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Cíl metodiky 

Tato metodika předkládá postup pro zapojení metadatových zdrojů do Centrálního portálu 

knihoven Knihovny.cz
1
 (dále jen CPK). Cílem metodiky je nabídnout poskytovatelům 

metadatových zdrojů návod na přípravu a dodávání metadat do CPK. Pokyny metodiky 

vycházejí ze způsobu zpracování metadat Správcem zdrojů (nástroj pro stahování, deduplikaci 

a indexaci metadat pro CPK vyvíjený Moravskou zemskou knihovnou v Brně) a opírají se 

o zkušenosti řešitelského týmu CPK s již zapojenými metadatovými zdroji. Postupy popsané 

v metodice byly aplikovány při zapojování knihoven různých typů a velikostí (od Národní 

knihovny ČR až po menší městské knihovny), autoritních souborů, oborových bibliografií 

a neknihovních zdrojů s metadaty ve specifických formátech (patenty, normy, legislativní 

dokumenty). Metodika patří k výstupům projektu Využití sémantických technologií pro 

zpřístupnění kulturního dědictví prostřednictvím Centrálního portálu knihoven 

(DG16P02R006)
2
 z programu NAKI II financovaného Ministerstvem kultury ČR. Na projektu 

spolupracuje Moravská zemská knihovna v Brně a Vysoké učení technické v Brně. 

  

                                                 
1
  Knihovny.cz [online]. Dostupné z: https://www.knihovny.cz . 

2
  CPK - Využití sémantických technologií pro zpřístupnění kulturního dědictví prostřednictvím Centrálního 

portálu knihoven. Dostupné z: https://vavai.tacr.cz/isvav/project/610/. 

https://www.knihovny.cz/
https://vavai.tacr.cz/isvav/project/610/
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Definice pojmů 

Pro správné pochopení pokynů metodiky je nutné úvodní stanovení terminologie použité 

v tomto dokumentu. Následující definice předepisují význam pojmů pouze v rámci tohoto 

dokumentu a nejsou tedy univerzálně platné. Toto omezení umožňuje odlišit užití termínů 

v kontextu CPK od různorodé terminologie z externích zdrojů a přiřadit obecným pojmům 

užší význam pouze pro potřeby metodiky. 

V metodice budou opakovaně používány tyto pojmy: 

 Centrální portál knihoven (zkráceně CPK) je pracovní název portálu Knihovny.cz. 

Portál Knihovny.cz je oficiálním označením CPK pro prezentaci portálu veřejnosti. 

 Informační objekt je jakákoliv entita, kterou lze popsat metadatovým záznamem. 

Informační objekt může a nemusí mít charakter zaznamenané informace. V rámci 

portálu se jedná o dokumenty a o entity popsané jmennými či věcnými autoritními 

záznamy (včetně termínů tezaurů). 

 Administrátor portálu je řešitelský tým, který vyvíjí CPK a realizuje zapojování 

metadatových zdrojů do CPK ve spolupráci s jejich poskytovateli. 

 Dokument je zaznamenaná informace nebo hmotný předmět plnící funkci 

informačního pramene, který lze popsat metadatovým záznamem. Jedná se o typ 

informačního objektu. 

 Poskytovatel je strana s kompetencí poskytnout obsah metadatového zdroje ke 

zpracování CPK. 

 Metadatový zdroj je kolekce záznamů spravovaná poskytovatelem. Poskytovatel 

spravuje jeden či více metadatových zdrojů. 

 Metadatový záznam (zkráceně záznam) je soubor metadat popisujících informační 

objekt. Obsahová struktura záznamu je předepsána metadatovým formátem. Způsob 

zápisu metadat v daném formátu je předepsán metadatovým schématem. 

 Metadatový formát (zkráceně formát) předepisuje obsahovou strukturu 

metadatového záznamu. Pro CPK jsou relevantní formáty pro popisná (a částečně 

i administrativní) metadata, především pak formát MARC 21 a Dublin Core. 

 Metadatové schéma (zkráceně schéma) předepisuje způsob zápisu metadat v daném 

formátu pro účely strojového zpracování. V případě formátu MARC 21 jde 

o MARCXML, ISO 2709, Aleph500 export a „řádkový“ MARC. U ostatních formátů 

(zejména pak u Dublin Core) jde o XML schémata (XSD) pro daný formát. 

 Údaj je informace o konkrétní vlastnosti informačního objektu. Údaj je sémantická 

jednotka – existuje nezávisle na metadatových formátech, které pouze stanovují 

způsob jeho zápisu. 
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 Kódovaný údaj je zapsán ve tvaru, který sám o sobě nenese žádnou informaci, 

dokud  není dekódován pomocí kódovníku, který každému kódu přiřazuje konkrétní 

význam. 

 Pole (respektive podpole) záznamu je část záznamu definovaná v rámci 

metadatového formátu pro účely zaznamenání konkrétních údajů. V případě formátu 

MARC 21 jsou pole a podpole definována tímto standardem. V případě formátu 

Dublin Core je pole souhrnným pojmem pro elementy a termíny. 

 Vyhledávací pole jsou prostředkem k upřesnění vyhledávání. S jejich pomocí lze 

zadat dotaz k vyhledávání v údajích o autorech, názvech, tématech atd. Hovoří-li se 

dále o vyhledávání v polích, jsou tím myšlena vyhledávací pole. Základní vyhledávání 

v CPK je přednastaveno na hledání zadaného výrazu ve všech vyhledávacích polích. 

 Hodnota je obsah pole či podpole záznamu. 

 Kvalita metadatových záznamů (zkráceně kvalita metadat) je určena jejich 

formální a obsahovou správností. Kvalitní metadata odpovídají standardům pro svůj 

deklarovaný formát a sdělují maximum relevantních, strojově rozlišitelných údajů 

o informačním objektu. Pro kvalitní metadata je zvolen vhodný formát, jehož struktura 

umožňuje efektivní zpracování údajů obsažených v záznamu. Klíčovou vlastností 

kvalitních metadat je jejich konzistentnost, tj. uniformita zápisu každého údaje ve 

všech záznamech metadatového zdroje. 
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Seznam použitých zkratek 

V metodice jsou použity následující zkratky: 

AACR2  Anglo-American Cataloguing Rules 

CPK  Centrální portál knihoven (portál Knihovny.cz) 

čČNB  Číslo České národní bibliografie 

DCMI  Dublin Core Metadata Initiative 

EAN  Electronic Article Number 

ISBD  International Standard Bibliographic Description 

ISBN  International Standard Book Number 

ISMN  International Standard Music Number 

ISSN  International Standard Serial Number 

NA ČR  Národní autority ČR 

NK ČR  Národní knihovna České republiky 

OAI-PMH  Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting 

OCN  OCLC Control Number 

OPAC  Online public access catalog 

MARC  MAchine-Readable Cataloging 

MZK  Moravská zemská knihovna v Brně 

NAKI II  Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity 

na léta 2016 až 2022 

RDA  Resource Description and Access 

SCP  Secure Copy Protocol 

SSH  Secure Shell Protocol 

SQL  Structured Query Language 

UTF-8  Unicode Transformation Format – 8-bit 

VIAF  Virtual International Authority File 

VUT  Vysoké učení technické v Brně 

XML  Extensible Markup Language 

XSD  XML Schema Definition 
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Použité standardy a doporučená referenční dokumentace 

MARC 21 a katalogizační pravidla: 

 MARC 21: Format for Bibliographic Data [online]. Washington: Library of Congress, 

1999, Update No. 23 (November 2016) [cit. 2017-06-26]. Dostupné z: 

https://www.loc.gov/marc/bibliographic/  

 MARC 21: Format for Authority Data [online]. Washington: Library of Congress, 1999, 

Update No. 23 (November 2016) [cit. 2017-04-10]. Dostupné z: 

https://www.loc.gov/marc/authority/  

 RDA Toolkit [online]. ALA, CFLA, CILIP [cit. 2017-07-24]. Dostupné z: 

http://access.rdatoolkit  

Cesty k relevantním částem přístupným zdarma a bez registrace:  

o Tools > RDA Mappings 

o Resources > Library of Congress Program for Cooperative Cataloging Policy 

Statements (LC-PCC PS) 

 Examples of full RDA records (RSC): Authority records [online]. ALA, CFLA, CILIP, 

2016 [cit. 2017-07-24]. Dostupné z: 

http://www.rdatoolkit.org/sites/default/files/rsc_rda_complete_examples_authority_april_

2016.pdf  

 Examples of full RDA records (RSC): Bibliographic records [online]. ALA, CFLA, 

CILIP, 2016 [cit. 2017-07-24]. Dostupné z: 

http://www.rdatoolkit.org/sites/default/files/rsc_rda_complete_examples_bibliographic_a

pril2016_0.pdf  

 Katalogizační politika. Národní knihovna ČR [online]. Praha: NK ČR, Aktualizováno 

09.01.2017 [cit. 2017-06-26]. Dostupné z: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-

cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/  

o Minimální/Doporučené záznamy RDA/MARC 21. Národní knihovna ČR [online]. 

