX obsahuje vedlejší věcná záhlaví a další termíny, vzniklé věcnou 

analýzou obsahu dokumentu. Většina těchto polí obsahuje předmětová hesla a 

termíny, které jsou převzaty ze Souborů národních autorit (jmenných a věcných).  

Soubor národních autorit obsahuje: 

jména osobní  

korporace, konference 

unifikované názvy 

věcné téma (rejstřík i pro anglické ekvivalenty) 

geografické termíny 

chronologický údaj 

formální deskriptor (rejstřík i pro anglické ekvivalenty) 

MDT 

skupiny Konspektu 

Místo vydání – staré tisky 
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Struktura věcných polí bibliografického záznamu podle MARC 21 s dílčími 

příklady 

008 Údaje pevné délky (NO) 

Pole nemá žádné indikátory a podpole, údaje jsou definovány pozicí v závislosti na 

typu dokumentu. Věcného zpracování knih (BK) se dotýkají pozice 22, 24-27, 33, 34. 

22 Uživatelské určení 

# není znám nebo specifikován 

a předškolní 

b mladší děti 

c starší děti 

d mladiství 

e dospělí 

f specialisté  

g všeobecně 

j děti a mládež 

I kód se neuvádí 

Pozici 22 jsme při práci s historickými fondy obsadili kódem f. 

24-27 Povaha obsahu 

# nespecifikován 

a referáty/resumé 



 

14 
 

b bibliografie 

c katalogy 

d slovníky 

e encyklopedie 

f příručky  

g právnické články 

i rejstříky 

j patentové dokumenty 

k diskografie 

l legislativa 

m disertace 

n literární přehledy z určitého vědního oboru 

o recenze 

p programové texty 

q filmografie 

r adresáře 

s statistiky 

t technické zprávy 

u standardy/specifikace 

v právnické kauzy a poznámky ke kauzám 
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w přehledy a výběry z právnických materiálů 

z smlouvy 

I kód se neuvádí 

Pozice 24-27 je zaměřena spíše na soudobé materiály. V oblasti historické teologické 

literatury byly tyto pozice minimálně obsazeny kódy (c, d, e, f). 

33 Literární forma 

0 nejedná se o beletrii (bez další specifikace) 

1 beletrie (bez další specifikace) 

c kreslené seriály 

d dramata 

e eseje 

f romány 

h humoristická díla, satiry atd. 

i dopisy 

j povídky 

m smíšené formy 

p poezie 

s projevy 

u není znám 

I kód se neuvádí 
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Výběr kódů obvykle odpovídá údajům uváděným v poli 655 – Rejstříkový termín – 

žánr/forma. Pozici 33 jsme při práci s historickou teologickou literaturou obsadili 

kódem 0. 

34 Biografie 

# nejedná se o biografii 

a autobiografie 

b individuální biografie 

c skupinová biografie 

d obsahuje biografické informace 

I kód se neuvádí 

Výběr kódů obvykle odpovídá údajům uváděným v poli 655 – Rejstříkový termín – 

žánr/forma. 

Příklady 

008 pozice 34 b   [655 7 $abiografie 7fd131909 $2czenas] 
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043 Kód geografické oblasti (NO) 

Pole obsahuje kódy geografických oblastí pro oblast související se záznamem. Výběr 

kódů obvykle odpovídá údajům uváděným v poli 651 nebo údajům uváděným v 

podpoli $z. 

Indikátory 

Indikátory nejsou definovány, pozice jsou prázdné. 

Podpole 

$a Kód geografické oblasti (O) 

$b Lokální kód geografické oblasti (O)  

$2 Zdroj lokálního kódu (O)  

Příklady 

$ae-xr- - -    [Česko] 

$ae-x- - -$be-xr-jm$2czenas [Česko – Jihomoravský kraj] 

$ae-au- - -     [Rakousko] 

$ae-fr- - -$ae-gw- - -  [Francie a Německo] 

Poznámky 

Kódy se v poli 043 uvádějí v pořadí podle důležitosti, obvykle ve stejném pořadí jako 

v polích bloku 6XX. 

Podpole $a obsahuje sedmiznakový kód geografické oblasti MARC Code List for 

Geographic Areas. Opakované kódy se zapisují do opakovaného výskytu podpole 

$a. 
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Podpole $b obsahuje kód lokální oblasti, který se vytváří připojením místního kódu 

k již vytvořenému kódu geografické oblasti. Každý lokální kód se zapisuje do 

opakovaného výskytu podpole $b. Standardní kód geografické oblasti se uvádí v 

podpoli $a. 

Podpole $2 obsahuje kód identifikující zdroj lokálního kódu, používá se jen v případě 

výskytu podpole $b. 

Více: Věcné zpracování. Věcné autority. Geografické kódy na http://text.nkp.cz/o-

knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/roztridit/geogrkody 

Podrobnější popis podpolí viz MARC 21. 
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045 Časové období obsahu dokumentu (NO) 

Toto pole obsahuje kód časového období (podpole $a), nebo formátované datum 

(podpole $b či $c) související s obsahem popisné jednotky, pro níž se záznam 

vytváří. 

Indikátory 

První indikátor: typ časového období v podpoli $b či $c 

# (prázdný) Podpole $b či $c není přítomno 

0 Jedno datum/čas 

1 Více dat/časů 

2 Rozmezí dat/časů 

Druhý indikátor: nedefinován 

Podpole 

$a Kód časového období (O) 

$b Formátované datum z období 9999 před n.l. až roky n.l. (O) 

$c Formátované datum pro období před rokem 9999 před n.l. (O)  

Podpole $a 

Obsahuje čtyřznakový kód převzatý z tabulky kódů časového období. Kód časového 

období se zapisuje do samostatného výskytu podpole $a. 

V případě dat ze sloupce Před n. l. malá písmena reprezentují tisíciletí a číslice 

století. Není-li století či období známo, použije se namísto číslice spojovník (-). 

V případě či období jednoho století se dvouznakový kód opakuje, aby byly zaplněny 

všechny požadované čtyři pozice. 
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V případě našeho letopočtu malé písmeno reprezentuje století, číslice 0-9 se doplňují 

pro označení dekády. Není-li dekáda známa, použije se namísto číslice spojovník. 

V případě jednoho roku či období v rámci jedné dekády se dvouznakový kód 

opakuje, aby byly zaplněny všechny požadované čtyři pozice. 

 

Tabulka 

Kódy časového období 

Před n. l.       Náš letopočet 

Kód  Období     Kód  Období 

(Doplňte 0-9 … ke každému 

abecednímu znaku pro 

označení dekády) 

a0 před 2999       e  1 -99 

b0 2999-2900       f 100-199 

b1 2899-2800       g 200-299 

b2 2799-2700       h 300-399 

b3 2699-2600       i 400-499 

b4 2599-2500       j 500-599 

b5 2499-2400       k 600-699 

b6 2399-2300       l 700-799 

b7 2299-2200       m 800-899 

b8 2199-2100       n 900-999 
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b9 2099-2000       o 1000-1099 

c0 1999-1900       p 1100-1199 

c1 1899-1800       q 1200-1299 

c2 1799-1700       r 1300-1399 

c3 1699-1600       s 1400-1499 

c4 1599-1500       t 1500-1599 

c5 1499-1400       u 1600-1699 

c6 1399-1300       v 1700-1799 

c7 1299-1200      w 1800-1899 

c8 1199-1100      x 1900-1999 

c9 1099-1000      y 200-2009 

d1 899-800 

d2 799-700 

d3 699-600 

d4 599-500 

d5 499-400 

d6 399-300 

d7 299-200 

d8 199-100 

d9 99-1 
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Příklady 

045   $as1s1    [648  4 $a1415] 

045  $as-s-    [648  7 $a15. stol. $7ch460553 $2czenas] 

045  $au-v-    [648  7 $a17.-18. stol. $7ch757024 $2czenas] 

045  $at4t6 [61027 $aKatolická církev. $b Tridentský koncil 

$d (1545-1563) $7kn20020418032 $2czenas] 

045  $au-u- [65007 $acírkevní dějiny $7ph114283 $y17. stol. 

$2czenas] 

Poznámky 

Podpole $b a $c podrobněji viz Manuál MARC21 

Podrobnější popis podpolí viz MARC 21. 

Rozhodnutí pracovní skupiny pro věcné zpracování, že pole 045 obsahuje jen jeden 

interval, zahrnující celé časové období obsažené v dokumentu není v katalogizační 

praxi důsledně dodržováno. Pole 045 obsahuje více podpolí $a, které vyjadřují různá 

časová období jednotlivých témat obsažených v celém dokumentu. 
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072 Skupina Konspektu (O) 

Pole obsahuje údaj skupiny Konspektu, do které je obsah dokumentu zařazen. Pole 

072 se opakuje, jsou-li dokumentu přiděleny dvě skupiny Konspektu. Druhý indikátor 

má hodnotu 7, podpole $2 obsahuje údaj Konspektu označující používané 

kategorizační schéma. 

Indikátory 

První indikátor: nedefinován 

Druhý indikátor: kód zdroje 

7 Zdroj specifikován v podpoli $2 

Podpole 

$a Klasifikační znak skupiny Konspektu (NO) 

$x Slovní vyjádření skupiny Konspektu (NO) 

$2 Kód zdroje (NO) 

$9 Pořadové číslo předmětové kategorie (NO) 

Příklady 

Skupiny Konspektu pro třídu 2 – Náboženství  

072 7 $a2  $xNáboženství $2Konspekt $95 

072 7 $a2-1 $xPřirozená teologie. Náboženská filozofie$2Konspekt $95 

072 7 $a2-23/-27 $xBible. Biblistika $2Konspekt $95 

072 7 $a2-74 $xNáboženské právo. Církevní právo $2Konspekt $95 

072 7 $a21 $xPrehistorická a primitivní náboženství $2Konspekt $95 
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072 7 $a22/24 $xNáboženství Dálného východu. Indická náboženství. Hinduismus. 

Buddhismus $2Konspekt $95 

072 7 $a25 $xNáboženství, mytologie, kulty $2Konspekt $95 

072 7 $a26 $xJudaismus $2Konspekt $95 

072 7 $a27 $xKřesťanství. Křesťanská církev všeobecně. Eklesiologie $2Konspekt 

$95 

072 7 $a27-1/-2 $xKřesťanská teologie. Dogmatická teologie $2Konspekt $95 

072 7 $a27-4 $xPraktická teologie. Morální teologie $2Konspekt $95 

072 7 $a27-46/-48 $xPastorální teologie $2Konspekt $95 

072 7 $a27-5$xLiturgie. Křesťanské umění a symbolika. Duchovní život $2Konspekt 

$95 

072 7 $a27-78 $xKřesťanská sdružení, spolky a organizace. Řeholní řády 

$2Konspekt $95 

072 7 $a27-9 $xDějiny křesťanské církve $2Konspekt $95 

072 7 $a271/279 $xKřesťanské církve, sekty, denominace $2Konspekt $95 

072 7 $a28 $xIslám $2Konspekt $95 

072 7 $a29 $xModerní duchovní hnutí $2Konspekt $95 

Poznámky 

Podrobnější popis podpolí viz MARC 21. 

Při použití pole 072 v katalogizační praxi v České republice je závazné používat 

autoritní soubor skupin Konspektu Národní knihovny, který musí být dodržován.  
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Dvě skupiny Konspektu se přidělují: 

1. spadá-li obsah dokumentu do dvou odlišných tematických oblastí a nelze určit 

převládající tematickou oblast – používá se jen ve výjimečných případech 

2. k vyjádření určitých formálních charakteristik (v pořadí druhý znak skupiny 

Konspektu, jako první se vždy uvádí hlavní téma dokumentu, tedy obor) 

učebnic 

jazykových slovníků 

bibliografií 

biografií 

literatury pro děti 

rukopisů, starých tisků a vzácných dokumentů 

072 7 $a09 $xRukopisy, prvotisky, staré tisky. Vzácná a pozoruhodná díla 

$2Konspekt $912 

072 7 $a093 $xPrvotisky $2Konspekt $912 

072 7 $a094 $xStaré tisky $2Konspekt $912 

072 7 $a094.5 $xTisky (19. století) $2Konspekt $912 

072 7 $a095/096 $xVzácná díla $2Konspekt $912 
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080 Mezinárodní desetinné třídění (O) 

Pole obsahuje znak Mezinárodního desetinného třídění (MDT). Pole 080 se 

opakuje, je-li potřeba přidělit popisné jednotce více znaků MDT. 

Indikátory 

První indikátor: Typ vydání 

0 Úplné vydání 

1 Zkrácené vydání 

Druhý indikátor: nedefinován 

Podpole 

$a Klasifikační znak MDT (NO) 

$b Číslo jednotky (NO) Doplněné za účelem rozlišení jednotek se stejným znakem 

$x Pomocný znak (O) Zpřesňuje obsah vyjádřený hlavním znakem (např. forma) 

$2 Vydání (NO) Obsahuje text/kód označující vydání MDT. 

Kód MRF označuje znaky MDT v rozsahu MRF (Master Reference File) 

Kód MRF-sel označuje Vybrané znaky MDT 

Kód undef označuje nerozlišené znaky MDT 

Kódovník pro varianty MDT 

u úplné vydání (FID 419 + doplňky a změny) 

s střední vydání (FID 590, Matica slovenská 1981) 

v vybrané znaky (MAKS v. 1.1, NK ČR 1993) 
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z výtah pro veřejné knihovny (FID 640, Praha 1987) 

h hrubší třídění na úrovni jednotlivých oborů nebo i komplexů oborů 

(např. 51, 52, 53 …, v krajním případě jen 5) 

MRF MDT-MRF 

MRF-sel vybrané znaky MDT-MRF 

undef nerozlišené znaky MDT 

Příklady 

080   $a27-789.5 $2MRF   [65007 $ajezuité $7ph121349 $2czenas]  

080   $a27-528  $2MRF   [65007 $akřesťanská liturgie$7ph135474 $2czenas]  

080   $a2-46  $2MRF   [65007 $apastorální teologie $7ph123991$2czenas]  

080   $a2-788.3 $2MRF   [65007 $ažebravé řády $7ph127915 $2czenas]  

080   $a(436.4) 094 $2MRF  [651 7 $aMariazell (Rakousko) $7ge188159  

     $2czenas]           

080   $a(437.325) $2MRF   [651 7 $aOlomouc (Česko : oblast) $7ge128534  

     $2czenas] 

080   $a(0.032) $2MRF   [655 7 $arukopisy 7fd202217 $2czenas]  

080   $a(0.068)094 $2MRF  [655 7 $astaré tisky $7fd422076 $$2czenas]  

Poznámky 

Více: Znaky MDT na http://cz.udc-hub.com/cs/login.php   

 nebo http://www2.nkp.cz/mdt/index.htm 

http://www2.nkp.cz/mdt/index.htm
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Podrobnější popis podpolí viz MARC 21. 

Každé pole bloku 6XX má své pole 080. Pole 080 se skládají ve stejném pořadí jako 

je blok 6XX polí. 

Autority NK (věcné téma, geografické termíny, formální deskriptory) obsahují i znaky 

MDT. Obecnější téma může však obsahovat více znaků MDT. Katalogizátor musí 

vždy vybrat příslušný znak MDT, který odpovídá obsahu dokumentu.  
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600 Vedlejší věcné záhlaví – osobní jméno (O) 

Pole obsahuje osobní jméno, které je předmětem obsahu dokumentu a které se 

používá jako vedlejší věcné záhlaví. Vedlejší věcná záhlaví se vytvářejí 

v bibliografickém záznamu za účelem zpřístupnění záznamu prostřednictvím 

zavedených standardů a zásad věcné katalogizace. Forma a zápis údajů jsou 

shodné se zápisem údajů ve jmenném zpracování dokumentů.  

V katalogizační praxi MZK se věcná zpřesnění v rámci tohoto pole nepoužívají. 

Informace zpřesňující osobní jméno z hlediska tematického, geografického a 

chronologického se uvádějí v zobecňujícím hesle (pole 650 – věcné téma), do 

kterého se zapisuje příslušná kategorie osob. 

V systémech deskriptorového typu se tyto informace člení do příslušných polí: 648 

(chronologický termín), 650 (věcné téma), 651 (geografické jméno). 

Hodnota 2. indikátoru označuje heslář/tezaurus použitý při výběru věcného záhlaví. 

Hodnota 2. indikátoru je 4, kód zdroje se v podpoli $2 neuvádí. 

Hodnota 2. indikátoru je 7, podpole $2 obsahuje údaj czenas, který označuje soubor 

věcných autorit NK ČR. 