Praha: NK ČR, Aktualizováno 15.11.2016 [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: 

http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-

politika/standard1/minimalni-doporucene-zaznamy-rda-marc-21  

o RDA. Národní Knihovna ČR [online]. Praha: NK ČR, Aktualizováno 22.08.2016 [cit. 

2017-06-26]. Dostupné z: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-

cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/rda  

  

http://www.rdatoolkit.org/sites/default/files/rsc_rda_complete_examples_authority_april_2016.pdf
http://www.rdatoolkit.org/sites/default/files/rsc_rda_complete_examples_bibliographic_april2016_0.pdf
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/
http://www.rdatoolkit.org/sites/default/files/rsc_rda_complete_examples_authority_april_2016.pdf
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/
http://www.rdatoolkit.org/sites/default/files/rsc_rda_complete_examples_bibliographic_april2016_0.pdf
http://access.rdatoolkit.org/
https://www.loc.gov/marc/authority/
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/rda
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/standard1/minimalni-doporucene-zaznamy-rda-marc-21
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/standard1/minimalni-doporucene-zaznamy-rda-marc-21
https://www.loc.gov/marc/bibliographic/
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/rda
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o LICHTENBERGOVÁ, Edita, Marie BALÍKOVÁ, Ludmila BENEŠOVÁ, Jarmila 

PŘIBYLOVÁ a Jaroslava SVOBODOBÁ. Katalogizace podle RDA ve formátu 

MARC 21: tištěné a elektronické monografie, katalogizace na úrovni 

minimálního/doporučeného záznamu [online]. Praha: NK ČR, 2014, aktualizace srpen 

2016 [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-

cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/katalogizace-podle-rda-ve-formatu-

marc-21-tistene-a-elektronicke-monografie-katalogizace-na-urovni-minimalniho-

doporuceneho-zaznamu  

 Metodika tvorby personálních autorit podle RDA: Osobní jména. In: Národní autority ČR 

[online]. Praha: NK ČR [cit. 2017-06-26]. Dostupné z: http://autority.nkp.cz/jmenne-

autority/metodicke-materialy/metodika-jmena-cvicne-2/  

 SVĚTLÍKOVÁ, Svojmila. Metodika tvorby korporativních autorit podle RDA: 

Korporace. In: Národní autority ČR [online]. Praha: NK ČR [cit. 2017-06-26]. Dostupné 

z: http://autority.nkp.cz/jmenne-autority/metodicke-materialy/metodika-korporace-

cvicne_2/  

 Anglo-americká katalogizační pravidla: druhé vydání, revize 1988. Praha: Národní 

knihovna České republiky, 2006 [cit. 2017-07-25]. ISBN 80-7050-187-1. Dostupné 

také z: http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:e2ed45c0-63b4-11e2-9d9f-

005056827e52  

 Jak přispívat do SK ČR: vše o formách přispívání. Souborný katalog ČR [online]. Praha: 

Národní knihovna ČR [cit. 2017-03-26]. Dostupné z: 

http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-cr  

o Kódy jazyků MARC. In: Souborný katalog ČR: Jak přispívat do SK ČR [online]. 

Praha: NK ČR, 2010 [cit. 2017-06-16]. Dostupné z: 

http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-cr/standardy/kody-jazyku-

marc/at_download/file  

o Kódy zemí MARC. In: Souborný katalog ČR: Jak přispívat do SK ČR [online]. Praha: 

NK ČR, 2010 [cit. 2017-06-16]. Dostupné z: 

http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-cr/standardy/kody-zemi-

marc/at_download/file  

 MARCXML: MARC 21 to XML Schema [online]. Washington: Library of Congress, 2016 

[cit. 2016-11-15]. Dostupné z: http://www.loc.gov/standards/marcxml/  

Dublin Core: 

 DCMI: Dublin Core Metadata Initiative [online]. Last updated: 21 April 2017 [cit. 2017-

05-07]. Dostupné z: http://dublincore.org/  

  

http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-cr/standardy/kody-jazyku-marc/at_download/file
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/katalogizace-podle-rda-ve-formatu-marc-21-tistene-a-elektronicke-monografie-katalogizace-na-urovni-minimalniho-doporuceneho-zaznamu
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/katalogizace-podle-rda-ve-formatu-marc-21-tistene-a-elektronicke-monografie-katalogizace-na-urovni-minimalniho-doporuceneho-zaznamu
http://autority.nkp.cz/jmenne-autority/metodicke-materialy/metodika-jmena-cvicne-2/
http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:e2ed45c0-63b4-11e2-9d9f-005056827e52
http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:e2ed45c0-63b4-11e2-9d9f-005056827e52
http://autority.nkp.cz/jmenne-autority/metodicke-materialy/metodika-korporace-cvicne_2/
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-cr
http://www.loc.gov/standards/marcxml/
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/katalogizace-podle-rda-ve-formatu-marc-21-tistene-a-elektronicke-monografie-katalogizace-na-urovni-minimalniho-doporuceneho-zaznamu
http://autority.nkp.cz/jmenne-autority/metodicke-materialy/metodika-korporace-cvicne_2/
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/katalogizace-podle-rda-ve-formatu-marc-21-tistene-a-elektronicke-monografie-katalogizace-na-urovni-minimalniho-doporuceneho-zaznamu
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-cr/standardy/kody-jazyku-marc/at_download/file
http://dublincore.org/
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-cr/standardy/kody-zemi-marc/at_download/file
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-cr/standardy/kody-zemi-marc/at_download/file
http://autority.nkp.cz/jmenne-autority/metodicke-materialy/metodika-jmena-cvicne-2/
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o XML schéma pro kvalifikovaný Dublin Core:  

Qualified DC XML Schema. In: Dublin Core Metadata Initiative [online]. DCMI, 

2008, Version 2008-02-11 [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: 

http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2008/02/11/dcterms.xsd 

Identifikátory a autority: 

 AUT - Databáze národních autorit NK ČR [online]. Praha: NK ČR [cit. 2017-08-21]. 

Dostupné z: 

http://aleph.nkp.cz/F/1J5HK1LIQ1BP8DRYDCS6QTMCFICACKH5XB5R5E6BHI1R6J

DYPA-08302?func=file&file_name=find-b&local_base=AUT 

 VIAF: Virtual International Authority File [online]. OCLC [cit. 2017-08-21]. Dostupné z: 

https://viaf.org/  

 Příručka uživatele systému ISBN. Národní knihovna ČR [online]. Praha: NK ČR, 

Aktualizováno 18.12.2012 [cit. 2017-06-26]. Dostupné z:  

http://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/isbn-ismn-issn/isbn/isbn-obsah  

 ČSN 01 0187 – Mezinárodní standardní číslování seriálových publikací (ISSN) [online]. 

Praha: ÚNMZ, 1990 [cit. 2017-06-26]. Dostupné také z: 

http://www.nkp.cz/soubory/ostatni/csn_010187.pdf  

 Příručka uživatele systému ISMN. Národní knihovna ČR [online]. 2. české vydání. Z 

anglického originálu přeložil a upravil Antonín Jeřábek. Praha: NK ČR, 2008, revize 

březen 2016 [cit. 2017-06-26]. Dostupné z: http://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/isbn-

ismn-issn/ismn/ismn-0  

 Číslo ČNB v SK ČR. In: Souborný katalog ČR [online]. Praha: NK ČR, Aktualizováno 

31.03.2015 [cit. 2017-06-26]. Dostupné z: http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/sluzby-

souborneho-katalogu-cr/cislo-cnb-v-sk-cr  

 EAN-Search [online]. [cit. 2017-06-26]. Dostupné z: https://www.ean-search.org/  

 OCLC Control Number. In: OCLC [online]. OCLC [cit. 2017-06-26]. Dostupné z:  

https://www.oclc.org/support/services/batchload/controlnumber.en.html  

Ostatní: 

 ČSN ISO 639-2 (010182) – Kódy pro názvy jazyků. Praha: Český normalizační institut, 

2000. Dostupné také z: http://csnonline.unmz.cz/  

o Kódy dostupné na webu (EN):  

Codes for the Representation of Names of Languages: Codes arranged alphabetically 

by alpha-3/ISO 639-2 Code [online]. Washington: Library of Congress, 2013, codes 

last updated 2014-03-18 [cit. 2017-06-26]. Dostupné z: 

https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php  

  

https://www.oclc.org/support/services/batchload/controlnumber.en.html
http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2008/02/11/dcterms.xsd
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/sluzby-souborneho-katalogu-cr/cislo-cnb-v-sk-cr
http://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/isbn-ismn-issn/isbn/isbn-obsah
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/sluzby-souborneho-katalogu-cr/cislo-cnb-v-sk-cr
https://viaf.org/
http://www.nkp.cz/soubory/ostatni/csn_010187.pdf
http://aleph.nkp.cz/F/1J5HK1LIQ1BP8DRYDCS6QTMCFICACKH5XB5R5E6BHI1R6JDYPA-08302?func=file&file_name=find-b&local_base=AUT
http://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/isbn-ismn-issn/ismn/ismn-0
https://www.ean-search.org/
http://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/isbn-ismn-issn/ismn/ismn-0
http://csnonline.unmz.cz/
http://aleph.nkp.cz/F/1J5HK1LIQ1BP8DRYDCS6QTMCFICACKH5XB5R5E6BHI1R6JDYPA-08302?func=file&file_name=find-b&local_base=AUT
https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
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 ČSN EN ISO 3166-1 (971002) – Kódy pro názvy zemí a jejich částí. Praha: ÚNMZ, 2015. 

Dostupné také z: http://csnonline.unmz.cz/  

o Kódy dostupné na webu (EN):  

ISO 3166 – International Standard for country codes and codes for their subdivisions: 

Online Browsing Platform (OBP). Geneva: ISO 3166 Maintenance Agency. 

Dostupné z: https://www.iso.org/obp/ui/#search/code/  

 Functional Requirements for Bibliographic Records [online]. IFLA, 1997, As amended 

and corrected through February 2009, 142 s. [cit. 2017-05-08]. Dostupné také z:  

https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr/frbr_2008.pdf  

o Český překlad původní verze:  

Funkční požadavky na bibliografické záznamy [online]. Přeložila Mgr. Ludmila 

Celbová. IFLA, NK ČR, 2001 [cit. 2017-06-26]. Dostupné z: 

https://archive.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr-cs.pdf  

 ČSN ISO 690 (010197) A Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy 

a citace informačních zdrojů. Praha: ÚNMZ, 2011. Dostupné také z: 

http://csnonline.unmz.cz/  

OAI-PMH: 

 LAGOZE, Carl, Herbert VAN DE SOMPEL, Michael NELSON a Simeon WARNER. 

The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting. In: Open Archives 

Initiative [online]. Ithaca: Cornell University Library, 2002, Document Version 2015-01-

08 [cit. 2017-05-20]. Dostupné z: 

https://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html 

  

https://archive.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr-cs.pdf
https://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
https://www.iso.org/obp/ui/#search/code/
http://csnonline.unmz.cz/
http://csnonline.unmz.cz/
https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr/frbr_2008.pdf
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1 Úvod 

V České republice působí bezmála 6 000 knihoven
3
, které svým uživatelům poskytují přístup 

k informačním zdrojům v klasické i digitální podobě. Služby knihoven postrádají jednotné 

rozhraní přívětivé pro čtenáře. Vyhledávání záznamů z významné části českých knihoven 

nyní umožňuje Souborný katalog ČR
4
 a Jednotná informační brána

5
 – tyto nástroje však 

využívají především knihovníci a další informační pracovníci. Běžný uživatel, který potřebuje 

čerpat informace z více než jedné knihovny či specializované databáze, zpravidla opakuje svá 

vyhledávání v několika knihovních katalozích a vyhledávačích, přičemž se musí vypořádat 

s odlišnostmi práce v různých systémech. Takový způsob práce se jeví dnešnímu uživateli, 

zvyklému na rychlé získávání informací pomocí webových vyhledávačů, jako nepraktický 

a zdlouhavý. 

Cesta k řešení popsaného stavu byla navržena v dokumentu Koncepce rozvoje knihoven na 

léta 2011 – 2015. Jedním z cílů stanovených Koncepcí bylo vytvoření Centrálního portálu, 

jehož prostřednictvím by uživatelé přistupovali ke službám a informačním zdrojům českých 

knihoven, aniž by museli navštěvovat online katalogy jednotlivých institucí.
6
 Inspirací pro 

vznik portálu byly obdobné projekty například z Finska
7
, Dánska

8
, Nizozemska

9
, Švýcarska

10
 

nebo Austrálie
11

. Vývojem portálu byla pověřena Moravská zemská knihovna v Brně. CPK 

byl oficiálně spuštěn 26. října 2016 jako portál Knihovny.cz. Uživatelé mají nyní k dispozici 

discovery system, který jim zprostředkuje funkce katalogů zapojených knihoven a umožňuje 

prohledávání dalších informačních zdrojů. 

Metodiky se týkají ty funkce CPK, které operují se metadaty sklízenými či importovanými ze 

zapojených zdrojů. Uživatel může hledat v záznamech všech těchto zdrojů dotazem zadaným 

do vyhledávacího řádku nebo formuláře pro pokročilé vyhledávání a nalezené výsledky dále 

filtrovat či řadit podle různých parametrů. V případě, že má CPK k dispozici dostatečně 

kvalitní metadata, představuje každá položka v seznamu vyhledaných výsledků jedno vydání 

či provedení díla. V zobrazení úplného záznamu pak lze přepínat mezi záznamy všech 

zapojených zdrojů, které mají danou publikaci ve svém katalogu. 

Pro účely zpracování dat a metadat od zdrojů zapojených do portálu byl v MZK vyvinut 

specializovaný nástroj Správce zdrojů. Správce zdrojů sklízí a importuje záznamy, 

                                                 
3
  Přehled vybraných ukazatelů některých sítí knihoven v ČR (od r. 1993). Dostupné z: 

http://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky/prehled-vybranych-ukazatelu-nekterych-siti-

knihoven-v-cr-od-r.-1993. 
4
  Souborný katalog České republiky [online]. Dostupné z: http://www.caslin.cz/caslin/.  

Více k rozdílům mezi SK ČR a CPK je k dispozici zde: https://www.knihovny.cz/Portal/Page/faq-pro-

knihovny#4. 
5
  Jednotná informační brána [online]. Dostupné z: http://www.jib.cz.  

Více k rozdílům mezi JIB a CPK zde: https://www.knihovny.cz/Portal/Page/faq-pro-knihovny#5. 
6
  Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015 včetně internetizace knihoven [online]. Dostupné z: 

http://files.ukr.knihovna.cz/200000077-a8cc8a9c7b/Koncepce_PIK_Rozp.doc. 
7
  Finna.fi [online]. Dostupné z: https://finna.fi/?lng=en-gb. 

8
  Bibliotek.dk [online]. Dostupné z: https://bibliotek.dk/eng. 

9
  Bibliotheek.nl [online]. Dostupné z: https://www.bibliotheek.nl. 

10
  Swissbib [online]. Dostupné z: https://www.swissbib.ch/. 

11
  Trove [online]. Dostupné z: http://trove.nla.gov.au. 

http://www.caslin.cz/caslin/
https://www.swissbib.ch/
https://www.knihovny.cz/Portal/Page/faq-pro-knihovny#4
http://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky/prehled-vybranych-ukazatelu-nekterych-siti-knihoven-v-cr-od-r.-1993
https://www.knihovny.cz/Portal/Page/faq-pro-knihovny#5
https://www.knihovny.cz/Portal/Page/faq-pro-knihovny#4
https://www.bibliotheek.nl/
http://www.jib.cz/
https://bibliotek.dk/eng
https://finna.fi/?lng=en-gb
http://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky/prehled-vybranych-ukazatelu-nekterych-siti-knihoven-v-cr-od-r.-1993
http://trove.nla.gov.au/
http://files.ukr.knihovna.cz/200000077-a8cc8a9c7b/Koncepce_PIK_Rozp.doc
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deduplikuje je na základě sady ověřovacích kroků a začlení je do portálového indexu. 

Efektivita zpracování záznamů závisí na jejich kvalitě. 