Indikátory 

První indikátor: indikátor formy jména 

0 Jméno se uvádí pod rodným (křestním) jménem 

1 Jméno se uvádí pod příjmením 

3 Jméno se uvádí pod jménem rodu (rodiny) 

Druhý indikátor: heslář/tezaurus 

4 Zdroj nespecifikován 
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7 Zdroj specifikován v podpoli $2 

Podpole 

$a Osobní jméno (NO) 

$b Římské číslice (NO) 

$c Doplňky ke jménu jiné než data (O) 

$d Data související se jménem (NO) 

$e Slovní označení role (O) 

$f Data související s dílem (NO) 

$g Další různé informace (NO) 

$k Podzáhlaví pro formu (O) 

$l Jazyk díla (NO) 

$n Číslo části/sekce díla (O) 

$p Název části/sekce díla (O) 

$q Rozpis iniciál rodného jména nebo úplnější forma jména (NO) 

$s Verze (NO) 

$t Název díla (NO) 

$v Formální zpřesnění (O) 

$x Všeobecné zpřesnění (O) 

$y Chronologické zpřesnění (O) 
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$z Geografické zpřesnění (O) 

$2 Zdroj záhlaví nebo termínu (NO) 

Interpunkce 

$aOsobní jméno, $cDoplňky ke jménu jiné než data 

$aOsobní jméno, $dData související se jménem 

$aOsobní jméno $bŘímské číslice, $dData související se jménem 

$aOsobní jméno, $cDoplňky ke jménu jiné než data, $dData související se jménem 

$aOsobní jméno $q(Rozpis iniciál rodného/křestního jména), $dData související se 

jménem 

$aOsobní jméno, $cDoplňky ke jménu jiné než data $q(Rozpis iniciál 

rodného/křestního jména) 

$aOsobní jméno, $dData související se jménem. $tNázev díla 

$aOsobní jméno, $dData související se jménem. $tNázev díla. $fData související s 

dílem 

$aOsobní jméno, $dData související se jménem. $tNázev díla. $kPodzáhlaví pro 

formu. $fData související s dílem 

$aOsobní jméno, $dData související se jménem. $tNázev díla. $pNázev části/sekce 

díla 

$aOsobní jméno. $tNázev díla. $pNázev části/sekce díla. $fData související s dílem 

$aOsobní jméno $q(Rozpis iniciál rodného/křestního jména), $dData související 

se jménem. $tNázev díla. $nČíslo části/sekce díla, $pNázev části/sekce díla 

 

 



 

32 
 

Příklady 

60007 $aBenedikt z Nursie, $csvatý, $dca 1010-970 př. Kr. $7jn20010525328 

$2czenas 

60007 $aDavid, $cžidovský král, $dca480-ca 543 $7jn19990000660 $2czenas 

60007 $aFrantišek z Assisi, $csvatý, $d1182-1226 $7jn19990210221 $2czenas 

60017 $aHus, Jan, $dca 1371-1415 $7jk01043287 $2czenas 

60007 $aIgnác z Loyoly, $csvatý, $d1491-1556 $7jn20000700771 $2czenas 

60007 $aJan Nepomucký, $csvatý, $dca 1340-1393$7jn20000728449 $2czenas 

60017 $aKomenský, Jan Amos, $dca 1592-1670. $tJanua rerum reserata. $lČesky 

$7aun2008448047 $2czenas 

60017 $aLuther, Martin, $dca 1483-1546 $7jn19990005235 $2czenas 

60003 $aMedici (rod) $7jx20060403059 $2czenas 

60007 $aŘehoř $bI., $cpapež, $dca540-604 $7ola2002153698 $2czenas 

Příklady zobecňujícího hesla (pole 650 – věcné téma) k personálnímu záhlaví  

60007 $aPavel $bV., $cpapež, $d1550-1621 $7jn20011024200 $2czenas 

65007 $apapežové $7ph123939 $y17. stol. $2czenas 

Poznámky 

Podrobnější popis podpolí viz MARC 21. 

Doporučuji využívat Souborů národních autorit. 
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610 Vedlejší věcné záhlaví – jméno korporace (O) 

Pole obsahuje jméno korporace, které je předmětem obsahu dokumentu a které se 

používá jako vedlejší věcné záhlaví. Vedlejší věcná záhlaví se vytvářejí 

v bibliografickém záznamu za účelem zpřístupnění záznamu prostřednictvím 

zavedených standardů a zásad věcné katalogizace. Forma a zápis údajů jsou 

shodné se zápisem údajů ve jmenném zpracování dokumentů. 

V katalogizační praxi MZK se věcná zpřesnění v rámci tohoto pole nepoužívají. 

Informace zpřesňující jméno korporace z hlediska tematického, geografického a 

chronologického se uvádějí v zobecňujícím hesle (pole 650 – věcné téma), do 

kterého se zapisuje příslušná kategorie osob. 

V systémech deskriptorového typu se tyto informace člení do polí k tomu určených: 

648 (chronologický termín), 650 (věcné téma), 651 (geografické jméno). 

Hodnota 2. indikátoru označuje heslář/tezaurus použitý při výběru věcného záhlaví. 

Hodnota 2. indikátoru je 4, kód zdroje se v podpoli $2 neuvádí. 

Hodnota 2. indikátoru je 7, podpole $2 obsahuje údaj czenas, který označuje soubor 

věcných autorit NK ČR. 

Indikátory 

První indikátor: indikátor formy jména 

0 Invertovaná forma jména (není příliš obvyklé) 

1 Jméno jurisdikce 

2 Jméno v přímém pořadí 

Druhý indikátor: heslář/tezaurus 

4 Zdroj nespecifikován 

7 Zdroj specifikován v podpoli $2 
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Podpole 

$a Jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek (NO) 

$b Podřízená složka (O) 

Sc Místo konání akce (NO) 

$d Datum konání akce nebo podpisu smlouvy (O) 

$f Data související s dílem (NO) 

$g Další různé informace (NO) 

$k Podzáhlaví pro formu (O) 

Sl Jazyk díla (NO) 

$n Číslo části/sekce/akce (O) 

$p Název části/sekce díla (O) 

$s Verze (NO) 

$t Název díla (NO) 

$v Formální zpřesnění (O) 

$x Všeobecné zpřesnění (O) 

$y Chronologické zpřesnění (O) 

$z Geografické zpřesnění (O) 

$2 Zdroj záhlaví nebo termínu (NO) 

Interpunkce 

$aJméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek 
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$aJméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek (kvalifikátor) 

$aJméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek (kvalifikátor). $bPodřízená 

složka 

$aJméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek. $bPodřízená 

složka$n(Číslo části/sekce akce : $dDatum konání akce : $cMísto konání akce) 

$aJméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek. $bPodřízená složka 

$d(Datum konání akce : $cMísto konání akce) 

$aJméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek. $tNázev díla. $fData 

související s dílem 

$aJméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek. $kPodzáhlaví pro formu. 

$nČíslo části/sekce díla 

$aJméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek. $bPodřízená složka 

(kvalifikátory). $tNázev díla. $kPodzáhlaví pro formu. $fData související s dílem 

$aJméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek. $tNázev díla. $pNázev 

části/sekce díla 

Příklady 

61027 $aKatolická církev. $bArcidiecéze olomoucká $7kn20020322470 $2czenas 

61027 $aKatolická církev. $b Tridentský koncil $d (1545-1563) $7kn20020418032 

$2czenas 

61027 $aKlášter premonstrátů (Louka, Znojmo, Česko) $7mzk2005280261 

$2czenas 

61027 $aKlášter Rajhrad $7kn20050116001 $2czenas 

61027 $aKostel sv. Petra a Pavla (Rajhrad, Česko) $7mzk2005304641 $2czenas 
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Poznámky 

Podrobnější popis podpolí viz MARC 21.  

Doporučuji využívat Souborů národních autorit. 

Doporučené typy institucí, pro které se vytváří korporativní záhlaví ve věcném popisu 

pro oblast historické teologické literatury: církve a jejich organizační složky, kaple, 

katedrály, kláštery, kostely, opatství … 
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630 Vedlejší věcné záhlaví – unifikovaný název (O) 

Pole obsahuje unifikovaný název díla (anonymního), které je předmětem obsahu 

dokumentu a jehož název se používá jako vedlejší věcné záhlaví. Forma a zápis 

údajů jsou shodné se zápisem údajů ve jmenném zpracování dokumentů. 

V katalogizační praxi MZK se věcná zpřesnění v rámci tohoto pole nepoužívají. 

Informace zpřesňující název díla z hlediska tematického, geografického a 

chronologického se uvádějí v zobecňujících heslech v poli 650 (věcné téma). 

V systémech deskriptorového typu se tyto informace člení do příslušných polí: 648 

(chronologický termín), 650 (věcné téma), 651 (geografické jméno). 

Hodnota 2. indikátoru označuje heslář/tezaurus použitý při výběru věcného záhlaví. 

Hodnota 2. indikátoru je 4, kód zdroje se v podpoli $2 neuvádí. 

Hodnota 2. indikátoru je 7, podpole $2 obsahuje údaj „czenas“, který označuje 

soubor věcných autorit NK ČR. 

Indikátory 

První indikátor: vyloučení znaků z řazení 

0-9 Počet vyloučených znaků (čeština bez členu a 1. indikátor tedy 0) 

Druhý indikátor: heslář/tezaurus 

4 Zdroj nespecifikován 

7 Zdroj specifikován v podpoli $2 

Podpole 

$a Unifikovaný název (NO) 

$d Datum podpisu smlouvy (O) 

$f Data související s dílem (NO) 
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$g Další různé informace (NO) 

$k Podzáhlaví pro formu (O) 

$l Jazyk díla (NO) 

$n Číslo části/sekce díla (O) 

$p Název části/sekce díla (O) 

$s Verze (NO) 

$t Název díla (NO) 

$v Formální zpřesnění (O) 

$x Všeobecné zpřesnění (O) 

$y Chronologické zpřesnění (O) 

$z Geografické zpřesnění (O) 

$2 Zdroj záhlaví nebo termínu (NO) 

Interpunkce 

$aUnifikovaný název 

$aUnifikovaný název (kvalifikátor) 

[Vysvětlující kvalifikátor se používá k rozlišení stejného či podobného 

personálního, korporativního nebo jiného podobného unifikovaného názvu]. 

$aUnifikovaný název. $fData související s dílem 

$aUnifikovaný název. $nČíslo části/sekce díla, $pNázev části/sekce díla 

$aUnifikovaný název. $pNázev části/sekce díla. $pNázev části/sekce díla 
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Příklady 

63007 $aBible $7unn2006374667 $2czenas 

63007 $aBible. $ Česky. $sMelantrichova $7unn2012683896 $2czenas  

63007 $aBible. $pS.Z. $pDeuterokanonické knihy. $pKnihy Makabejské 

$7unn2006374722  $2czenas 

63007 $aBible. $pS.Z. $pJób $7unn2006374735 $2czenas 

63007 $aBible. $pS.Z. $pMojžíšova, 4. $7unn2006374751$2czenas 

63007 $aBible. $pS.Z. $pŽalmy $7unn2006374768 $2czenas 

63007 $aBible. $pN.Z. $7unn2006374670 $2czenas 

63007 $aBible. $pN.Z. $pEpištoly $7unn2006374682 $2czenas 

63007 $aBible. $pN.Z. $pEvangelia $7unn2006374683 $2czenas 

63007 $aHimmelschlüssel $7unn2011643582 $2czenas 

63007 $aSermones $7unn2013769354  $2czenas 

63007 $aŠamotulský kancionál $7unn2010565908 $2czenas 

Poznámky 

Podrobnější popis podpolí viz MARC 21. 

Doporučuji využívat Souborů národních autorit.  Národní autority mají velice dobře 

propracované unifikované názvy pro Bibli a její jednotlivé části.  Pozor, podpole $l 

v poli 630 se ve věcném zpracování na rozdíl od pole 130 ve jmenném zpracování 

nepoužívá. Výjimku tvoří dokumenty, které pojednávají o jazyku Bible z věcného 

hlediska -  např. o historii překladů (dějiny překladů Bible do slovanských jazyků nebo 

dějiny vydávání Bible v českém jazyce, apod.). Zde se podpole $l užívá. 
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648 Vedlejší věcné záhlaví – chronologický termín (O) 

Pole obsahuje chronologický termín použitý jako vedlejší věcné záhlaví. Forma a 

zápis údajů se řídí instrukcemi systému souboru věcných autorit NK ČR. 

V katalogizační praxi MZK se věcná zpřesnění v rámci tohoto pole nepoužívají. 

Informace zpřesňující chronologický termín z hlediska tematického, geografického 

a chronologického se podobně jako v systémech deskriptorového typu, člení do 

příslušných polí: 648 (chronologický termín), 650 (věcné téma), 651 (geografické 

jméno). Zpřesňující chronologické termíny podpole $y z polí 650 a 651 se zopakují 

do samostatného pole 648. 

Hodnota 2. indikátoru označuje heslář/tezaurus použitý při výběru věcného záhlaví. 

Hodnota 2. indikátoru je 4, kód zdroje se v podpoli $2 neuvádí. 

Hodnota 2. indikátoru je 7, podpole $2 obsahuje údaj czenas, který označuje soubor 

věcných autorit NK ČR. 

Indikátory 

První indikátor: nedefinován 

Druhý indikátor: heslář/tezaurus 

4 Zdroj nespecifikován 

7 Zdroj specifikován v podpoli 2 

Podpole 

$a Chronologický termín (NO) 

$v Formální zpřesnění (O) 

$x Všeobecné zpřesnění (O) 

$y Chronologické zpřesnění (O) 
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$z Geografické zpřesnění (O) 

$2 Zdroj záhlaví nebo termínu (NO) 

Příklady 

648  7 $a2. stol. př. Kr. $7ch460500 $2czenas 

648  4 $a1415 

648  7 $a15. stol. $7ch460553 $2czenas 

648  7 $a1601-1650 $7ch460570 $2czenas 

648  7 $a17. stol. $7ch460555  $2czenas 

648  7 $a17.-18. stol. $7ch757024 $2czenas 

Zápis chronologických údajů 

Chronologický údaj je možno zapsat dvojím způsobem: jako chronologické zpřesnění 

v podpoli $y nebo jako samostatný údaj v poli 648. 

Knihovny respektující minimální aplikační syntax, tj. minimální řetězce předmětových 

hesel, preferují zápis chronologického údaje jako chronologické zpřesnění v podpoli 

$y. 

Knihovnám používajícím systém izolovaných lexikálních jednotek - deskriptorů, 

autoritních termínů, volně tvořených klíčových slov - se doporučuje, aby tento údaj 

katalogizátor zapisoval v poli 648. 

Poznámky 

Podrobnější popis podpolí viz MARC 21. 

Doporučuji využívat Souborů národních autorit. 
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650 Vedlejší věcné záhlaví – věcné téma (O) 

Pole obsahuje věcné téma, které je předmětem obsahu dokumentu a které se 

používá jako vedlejší věcné záhlaví. Forma a zápis údajů se řídí instrukcemi systému 

souboru věcných autorit NK ČR. 

V katalogizační praxi MZK se v tomto poli používají věcná zpřesnění uvedená v 

podpolích $x (tematické zpřesnění), $y (chronologické zpřesnění) a $z (geografické 

zpřesnění).  

V systémech deskriptorového typu se tyto informace člení do příslušných polí: 648 

(chronologický termín), 650 (věcné téma), 651 (geografické jméno). 

Geografické jméno použité jako součást fráze se zapisuje v poli 650 (věcné téma). 

Hodnota 2. indikátoru označuje heslář/tezaurus použitý při výběru věcného záhlaví. 

Hodnota 2. indikátoru je 4, kód zdroje se v podpoli $2 neuvádí. 

Hodnota 2. indikátoru je 7, podpole $2 obsahuje údaj czenas, který označuje soubor 

věcných autorit NK ČR. 