S metadaty získanými pomocí Správce zdrojů pracuje také tým na Fakultě informačních 

technologií Vysokého učení technického v Brně v rámci společného projektu MZK a VUT 

spadajícího do programu Ministerstva kultury ČR NAKI II.
12

 Cílem projektu s názvem CPK – 

Využití sémantických technologií pro zpřístupnění kulturního dědictví prostřednictvím 

Centrálního portálu knihoven je vyvinutí nástroje pro automatické obohacování neúplných 

metadat na základě sémantické analýzy dostupných údajů. 

CPK nezavazuje poskytovatele metadat povinností dodržovat konkrétní kritéria kvality 

metadat. Cílem metodiky není omezovat zájemce o zapojení předepisováním podmínek. 

Tento dokument by měli poskytovatelé chápat jako sadu doporučení k dosažení optimálního 

výsledku zapojení metadatového zdroje do CPK. Bude-li podoba a způsob poskytování 

metadat v rozporu s doporučeními metodiky a tato skutečnost zabrání Správci zdrojů v 

optimálním zpracování záznamů, metodika poskytovateli poslouží jako referenční dokument 

k identifikaci podstaty problému a navedení na správné řešení v případech, kdy je to možné. 

Primárním účelem metodiky je usnadnit poskytovatelům dosažení konkrétního cíle, 

tj. zapojení metadatového zdroje do CPK. Doporučení metodiky však směřují k vyšší 

interoperabilitě záznamů obecně – jejich dodržování poskytovatelům pomůže při zapojování 

do jakýchkoliv agregátorů metadatových zdrojů a při zlepšování přístupnosti vlastních 

metadat pro různé externí služby. 

Potřeba metodiky vyplynula z dosavadních zkušeností se zapojovanými zdroji, jejichž 

metadata vykazují opakované chyby negativně ovlivňující zpracování záznamů a následně 

i uživatelskou zkušenost návštěvníků CPK. Dalším důvodem pro vypracování metodiky je 

nutnost přípravy CPK na spolupráci s poskytovateli neknihovních informačních zdrojů, kteří 

své záznamy nevytvářeli podle knihovnických katalogizačních pravidel a nebudou je dodávat 

v knihovnických metadatových formátech. V neposlední řadě je metodika vypracována za 

účelem vytvoření dosud chybějící podrobné oficiální dokumentace k tématu zapojování 

metadatových zdrojů do CPK. 

  

                                                 
12

  CPK - Využití sémantických technologií pro zpřístupnění kulturního dědictví prostřednictvím Centrálního 

portálu knihoven. Dostupné z: https://vavai.tacr.cz/isvav/project/610/. 

https://vavai.tacr.cz/isvav/project/610/
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2 Cílové skupiny 

Na cílové skupiny Metodiky pro zapojení metadatových zdrojů do CPK lze nahlížet dvěma 

způsoby: Obecně za cílovou skupinu metodiky považujeme poskytovatele spravující 

metadatové zdroje (tj. knihovny, instituce s databázemi informačních zdrojů apod.). Pro účely 

metodiky je nutné rozlišovat poskytovatele podle typu metadatového zdroje (viz 2.1 Cílové 

skupiny podle typu metadatového zdroje). Reálnými příjemci metodiky však jsou konkrétní 

pracovníci na straně těchto poskytovatelů, kteří budou provádět popisované postupy, 

tzv. technické kontakty (viz 2.2 Cílové skupiny podle kompetencí technického kontaktu). 

2.1 Cílové skupiny podle typu metadatového zdroje 

V nejširším pojetí jsou cílovou skupinou metodiky subjekty, které mají zájem o zapojení 

svého metadatového zdroje nebo spravují zdroj již zapojený do CPK, tedy poskytovatelé 

metadat.  

Poskytovatelé metadat se dále dělí do užších skupin podle typů metadatových zdrojů, které 

spravují. Zařazení metadatového zdroje do správné kategorie umožní poskytovateli sledovat 

pouze ty pokyny metodiky, které se jej týkají. 

1. Poskytovatelé knihovních zdrojů jsou subjekty schopné dodávat záznamy 

o informačních objektech v knihovnických formátech. To zpravidla znamená, že svá 

metadata spravují prostřednictvím knihovního systému. Jedná se typicky o knihovny 

jakéhokoliv typu a o odborné ústavy spravující oborové bibliografie. Z procesního 

hlediska je třeba rozlišovat poskytovatele dle úrovně zapojení zdroje: 

a) Poskytovatelé metadatových zdrojů navázaných na výpůjční služby (dále jen 

zapojené knihovny) umožňují uživatelům CPK využívat tytéž funkce, jaké nabízí 

jejich vlastní online katalog. Jejich zapojování je hlavním cílem celého projektu 

CPK. V rámci metodiky je řešeno pouze zapojení metadatových záznamů, nikoliv 

zprostředkování knihovních služeb. Tyto metadatové záznamy jsou specifické tím, že 

obsahují údaje o knihovních jednotkách. 

b) Poskytovatelé ostatních knihovních zdrojů spravují metadatové zdroje se záznamy 

popisujícími informační objekty, které nejsou předmětem výpůjčních služeb. Může 

se jednat jak o bibliografická metadata z oborových či regionálních bibliografií, tak 

o jmenné i věcné autoritní záznamy z tezaurů a autoritních souborů. 

2. Poskytovatelé neknihovních zdrojů jsou subjekty spravující různé faktografické, 

bibliografické, citační a další databáze, které však nemají softwarové vybavení 

k poskytování záznamů v knihovnických formátech. Tyto lze dále dělit podle jejich 

způsobu vytváření záznamů: 

a) Poskytovatelé s existujícími interoperabilními metadatovými záznamy, kteří 

používají vlastní či obecně platné standardy pro tvorbu metadat. Sem mohou patřit 

různé neknihovní paměťové instituce, úřady, ale i soukromé subjekty se 

specializovanými informačními systémy. 
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b) Poskytovatelé s metadaty v neformalizované podobě, kteří své záznamy doposud 

nepotřebovali exportovat a k jejich správě používají jednoduché databáze či 

tabulkové soubory. Do této skupiny mohou spadat správci různorodých 

metadatových zdrojů, jejichž zapojení do CPK může být přínosem pro obě strany. 

2.2 Cílové skupiny podle kompetencí technického kontaktu 

Důležitým faktorem ovlivňujícím úspěšnost zapojení metadatového zdroje do CPK je 

schopnost poskytovatele spolupracovat s administrátorem portálu. Základní podmínkou 

efektivní komunikace je jmenování technického kontaktu z řad pracovníků na straně 

poskytovatele.  

Technickým kontaktem by měla být osoba, která nejlépe rozumí fungování systému, v němž 

jsou spravována metadata. Ve větších knihovnách se nejčastěji jedná o pracovníka plnícího 

funkci systémového knihovníka. Za menší knihovny, jejichž knihovní systém spravuje 

dodavatel softwaru v rámci technické podpory, by měl hovořit zaměstnanec, který je 

nejzběhlejším uživatelem daného systému (například proto, že provádí katalogizaci). 

U neknihovních zdrojů se jako nejvhodnější technický kontakt nabízí správce databáze. 

Pokyny v metodice mají pomoci právě pracovníkům plnícím roli technického kontaktu. 

U technického kontaktu se nevyžaduje žádná konkrétní kvalifikace. Podstatný je především 

jeho aktivní přístup ke komunikaci s administrátorem portálu a zájem o řešení případných 

problémů spojených se zapojováním.  

Úroveň spolupráce administrátora portálu s technickým kontaktem se přizpůsobuje odlišným 

možnostem pokročilé práce s metadaty na straně poskytovatele. Tyto možnosti nemusí být 

dány jen hloubkou odborných znalostí jmenovaného kontaktu, ale i technickými nebo 

licenčními podmínkami použití softwaru, s jehož pomocí spravuje poskytovatel svá metadata. 

Pro většinu pokynů metodiky platí následující doporučení: Nemůže-li poskytovatel dodržet 

technicky splnitelné pokyny, sdělí tuto skutečnost administrátorovi portálu. Administrátor 

zajistí dodržení takových pokynů individuálním přizpůsobením zpracování metadat Správcem 

zdrojů v případech, kdy by to představovalo znatelný přínos pro uživatele CPK. 