Indikátory 

První indikátor: úroveň 

# (prázdný) Informace není dostupná 

0 Nespecifikována 

1 Primární 

2 Sekundární 

Druhý indikátor: heslář/tezaurus 

4 Zdroj nespecifikován 
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7 Zdroj specifikován v podpoli 2 

Podpole 

$a Věcné téma či geografické jméno jako vstupní prvek (NO) 

$v Formální zpřesnění (O) 

$x Všeobecné zpřesnění (O) 

$y Chronologické zpřesnění (O) 

$z Geografické zpřesnění (O) 

$2 Zdroj záhlaví nebo termínu (NO) 

Příklady 

65007 $abenediktini $7ph114135 $2czenas 

65007 $abiblické komentáře $7ph684318 $2czenas 

65007 $abiblistika $7ph118873 $2czenas 

65007 $acírkevní správa $7ph232635 $2czenas 

65007 $adogmatika $7ph114335 $2czenas 

65007 $aduchovní $7ph369752 $2czenas 

65007 $ahagiografie $7ph120634 $2czenas 

65007 $ahomiletika $7ph120791 $2czenas 

65007 $ainkarnace $7ph114776 $2czenas 

65007 $ajansenismus $7ph121285 $2czenas 

65007 $ajezuité $7ph121349 $2czenas 
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65007 $akanonické právo $7ph114862 $2czenas 

65007 $akanonizace $7ph114863 $2czenas 

65007 $akartuziánské kláštery $7ph218850 $2czenas 

65007 $akatechismy $7ph138473 $2czenas 

65007 $akatolicismus $7ph121523 $2czenas 

65007 $akatolické církve $7ph311258 $2czenas 

65007 $akláštery $7ph121648 $2czenas 

65007 $akoncily $7ph114964 $2czenas 

65007 $akřesťanská liturgie$7ph135474 $2czenas 

65007 $akřesťanská víra $7ph122113 $2czenas 

65007 $aliturgické knihy $7ph115161 $2czenas 

65007 $aliturgické předměty $7ph122419 $2czenas 

65007 $aliturgické texty $7ph115163 $2czenas 

65007 $amariánský kult $7ph122644 $2czenas 

65007 $amilost (náboženství) $7ph138461 $2czenas 

65007 $amisijní činnost $7ph122902 $2czenas 

65007 $amorální teologie $7ph115355 $2czenas 

65007 $amše $7ph115393 $2czenas 

65007 $amučedníci $7ph166071 $2czenas 

65007 $anáboženské názory a postoje $7ph137982 $2czenas 



 

45 
 

65007 $aodpustky $7ph123698 $2czenas 

65007 $aopati $7ph220337 $2czenas 

65007 $apapežové $7ph123939 $2czenas 

65007 $apastorální teologie $7ph123991 $2czenas 

65007 $apatristické texty $7ph117251 $2czenas 

65007 $apokání $7ph124224 $2czenas 

65007 $aprotestantismus $7ph124663 $2czenas 

65007 $ařeholní život $7ph128285 $2czenas 

65007 $ařeholnice $7ph128281 $2czenas 

65007 $ascholastika $7ph125441 $2czenas 

65007 $asmrt $7ph116193 $2czenas 

65007 $astát a církev $7ph116308 $2czenas 

65007 $asvátost biřmování $7ph118935 $2czenas 

65007 $asvěcení kněží $7ph138544 $2czenas 

65007 $asvětci $7ph116353 $2czenas 

65007 $ateologie $7ph116425 $2czenas 

65007 $aTrojice $7ph118144 $2czenas 

65007 $aučení katolické církve $7ph135482 $2czenas 

65007 $aukřižování Ježíše Krista $7ph138458 $2czenas 

65007 $avaldenští $7ph118946 $2czenas 
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65007 $azázraky $7ph116811 $2czenas 

65007 $ažebravé řády $7ph127915 $2czenas 

65007 $aživot Ježíše Krista $7ph138453 $2czenas 

Příklady obsahující tematická, geografická a chronologická zpřesnění 

65007 $acírkevní dějiny $7ph114283 $y17. stol. $2czenas 

65007 $abenediktinské kláštery $7ph118806 $x dějiny |2 czenas 

65007 $acisterciácké kláštery $7ph119244 $zRakousko $y17. stol. $2czenas 

65007 $aevangelické církve $7ph114502 $zFrancie $y16. stol. $2czenas 

65007 $ajezuité $7ph121349 $zČesko $y17. stol. $2czenas 

65007 $amisijní činnost $7ph122902 $zČína $y16-18. stol. $2czenas 

Poznámky 

Podrobnější popis podpolí viz MARC 21. 

Doporučuji využívat Souborů národních autorit. 

Podpole $a obsahuje tematický termín nebo frázi. Součástí fráze může být i 

geografické jméno a chronologické údaje. Jednotlivé části formalizované fráze se 

uvádějí v podpoli $a v kulatých závorkách a jsou odděleny dvojtečkou. Více na: 

http://autority.nkp.cz/vecne-autority/soubor-tematickych-autorit/ 

Jako chronologické zpřesnění v podpoli $y se používají obecnější termíny (století, 

půlstoletí) u geografického zpřesnění v podpoli $z stát. Podrobnější termíny se 

uvádějí v samostatných polích 648 a 651. 

Doporučené výrazy, které je možno použít jako věcné zpřesnění v podpoli x pole 650 

pro oblast historické teologické literatury: dějiny, duchovní aspekty, duchovní pojetí, 

judaistické pojetí, křesťanské pojetí, náboženské aspekty, náboženské pojetí, 

náboženské poměry, reformy, učení … 
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651 Vedlejší věcné záhlaví – geografické jméno (O) 

Pole obsahuje geografické jméno, které je předmětem obsahu dokumentu a které se 

používá jako vedlejší věcné záhlaví.  

V katalogizační praxi MZK se v tomto poli používají věcná zpřesnění uvedená v 

podpolích $x (tematické zpřesnění), $y (chronologické zpřesnění). Geografické 

zpřesnění uvedené v pravidlech v podpoli $z se v praxi neyužívá. 

V systémech deskriptorového typu se tyto informace člení do příslušných polí: 648 

(chronologický termín), 650 (věcné téma), 651 (geografické jméno). 

Hodnota 2. indikátoru označuje heslář/tezaurus použitý při výběru věcného záhlaví. 

Hodnota 2. indikátoru je 4, kód zdroje se v podpoli $2 neuvádí. 

Hodnota 2. indikátoru je 7, podpole $2 obsahuje údaj czenas, který označuje soubor 

věcných autorit NK ČR. 

Indikátory 

První indikátor: nedefinován 

Druhý indikátor: heslář/tezaurus 

4 Zdroj nespecifikován 

7 Zdroj specifikován v podpoli 2 

Podpole 

$a Geografické jméno (NO) 

$v Formální zpřesnění (O) 

$x Všeobecné zpřesnění (O) 

$y Chronologické zpřesnění (O) 
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$z Geografické zpřesnění (O) 

$2 Zdroj záhlaví nebo termínu (NO) 

Příklady 

651 7 $aBřevnov (Praha, Česko) $7ge137107 $2czenas 

651 7 $aKostnice (Německo) $7ge134284 $2czenas 

651 7 $aMariazell (Rakousko) $7ge188159 $2czenas 

651 7 $aMorava (Česko) $7ge130070 $2czenas 

651 7 $aOlomouc (Česko : oblast) $7ge128534 $2czenas 

651 7 $aRajhrad (Česko) $2czenas $7ge133 609 $2czenas 

Příklady obsahující všeobecné a chronologické zpřesnění 

651 7 $aMorava (Česko) $7ge130070 $xnáboženské poměry $y17. století $2czenas 

651 7 $aTuřany (Brno, Česko) $7 ge131151 $x dějiny |2 czenas 

Poznámky 

Podrobnější popis podpolí viz MARC 21. 

Doporučuji využívat Souborů národních autorit. 

Podpole $a obsahuje geografické jméno nebo název geografické entity; jméno 

jurisdikce použité jako kvalifikátor a obecný název se uvádějí v kulatých závorkách 

ve stejném podpoli. Jména jurisdikcí, které reprezentují církevní entity, se zapisují do 

pole 610. 

Doporučené výrazy, které je možno použít jako věcné zpřesnění v podpoli x pole 651 

pro oblast historické teologické literatury: dějiny, náboženské poměry … 
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653 Rejstříkový termín – volně tvořený termín (O) 

Pole obsahuje rejstříkové termíny, které nejsou převzaté z hesláře/tezauru. Termíny 

téže úrovně, specifikované hodnotou prvního indikátoru, se zapisují do opakovaného 

výskytu podpole $a. 

Indikátory 

První indikátor: úroveň rejstříkového termínu. Používá se k rozlišení primárních a 

sekundárních termínů. 

# (prázdný) Informace není dostupná 

0 Nespecifikována 

1 Primární – termín vyjadřuje hlavní téma dokumentu 

2 Sekundární – termín vyjadřuje méně podstatný aspekt obsahu dokumentu 

Druhý indikátor: nedefinován 

Podpole 

$a Volně tvořený termín (O) 

Příklady 

6530 $abenediktinský řád $amnišský život $akláštery 

6530 $Bible 

6530 $adějiny církve $adějiny středověku $adějiny pražské diecéze 

6530 $ajezuitský řád $amisionáři $abohoslužby 

6530 $akancionály $ačeské kancionály $aduchovní  písně 

6530 $akázání 



 

50 
 

6530 $aliturgie  $akřesťanská liturgie $abohoslužby 

6530 $amodlitby  $akatolické modlitby $amodlitební knihy $anebeklíče 

6530 $aprávo $acírkevní právo 

Poznámky 

Podrobnější popis podpolí viz MARC 21. 

Termíny téže úrovně, specifikované hodnotou prvního indikátoru, se zapisují do 

opakovaného výskytu podpole $a. 

V katalogizační praxi MZK se do pole 653 doplňují termíny, pro které není dosud 

stanovena autoritní forma a které upřesní nebo rozšíří věcnou indexaci obsahu. Toto 

pole se také doplňkově využívá pro záznamy retrokonverze historických fondů, kdy 

nelze na základě přepisu katalogizačních lístků provést plnohodnotné věcné 

zpracování.  
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655 Rejstříkový termín – žánr/forma (O) 

V katalogizační praxi MZK se věcná zpřesnění v rámci tohoto pole nepoužívají. 

Informace zpřesňující termín označující žánr/formu z hlediska tematického, 

geografického a chronologického se podobně jako v systémech deskriptorového typu 

člení do příslušných polí: 648 (chronologický termín), 650 (věcné téma), 651 

(geografické jméno). 

Hodnota 2. indikátoru označuje heslář/tezaurus použitý při výběru věcného záhlaví. 

Hodnota 2. indikátoru je 4, kód zdroje se v podpoli $2 neuvádí. 

Hodnota 2. indikátoru je 7, podpole $2 obsahuje údaj czenas, který označuje soubor 

věcných autorit NK ČR. 

Indikátory 

První indikátor: typ termínu 

# Základní 

0 Fasetový 

Druhý indikátor: heslář/tezaurus 

4 Zdroj nespecifikován 

7 Zdroj specifikován v podpoli $2 

Podpole 

$a Žánr/forma či základní termín (NO) 

$v Formální zpřesnění (O) 

$x Všeobecné zpřesnění (O) 
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$y Chronologické zpřesnění (O) 

$z Geografické zpřesnění (O) 

$2 Zdroj záhlaví nebo termínu (NO) 

Příklady 

655 7 $abreviáře $7fd289418 $2czenas 

655 7 $adisertace $7fd130024 $2czenas 

655 7 $akancionály $7fd132518 $2czenas 

655 7 $akázání $7fd131846 $2czenas 

655 7 $akramářské tisky $7fd119171$2czenas 

655 7 $amodlitby $7fd132841$2czenas 

655 7 $apolemiky $7fd133058 $2czenas 

655 7 $aprvotisky $7fd1422077 $2czenas 

655 7 $arukopisy 7fd202217 $2czenas 

655 7 $astaré tisky $7fd422076 $$2czenas  

655 7 $avýroční zprávy $7fd133860 $2czenas 

Poznámky 

Podrobnější popis podpolí viz MARC 21. 

Doporučuji využívat Souborů národních autorit. 

 

 
 
 
 



 

53 
 

 

Příklady záznamu minimálního věcného zpracování 

FMT BK 

LDR -----nam-a22-----7a-4500 

001 001207479 

003 CZ-BrMZK 

005 20140930125751.0 

007 Ta 

008 140930s1826----xr-----fr-----00|-0-cze|d 

040 |a BOA001 |b cze |c BOA001 

072 7 |a 094.5 |x Tisky (19. stol.) |2 Konspekt |9 12 

080 |a (0.068)98 |2 MRF 

1001 |a Fryčaj, Tomáš, |d 1759-1839 |7 jk01032066 |4 aut 

24510 |a Pjseň k swatému Wáclawu Patronu České země, Margrabstwj Morawského, a farnjho 
chrámu Páně w Obřanech bljž Brna. Gakož také k swaté Panně Barboře Patronce 
vmjragjcých, a spolu Patronce tohož chrámu Páně, gakožto gemu připogené zwlásstnj kapli 
a prwnjho fárnjho kostela / |c složené k wzdělánj swých farnjků od Tomásse Fryčage, Faráře 
Obřanského bljž Brna, spisowatele katolického Kancyonálu - genž gest k dostánj w Brně y 
Holomaucy, v wssech kněhprodáwačů od poslednjho ssestého wydánj roku 1824 

260 |a W Brně : |b wytisstěné v Jana Giřjho Gastla, kněhokupce a kněhtlačitele, |c 1826 

300 |a [4] listy ; |c 8° 

501 |a Přívazek 6 k: Beyträge zur Geschichte des Kelchs in Böhmen / Josef Dobrovský 

60007 |a Václav, |c český kníže, |d ca 907-ca 935 |7 jn20000728789 |2 czenas 

655 7 |a kramářské tisky |7 fd119171 |2 czenas 

910 |a BOE950 |b R - R. e. 10,přív.6 

978 |b Gastl, Jan Jiří |a Brno |c 1826 

984 |a Brno |b Česko 

985 |a 1801-1850 

LKR |a UP |b 001207452 |l MZK03 |m přívazek 6 |n záznam 1. díla 
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FMT BK 

LDR -----nam-a22-----7a-4500 

001 001182506 

003 CZ-BrMZK 

005 20130711091356.0 

007 Ta 

008 120821s1596----sz-a---fr-----00|-0-lat|d 

040 |a BOA001 |b cze |c BOA001 

072 7 |a 094 |x Staré tisky |2 Konspekt |9 12 

080 |a (0.068)094 |2 MRF  

1000 |a Augustin, |c svatý, |d 354-430 |7 xx0003884 |4 aut 

24510 |a D. AVRELII AVGVSTINI HIPPONENSIS EPISCOPI OPERVM. |n TOMI QVINTI PARS 
SECVNDA, |p Qua reliqui X: LIBRI DE CIVITATE DEI nunc demum veterum codicum 
collatione & fide castigatissimi facti; atque doctissimi viri LODOVICI VIVIIS, eruditissimis 
Commentariis illustrati, continentur 

24633 |a OPERVM 

24333 |a Operum 

24630 |a LIBRI DE CIVITATE DEI nunc demum veterum codicum collatione & fide castigatissimi 
facti 

250 |a Cum Indice, hac postrema editione castigatißimo ditißimoque facto 

260 |a [Genevae] : |b Excvdebat Iacobvs Stoer, |c 1596 

300 |a [24], 742, [42] s. ; |c 8° 

500 |a Výzdoba: Titulní list v dřevořezovém rámci s figurální vázdobou, vlysy, iniciály, viněty 

5104 |a Dokoupil, V.: Soupisy tisků 16. století z fondů Universitní knihovny v Brně, sv. 2 Tisky ... v 
Rajhradě, |c č. 78 

561 |a Provenience: [m.p.] Iste liber datus fuit ab Ill[ustrisi]mi D[omini] Card: á DIetrichstein ad 
usum fratru[m] Capuccinor[um] Nicolspurghij Anno 1624 

561 |a Provenience: [m.p.] Loci Capucinorum Nicolspurgens. 

561 |a Provenience: [m.p.] Ex libr. Matthaei Herbst Siles de Otmuchow Parochi Moedricensis ... 

561 |a Provenience: [stará signatura] C 

561 |a Provenience: [razítko] Bibliotheca Mon. Raigrad. O.S.B 

561 |a Provenience: Rajhradské znakové exlibris 

563 |a Dřevěné desky potažené vepřovicí se slepotiskem (hlavičky, na přední desce Judit s 
hlavou Holofernovou, na zadní desce Jahel a Sisarra), dvě kovové spony, červená ořízka, 
hřbet natřen bílou barvou, černý papírový štítek s názvem díla 

655 7 |a staré tisky |7 fd422076 |2 czenas 

7001 |a Vives, Juan Luis, |d 1492-1540 |7 jn20010601809 |4 cwt 

85641 |u http://imageserver.mzk.cz/mzk03/001/182/506/328100204261.titul |y Digitalizovaný 
dokument (klikněte pro zobrazení) 

903 |a RP 

910 |a BOE950 |b R - B. I. ff. 2 

978 |b Stoer, Jacob |a Genève |c 1596 

9811 |a Dietrichstein, František, |d 1570-1636 |7 ola200208941 

9811 |a Herbst, Mathias |d farář v Modřicích 

9820 |a Rajhrad - benediktinský klášter 

9820 |a Mikulov - kapucínský klášter 

984 |a Ženeva |b Švýcarsko 

985 |a 1551-1600 
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Příklady záznamu úplného věcného zpracování 

FMT BK 

LDR -----nam-a22------a-4500 

001 001181415 

003 CZ-BrMZK 

005 20120629120754.0 

007 Ta 

008 980105s1601----xr-ai--fr-----00|-0-cze|d 

040 |a BOA001 |b cze  

0410 |a cze |a lat 

043 |a e-xr--- 

045 |a u-u- 

072 7 |a 783 |x Církevní hudba. Duchovní hudba. Náboženská hudba |2 Konspekt |9 9 

072 7 |a 094 |x Staré tisky |2 Konspekt |9 12 

080 |a 783.2:271.4/273.2 |2 MRF 

080 |a (0:82-192) |2 MRF  

080 |a (0.068)094 |2 MRF 

1001 |a Rozenplut ze Švarcenbachu, Jan, |d ca 1550-1602 |7 jk01102915 |4 aut 

24510 |a Kancyonál, To gest: Sebránij Spěwůw Pobožných, kterých k Duchownijmu potěssenj, 
každý weřegný Křestian na Weyročnij Swátky, a giných Swatých Památky y časy, vžijwati 
může / |c Teprwa s nemalau prácy, a Nákladem, Welebného Preláta, Kněze Jana 
Rozenpluta, Probossta Klásstera Ssternberského, nětco z starodawnijch Pijseň, nětco w 
nowé složenijm, Weyročně spořádané 

24633 |a Sebránij Spěwůw Pobožných, kterých k Duchownjmu potěssenij, každý weřegný Křestian 
na Weyročnij Swátky, a giných Swatých Památky y časy, vžijwati může 

260 |a W Holomaucy : |b wytlačenijm Giřijka Handle, |c 1601 

300 |a [20], 866, [17] s. ; |c 8° 

500 |a Výzdoba: Titulní strana tištěna červeně a černě v ornamentálním rámečku, tisk červený a 
černý, sazba stran v rámcích, iniciály, dřevořezy, vlysy, viněty, noty v pětilinkové soustavě 

5104 |a Knihopis, |c K14907 

561 |a Provenience: Exlibris se studujícím mnichem 

561 |a Provenience: Rajhradské znakové exlibris 

563 |a Pergamenová vazba Rajhrad, kovové spony, zbytky modré ořízky 

590 |a Chybí titulní list 

546 |a Český a latinský text ; |b Hudební notace 

648 7 |a 17. stol. |7 ch460555 |2 czenas 

65007 |a katolické písně |7 ph114897 |z Česko |y 17. stol. |2 czenas 

655 7 |a kancionály |7 fd132518 |2 czenas  

655 7 |a staré tisky |7 fd422076 |2 czenas 

85641 |u http://imageserver.mzk.cz/mzk03/001/181/415/328100203110.titul |y Digitalizovaný 
dokument (klikněte pro zobrazení) 

903 |a RP 

910 |a BOE950 |b R - Z. f. 15 

978 |b Handl, Jiří |a Olomouc |c 1601 

984 |a Olomouc |b Česko 

985 |a 1601-1650 
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FMT BK 

LDR -----nam-a2200361-a-4500 

001 001176312 

003 CZ-BrMZK 

005 20130322161033.0 

007 Ta 

008 090907s1506----it-ap--fr-----00|-0-cze|d 

040 |a BOA001 |b cze |d BOE950 

045 |a t0t5   

072 7 |a 2-23/-27 |x Bible. Biblistika |2 Konspekt |9 5 

072 7 |a 094 |x Staré tisky |2 Konspekt |9 12 

080 |a 27-232/-236 |2 MRF  

080 |a (0:82-9) |2 MRF  

080 |a (0.068)094 |2 MRF 

1300 |a Bible. |l Česky |7 unn2006374668 

24510 |a Biblij Cžeská : |b W Benátkach tisstěná / |c Korrektorowee byli gsú. Jan przijgmijm 
Gindrzyský z Zatcže. A Tomáss przijgmijm Molek z Hradce nad Labem 

24633 |a Biblí česká 

260 |a Venetiis : |b in Edibus Petri Liechtenstein Coloniensis Germani. Jan Hlawsa. Waczlaw 
Sowa: Buryan Lazar: Starého miesta Pražskeeho Miesstiané: swých welikých nákladuow 
przytom nelitowali ; W Sobotu po Swatee Barborze [5.XII.], |c 1506 

300 |a [569] listů ; |c 2° 

500 |a Výzdoba: Dřevořezy, bordury, znaky, marginálie, živá záhlaví, ručně kolorované dřevořezy, 
ručně domalované iniciály s výběhy 

561 |a Provenience: Exlibris se studujícím mnichem 

561 |a Provenience: Rajhradské znakové exlibris 

563 |a Vazba původní, dřevěné desky, potažené vepřovicí se slepotiskovou výzdobou (hlavičky), 
hřbet pozdější, natřený olejovou barvou, 8 tepaných rožnic, 2 spony 

5104 |a Knihopis, |c K01097 

561 Provenience: [m.p.] Sacerdos Mathias frater meus hunc librum recipiat (počátek 16. století) 

561 Provenience: [m.p.] M. Mathias Companus 

63007 |a Bible |7 unn2006374667 |2 czenas 

648 7 |a 1501-1550 |7 ch460568 |2 czenas 

65007 |a biblické texty |7 ph118860 |2 czenas 

655 7 |a texty |7 fd133699 |2 czenas  

655 7 |a staré tisky |7 fd422076 |2 czenas 

7001 |a Jindřišský, Jan, |c z Žatce, |d nar. ca 1470 |4 lso 

7001 |a Molek, Tomáš, |c z Hradce Králové, |d 15./16. stol. |4 lso 

85641 |u http://imageserver.mzk.cz/mzk03/001/176/312/328100200911.priloha1 |y Digitalizovaný 
dokument (klikněte pro zobrazení) 

85641 |u http://imageserver.mzk.cz/mzk03/001/176/312/328100200911.priloha2 |y Digitalizovaný 
dokument (klikněte pro zobrazení) 

85641 |u http://imageserver.mzk.cz/mzk03/001/176/312/328100200911.priloha3 |y Digitalizovaný 
dokument (klikněte pro zobrazení) 

85641 |u http://imageserver.mzk.cz/mzk03/001/176/312/328100200911.titul |y Digitalizovaný 
dokument (klikněte pro zobrazení) 

903 |a RP 

910 |a BOE950 |b R - A. I. dd. 3 

978 |b Liechtenstein, Peter |a Venezia |c 1506 

9811 |a Companus, Mathias 

984 |a Benátky |b Itálie 

985 |a 1501-1550 
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FMT BK 

LDR -----nam-a2200313-a-4500 

001 001176297 

003 CZ-BrMZK 

005 20130219132043.0 

007 Ta 

008 090825s1549----sz-----fr-----00|-0-lat|d 

040 |a BOA001 |b cze |d BOE950 

045 |a t0t5   

072 7 |a 2-23/-27 |x Bible. Biblistika |2 Konspekt |9 5 

072 7 |a 094 |x Staré tisky |2 Konspekt |9 12 

080 |a 27-272 |2 MRF 

080 |a 27-272 |2 MRF 

080 |a (083.87) |2 MRF  

080 |a (0.068)094 |2 MRF 

24500 |a CONCORDANTIAE MAIORE SACRAE BIBLIAE : |b SVMMIS VIGILIIS IAM RECENS 
VLTRA omnes aeditiones a quodam Theologiae studioso castigatae & locupletatae 

260 |a Basileae : |b Per Ioannem Hervagivm, |c 1549 

300 |a [474] listů ; |c 2° 

500 |a Výzdoba: Signet, iniciály 

561 |a Provenience: [m.p.] Monastery Rayhradensis 

561 |a Provenience: [m.p.] Monasterij Rayhradensis Anno 1664 

563 |a Dřevěné desky potažené pergamenem, dvě měděné spony, modrá ořízka 

63007 a Bible |7 unn2006374667 |2 czenas 

648 7 |a 1501-1550 |7 ch460568 |2 czenas 

65007 |a biblistika |7 ph118873 |y 16. stol. |2 czenas| 

65007 |a biblické konkordance |7 ph138435 |y 16. stol. |2 czenas 

655 7 |a konkordance |7 fd131851 |2 czenas 

655 7 |a staré tisky |7 fd422076 |2 czenas 

85641 |u http://imageserver.mzk.cz/mzk03/001/176/297/328100200896.titul |y Digitalizovaný 
dokument (klikněte pro zobrazení) 

903 |a RP 

910 |a BOE950 |b R - A. I. dd. 5 

978 |b Herwagen, Johann st. |a Basel |c 1549 

984 |a Basilej |b Švýcarsko 

985 |a 1501-1550 
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FMT BK 

LDR -----nam-a22-----7a-4500 

001 001199481 

003 CZ-BrMZK 

005 20140521122706.0 

007 Ta 

008 140521s1783----xr-----fr-----00|-0-ger|d 

040 |a BOA001 |b cze 

072 7 |a 27-5 |x Liturgie. Křesťanské umění a symbolika. Duchovní život |2 Konspekt |9 5 

072 7 |a 094 |x Staré tisky |2 Konspekt |9 12 

080 |a 27-564 |2 MRF 

080 |a 272-565 |2 MRF 

080 |a 2-36 |2 MRF 

080 |a 27-36-055.2 |2 MRF 

080 |a 27-36-5 |2 MRF 

080 |a (035) |2 MRF 

080 |a (0:82-94) |2 MRF 

080 |a (0:82-97) |2 MRF 

080 |a (0.068)094 |2 MRF 

1001 |a Kaspar, Karl |4 aut 

24514 |a Die Lebensgeschichten der Heiligen auf alle Tage des Jahrs mit Uebungen und einem 
Gebete am Ende einer jeden Lebensgeschichte; nebst einem Unterrichte über die 
beweglichen Sonn- und Festtage, über die Verehrung und Anrufung der Heiligen, und 
Verehrung der Reliquien und Bilder. |n Zweyter Band 

260 |a Troppau : |b gedruckt, und im Verlage bei Joseph Georg Traßler, k.k. privil. Buchdrucker 
und Buchhändler, |c 1783 

300 |a 658, [2] s. ; |c 8° 

500 |a Výzdoba: Vlys mědirytem, linky 

561 |a Provenience: Exlibris se studujícím mnichem 

561 |a Provenience: Rajhradské znakové exlibris 

563 |a Usňová vazba, zlacený hřbet a přední supralibros z doby Otmara Conrada I. typ, 
červená ořízka 

65007 |a církevní rok |7 ph114290 |2 czenas 

65007 |a katolické svátky |7 ph114898 |2 czenas 

65007 |a křesťanští světci |7 ph115082 |2 czenas 

65007  |a křesťanské světice |7 ph122127 |2 czenas 

65007 |a kult svatých |7 ph138466 |2 czenas  

655 7 |a příručky |7 fd133209 |2 czenas 

655 7 |a medailony |7 fd185951 |2 czenas 

655 7 |a modlitby |7 fd132841 |2 czenas 

655 7 |a staré tisky |7 fd422076 |2 czenas 

903 |a RP 

910 |a BOE950 |b R - L. II. a. 19 

978 |b Trassler, Josef Jiří |a Opava |c 1783 

9820 |a Rajhrad - benediktinský klášter 

984 |a Opava |b Česko 

985 |a 1751-1800 
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FMT BK 

LDR -----nam-a22-----7a-4500 

001 001206441 

003 CZ-BrMZK 

005 20140918152125.0 

007 Ta 

008 140821s1728----xr-a---fr-----00|-0blat|d 

040 |a BOA001 |b cze 

043 |a e-xr--- |b e-xr-vy |2 czenas 

045 |a t-v- 

072 7 |a 27-78 |x Křesťanská sdružení, spolky a organizace. Řeholní řády |2 Konspekt |9 5 

072 7 |a 094 |x Staré tisky |2 Konspekt |9 12 

080 |a 27-786 |2 MRF 

080 |a 27-36 |2 MRF 

080 |a 27-36-5 |2 MRF 

080 |a 27-584 |2 MRF 

080 |a (437.3) |2 MRF 

080 |a (437.324) |2 MRF 

080 |a (092) |2 MR 

080 |a (035) |2 MRF 

080 |a (083.8) |2 MRF 

080 |a (0.068)094 |2 MRF 

1001 |a Pacher, Jakub Felix Jan, |d zemř. 1738 |7 ola2012678929 |4 aut   

24510 |a OSLAVA Marchionatus Moraviae Flumen in tot rivos, quot Anno dies se uberrime 
diffundens atque foederato fluctu Aquis Sarcandrinis reverenter illabens Sive Alma 
Congregatio Magno Mezriczij ad Oslavam Sub terno Sanctissimo Nomine JESUS, MARIA, 
ANNA, Anno 1720. Gloriosae Mortis Venerabilis servi DEI JOANNIS SARCANDRI, 
Sanctissimorum horum Nominum Cultoris Maximi Jubilaeo erecta, Ab INNOCENTIO XIII. 
Pontifice Maximo confirmata Gratiisque Ecclesiae Specialibus dotata Anno vero 1727. Cum 
Sole per Anni circulum tercenties, ter vicies, & quinquies redoriente in totidem Confoederatis 
Capitibus redoriens Incremento Venerationis Venerabilis JOANNIS Sarcandri, Ex asse dicata 
& consecrata Nec non a Reverendissimo ac Venerabili Episcopali Officio Olomucensi 
approbata 

260 |a Brunae : |b typis Jacobi Maximiliani Svvoboda, |c 1728 

300 |a 103, 72 s., [1] příl. ; |c 8° 

500 |a Výzdoba: Vlysy, iniciály, linky z typografických ozdob, mědiryty (výjevy ze života Jana 
Sarkandra, signované Birckhart sc. Prag.) 

5104 |a Dokoupil, V. Soupis brněnských tisků, |c 1728/12 

563 |a Původní usňová vazba s rámcem z linek, ve středu monogram IHS, zlacená ořízka 

60007 |a Jan Sarkander, |c svatý, |d 1576-1620 |7 jn20000720272 | czenas 

648 |a 18. stol. |7 ch460556 |2 czenas 

648 |a 16.-17. stol. |7 ch757028 |2 czenas 

65007 |a náboženská bratrstva |7 ph136621 |z Česko |y 18. stol. |2 czenas 

65007 |a křesťanští světci |7 ph115082 |z Česko |y 16.-17. stol. |2 czenas 

65007 |a kult svatých |7 ph138466 |2 czenas 

65007 |a duchovní život |7 ph114375 |2 czenas 

651 7 |a Velké Meziříčí (Česko) |7 ge131263 |x náboženské poměry |y 18. stol. |2 czenas 

655 7 |a biografie |7 fd131909 |2 czenas 

655 7 |a příručky |7 fd133209 |2 czenas 

655 7 |a seznamy |7 fd133378 |2 czenas 

655 7 |a staré tisky |7 fd422076 |2 czenas 

7000 |a Inocenc |b III., |c papež, |d 1160-1216 |7 ola2002158725 |4 hnr 

903 |a RP 

910 |a BOE950 |b R - R. II. a. 41 

978 |b Svoboda, Jakub Maximilián |a Brno |c 1728 

9820 |a Rajhrad - benediktinský klášter 

984 |a Brno |b Česko 

985 |a 1701-1750 
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FMT BK 

LDR -----nam-a22-----7a-4500 

001 001192970 

003 CZ-BrMZK 

005 20131001145257.0 

007 Ta 

008 131001s1736----xr-a---fr-----00|-0-lat|d 

040 |a BOA001 |b cze 

043 |a e-xr--- |b e-xr-jm |2 czenas 

045 |a r-v- 

072 7 |a 27-78 |x Křesťanská sdružení, spolky a organizace. Řeholní řády |2 Konspekt |9 5 