Kromě technických kontaktů poskytovatelů metadat metodiku zčásti využijí i dodavatelé 

knihovního softwaru, kteří u svých klientů provádějí nastavení knihovních systémů 

pro zapojení do CPK v rámci technické podpory. Pro ně je relevantní především část 

o speciálním MARC poli 996 a celá kapitola Způsoby poskytování metadat do CPK. 
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3 Vyjádření míry závaznosti plnění požadavků 

Metodika klade poskytovatelům jen nutné minimum podmínek, jejichž dodržení je pro 

zapojení do CPK nezbytné. Většina pokynů metodiky má pouze doporučující charakter – 

jejich plnění je vítáno, nikoliv však vyžadováno. V metodice je použit systém klíčových slov 

pro usnadnění orientace v těchto podmínkách. Jedná se o značení obvyklé pro dokumentaci 

podobného typu. 

Způsob označení míry závaznosti plnění pokynů metodiky vychází z terminologie v RFC 

2119: Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels.
13

 Jedná se o následující 

klíčová slova: 

 Musí – požadavek, jehož plnění je nezbytné. 

 Nemůže – omezující podmínka, jejíž porušení je vyloučeno.  

 Mělo by – doporučení, jehož nedodržení lze akceptovat v opodstatněných případech. 

 Nemělo by – nežádoucí jev, který lze akceptovat v opodstatněných případech. 

 Může – doporučení, jehož dodržení je přínosné, ačkoliv nedodržení není nedostatkem. 

Kdykoliv jsou tyto výrazy psány kurzívou, znamená to, že mají význam klíčového slova pro 

vyjádření závaznosti plnění pokynů. Klíčová slova se mohou vyskytovat ve všech tvarech 

daných ohebností českého jazyka. 

  

                                                 
13

  BRADNER, Scott. RFC 2119. Dostupné z: https://tools.ietf.org/html/rfc2119. 

https://tools.ietf.org/html/rfc2119
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4 Formální požadavky pro zapojení do CPK 

Každý poskytovatel metadat pro CPK musí splňovat následující podmínky: 

1. Poskytovatel metadat musí souhlasit se zpracováním metadat za účely jejich prezentace 

v CPK 

2. Poskytovatel metadat musí být oprávněn nakládat s metadatovým zdrojem v rozsahu 

umožňujícím naplnění podmínky z bodu 1. 

4.1 Podmínky pro poskytování metadatových zdrojů zapojených knihoven 

Aby mohla knihovna, která je součástí systému knihoven dle zákona č. 257/2001 Sb.
14

, 

poskytovat CPK metadata, na něž má navázány své výpůjční služby, musí mít uzavřenou 

Smlouvu o zapojení.
15

 

Cílem zapojování knihoven je umožnit uživateli CPK využívat tytéž služby, které jsou 

dostupné v online katalozích jednotlivých knihoven. Knihovna tedy nemůže poskytovat 

metadata, na něž má navázány své služby, aniž by měla v úmyslu zpřístupnit tyto služby 

v CPK. 

4.2 Podmínky pro poskytování ostatních metadatových zdrojů 

Pro zapojení metadatových zdrojů, k nimž se nevážou žádné další služby, není třeba podnikat 

žádné formální kroky, stačí kontaktovat administrátora portálu.
16

 Poskytovatel by měl s CPK 

uzavřít smlouvu o bezplatném poskytování dat na dobu neurčitou. Podrobnosti smlouvy se 

mírně liší pro různé typy metadatových zdrojů – administrátor portálu dodá každému 

poskytovateli smlouvu v příslušné podobě. Neknihovní zdroj nemůže být zapojen tehdy, když 

řídící orgány CPK vyjádří neslouhlas s jeho zapojením (např. z důvodů komerčního zaměření 

obsahu).  

  

                                                 
14

  Zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních 

služeb (knihovní zákon). 
15

  Popis kroků vedoucích k podepsání smlouvy je popsán zde: https://www.knihovny.cz/Portal/Page/jak-se-

zapojit. 
16

  Administrátora portálu Knihovny.cz lze kontaktovat emailem zaslaným na adresu cpk@mzk.cz. 

https://www.knihovny.cz/Portal/Page/jak-se-zapojit
https://www.knihovny.cz/Portal/Page/jak-se-zapojit
mailto:cpk@mzk.cz
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5 Příprava metadatových zdrojů k zapojení do CPK 

Následují pokyny k technické stránce realizace zapojení metadatového zdroje do CPK. 

Nejprve jsou uváděny instrukce platné pro všechny poskytovatele. Obecné pokyny jsou poté 

zpřesňovány doporučeními pro konkrétní typy metadatových zdrojů. 

Do CPK se zapojují zdroje s již existujícími metadaty – cílem metodiky tedy není předkládat 

návod na samotnou tvorbu metadat. Účelem doporučení z této kapitoly je obeznámit 

poskytovatele s žádoucí podobou metadat a ozřejmit důvody, které mohou vést 

k problematické prezentaci záznamů v CPK.  

Doporučení o správné podobě metadat by měla rovněž poskytovatele pobídnout k tomu, aby 

v rámci svých možností napravovali nedostatky odstranitelné hromadnou úpravou záznamů, 

nebo o nich alespoň informovali administrátora portálu. Administrátor však nemůže zjednat 

nápravu ve všech takových případech. Je třeba mít na paměti, že Správce zdrojů zpracovává 

metadata mnoha poskytovatelů – zacházet s každým z nich na základě jeho specifik, která se 

navíc mohou v průběhu času měnit, by bylo dlouhodobě neudržitelné. 

5.1 Zpracování metadat 

Pro snazší pochopení důvodů k dodržování pokynů týkajících se kvality metadat je vhodné, 

aby se poskytovatelé alespoň přibližně obeznámili s procesem zpracování záznamů Správcem 

zdrojů. Metodika zachází v popisu úkonů Správce zdrojů pouze do takových podrobností, 

které mohou přispět k porozumění navazujícím doporučením alespoň části příjemců 

metodiky. 

5.1.1 Deduplikace 

Deduplikace je proces vytváření sloučených záznamů sdružováním lokálních záznamů 

z jednotlivých metadatových zdrojů. Slučují se lokální záznamy popisující tentýž dokument 

na úrovni vydání. Správce zdrojů tvoří sloučené záznamy pro všechny dokumenty včetně 

těch, ke kterým se v CPK vztahuje jen jeden lokální záznam.  

Pro každý nový či aktualizovaný lokální záznam vytvoří Správce zdrojů sadu deduplikačních 

klíčů z hodnot vybraných dostupných polí. Deduplikační klíče neobsahují interpunkci, mezery 

ani diakritiku – jejich zápis v záznamu tedy nemá žádný vliv na deduplikaci. 

Následně Správce zdrojů provede sekvenci deduplikačních kroků. V každém deduplikačním 

kroku je porovnávána jiná skupina deduplikačních klíčů nového záznamu s klíči již 

zpracovaných záznamů. Deduplikační klíče se porovnávají ve většině případů na shodu 

a v některých případech na podobnost. Deduplikační kroky, které skončí nalezením shody či 

podobnosti v příslušné sadě klíčů, vedou ke sloučení záznamů.  

Pro tvorbu deduplikačních klíčů se používají údaje uvedené v tabulce Údaje o deduplikaci 

(Příloha 1). Pokud má poskytovatel k dispozici údaje uvedené v tabulce Údaje pro 

deduplikaci, měl by je zahrnout do záznamů posílaných do CPK bez ohledu na použitý 

metadatový formát.  
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Aby bylo možno provést efektivní deduplikaci na základě údajů jmenovaných v tabulce, musí 

být jejich význam v záznamu strojově rozpoznatelný – tzn. každý údaj musí být uveden 

jako hodnota v poli (či podpoli), které je k tomu určeno v použitém metadatovém formátu. 

Správce zdrojů neprovádí deduplikace jen na základě čísel ISBN, ISSN, čČNB, EAN či OCN. 

U těchto identifikátorů byla zjištěna vysoká míra chybovosti ve sklizených záznamech, takže 

je nutné ověřit si v případě jejich shody i další dostupné údaje. 

Správce zdrojů provádí kumulativní slučování  záznamů, což může vyústit v následující 

situaci: 

 Záznam A a záznam B byly sloučeny v deduplikačním kroku I. 

 Poté byl sklizen záznam C, který se sloučil se záznamem B v deduplikačním kroku II. 

 Nyní jsou tedy záznamy A, B a C součástí jednoho sloučeného záznamu. 

 Záznamy A a C mohou být natolik rozdílné, že by se nesloučily v žádném 

deduplikačním kroku, a přesto jsou součástí stejného sloučeného záznamu – byly totiž 

sloučeny přes záznam B. 