072 7 |a 094 |x Staré tisky |2 Konspekt |9 12 

080 |a 27-789.4-523.6-788-1/-9 

080 |a 27-789.4 |2 MRF 

080 |a 27-312.47-526.62/.64 |2 MRF 

080 |a 27-312.47-5 |2 MRF 

080 |a 726.54:272 |2 MRF 

080 |a (437.3) |2 MRF 

080 |a (437.322) |2 MRF 

080 |a (048.8) |2 MRF 

080 |a (0.068)094 |2 MRF 

24500 |a GEMMA MORAVIAE THAUMATURGA BRUNENSIS Pennicillo Divi LUCAE Evangelistae 
delineata Brunae Moravorum ad S. Thomam Apostol. a Saeculis recondita, Cujus sacra 
Antiquitas, Pretium & Splendor plurium Saeculorum affertur, AC SUB ANTIQUITATE 
exponuntur Hujus Sacrae Imaginis Lineamenta, Translatio, & Allatio; SUB PRETIO 
Gratiarum, & Thaumatum Patratio, SUB SPLENDORE Monasterii Brunensis Fundatio, Eique 
incorporatorum in Vicariatu Moraviae Ord. Erem. S.P. Augustini Monumentorum texitur 
Historia; Accepta EX AVthorIbVs probatIs, & repertIs DoCVMentIs aVthentICIs Anno 
EXornatIonIsnoVI saCrarII pro CoronanDa ThaVMarVrga BrVnensI 

260 |a [Brno] : |b Typis Jacobi Maximiliani Swoboda, |c 1736 

300 |a [30], 340 s., [1] příl. ; |c 4° 

500 |a Výzdoba: Mědirytinový frontispis (alegorie Dobré vlády v podobě lodě s alegorickými 
postavami a světci na palubě, na lodní plachtě Panna Marie s dítětem), vlysy, viněty, iniciály 

5104 |a Dokoupil, V. Soupis brněnských tisků, |c 7/1736 

561 |a Provenience: Exlibris se studujícím mnichem 

561 |a Provenience: Rajhradské znakové exlibris 

563 |a Usňová vazba, červeně stříkaná ořízka 

61002 |a Kostel sv. Tomáše (Brno, Česko) |7 mzk2007358212 |2 czenas 

630 0 |a Panna Maria Svatotomská (obraz) |7 unn2009542163 |2 czenas 

648 7 |a 14.-18. stol. |7 ch757049 |2 czenas 

65007 |a augustiniánské kláštery |7 ph118669 |z Česko |y 18. stol. |2 czenas 

65007 |a augustiniáni |7 ph118668 |z Česko |y 14.-18. stol. |2 czenas 

65007 |a mariánské obrazy |7 ph536927 |z Česko |2 czenas 

65007 |a mariánský kult |7 ph122644 |z Česko |y 14.-18. stol. |2 czenas 

65007 |a katolické kostely |7 ph114895 |z Česko |y 14-18. stol. |2 czenas 

651 7 |a Brno (Česko) |7 ge134084 |2 czenas 

655 7 |a monografie |7 fd132842 |2 czenas 

655 7 |a staré tisky |7 fd422076 |2 czenas 

903 |a RP 

910 |a BOE950 |b R - J. II. ee. 38 

978 |b Svoboda, Jakub Maxmilián |a Brno |c 1736 

984 |a Brno |b Česko 

985 |a 1701-1750 
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FMT BK 

LDR -----nam-a22-----7a-4500 

001 001211783 

003 CZ-BrMZK 

005 20150122144552.0 

007 Ta 

008 140910s1747----xr-a--fr-----00|-0dlat|d 

040 |a BOA001 |b cze 

043 |a e-xr--- |b e-xr-vy |2 czenas 

045 |a r-v-  

072 7 |a 27-78 |x Křesťanská sdružení, spolky a organizace. Řeholní řády |2 Konspekt |9 5 

072 7 |a 094 |x Staré tisky |2 Konspekt |9 12 

080 |a 27-786 |2 MRF 

080 |a 27-428 |2 MRF 

080 |a 272-532.3/.4 |2 MRF 

080 |a 272-534.3 |2 MRF 

080 |a 27-36 |2 MRF  

080 |a 726.54:272 |2 MRF 

080 |a (437.3) |2 MRF 

080 |a (437.324) |2 MRF 

080 |a (035) |2 MRF 

080 |a (0.068)094 |2 MRF 

24500 |a MONS VIRIDIS, Ad spem veniae Peccatores provocans, Qui Penes Monasterium Sacri ac 
Exempti Ordinis Cisterciensis FONS MARIAE vulgo Zara seu SARA nuncupatum, in 
Marchionatu Moraviae, Olim NIGRA SYLVA dictus: Praeclaris STELLIS: Id est: Templo & 
quinque Capellis in forma STELLARI constructis SANCTO JOANNI NEPOMUCENO 
Dedicatis, & Consecratis, Illustratus; Ad Noviter in eodem Templo institutam Confraternitatem 
et Confederationem Omnes Sancti Hujus Devotos Cultores, hic positis REGULIS invitat, & ita 
precari cupit: Beate Ioannes NepoMVCene, PIae ConfraternItatIs De PoenItentIa In SARA 
eXortae Patrone: ora pro nobIs 

260 |a Litomislij : |b Typis Joannis Kamenicky, |c 1747 

300 |a A12-C12 [=36] listů, [1] příl. ; |c 12° 

500 |a Výzdoba: Vlysy a linky z typografických ozdůbek, iniciály, vlysy, mědirytinový frontispis s 
vyobrazením sv. Jana Nepomuckého 

500 |a Na titulním listu chronogram 

563 |a Vazba usňová (hovězina) na dřevěné desce, rámce, zlacená ořízka 

590 |a Frontispis chybí 

60007 |a Jan Nepomucký, |c svatý, |d ca 1340-1393 |7 jn20000728449 |2 czenas 

61027 a Kostel sv. Jana Nepomuckého (Zelená Hora, Žďár nad Sázavou, Česko) |7 
kn20030804005 |2 czenas 

648 7 |a 18. stol. |7 ch460556 |2 czenas 

648 7 |a 14. stol. |7 ch460552 |2 czenas 

65007 |a náboženská bratrstva |7 ph136621 |z Česko |y 18. stol. |2 czenas 

65007 |a náboženské předpisy |7 ph116859 |2 czenas 

65007 |a katolické pobožnosti |7 ph121534 |2 czenas 

65007 |a katolické modlitby |7 ph114896 |2 czenas 

65007 |a křesťanští světci |7 ph115082 |z Česko |y 14. stol. |2 czenas 

65007 |a katolické kostely |7 ph114895 |z Česko |y 18. stol. |2 czenas 

651 7 |a Zelená hora (Žďár nad Sázavou, Česko) |7 ge131440 |x náboženské poměry |y 18. stol. |2 
czenas 

655 7 |a příručky |7 fd133209 |2 czenas 

655 7 |a staré tisky |7 fd422076 |2 czenas 

903 |a RP 

910 |a BOE950 |b R - X. I. f. 47 

978 |b Kamenický, Jan |a Litomyšl |c 1747 

984 |a Litomyšl |b Česko 

985 |a 1701-1750 
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FMT BK 

LDR -----nam-a22-----7a-4500 

001 001199273 

003 CZ-BrMZK 

005 20140513161521.0 

007 Ta 

008 140513s1615----gw-ae--fr-----00|-0-lat|d 

040 |a BOA001 |b cze 

043 |a a-cc--- 

045 |a u-u- 

072 7 |a 27-78 |x Křesťanská sdružení, spolky a organizace. Řeholní řády |2 Konspekt |9 5 

072 7 |a 094 |x Staré tisky |2 Konspekt |9 12 

080 |a 27-789.5 |2 MRF 

080 |a 27-76 |2 MRF 

080 |a 27-762 |2 MRF 

080 |a (510) |2 MRF 

080 |a (048.8) |2 MRF 

080 |a (0.068)094 |2 MRF 

1001 |a Trigault, Nicolas, |d 1577-1628 |7 mzk2010580041 |4 aut 

24513 |a DE CHRISTIANA EXPEDITIONE APVD. SINAS. SVSCEPTA. AB SOCIETATE JESV. Ex 
P. Matthaei Ricij eiusdem Societatis Comentarijs. LIBRI V. AD. S.D.N. PAVLVM. V. In quibus 
Sinensis Regni mores, leges aetq[ue] instituta & nouae illius Ecclesiae difficillima primordia 
accurate & summa fide describuntur / |c Auctore P. NICOLAO TRIGAVTIO BELGA ex eadem 
Societate 

24633 |a CHRISTIANA EXPEDITIONE APUD. SINAS. SUSCEPTA. AB SOCIETATE JESU 

260 |a Augustae Vind. : |b apud Christoph. Mangium, |c 1615 

300 |a [14], 646, [10] s., [1] příl. ; |c 4° 

500 |a Výzdoba: Mědirytinový titulní list (v architektonické borduře postavy sv. Františka 
Xaverského a Mattea Ricciho, mezi nimi mapa Číny ; signovaná Wolfg: Kilian. F.), iniciály, 
linky z typografických ozdob, viněty, rytina na příloze (plán paláce) 

561 |a Provenience: Exlibris se studujícím mnichem 

561 |a Provenience: [m.p.] Cartus. Brunens. 

563 |a Usňová vazba (vepřovice) zdobená slepotiskovou výzdobou v rámcích, uprostřed přední 
desky výjev Ukřižování Krista, na zadní desce Bůh Otec drží v náručí mrtvého Krista, 
zachovány dvě kovové spony, červená ořízka 

61027 |a Jezuité |7 kn20010710123 |2 czenas 

648 7 |a 17. stol. |7 ch460555 |2 czenas 

65007 |a jezuité |7 ph121349 |z Čína |y 17. stol. |2 czenas 

65007 |a křesťanské misie |7 ph115067 |z Čína |y 17. stol. |2 czenas 

65007 |a misijní činnost |7 ph122902 |z Čína |y 17. stol. |2 czenas 

651 7 |a Čína |7 ge131732 |x náboženské poměry |y 17. stol. |2 czenas 

655 7 |a monografie |7 fd132842 |2 czenas 

655 7 |a staré tisky |7 fd422076 |2 czenas 

7001 |a Ricci, Matteo, |d 1552-1610 |7 kup20030000082515 |4 ant 

7001 |a Kilian, Wolfgang, |d 1581-1662 |7 mzk2009533624 |4 egr 

903 |a RP 

910 |a BOE950 |b R - L. I. ee. 25 

978 |b Mang, Christoph |a Augsburg |c 1615 

9820 |a Brno - kartuziánský klášter 

9820 |a Rajhrad - benediktinský klášter 

984 |a Augsburg |b Německo 

985 |a 1601-1650 
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FMT BK 

LDR -----nam-a22-----7a-4500 

001 001183492 

003 CZ-BrMZK 

005 20121004073636.0 

007 Ta 

008 121003q1768----xr-----fr-----00|-0-lat|d 

040 |a BOA001 |b cze 

043 |a e-xr--- |b e-xr-jm |2 czenas 

045 |a v6v6 

072 7 |a 27-78 |x Křesťanská sdružení, spolky a organizace. Řeholní řády |2 Konspekt |9 5 

072 7 |a 094 |x Staré tisky |2 Konspekt |9 12 

080 |a 27-789.2 |2 MRF 

080 |a 27-789.2-523.6-788-1/-9 |2 MRF 

080 |a (437.322) |2 MRF 

080 |a (083.8) |2 MRF 

080 |a (0.068)094 |2 MRF 

24500 |a Catalogus vivorum professorum patrum & fratrum Ordinis S.P.N. Benedicti in antiquissimo, 
libero, et exempto coenobio Rayhradensi pro anno M.DCC. LXVIII. quibus feliciter praeest 

260 |a [Brno : |b s.n., |c 1768] 

300 |a [12] s. ; |c 12° 

500 |a Výzdoba: Titulní list v ozdobném rámci 

500 |a Titulní list tištěn majuskulou 

501 |a Obsahuje: Přívazek Directorium divini officii ... 

563 |a Papírová vazba, červená ořízka 

61027 |a Benediktini |7 ko2002148856 |2 czenas  

61027 |a Klášter Rajhrad |7 kn20050116001 |2 czenas 

648 4 |a 1768 

65007 |a benediktini |7 ph114135 |z Česko |y 18. stol. |2 czenas 

650 7 |a benediktinské kláštery |7 ph118806 |z Česko |y 18. stol. |2 czenas 

651 7 |a Rajhrad (Česko) |7 ge130609 |x náboženské poměry |y 18. stol. |2 czenas 

655 7 |a seznamy |7 fd133378 |2 czenas 

655 7 |a staré tisky |7 fd422076 |2 czenas 

85641 |u http://imageserver.mzk.cz/mzk03/001/183/492/328100208171.titul |y Digitalizovaný 
dokument (klikněte pro zobrazení) 

903 |a RP 

910 |a BOE950 |b R - Q. I. c. 10 

978 |b S.n. |a Brno |c 1768 

984 |a Brno |b Česko 

985 |a 1751-1800 
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FMT BK 

LDR -----nam-a22-----7a-4500 

001 001196955 

003 CZ-BrMZK 

005 20140225080116.0 

007 Ta 

008 140217s1736----gw-----fr-----00|-0-lat|d 

040 |a BOA001 |b cze 

072 7 |a 2-74 |x Náboženské právo. Církevní právo |2 Konspekt |9 5 

072 7 |a 094 |x Staré tisky |2 Konspekt |9 12 

080 |a 27-74 |2 MRF 

080 |a 34(091) |2 MRF 

080 |a (048.8) |2 MRF 

080 |a (094.5) |2 MRF 

080 |a (0.068)094 |2 MRF 

1001 |a Pichler, Vitus, |d 1670-1736 |7 ola2007365102 |4 aut 

24510 |a CANDIDATUS ABBREVIATUS JURISPRUDENTIAE SACRAE. HOC EST, JURIS 
CANONICI, SECUNDUM GREGORII PAPAE IX. LIBROS V. DECRETALIUM EXPLANATI 
SUMMA, SEU COMPENDIUM, Quod In Usum maxime Discipulorum ex libris suis collegit 
Auctor ipse, nimirum R.P. VITUS PICHLER, Soc. JESU, SS. Theologiae & SS. Canonum 
Doctor, horumque olim in Dilingana Academia, nunc vero in Electorali Ingolstadiana 
Universitate Professor Ordinarius, & Juris Primarius. |n PARS PRIOR 

250 |a EDITIO TERTIA 

260 |a Augustae Vindel. : |b sumptibus Martini Veith & Jodoci Henrici Müller, |c 1736 

300 |a [16], 783 s. ; |c 8° 

500 |a Výzdoba: Vlysy z typografických ozdob, viněta 

561 |a Provenience: Exlibris se studujícím mnichem 

563 |a Usňová vazba, červená ořízka 

65007 |a kanonické právo |7 ph114862 |2 czenas 

65007 |a právní dějiny |7 ph164957 |2 czenas 

655 7 |a monografie |7 fd132842 |2 czenas 

655 7 |a právní předpisy |7 fd133151 |2 czenas 

655 7 |a staré tisky |7 fd422076 |2 czenas 

7000 |a Řehoř |b IX., |c papež, |d ca 1170-1241 |7 ola2002153699 |4 ant 

903 |a RP 

910 |a BOE950 |b R - K. II. b. 39 

978 |b Veith, Martin |a Augsburg |c 1736 

978 |b Müller, Jodocus Heinrich |a Augsburg |c 1736 

9820 |a Rajhrad - benediktinský klášter 

984 |a Augsburg |b Německo 

985 |a 1701-1750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 
 

FMT BK 

LDR -----nam-a22-----7a-4500 

001 001181236 

003 CZ-BrMZK 

005 20120622160252.0 

007 Ta 

008 120622s1769----xo-----fr-----00|-0-fre|d 

040 |a BOA001 |b cze 

072 7 |a 27-5 |x Liturgie. Křesťanské umění a symbolika. Duchovní život |2 Konspekt |9 5 

072 7 |a 094 |x Staré tisky |2 Konspekt |9 12 

080 |a 272-584.7 |2 MRF 

080 |a 272-534.3 |2 MRF 

080 |a 272-532.3/.4 |2 MRF 

080 |a 27-58 |2 MRF 

080 |a (035) |2 MRF 

080 |a (0:82-97) |2 MRF 

080 |a (0.068)094 |2 MRF 

24500 |a EXERCICE JOURNALIER DU CHRÉTIEN A L'USAGE DES DEMOISELLES 
PENSIONNAIRES DES RELIGIEUSES DE LA CONGRÉGATION DE NOTRE DAME DE 
PRESBOURG 

250 |a Nouvelle Édition augmentée & corrigée 

260 |a A Tyrnau : |b à l'Imprimerie du College Académique de la Compagnie de Jesus, |c 1769 