 Pokud záznam B obsahuje chybné údaje porovnávané v deduplikačním kroku I. či II., 

tak právě způsobil nežádoucí sloučení nesouvisejících záznamů A a C. 

Poskytovatel by si měl být vědom toho, že chyby v klíčových údajích jeho záznamů (viz 

tabulka Údaje pro deduplikaci) mohou mít dopad i na deduplikaci záznamů od jiných 

poskytovatelů. 

Poskytovatel by si měl být rovněž vědom toho, že deduplikační algoritmus slučuje záznamy 

bez ohledu na metadatový zdroj, ze kterého pocházejí. Může tedy dojít i ke sloučení více 

záznamů ze stejného zdroje. Sloučení záznamů ze stejného zdroje nejčastěji nastává buď v již 

popsaném případě chybně uvedených klíčových údajů (důsledkem je sloučení záznamů 

popisujících různé dokumenty), nebo kvůli interní multiplicitě, kdy pro tentýž dokument na 

úrovni vydání existuje více záznamů v jednom zdroji. Slučování v rámci jednoho zdroje není 

žádoucí jev, protože ztěžuje uživatelovu orientaci v zobrazení úplného záznamu na portálu. 

V případě zjištění přítomnosti významného množství interních duplicit pošle administrátor 

portálu poskytovateli seznam jejich deduplikačních klíčů. Poskytovatel může analyzovat 

seznam deduplikačních klíčů na základě informací z této kapitoly a následně zjednat nápravu 

v technicky proveditelných případech. 

Dle domluvy s poskytovateli lze z deduplikace vyloučit určité typy záznamů (např. záznamy 

pro staré tisky, jejichž exempláře jsou často jedinečné kvůli specifické vazbě, exlibris, vpisům 

apod., a je tedy vhodné přistupovat k nim jako k samostatným dokumentům). Neslučují se 

také záznamy pro speciální typy dokumentů z neknihovních metadatových zdrojů  (např. 

patenty, normy, legislativní dokumenty) a záznamy, které nepopisují dokumenty, nýbrž jiné 

informační objekty (např. autoritní záznamy a záznamy faktografických databází) – u nich se 

v případě dostupnosti údajů dostačujících pro deduplikaci upřednostňuje obohacování 

základního záznamu (např. z Národních autorit) o údaje z dalších zdrojů. 
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5.1.2 Indexace 

Indexace v CPK je proces budování portálového indexu z hodnot vybraných polí lokálních 

a sloučených záznamů. Index budovaný Správcem zdrojů si lze představit jako rozsáhlou sadu 

specializovaných rejstříků, které se používají při vyhledávání dokumentů a prezentování 

záznamů v CPK. 

Pro poskytovatele je užitečné vědět, které metadatové údaje jsou používány pro indexaci. 

Dobře indexovatelné záznamy usnadňují uživatelům CPK nalezení hledaného informačního 

objektu, což je v zájmu každého poskytovatele metadatových zdrojů.  

Údaje, které se používají k indexování pro vyhledávací pole a k vytváření faset pro filtrování 

výsledků vyhledávání, jsou uvedeny v tabulce Údaje pro indexaci (Příloha 2). Pokud má 

poskytovatel k dispozici údaje uvedené v tabulce Údaje pro indexaci, měl by je zahrnout 

do záznamů posílaných do CPK bez ohledu na použitý metadatový formát. 

Přehled indexovaných údajů dle jejich účelu je k dispozici v tabulce Účel indexovaných údajů 

(Příloha 3). 

Pro zápis údajů v záznamu by měl poskytovatel v maximální míře využívat opakovatelná 

pole. Všechny údaje z tabulky jsou opakovatelné, není-li v ní výslovně uvedeno jinak. 

Aby bylo možno provést efektivní indexaci údajů jmenovaných v tabulce, musí být jejich 

význam v záznamu strojově rozpoznatelný – tzn. každý údaj musí být uveden jako hodnota 

v poli (či podpoli), které je k tomu určeno v použitém metadatovém formátu.  

Správce zdrojů sice umí v omezené míře zpracovat i údaje, jejichž význam není správně 

deklarován (např. tehdy, když je většina údajů obsažena v jediném poli pro volný popis nebo 

poznámku), ale nízká relevance takto zaindexovaných údajů může uživateli zkomplikovat 

nalezení popisovaného informačního objektu.  

Příklad: Mějme záznam Z, který má z jakéhokoliv důvodu v poli pro poznámku (a nikde 

jinde) obsažen řetězec „Josef Váchal“. Uživatel CPK, který použije vyhledávání ve všech 

polích pro nalezení výrazu „Josef Váchal“, získá při řazení dle relevance seznam výsledků, v 

němž se záznam Z nachází až za záznamy, které obsahují řetězec „Josef Váchal“ v polích pro 

názvy, autory a vydavatele. 

CPK pracuje také s údaji, které jsou viditelné pro uživatele v zobrazení úplného záznamu, ale 

nepoužívají se pro tvorbu faset a pro hledání v konkrétních vyhledávacích polích. Při 

vyhledávání ve všech polích se procházejí i tyto údaje, ale jejich relevance je nízká (viz 

Příklad nad tímto odstavcem). Poskytovatel tyto údaje může posílat, pokud chce uživateli 

sdělit více podrobností o informačním objektu.  

U záznamů ve formátu MARC 21 jsou pro každý typ informačního objektu zobrazována 

taková podpole, jejichž obsah může být relevantní pro uživatele-neknihovníka
17

. U záznamů 

v jiných formátech jsou zobrazovány údaje vybrané na základě předběžné analýzy metadat 

                                                 
17

  Celý záznam v původním formátu si lze vždy zobrazit v kartě Metadata. 
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prováděné administrátorem portálu při zapojování neknihovního zdroje. Možná je 

i individuální dohoda s poskytovatelem. 

5.2 Obecné požadavky na kvalitu metadat 

Poskytovatelé přispívající do jakéhokoliv agregátoru metadatových zdrojů včetně CPK by se 

měli držet obecně platných principů zajištění použitelnosti záznamů v systémech třetích stran. 

Následující pokyny se vztahují na všechny metadatové zdroje zapojující se do CPK. 

Doporučení specifická pro konkrétní metadatové formáty budou rozvedena v dalších částech 

metodiky. Pokyny, které bývají z podstaty použitého metadatového formátu automaticky 

plněny u všech knihovních zdrojů, jsou uváděny až v části pro neknihovní zdroje. 

1. Poskytovatel, který již zpřístupňuje zapojovaný metadatový zdroj uživatelům 

prostřednictvím online katalogu či informačního systému, by měl do CPK posílat 

záznamy s obsahem odpovídajícím tomu, co je prezentováno uživateli v online 

katalogu či informačním systému poskytovatele, v rozsahu odpovídajícím účelu 

CPK.  

Doporučení má dva aspekty: 

i. Poskytovatel by měl uživateli CPK sdělit maximum relevantních údajů 

o informačním objektu. Záznam by měl tedy obsahovat vše, co poskytovatel 

považuje za informace přínosné pro uživatele CPK, tj.:  

a) POPISNÁ METADATA: Údaje, které identifikují informační objekt a popisují 

vlastnosti týkající se jeho obsahu, původu a podoby.  

b) NĚKTERÁ ADMINISTRATIVNÍ METADATA: Údaje o lokaci a režimu 

přístupu pro fyzické dokumenty, údaje o dostupnosti plného textu pro online 

zdroje. 

Uživatel naopak nezbytně nepotřebuje vidět přímo v CPK technická metadata (např. 

rozlišení, v jakém byl nasnímán digitalizovaný dokument, způsob komprese dat atd.) 

nebo administrativní metadata pro vnitřní potřebu poskytovatele (např. rozpis 

plánovaných revizí, jméno tvůrce záznamu atd.).  

Údaje bez informační hodnoty pro uživatele lze do CPK buďto neposílat (např. 

poskytovatel používající formát METS by měl posílat do CPK jen vnitřní segment 

záznamu s popisnými metadaty) nebo je posílat v samostatných polích (např. 

identifikátor kontrolního čísla v MARC poli 003), aby je bylo možno skrýt 

v zobrazení úplného záznamu. 

ii. Obsahuje-li metadatový zdroj jiné kódované údaje než  

kódy definované standardem pro formát MARC 21, 

kód jazyka dokumentu, 

kód země vydání dokumentu / země původu informačního objektu, 

poskytovatel pro ně musí dodat CPK překlady do přirozeného jazyka:  
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a) PREFEROVANÝ ZPŮSOB: Pokud je to možné, poskytovatel by měl posílat 

záznamy, které obsahují již dekódované údaje (kromě výše zmíněných).  

b) NEPREFEROVANÝ ZPŮSOB: Není-li možné posílat dekódované údaje přímo 

v záznamech, pak by měl poskytovatel dodat CPK alespoň patřičný kódovník. 

Administrátor portálu není povinen tento kódovník použít – učiní tak pouze 

tehdy, vyhodnotí-li kódované údaje jako dostatečně relevantní. V případě použití 

kódovníku by měl poskytovatel administrátorovi dodat vždy jeho aktuální verzi. 

Poznámka: Pokyn se týká i metadatových zdrojů, jejichž záznamy jsou použity jen 

k obohacení indexu, nikoliv k zobrazení v uživatelském rozhraní CPK. 

2. Informace, která je irelevantní v rámci jednoho metadatového zdroje, může v širším 

kontextu nabýt na významu (např. název oboru jako věcné téma u záznamů z oborových 

databází). V případě, že poskytovatel neuchovává některý z údajů jmenovaných 

v kapitole o zpracování metadat z důvodu jeho neměnnosti u všech záznamů, měl by 

umožnit Správci zdrojů jeho zpracování:  

a) PREFEROVANÝ ZPŮSOB: Pokud je to možné, měl by poskytovatel zahrnout 

konstantní údaje přímo do záznamů určených pro CPK. 

b) NEPREFEROVANÝ ZPŮSOB: Nemůže-li poskytovatel posílat záznamy obsahující 

konstantní údaje, měl by o nich alespoň informovat administrátora portálu.  

3. Poskytovatel by měl vždy upřednostňovat možnost opakovatelnosti polí (a podpolí) 

před řetězením vícera údajů stejné úrovně do jediné hodnoty. S hodnotou v poli (či 

podpoli) zachází Správce zdrojů vždy jako s jedním údajem. 

4. V metadatových záznamech by neměly být obsaženy neinformativní údaje („neznámý 

autor“, „místo vzniku neurčeno“ apod.) nebo by měly být zapsány nezaměnitelným 

způsobem (u knihovních zdrojů dle použitých katalogizačních pravidel). 

5. Do CPK se zapojují metadatové zdroje, jejichž záznamy obsahují specifická, jinde 

nepoužívaná pole nebo pole používaná netypickým způsobem. U metadat ve formátu 

MARC 21 či Dublin Core se zpravidla jedná jen o několik polí, v případě zdrojů 

používajících vlastní formáty pak jde o všechna pole záznamu.  

Zejména tehdy, nesou-li tato pole údaje zpracovávané při deduplikaci, tvorbě faset 

a indexování vyhledávacích polí, by měl být metadatový zdroj konzistentní v jejich 

používání:  

a) V OPTIMÁLNÍM PŘÍPADĚ by měl být význam hodnoty pole v rámci jednoho 

metadatového zdroje neměnný – každé pole by mělo být vyhrazeno pro určitý údaj.  

b) V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH lze význam hodnoty v opakovatelném poli 

odvozovat od pořadí pole v záznamu.  
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Například autor, který je v záznamu s více autory uveden jako první, je považován za 

hlavního autora (u neknihovních zdrojů). Poskytovatel by měl informovat 

administrátora portálu o závislosti významu hodnot opakovatelných polí na jejich 

pořadí v záznamu. 

Poskytovatel by neměl využívat tuto možnost k rozlišování významově různých 

údajů (např. použitím stejného pole pro fyzický formát a pro rozměry informačního 

dokumentu). Vynechání některého takového údaje s pevně stanoveným pořadím by 

vedlo ke špatné interpretaci dalších údajů. 

c) V OJEDINĚLÝCH PŘÍPADECH lze význam hodnoty pole interpretovat na základě 

hodnot v jiných polích.  

Například pole pro rozsah dokumentu obsahující pouze číselnou hodnotu by se 

interpretovalo jako počet stran v případě, že typ dokumentu je deklarován jako 

„monografie“. Pokud by byl typ dokumentu „zvukový záznam“, číselná hodnota 

v poli pro rozsah by představovala délku záznamu v sekundách. (Jedná se jen 

o ilustrační příklad.)  

Nemůže-li poskytovatel zabránit tomuto nevhodnému způsobu posílání metadat 

pomocí některého řešení navrženého v následujícím bodě, musí o těchto závislostech 

informovat administrátora portálu. 

6. Záznamy posílané do CPK by neměly obsahovat kontextově závislá pole, jak bylo 

popsáno v bodu 5.c). Poskytovateli se nabízí dvě možnosti, jak se tomu vyhnout: 

a) POSÍLAT V HODNOTĚ POLE ÚPLNOU INFORMACI, k jejíž interpretaci není 

zapotřebí vyhodnocovat další údaje (u příkladu z bodu 5.c) s rozsahem dokumentu 

by stačilo přidat jednotky: „s.“ pro strany, „sec.“ pro sekundy apod.). Toto řešení je 

doporučováno tehdy, informují-li všechny hodnoty o stejném typu vlastnosti 

dokumentu (což je případ ilustračního příkladu s polem pro rozsah).  

b) DEFINOVAT VÍCE POLÍ A POUŽÍVAT JE DLE KONTEXTU (u příkladu z bodu 

5.c) s rozsahem dokumentu by pak existovalo jedno pole pro počet stran dokumentu, 

další pro délku zvukového dokumentu v sekundách apod.). Toto řešení je 

doporučováno v případech, kdy kontext zcela mění samotný účel pole. (Ilustrační 

příklad: poskytovatel, který jednoho dne přešel z používání tištěných dokumentů na 

elektronické, by od tohoto dne začal zapisovat URL do pole doposud používaného 

pro zápis počtu stran.) 

Pomůckou pro volbu optimálního řešení jsou tabulky Údaje pro deduplikaci a Údaje pro 

indexaci. Variantu a je vhodné použít vždy, když lze se všemi hodnotami zacházet jako 

s jedním údajem uvedeným v řečených tabulkách. Varianta b je vhodná v případě, kdy se 

hodnoty vztahují k natolik odlišným vlastnostem informačního objektu, že jsou 

v tabulkách rozepsány odděleně. 
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7. Zejména u metadatových zdrojů vzniklých sloučením dvou a více původně 

samostatných databází se mohou vyskytnout potíže s kolidujícím využitím polí 

záznamů. Je-li to možné, měl by se poskytovatel řídit pokyny uvedenými v bodu 6. Není-

li to v poskytovatelových možnostech, musí být alespoň zajištěna snadná rozpoznatelnost 

původu každého záznamu, aby bylo možno zpracovat metadata způsobem popsaným 

v bodu 5.c).  

Pokud se ve zdroji nachází větší množství kolidujících polí, je na místě zvážit, zda by 

bylo možné posílat do CPK metadata z každého původně samostatného zdroje zvlášť 

(např. ve vlastním OAI-PMH setu). 

8. Pokud vznikl metadatový zdroj sloučením databází, jejichž záznamy obsahují 

odlišná, vzájemně nekolidující pole, pak by měl poskytovatel informovat 

administrátora portálu o struktuře záznamů z každého původně samostatného 

zdroje. Toto platí zejména pro poskytovatele neknihovních zdrojů. 

9. Kdykoliv poskytovatel narazí na chybu nebo překlep v některém záznamu svého 

metadatového zdroje, měl by ji opravit a zajistit poslání opraveného záznamu do CPK. 

Opravování nalezených chyb je důležité zejména v údajích potřebných pro deduplikaci 

(viz tabulka Údaje pro deduplikaci).  

5.3 Požadavky na poskytovatele knihovních zdrojů 

Autoritní i bibliografická metadata knihovních zdrojů musí být poskytována ve formátu 

MARC 21.  

Do CPK nemůže být zapojen zdroj se záznamy ve formátu UNIMARC.
18

 

Záznamy musí být vytvořeny podle katalogizačních pravidel RDA nebo AACR2. 

Podpole 040$e bibliografických i autoritních záznamů by mělo obsahovat údaj 

o katalogizačních pravidlech, podle nichž byl záznam vytvořen (řetězec „aacr2“ nebo „rda“). 

Obsahují-li záznamy zvláštní pole specifická pro daný zdroj či instalaci knihovního systému, 

poskytovatel musí informovat administrátora portálu o jejich existenci a účelu. 