300 |a [10], 483, [2] s. ; |c 8° 

500 |a Výzdoba: Titulní strana tištěna červeně a černě, vlys, viněty 

563 |a Usňová vazba, zlacená ořízka 

65007 |a katolické exercicie |7 ph114893 |2 czenas 

65007 |a katolické modlitby |7 ph114896 |2 czenas  

65007 |a katolické pobožnosti |7 ph121534 |2 czenas 

65007 |a křesťanská spiritualita |7 ph138493 |2 czenas 

655 7 |a příručky |7 fd133209 |2 czenas 

655 7 |a modlitby |7 fd132841 |2 czenas  

655 7 | a staré tisky |7 fd422076 |2 czenas 

85641 |u http://imageserver.mzk.cz/mzk03/001/181/236/328100203097.titul |y Digitalizovaný 
dokument (klikněte pro zobrazení) 

903 |a RP 

910 |a BOE950 |b R - Z. e. 37 

978 |b Tiskárna jezuitská |a Trnava |c 1769 

9820 |a Rajhrad - benediktinský klášter 

984 |a Trnava |b Slovensko 

985 |a 1751-1800 
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FMT BK 

LDR -----nam-a22-----7a-4500 

001 001190882 

003 CZ-BrMZK 

005 20131017102619.0 

007 Ta 

008 090218s1768----gw-----fr-----00|-0-lat|d 

040 |a BOA001 |b cze 

072 7 |a 27-1/-2 |x Křesťanská teologie. Dogmatická teologie |2 Konspekt |9 5 

072 7 |a 094 |x Staré tisky |2 Konspekt |9 12 

080 |a 272-1 |2 MRF 

080 |a 272-284 |2 MRF 

080 |a 2-284/-285 |2 MRF 

080 |a (048.8) |2 MRF 

080 |a (0.068)094 |2 MRF 

1001 |a Schram, Dominikus, |d 1722-1797 |7 mzk2009511098 |4 aut 

24510 |a Compendium Theologiae Dogmaticae, Scholasticae, Et Moralis. |n Tomus Primus / |c 
Methodo Scientifica Propositum A R. P. Dominico Schram O. S. Bened. in Monasterio 
Banthensi Professo 

260 |a Augustae Vindelicorum : |b Sumptibus Matthaei Rieger et Filiorum, |c 1768 

300 |a XL, 772, [4] s. ; |c 8° 

500 |a Výzdoba: Nad impresem signet, vlysy, viněty 

561 |a Provenience: Exlibris se studujícím mnichem 

561 |a Provenience: Rajhradské znakové exlibris 

561 |a Provenience: [m.p.] Pro Conventu Znoijmensi 

563 |a Usňová vazba (hovězina) se zlaceným hřbetem a zlaceným supralibros z doby Otmara 
Conrada I. typ, červená ořízka 

65007 |a katolická teologie |7 ph114892 |2 czenas 

65007 |a katolická dogmatika |7 ph114890 |2 czenas 

65007 |a náboženská dogmata |7 ph138440 

655 7 |a monografie |7 fd132842 |2 czenas 

655 7 |a staré tisky |7 fd422076 |2 czenas 

85641 |u http://imageserver.mzk.cz/mzk03/001/190/882/328100206185.titul |y Digitalizovaný 
dokument (klikněte pro zobrazení) 

903 |a RP 

910 |a BOA001 |b R - F. II. b. 26 

978 |b Rieger, Matthäus a synové |a Augsburg |c 1768 

9820 |a Louka – konvent 

9820 |a Rajhrad - benediktinský klášter 

984 |a Augsburg |b Německo 

985 |a 1751-1800 
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FMT BK 

LDR -----nam-a22-----7a-4500 

001 001191188 

003 CZ-BrMZK 

005 20130709092430.0 

007 Ta 

008 130709s1687----gw-----fr-----00|-0-ger|d 

040 |a BOA001 |b cze 

072 7 |a 27-1/-2 |x Křesťanská teologie. Dogmatická teologie |2 Konspekt |9 5 

072 7 |a 094 |x Staré tisky |2 Konspekt |9 12 

080 |a 272-1 |2 MR 

080 |a 272-1/-9 |2 MRF 

080 |a 2:316.644 |2 MRF 

080 |a 27-285.2 |2 MRF 

080 |a 27-285.4 |2 MRF 

080 |a (048.8) |2 MRF 

080 |a (0.068)094 |2 MRF 

1001 |a Elffen, Nicolas, |d 1626-1706 |7 ola2002161445 |4 aut 

24510 |a Catholisch Schlecht Und Recht/ |c Durch P. NICOLAUM ELFFEN Der societät IESV 
Priestern zum drittenmahl in Trück außgeben 

260 |a Cöllen : |b In Verlegung Joannis Widenfeldt sel. Erben, und Godefrici de Berges, 
Buchhäudleren, |c 1687 

300 |a 421, [10] s. ; |c 8° 

500 |a Výzdoba: Na titulním listu viněta, linky z typogrfických ozdůbek 

561 |a Provenience: [razítko] Bibliotheca Mon. Raigrad. O.S.B 

561 |a Provenience: [m.p.] Monasterio Rayhradensi ordinis S. Benedicti donavit. Ex Dominis 
Casparus Jos. Höcker Decanus Grulichiensis 1727 

563 |a Vazba pergamenová na dřevěné desce, zbytky modré ořízky 

65007 |a katolická teologie |7 ph114892 |2 czenas 

65007 |a učení katolické církve |7 ph135482 |2 czenas 

65007 |a křesťanská apologetika |7 ph115055 |2 czenas 

65007 |a křesťanské polemiky |7 ph138482 |2 czenas  

655 7 |a monografie |7 fd132842 |2 czenas |2 czenas 

655 7 |a staré tisky |7 fd422076 |2 czenas |2 czenas 

85641 |u http://imageserver.mzk.cz/mzk03/001/191/188/328100209385.titul |y Digitalizovaný 
dokument (klikněte pro zobrazení) 

903 |a RP 

910 |a BOE950 |b R - F. II. f. 10 

9811 |a Höcker, Kašpar Josef, |c děkan v Králíkách |8 do 1727 

9820 |a Rajhrad - benediktinský klášter |8 1727 

978 |b Widenfeldt, Johann - dědici |a Köln a.R. |c 1687 

984 |a Kolín nad Rýnem |b Německo 

985 |a 1651-1700 
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FMT BK 

LDR -----nam-a22-----7a-4500 

001 001210356 

003 CZ-BrMZK 

005 20141125133910.0 

007 Ta 

008 141125s1617----it-----fr-----00|-0-ita|d 

040 |a BOA001 |b cze 

072 7 |a 27-5 |x Liturgie. Křesťanské umění a symbolika. Duchovní život |2 Konspekt |9 5 

072 7 |a 094 |x Staré tisky |2 Konspekt |9 12 

080 |a 27-58-1 |2 MRF 

080 |a 27-58 |2 MRF 

080 |a 27-185.33 |2 MRF 

080 |a 27-584 |2 MRF 

080 |a 272-1/-9 |2 MRF 

080 |a (048.8) |2 MRF 

080 |a (0.068)094 |2 MRF 

1001 |a Bellarmin, Robert, |c svatý, |d 1542-1621 |7 jo20010080314 |4 aut 

24514 |a Del Gemito della Colomba overo della utilità delle lagrime. Libri tre. / |c Composti 
dall'illustrissimo, e reuerendissimo sig. cardinale Bellarmino della Compagnia di Giesu. ... 
Volgarizzati dal p. Tancredi Cotoni, sacerdote della istessa Compagnia di Giesù 

24633 |a Gemito della Colomba. Ouero del bene delle lagrime 

260 |a In Roma : |b per Bartolomeo Zannetti, |c 1617 

300 |a 614, [7] s. ; |c 12° 

500 |a Výzdoba: Vlysy, iniciály, viněty, signet 

5103 |a ICCU 

561 |a Provenience: [razítko] Bibliotheca Mon. Raigrad. O.S.B 

561 |a Provenience: [m.p.] ... Mnrii Rayhradensis O.S.B. procuravit P. Placidus Heisler ejusdem 
S. Ordinis & Loci professus. 

563 |a Polopergamenová vazba - poškozený hřbet (seschlý s chybějícími částmi) 

590 |a Chybí titulní list  

65007 |a spirituální teologie |7 ph203887 |2 czenas 

65007 |a křesťanská spiritualita |7 ph138493 |2 czenas 

65007 |a pokání |7 ph124224 |2 czenas 

65007 |a duchovní život |7 ph114375 |2 czenas 

65007 |a učení katolické církve |7 ph135482   

655 7 |a monografie |7 fd132842 |2 czenas 

655 7 |a staré tisky |7 fd422076 |2 czenas 

7001 |a Cotoni, Tancredi |4 oth 

903 |a RP 

910 |a BOE950 |b R - H. II. e. 21 

978 |b Zannetti, Bartolomeo |a Roma |c 1617 

9811 |a Heisler, Placidus, |c OSB 

9820 |a Rajhrad - benediktinský klášter 

984 |a Řím |b Itálie 

985 |a 1601-1650 
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FMT BK 

LDR -----nam-a22-----7a-4500 

001 001208372 

003 CZ-BrMZK 

005 20141023134510.0 

007 Ta 

008 141017s1754----it-----fr-----00|-0-lat|d 

040 |a BOA001 |b cze 

045 |a v-v- 

072 7 |a 2-74 |x Náboženské právo. Církevní právo |2 Konspekt |9 5 

072 7 |a 094 |x Staré tisky |2 Konspekt |9 12 

080 |a 27-74 |2 MRF 

080 |a 34(091) |2 MRF 

080 |a 272-732.2-284/-285 |2 MRF 

080 |a 271.4/273.2 |2 MRF 

080 |a (048.8) |2 MRF 

080 |a (0.068)094 |2 MRF 

1000 |a Benedikt |b XIV., |c papež, |d 1675-1758 |7 mzk2002109813 |4 aut 

24510 |a Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae XIV. Bullarium. |n Tomus primus, |p in quo 
continentur Constitutiones, Epistolae, aliaque editae ab initio Pontificatus usque ad Annum 
MDCCXLVI 

260 |a Romae : |b Expensis Bartholomaei Occhi Veneti, |c 1754 |f (Excudebat Hieronymus 
Mainardi) 

300 |a XX, 428 s. ; |c 2° 

500 |a Výzdoba: Titulní list tištěn červeně a černě, nad impresem viněta, iniciály, linky z 
typografických ozdůbek, tištěno dvousloupcově 

500 |a Titulní list tištěn majuskulou 

501 |a Obsahuje: Přívazek 1 a 2 stejného titulu 2. a 3. díl 

561 |a Provenience: [m.p.] Bullarum Benedicti 14 In usum Consessum P. Fabiano Siemetz P:... 
quod erga sacra celebra... accepit P. Cajetano Praesidl ab Hyritainensi A. 1758 6 februarij 

563 |a Vazba usňová (hovězina) na lepenkové desce, zlacená slepotisková výzdoba na hřbetu, 
hřbetní štítek, zbytky červené ořízky 

648 7 |a 18. stol. |7 ch460556 |2 czenas 

65007 |a kanonické právo |7 ph114862 |y 18. stol. |2 czenas  

65007 |a právní dějiny |7 ph164957 |y 18. stol. |2 czenas 

65007  |a katolické církve |7 ph311258 |2 czenas 

65007 |a papežské dokumenty |7 ph123940 |y 18. stol. |2 czenas 

655 7 |a monografie |7 fd132842 |2 czenas 

655 7 |a staré tisky |7 fd422076 |2 czenas 

903 |a RP 

910 |a BOE950 |b R - H. I. aa. 3 

978 |b Mainardi, Girolamo |a Roma |c 1754 

978 |b Occhi, Domenico |a Venezia |c 1754 

9811 |a Siemetz, Fabian |8 1758 

9811 |a Praesidl, Cajetano |8 do 1758 

984 |a Řím |b Itálie 

984 |a Benátky |b Itálie 

985 |a 1751-1800 
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FMT BK 

LDR -----nam-a22-----7a-4500 

001 001205017 

003 CZ-BrMZK 

005 20140826104704.0 

007 Ta 

008 140826s1743----xr-----fr-----00|-0-ger|d 

040 |a BOA001 |b cze 

072 7 |a 27-5 |x Liturgie. Křesťanské umění a symbolika. Duchovní život |2 Konspekt |9 5 

072 7 |a 094 |x Staré tisky |2 Konspekt |9 12 

080 |a 27-282.5 |2 MRF 

080 |a 272-534.3 |2 MRF 

080 |a 272-532.3/.4 |2 MRF 

080 |a (0:82-97) |2 MRF 

080 |a (0.068)094 |2 MRF 

1000 |a Martin von Cochem, |d 1634-1712 |7 jo2002109710 |4 aut 

24514 |a Der Kleine Baum-Garten, Im grossen Druck, Darinn überaus kräfftige, nutzliche, und 
anmüthige Morgen-Abend-Meß-Vesper-Beicht- und Communion-Gebetter; wia auch zum 
Hochwürdigen Sacrament, zu der H. Greyfaltigkeit, zu Christo von dem bitteren Leyden, zu 
der Mutter GOttes, zu der H. Anna, H. Joseph, H. Antoni, H. Johann von Nepomuck, und 
anderen Heiligen; für Lebendige, Sterbende, und Abgestorbene; Zu allen sonderlichen Fest-
Tägen, in grossen und schweren Ungewittern, wie auch in allgemeinen und besonderen 
Nöthen, und Anliegen: Samt zehn Litaneyen begriffen seynd; Durch P. Martinum von 
Cochen, Capucin. Ordens der Rhetnisch. Provintz Predigern. 

260 |a Brünn : |b gedruckt bey Jacob Maxim. Swobodischen Erben, |c 1743 |f (durch Wentzel 
Lenhart Factorn) 

300 |a [24], 404, [4] s. ; |c 12° 

500 |a Výzdoba: Předtitul, titulní strana tištěna červeně a černě, vlysy a linky z typografických 
ozdob, viněty 

563 |a Usňová vazba, dvě chybějící spony, poškozený hřbet 

65007 |a modlitební knihy |7 ph122945 |2 czenas 

65007 |a katolické modlitby |7 ph114896 |2 czenas 

65007 |a katolické pobožnosti |7 ph121534 |2 czenas  

655 7 |a modlitby |7 fd132841 |2 czenas 

655 7 |a staré tisky |7 fd422076 |2 czenas 

903 |a RP 

910 |a BOE950 |b R - R. I. c. 7 

978 |b Svoboda, Jakub Maximilián - dědici |a Brno |c 1743 

978 |b Lenhart, Václav |a Brno |c 1743 

9820 |a Rajhrad - benediktinský klášter 

984 |a Brno |b Česko 

985 |a 1701-1750 
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FMT BK 

LDR -----nam-a2200337-a-4500 

001 001176201 

003 CZ-BrMZK 

005 20141022072856.0 

007 Ta 

008 090731s1699----gw-a---fr-----00|-0-|ger|d 

040 |a BOA001 |b cze |d BOE950 

0411 |a ger |h lat 

043 |a e-gx--- 

045 |a u5v0 

072 7 |a 2-23/-27 |x Bible. Biblistika |2 Konspekt |9 5 

072 7 |a 094 |x Staré tisky |2 Konspekt |9 12 

045 |a u5v0   

080 |a 27-232/-236 |2 MRF 

080 |a 27-234 |2 MRF 

080 |a (430) |2 MRF 

080 |a (0:82-9) |2 MRF 

080 |a (0.068)094 |2 MRF 

1300 |a Bible. |l Německy. |s Luther |7 unn2009540085 

24510 |a Biblia, Das ist : Die gantze heilige Schrift, Alten und Neuen Testaments / |c Teutscht 
D.Martin Luthers. Mit Summarien und vollkommenen Concordantien oder Parallelen Auch 
Einem Anhang aller Gesänge, die in den Kirchen der Churfürstlichen Brandenburg. Lande 
am gebräuchlichsten sind, samt einer Vorrede D. Philipp Jacob Speners 

260 |a Berlin : |b Gedruckt und verlegt von sel. David Salfelds Wittwe, |c 1699 

300 |a [12], 300, 61 listů, [1] příl. ; |c 12° 

500 |a Výzdoba: Mědirytinový patitul, vlys z typografických ozdůbek, linky 

546 |a Přeloženo z latiny do němčiny 

563 |a Usňová  vazba se zlaceným slepotiskem, zlacená ořízka 

63007 |a Bible |7 unn2006374667 |2 czenas 

648 7 |a 1651-1700 |7 ch460571 |2 czenas 

65007 |a biblické texty |7 ph118860 |2 czenas 

65007 |a biblické překlady |7 ph115820 |z Německo |y 17. stol. |2 czenas 

655 7 |a texty |7 fd133699 |2 czenas 

655 7 |a staré tisky |7 fd422076 |2 czenas 

7001 |a Luther, Martin, |d 1483-1546 |7 jn19990005235 |4 trl 

7001 |a Spener, Philipp Jakob, |d 1635-1705 |7 skuk0005360 |4 aui 

85641 |u http://imageserver.mzk.cz/mzk03/001/176/201/328100200800.titul |y Digitalizovaný 
dokument (klikněte pro zobrazení) 

903 |a RP 

910 |a BOE950 |b R - A. I. c. 33 

978 |b Salfeld, David - vdova |a Berlin |c 1699 

984 |a Berlín |b Německo 

985 |a 1651-1700 
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Příklady záznamu s anglickými ekvivalenty věcného zpracování 

FMT BK 

LDR -----nam-a22-----7a-4500 

001 001181664 

003 CZ-BrMZK 

005 20120711091915.0 

007 Ta 

008 050801s1694----gw-----fr-----00|-0-cze|d 

040 |a BOA001 |b cze  

072 7 |a 27-5 |x Liturgie. Křesťanské umění a symbolika. Duchovní život |2 Konspekt |9 5 

072 7 |a 094 |x Staré tisky |2 Konspekt |9 12 

080 |a 27-282.5 |2 MRF 

080 |a 272-534.3 |2 MRF 

080 |a 783.2:271.4/273.2 |2 MRF 

080 |a (0:82-97) |2 MRF 

080 |a (0:82-192) |2 MRF 

080 |a (0.068)094 |2 MRF 

1001 |a Motěšický, Kašpar, |d ca 1640-1689 |7 xx0025285 |4 aut 

24510 |a Ručnj Knižka w njž se zdržugj Neywybraněgssj Modlitby Prosby a Žadosti; 
Neypronikawěgssj Lkanj a Wzdychanj; A neyrozkossněgssj Chwaly a Djkučiněnj; gako y 
neyliběgssj Pjsničky; k wsselikemu času připadne nowě sepsane, a gednak složene, gednak 
přeložene, a na Swětlo wydane, negprwe od C.M. Nyni pak po druhe zase, ne toliko prwnj a 
druhau Předmluwau, ale y přepěknymi ginymi Modlitbami a Pisnjčkami ozdobene a 
obnowene. Nakladem J.W. a M.P. 

24633 |a Ruční knížka … 

260 |a [Žitava : |b Michael Hartmann], |c 1694 

300 |a [24], 312, 168, [8] s. ; |c 12° 

500 |a Výzdoba: Titulní strana tištěna červeně a černě, vlysy z tiskařských ozdůbek, iniciály, 
viněty 

5104 |a Knihopis, |c K05956 

563 |a Pergamenová vazba Rajhrad, dvě spony, modrá ořízka 

65007 |a modlitební knihy |7 ph122945 |2 czenas 

65007 |a katolické modlitby |7 ph114896 |2 czenas 

65007 |a katolické písně |7 ph114897 |2 czenas 

65007 |a duchovní život |7 ph114375 |2 czenas  

65009 |a prayer-books |2 eczenas   

65009 |a Catholic prayers |2 eczenas 

65009 |a Catholic songs |2 eczenas   

65009 |a spiritual life |2 eczenas 

655 7 |a modlitby |7 fd132841 |2 czenas 

655 7 |a písňové texty |7 fd133190 |2 czenas 

655 7 |a staré tisky |7 fd422076 |2 czenas 

655 9 |a prayers |2 eczenas 

655 9 |a song texts |2 eczenas 

655 9 |a old prints |2 eczenas 

7001 |a Dolanský, Jan Jiří, |d 1649-1719 |7 jk01022555 |4 aui 

7001 |a Vohnišťanský, Jan |d 17./18.stol. |4 pbl 

7001 |a Pánek, Martin |d 17./18.stol. |4 pbl 

74002 |a Pjsničky nabožne w nowě složene y přeložene a k Zpjwanj w giste Časy přihodne 

85641 |u http://imageserver.mzk.cz/mzk03/001/181/664/328100206041.pritisk |y Digitalizovaný 
dokument (klikněte pro zobrazení) 

85641 |u http://imageserver.mzk.cz/mzk03/001/181/664/328100206041.titul |y Digitalizovaný 
dokument (klikněte pro zobrazení) 

903 |a RP 

910 |a BOE950 |b R - Z. II. b. 32 

978 |b Hartmann, Michael |a Zittau |c 1694 

984 |a Žitava |b Německo 
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985 |a 1651-1700 

FMT BK 

LDR -----nam-a22-----7a-4500 

001 001198723 

003 CZ-BrMZK 

005 20140423144614.0 

007 Ta 

008 140423s1747----xr-----fr-----00|-0-lat|d 

040 |a BOA001 |b cze 

043 |a e-xr--- 

045 |a t5u0 

072 7 |a 27-78 |x Křesťanská sdružení, spolky a organizace. Řeholní řády |2 Konspekt |9 5 

072 7 |a 094 |x Staré tisky |2 Konspekt |9 12 

080 |a 27-789.5 |2 MRF 

080 |a 27-9 |2 MRF 

080 |a (437.3) |2 MRF 

080 |a (048.8) |2 MRF 

080 |a (0.068)094 |2 MRF 

1001 |a Schmidl, Jan, |d 1693-1762 |7 jk01110978 |4 aut 

24510 |a Historiae Societatis Jesu Provinciae Bohemiae. |n Pars prima, |p ab anno Christi MDLV. ad 
annum MDXCII / |c authore Joanne Schmidl Societatis ejusdem sacerdote 

24630 |a Ab anno Christi MDLV. ad annum MDXCII 

260 |a Pragae : |b Typis Universitatis Carolo Ferdinandeae in Collegio S.J. ad S. Clementem, per 
Jacobum Schweiger Factorem, |c 1747 

300 |a [18], 660 [spr. 666], [56] s. ; |c 4° 

500 |a Výzdoba: Rytina nad impresem (jezuitský znak), vlysy, iniciály, linky z typografických 
ozdob, viněty 

500 |a Titulní list tištěn majuskulou 

561 |a Provenience: Exlibris se studujícím mnichem 

561 |a Provenience: Rajhradské znakové exlibris 

563 |a Usňová vazba (vepřovice) se slepotiskovou výzdobou v rámcích, dřevěné desky, hřbet 
natřen bílou barvou, zachována jedna kovová spona, modrá ořízka 

61027 |a Jezuité. |b Česká provincie |7 ko20010087182 |2 czenas 

648 7 |a 1551-1600 |7ch460554 |2 czenas 

65007 |a jezuité |7 ph121349 |z Česko |y 16. stol. |2 czenas  

65007 |a jezuité |7 ph121349 |x dějiny |y 16. stol. |2 czenas 

65007 |a církevní dějiny |7 ph114283 |z Česko |y 16. stol. |2 czenas 

65009 |a Jesuits |z Czechia |y 16th century |2 eczenas  

65009 |a Jesuits |x history |y 16th century |2 eczenas 

65009 |a church history |z Czechia |y 16th century |2 eczenas 

651 7 |a Česko |7 ge128065 |x náboženské poměry |y 16. stol. |2 czenas 

651 9 |a Czechia |2 eczenas   

655 7 |a monografie |7 fd132842 |2 czenas  

655 7 |a staré tisky |7 fd422076 |2 czenas 

655 9 |a monographs |2 eczenas 

655 9 |a old prints |2 eczenas 

903 |a RP 

910 |a BOE950 |b R - L. I. bb. 16 

978 |b Tiskárna jezuitská |a Praha |c 1747 

978 |b Schweiger, Jakub |a Praha |c 1747 

984 |a Praha |b Česko 

985 |a 1701-1750 
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Závěr 

 

Metodika prakticky poprvé v katalogizační praxi zpracování historického knihovního 

fondu sumarizuje základní principy a zásady věcného popisu. Základním 

východiskem je aplikace přesně definovaných pravidel – standardů platných pro 

katalogizaci v České republice – tj. AACR2R, ISBD (A) a přijetí formátu MARC21 pro 

tvorbu bibliografických záznamů. Na žádost oponentů během procesu certifikace 

metodiky byly dodatečně zařazeny změny podle pravidel RDA, která byla v průběhu 

roku řešena v oblasti katalozizační praxe v České republice.  Přestože byla metodika 

vytvořena pro specifickou oblast – historickou teologickou literaturu, je výkladem a 

aplikací obecných pravidel pro věcné zpracování. Lze ji tedy nejen aplikovat pro 

ostatní věcné obory zastoupené v historických knižních fondech, ale i pro věcné 

zpracování novodobé literatury. 

Metodika interpretuje obecně platná pravidla a standardy pro oblast věcného 

zpracování, které mohou využít odborníci z různých paměťových institucí, kteří se 

zabývají obsahovou analýzou dokumentu a věcným elektronickým zpracováním. 

Není vázána na konkrétní knihovní systém. Doporučuje využívat autority Národní 

knihovny, které umožňují zachovávat celostátní standardizaci věcného zpracování na 

národní úrovni, ale umožňuje i používání vlastních heslářů a termínů vzniklých podle 

platných standardů a pravidel. 

Pro oblast historických knihovních fondů, rozptýlených pod správou knihoven, muzeí, 

archivů, památkových ústavů a různých církevních institucí je metodika návodem, jak 

jednotně přistoupit k věcnému odbornému zpracování a ke zpřístupnění obsahu 

těchto fondů odborné i laické veřejnosti. 
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Dodatek – změny podle pravidel RDA  

630 Vedlejší věcné záhlaví – unifikovaný název (O) 

Změna v zápise unifikovaného názvu u jednotlivých částí Bible. Místo zkratek „S.Z“ 

a „N.Z.“ se používá celý výraz „Starý zákon“ a „Nový zákon“.  Při zápisu 

jednotlivých částí Starého a Nového zákona se vypouští zkratky „S.Z,“, „N.Z“  a 

uvádí se rovnou jméno příslušné části. 

Příklady 

63007 $aBible. $pStarý zákon. $lNěmecky $7unn2009501810 $2czenas 

63007 $aBible. $pStarý zákon. $lČesky. $sKralická $7unn2009543292 $2czenas 

63007 $aBible. $pNový zákon $7unn2006374670 $2czenas 

63007 $aBible. $pNový zákon. $lČesky. $sBlahoslav $7unn2014823021 $2czenas 

63007 $aBible. $pDeuterokanonické knihy. $pKnihy Makabejské $7unn2006374722  

$2czenas 

63007 $aBible. $pJób $7unn2006374735 $2czenas 

63007 $aBible. $pMojžíšova, 4. $7unn2006374751$2czenas 

63007 $aBible. $pŽalmy $7unn2006374768 $2czenas 

63007 $aBible. $pEpištoly $7unn2006374682 $2czenas 

63007 $aBible. $pEvangelia $7unn2006374683 $2czenas 

Poznámky 

 
Některé unifikované názvy národních autorit již prošly revizí podle pravidel RDA. 
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648 Vedlejší věcné záhlaví – chronologický termín (O) 

V zápisu chronologického termínu se zkratka „stol.“ rozepíše, bude nahrazena 

výrazem století. 

Příklady 

648  7 $a2. století př. Kr. $7ch460500 $2czenas 

648  7 $a15. století $7ch460553 $2czenas 

648  7 $a17. století $7ch460555  $2czenas 

648  7 $a17.-18. století $7ch757024 $2czenas 

Poznámky 

 
Chronologické údaje národních autorit prošly revizí podle pravidel RDA. 

Výrazem století jsou nahrazeny také zpřesňující chronologické termíny podpole $y 

z polí 650 a 651. 
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Příklady záznamu úplného věcného zpracování podle pravidel RDA 

FMT BK 

LDR -----nam-a22------a-4500 

001 001181415 

003 CZ-BrMZK 

005 20120629120754.0 

007 ta 

008 980105s1601----xr-ai--fr-----00|-0-cze|d 

040 |a BOA001 |b cze |e rda 

0410 |a cze |a lat 

043 |a e-xr--- 

045 |a u-u- 

072 7 |a 783 |x Církevní hudba. Duchovní hudba. Náboženská hudba |2 Konspekt |9 9 

072 7 |a 094 |x Staré tisky |2 Konspekt |9 12 

080 |a 783.2:271.4/273.2 |2 MRF 

080 |a (0:82-192) |2 MRF  

080 |a (0.068)094 |2 MRF 

1001 |a Rozenplut ze Švarcenbachu, Jan, |d asi 1550-1602 |7 jk01102915 |4 aut 

24510 |a Kancyonál, To gest: Sebránij Spěwůw Pobožných, kterých k Duchownijmu potěssenj, 
každý weřegný Křestian na Weyročnij Swátky, a giných Swatých Památky y časy, vžijwati 
může / |c Teprwa s nemalau prácy, a Nákladem, Welebného Preláta, Kněze Jana 
Rozenpluta, Probossta Klásstera Ssternberského, nětco z starodawnijch Pijseň, nětco w 
nowé složenijm, Weyročně spořádané 

24633 |a Sebránij Spěwůw Pobožných, kterých k Duchownjmu potěssenij, každý weřegný Křestian 
na Weyročnij Swátky, a giných Swatých Památky y časy, vžijwati může 

264 1 |a W Holomaucy : |b wytlačenijm Giřijka Handle, |c 1601 

300 |a 20 nečíslovaných stran, 866 stran, 17 nečíslovaných stran ; |c 8° 

336 |a text |b txt |2 rdacontent 

337 |a bez média |b n |2 rdamedia 

338 |a svazek |b nc |2 rdacarrier 

500 |a Výzdoba: Titulní strana tištěna červeně a černě v ornamentálním rámečku, tisk červený a 
černý, sazba stran v rámcích, iniciály, dřevořezy, vlysy, viněty, noty v pětilinkové soustavě 

5104 |a Knihopis, |c K14907 

561 |a Provenience: Exlibris se studujícím mnichem 

561 |a Provenience: Rajhradské znakové exlibris 

563 |a Pergamenová vazba Rajhrad, kovové spony, zbytky modré ořízky 

590 |a Chybí titulní list 

546 |a Český a latinský text ; |b Hudební notace 

648 7 |a 17. století |7 ch460555 |2 czenas 

65007 |a katolické písně |7 ph114897 |z Česko |y 17. století |2 czenas 

655 7 |a kancionály |7 fd132518 |2 czenas  

655 7 |a staré tisky |7 fd422076 |2 czenas 

85641 |u http://imageserver.mzk.cz/mzk03/001/181/415/328100203110.titul |y Digitalizovaný 
dokument (klikněte pro zobrazení) 

903 |a RP 

910 |a BOE950 |b R - Z. f. 15 

978 |b Handl, Jiří |a Olomouc |c 1601 

984 |a Olomouc |b Česko 

985 |a 1601-1650 
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FMT BK 

LDR -----nam-a22-----7a-4500 

001 001199273 

003 CZ-BrMZK 

005 20140513161521.0 

007 ta 

008 140513s1615----gw-ae--fr-----00|-0-lat|d 

040 |a BOA001 |b cze |e rda 

043 |a a-cc--- 

045 |a u-u- 

072 7 |a 27-78 |x Křesťanská sdružení, spolky a organizace. Řeholní řády |2 Konspekt |9 5 

072 7 |a 094 |x Staré tisky |2 Konspekt |9 12 

080 |a 27-789.5 |2 MRF 

080 |a 27-76 |2 MRF 

080 |a 27-762 |2 MRF 

080 |a (510) |2 MRF 

080 |a (048.8) |2 MRF 

080 |a (0.068)094 |2 MRF 

1001 |a Trigault, Nicolas, |d 1577-1628 |7 mzk2010580041 |4 aut 

24513 |a DE CHRISTIANA EXPEDITIONE APVD. SINAS. SVSCEPTA. AB SOCIETATE JESV. Ex 
P. Matthaei Ricij eiusdem Societatis Comentarijs. LIBRI V. AD. S.D.N. PAVLVM. V. In quibus 
Sinensis Regni mores, leges aetq[ue] instituta & nouae illius Ecclesiae difficillima primordia 
accurate & summa fide describuntur / |c Auctore P. NICOLAO TRIGAVTIO BELGA ex eadem 
Societate 

24633 |a CHRISTIANA EXPEDITIONE APUD. SINAS. SUSCEPTA. AB SOCIETATE JESU 

264 1 |a Augustae Vind. : |b apud Christoph. Mangium, |c 1615 

300 |a 14 nečíslovaných stran, 646 stran, 10 nečíslovaných stran, 1 nečíslovaná příloha ; |c 4° 

336 |a text |b txt |2 rdacontent 

337 |a bez média |b n |2 rdamedia 

338 |a svazek |b nc |2 rdacarrier 

500 |a Výzdoba: Mědirytinový titulní list (v architektonické borduře postavy sv. Františka 
Xaverského a Mattea Ricciho, mezi nimi mapa Číny ; signovaná Wolfg: Kilian. F.), iniciály, 
linky z typografických ozdob, viněty, rytina na příloze (plán paláce) 

561 |a Provenience: Exlibris se studujícím mnichem 

561 |a Provenience: [m.p.] Cartus. Brunens. 

563 |a Usňová vazba (vepřovice) zdobená slepotiskovou výzdobou v rámcích, uprostřed přední 
desky výjev Ukřižování Krista, na zadní desce Bůh Otec drží v náručí mrtvého Krista, 
zachovány dvě kovové spony, červená ořízka 

61027 |a Jezuité |7 kn20010710123 |2 czenas 

648 7 |a 17. století |7 ch460555 |2 czenas 

65007 |a jezuité |7 ph121349 |z Čína |y 17. století |2 czenas 

65007 |a křesťanské misie |7 ph115067 |z Čína |y 17. století |2 czenas 

65007 |a misijní činnost |7 ph122902 |z Čína |y 17. století |2 czenas 

651 7 |a Čína |7 ge131732 |x náboženské poměry |y 17. století |2 czenas 

655 7 |a monografie |7 fd132842 |2 czenas 

655 7 |a staré tisky |7 fd422076 |2 czenas 

7001 |a Ricci, Matteo, |d 1552-1610 |7 kup20030000082515 |4 ant 

7001 |a Kilian, Wolfgang, |d 1581-1662 |7 mzk2009533624 |4 egr 

903 |a RP 

910 |a BOE950 |b R - L. I. ee. 25 

978 |b Mang, Christoph |a Augsburg |c 1615 

9820 |a Brno - kartuziánský klášter 

9820 |a Rajhrad - benediktinský klášter 

984 |a Augsburg |b Německo 

985 |a 1601-1650 
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FMT BK 

LDR -----nam-a2200409-a-4500 

001 001176615 

003 CZ-BrMZK 

005 20130816121258.0 

007 ta 

008 091102s1561----xr-----fr-----00|-0-|cze|d  

040 |a BOA001 |b cze |d BOE950 |e rda 

0411 |a cze |h ger 

045 |a t5u0 

072 7 |a 2-23/-27 |x Bible. Biblistika |2 Konspekt |9 5 

072 7 |a 094 |x Staré tisky |2 Konspekt |9 12 

080 |a 27-232/-236 |2 MRF 

080 |a  (0:82-9) |2 MRF 

080 |a (0.068)094 |2 MRF 

1300 |a Bible. |p Deuterokanonické knihy. |p Sírachovec. |l Česky |7 unn2009539080 

24510 

|a Kniha Gezusa Syracha, ginak Ecclesiasticus : |b w kteréžto zawřijna gsau vtěssená 
napomenutij, a předkládagij se wssechněm Lidem prospěssná naučenij, yakby se 
yedenkaždy w swém Powolánij (žiw gsa na tomto Swětě ctně a sslechtně) chowatí měl. A 
Summau Knijha tato slauti může Zrcadlo pobožnosti, Ctnosti, Kázně y Počestnosti. Z té 
chudij a sprostnij Hospodáři y ginij Zpráwcowé Cželádky, mohau sobě Naučenij bráti, yakby 
sami se při swém Powolánij, při swých pracech, předkem ku Pánu Bohu, k swým Bližnijm, y 
ke wssem těm, gessto k gich Zpráwám náležegij, pobožně a náležitě chowati měli / |c Gest 
pak w Yazyk Cžeský z Niemeckého přeložena, a k prospěchu y k wzdělánij wssechněm 
wuobec wydaná, a od Giřijka Melantrycha z Awentýna Imprymowaná 

24633 |a Kniha Jezusa Syracha jinak Ecclesiasticus 

264 1 |a [Praha] : |b od Giřijka Melantrycha z Awentýnu imprymowaná, |c 1561 

300 |a 304 nečíslovaných listů ; |c 2° 

336 |a text |b txt |2 rdacontent 

337 |a bez média |b n |2 rdamedia 

338 |a svazek |b nc |2 rdacarrier 

500 |a Výzdoba: Titulní strana tištěna červeně a černě, iniciály 

5104 |a Knihopis, |c K02190 

5104 |a Bohatcová, M. Obecné dobré podle Melantricha a Veleslavínů, |c s. 41, M 49/1561 

546 |a Přeloženo z němčiny do češtiny 

561 |a Provenience: [m.p.] Monasterij Rayhradensis 

563 |a Pergamenová vazba, dvě měděné spony, modrá ořízka 

590 |a Chybí titulní list a 4-6 listy první složky 

63007 |a Bible. |p Deuterokanonické knihy. |p Sírachovec |7 unn2006374724 

648 7 |a 1551-1600 |7 ch460569 |2 czenas 

65007 |a biblické texty |7 ph118860 |2 czenas 

655 7 |a texty |7 fd133699 |2 czenas 

655 7 |a staré tisky |7 fd422076 |2 czenas 

7000 |a Ježíš Sirach, |d činný 190 př. Kr. |7 mzk2004250932 |4 dub 

7001 |a Melantrich z Aventina, Jiří, |d 1511-1580 |7 jk01081108 |4 pbl 

7001 |a Rešl, Tomáš, |d 1520-1562 |7 jk01102374 |4 trl 

7001 |a Stráněnský, Jan, |d 1520 - asi 1585 |7 jk01121341 |4 aft 

85641 
|u http://imageserver.mzk.cz/mzk03/001/176/615/328100201225.titul |y Digitalizovaný 
dokument (klikněte pro zobrazení) 

903 |a RP 

910 |a BOE950 |b R - A. I. ff. 13 

978 |b Melantrich z Aventina, Jiří |a Praha |c 1561 

984 |a Praha |b Česko 

985 |a 1551-1600 
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FMT BK 

LDR -----nam-a2200361-a-4500 

001 001176075 

003 CZ-BrMZK 

005 20140217112947.0 

007 ta 

008 090515s1791----xr-----fr-----00|-0-|cze|d  

040 |a BOA001 |b cze |d BOE950 |e rda 

045 |a v5w0 

072 7 |a 2-23/-27 |x Bible. Biblistika |2 Konspekt |9 5 

072 7 |a 094 |x Staré tisky |2 Konspekt |9 12 

080 |a 27-232/-236 |2 MRF 

080 |a  (0:82-9) |2 MRF 

080 |a (0.068)094 |2 MRF 

1300 |a Bible. |p Nový zákon. |l Česky |7 unn2006374671 

24510 
|a Pjsmo Swaté Nowého Zákona. |n Rozdělenj Prwnj / |c pro lid obecný wyswětlené od Kněze 
Frantisska Pollásska, býwalého včitele Písma Swatého na wysokých sskolách Holomauckých 

24633 |a Písmo svaté Nového zákona 

264 1 |a W Brně : |b wytisstěné v Jozefa Giřjho Traslera, knihotlačitele a knihohandljře, |c 1791 

300 |a 16 nečíslovaných stran, 396 stran ; |c 8° 

336 |a text |b txt |2 rdacontent 

337 |a bez média |b n |2 rdamedia 

338 |a svazek |b nc |2 rdacarrier 

500 |a Výzdoba: Viněta, vlys, ozdobné linky 

501 |a Obsahuje: Přívazek stejného titulu 2. díl 

561 |a Provenience: Rajhradské znakové exlibris 

563 |a Papírová vazba 

5104 |a Knihopis, |c K14135 

63007 |a Bible. |p Nový zákon |7 unn2006374670 

648 |a 1751-1800 |7 ch460573 |2 czenas 

65007 |a biblické texty |7 ph118860 |2 czenas 

650 7 |a texty |7 fd133699 |2 czenas 

655 7 |a staré tisky |7 fd422076 |2 czenas 

7001 |a Polášek, František, |d 1757-1828 |7 jk01100449 |4 oth 

85641 
|u http://imageserver.mzk.cz/mzk03/001/176/075/328100200673.titul |y Digitalizovaný 
dokument (klikněte pro zobrazení) 

903 |a RP 

910 |a BOE950 |b R - A. I. b. 37 

978 |b Trassler, Josef Jiří |a Brno |c 1791 

984 |a Brno |b Česko 

985 |a 1751-1800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

84 
 

 

FMT BK 

LDR -----nam-a2200373-a-4500 

001 001175946 

003 CZ-BrMZK 

005 20130816120040.0 

007 ta 

008 090423s1778----gw----fr-----00|-0-|ger|d  

040 |a BOE950 |b cze |e rda 

0411 |a ger |h lat 

043 |a e-gx--- 

045 |a v5w0 

072 7 |a 2-23/-27 |x Bible. Biblistika |2 Konspekt |9 5 

072 7 |a 094 |x Staré tisky |2 Konspekt |9 12 

080 |a 27-232/-236 |2 MRF 

080 |a 27-234 |2 MRF 

080 |a (430) |2 MRF 

080 |a  (0:82-9) |2 MRF 

080 |a (0.068)094 |2 MRF 

1300 |a Bible. |p Žalmy. |l Německy |7 unn2013760653 

24514 
|a Die Psalme Davids / |c verdeutscht und mit Anmerkungen versehen durch Ignaz 
Weitenauer ehemals k.k. Lehrer der morgenbländischen Sprachen 

264 1 |a Augsburg : |b im Verlage der Joseph Wolffischen Buchhandlung, |c 1778 

300 |a 3 nečíslované strany, 404 stran ; |c 8° 

336 |a text |b txt |2 rdacontent 

337 |a bez média |b n |2 rdamedia 

338 |a svazek |b nc |2 rdacarrier 

546 |a Přeloženo z latiny do němčiny 

500 |a Výzdoba: Viněta nad impresem, vlysy z typografických ozdůbek, viněta 

501 |a Obsahuje: Přívazek Exercitia Christianae devotionis ... / A. R. F. P. 

561 |a Provenience: Rajhradské znakové exlibris 

561 |a Provenience: [m.p.] Exercitia Christiana Devotionis J. O. S. D. 

563 |a Kožená vazba, červená ořízka 

63007 |a Bible. |p Žalmy |7 unn2006374768 

648 7 |a 1751-1800 |7 ch460573 |2 czenas 

65007 |a biblické texty |7 ph118860 |2 czenas 

65007 |a biblické překlady |7 ph115820 |z Německo |y 18. století |2 czenas 

655 7 |a texty |7 fd133699 |2 czenas 

655 7 |a staré tisky |7 fd422076 |2 czenas 

7001 |a Weitenauer, Ignaz, |d 1709-1783 |7 mzk2007408530 |4 trl 

85641 
|u http://imageserver.mzk.cz/mzk03/001/175/946/328100200543.titul |y Digitalizovaný 
dokument (klikněte pro zobrazení) 

903 |a RP 

910 |a BOE950 |b R - A. I. a. 31 

978 |b Wolff, Joseph |a Augsburg |c 1778 

984 |a Augsburg |b Německo 

985 |a 1751-1800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

85 
 

 

FMT BK 

LDR -----nam-a2200361-a-4500 

001 001175942 

003 CZ-BrMZK 

005 20130816120117.0 

007 ta 

008 090423s1677----xr-afi-fr-----00|-0-|cze|d  

040 |a BOA001 |b cze |d BOE950 |e rda 

0411 |a cze |h lat 

043 |a e-xr--- 

045 |a u5v0 

072 7 |a 2-23/-27 |x Bible. Biblistika |2 Konspekt |9 5 

072 7 |a 094 |x Staré tisky |2 Konspekt |9 12 

080 |a 27-232/-236 |2 MRF 

080 |a 27-234 |2 MRF 

080 |a (437.3) |2 MRF 

080 |a  (0:82-9) |2 MRF 

080 |a (0.068)094 |2 MRF 

1300 |a Bible. |p Nový zákon. |l Česky |7 unn2006374671 

24510 

|a Druhý djl Biblj totižto Nowý Zákon : |b Podlé starého obecného Latinského textu, od 
samospasytedlné Ržjmské Katoljcké Cýrkwe schwáleného, a až posawad wtéž Cýrkwi 
vžjwaného. Z milostiwého poručenj duchownj Wrchnosti s obwzlásstnj pilnostj přehlédnutý, a 
nynj w nowě na swětlo wydaný 

264 1 
|a Wytisstěný w Starem Městě Pražském : |b w Ympressy Universitatis Karlo=Ferdynandowé 
w Kollegi Towaryšstwa Gežjssowa v S° Klimenta ; Léta Páně, |c 1677 

300 |a 14 nečíslovaných stran, 512 stran, 12 nečíslovaných stran, 5 nečíslovaných příloh ; |c 2° 

336 |a text |b txt |2 rdacontent 

337 |a bez média |b n |2 rdamedia 

338 |a svazek |b nc |2 rdacarrier 

500 
|a Výzdoba: Mědirytinová titulní strana s figurální bordurou (se znakem pražského 
arcibiskupství), vlys, iniciály, viněty, text tištěn v typografických rámcích s poznámkami, na 
mědirytinových přílohách ilustrace 

546 |a Přeloženo z latiny do češtiny 

563 |a Kožená vazba s hřbetem natřeným bílou olejovou barvou 

5104 |a Knihopis, |c K01111 

63007 |a Bible. |p Nový zákon |7 unn2006374670 

648 7 |a 1651-1700 |7 ch460571 |2 czenas 

65007 |a biblické texty |7 ph118860 |2 czenas 

65007 |a biblické překlady |7 ph115820 |z Ćesko |y 17. století |2 czenas 

655 7 |a texty |7 fd133699 |2 czenas 

655 7 |a staré tisky |7 fd422076 |2 czenas 

74002 |a Bible svatováclavská 

74002 |a Nowý Zákon Podlé starého obecného Latinského textu ... 

85641 
|u http://imageserver.mzk.cz/mzk03/001/175/942/328100200538.titul |y Digitalizovaný 
dokument (klikněte pro zobrazení) 

903 |a RP 

910 |a BOE950 |b R - A. I. aa. 6 

978 |b Tiskárna jezuitská |a Praha |c 1677 

984 |a Praha |b Česko 

985 |a 1651-1700 
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FMT BK 

LDR -----nam-a2200337-a-4500 

001 001176661 

003 CZ-BrMZK 

005 20130220145251.0 

007 ta 

008 091109s1777----xr-----fr-----00|-0|gre|d  

040 |a BOE950 |b cze |e rda 

0410 |a gre |a lat 

045 |a v5w0 

072 7 |a 2-23/-27 |x Bible. Biblistika |2 Konspekt |9 5 

072 7 |a 094 |x Staré tisky |2 Konspekt |9 12 

080 |a 27-232/-236 |2 MRF 

080 |a (0:82-9) |2 MRF 

080 |a (0.068)094 |2 MRF 

1300 |a Bible. |p Nový zákon. |l Řecky & Latinsky 

24512 
|a Ē Kainē Diathēkē = |b NOVUM TESTAMENTVM / |c CVRANTE CHRISTOPHORO 
FISCHER, PROFESSORE 

24633 |a Novum Testametum 

264 1 
|a Pragae : |b Svmptibvs regiae Scholae normalis, |c 1777 |f (Excudebat John. Adamus 
Hagen, Factor) 

300 |a 8 nečíslovaných stran, 619 stran ; |c 8° 

336 |a text |b txt |2 rdacontent 

337 |a bez média |b n |2 rdamedia 

338 |a svazek |b nc |2 rdacarrier 

500 |a Výzdoba: Linky, viněty, vlysy z typografických ozdůbek 

546 |a Řecký a latinský text 

563 |a Papírová vazba 

63007 |a Bible. |p Nový zákon |7 unn2006374670 

648 7 |a 1751-1800 |7 ch460573 |2 czenas 

65007 |a biblické texty |7 ph118860 |2 czenas 

655 7 |a texty |7 fd133699 |2 czenas 

655 7 |a staré tisky |7 fd422076 |2 czenas 

7001 |a Fischer, Christof, |d -1600 |7 ola2002158937 |4 edt 

85641 
|u http://imageserver.mzk.cz/mzk03/001/176/661/328100201272.titul |y Digitalizovaný 
dokument (klikněte pro zobrazení) 

903 |a RP 

910 |a BOE950 |b R - A. I. f. 32 

978 |b Tiskárna normální školy |a Praha |c 1777 

978 |b Hagen, Jan Adam |a Praha |c 1777 

984 |a Praha |b Česko 

985 |a 1751-1800 

 
 
 
 
 
 
 
 