Jsou-li v metadatovém zdroji některá pole plošně použita v rozporu s katalogizačními 

pravidly, měl by je poskytovatel hromadně opravit, pokud je to v jeho možnostech. 

V opačném případě musí poskytovatel sdělit administrátorovi portálu nejen informaci, že tato 

pole existují, ale také, jak je lze rozpoznat. (Příklad: Všechny hudební nosiče jsou zapsány 

jako tištěné monografie, ale jejich záznamy mají v podpoli 500$a vždy řetězec „CD“.) 

Administrátor portálu zjedná nápravu tehdy, je-li existence takových záznamů v CPK 

znatelnou překážkou pro uživatele. 

                                                 
18

  Poskytovatelé s metadaty v UNIMARCu mají možnost převést záznamy do MARCu 21 buďto pomocí 

nástroje od dodavatele jejich knihovního systému nebo za použití volně dostupného konvertoru (například 

MarcMan 2.0. Dostupné z: http://www.multidata.cz/produkty/marcman/marcman_aktuality.html). 

http://www.multidata.cz/produkty/marcman/marcman_aktuality.html
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Bibliografické záznamy v podobě zasílané do CPK by neměly být navázány na lokální 

autority. Záznamy však mohou odkazovat na jmenné i věcné autority ze souboru Národních 

autorit ČR. Odkazování na NA ČR je doporučenou praxí. 

5.3.1 Požadavky na kvalitu metadat bibliografických knihovních zdrojů 

Do CPK lze zapojit knihovní zdroje s různou kvalitou metadat ve formátu MARC 21. Čím 

jsou metadata kvalitnější, tím efektivnější je jejich zpracování Správcem zdrojů. 

Poskytovatelé bibliografických knihovních zdrojů, kteří chtějí umožnit co nejspolehlivější 

deduplikaci a co nejúplnější indexaci svých záznamů, by se měli držet pokynů pro tvorbu 

minimálních a doporučených záznamů do Souborného katalogu ČR.
19

 Povinné podmínky 

pro přispívání do SK ČR lze považovat za doporučení pro přispívání do CPK.  

Na knihovní zdroje s bibliografickými záznamy se vztahují všechna doporučení z kapitol 

Zpracování metadat a Obecné požadavky na kvalitu metadat. Následující pokyny jsou určeny 

pouze pro zdroje s metadaty v bibliografickém MARCu 21: 

NASTAVENÍ KNIHOVNÍHO SYSTÉMU 

Kvalitu metadat lze výrazně ovlivnit maximálním využitím možností nastavení knihovního 

systému pro validaci a tvorbu bibliografických záznamů. K těmto opatřením patří převážně: 

1. Používání šablon pro různé typy dokumentu. 

2. Kontrola duplicitního použití identifikátorů k zamezení vzniku interních multiplicit. 

3. Přebírání záhlaví z báze Národní autorit. 

4. Nastavení automatického doplňování často používaných návěští k zamezení vzniku 

chyb kvůli překlepům. 

PŘEBÍRÁNÍ ZÁZNAMŮ 

Při přebírání záznamů vznikají časté chyby opomenutím přepsání údajů neplatných pro právě 

vytvářený záznam. U přebraného záznamu použitého pro jiný díl nebo vydání publikace by 

měl katalogizátor poskytovatele dbát zejména na úpravu následujících údajů: 

1. Identifikátory ISBN (podpole 020$a), čČNB (podole 015$a) a OCN (podpole 

035$a). 

2. Unifikované názvy (podpole 240$a nebo 130$a) a variantní názvy (podpole 

246$a). 

3. Rok vydání v poli 008 (znakové pozice 7 až 10, číslováno od nuly) a v podpoli 264$c.  

Při přebírání záznamů z ověřených zdrojů by neměl být měněn obsah polí 1XX, 245, 26X 

a 3XX z důvodu individuálních preferencí či zvyklostí katalogizátorů na straně poskytovatele.  

                                                 
19

  Minimální/Doporučené záznamy RDA/MARC 21. Dostupné z: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-

cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/standard1/minimalni-doporucene-zaznamy-rda-marc-21. 

http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/standard1/minimalni-doporucene-zaznamy-rda-marc-21
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/standard1/minimalni-doporucene-zaznamy-rda-marc-21
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U záznamu přebraného z jiné knihovny je vhodné, aby katalogizátor připojit k poli 040 

podpole 040$d se siglou své knihovny. 

ROZPOZNATELNOST POUŽITÝCH KATALOGIZAČNÍCH PRAVIDEL 

Záznamy by měly obsahovat informaci o tom, podle jakých katalogizačních pravidel byly 

vytvořeny. Tento údaj se zapisuje do: 

1. Návěští LDR, znaková pozice 18, která má pro RDA záznamy hodnotu „i“ a AACR2 

záznamy hodnotu „a“. 

2. Podpole 040$e, které má v případě RDA záznamů obsahovat řetězec „rda“ (u záznamů 

podle AACR2 se nevyplňuje). 

Z tohoto doporučení rovněž vyplývá, že v rámci jednoho záznamu by měla být aplikována jen 

jedna pravidla, aby nevznikala hybridní metadata, která jsou zčásti podle pravidel RDA 

a zčásti podle AACR2. 

TYPY DOKUMENTŮ 

U záznamů posílaných do CPK je velmi důležitý správný zápis typu dokumentů. Záznam 

je totiž Správcem zdrojů zpracováván pomocí algoritmů, které jsou specifické pro určený typ 

dokumentu. Typ dokumentu se určuje na základě následujících údajů: 

1. Návěští LDR, znakové pozice: 

○ 06  

○ 07  

Častou chybou je hodnota odpovídající tištěné monografii v záznamech pro všechny 

ostatní typy dokumentů. 

2. Pole 006 (je-li k dispozici), znakové pozice:  

○ 00 

○ 06 (k rozpoznání dokumentů s datovým nosičem)    

3. Pole 007 (je-li k dispozici), znakové pozice:  

○ 00 

○ 01 (k rozpoznání dokumentů v Braillově či zvětšeném písmu a zvukových 

magnetofonových kazet) 

○ 04 (k rozpoznání videodokumentů)  

Častou chybou je hodnota odpovídající tištěné monografii v záznamech pro všechny 

ostatní typy dokumentů. 

4. Pole 008, znakové pozice:  

○ 23 (k rozpoznání mikrodokumentů, dokumentů pro zrakově postižené, 

elektronických zdrojů a datových nosičů) 

○ 29 (totéž co pozice 23) 

○ 33 (k rozpoznání některých videodokumentů) 
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Upozornění: Význam některých znakových pozic v polích 006, 007 a 008 se mění 

v závislosti na typu dokumentu. Doporučuje se věnovat zvýšenou pozornost jejich správnému 

použití. 

5. Podpole 245$h u záznamů vytvořených podle pravidel AACR2 

6. Pole 336, 337 a 338 u záznamů vytvořených podle pravidel RDA. 

V ojedinělých případech je možné posílat údaje o typu dokumentu i v jiných polích na 

základě domluvy poskytovatele s administrátorem portálu. 

Obecně platí, že pokud je typ dokumentu zapsán v souladu s použitými katalogizačními 

pravidly, Správce zdrojů nemá problém s jeho správným zařazením. 

ROKY VYDÁNÍ 

Správný zápis vročení je klíčový nejen pro deduplikaci, ale i pro snadnou dosažitelnost 

záznamu uživatelem. Podle roku vydání lze vyhledávat, řadit a filtrovat záznamy za pomocí 

fasety „Časová osa“. Proto je třeba dbát na správný zápis tohoto údaje v následujících polích: 

1. Pole 008, znakové pozice 07-10 a 11-14. Tyto hodnoty jsou v CPK použity pro 

řazení podle roku vydání. 

2. Podpole 264$c (RDA), respektive 260$c (AACR2). Obsah těchto podpolí je v CPK 

zobrazován uživateli v původní, nezměněné podobě. Pro účely deduplikace a indexace 

z nich však Správce zdrojů vyextrahuje čtyřciferná čísla (tj. „RRRR“) a dále pracuje jen 

s nimi. (Více viz tabulky Údaje pro deduplikaci a Údaje pro indexaci.)  

Do 264$c se zapisuje údaj tak, jak je uvedený v publikaci. 

Záznamy pro dotisky se tvoří jen tehdy, nemá-li knihovna ve fondu původní vydání. Je 

v nich uveden rok původního vydání – výjimku tvoří případy, kdy tento údaj není znám. 

3. Podpole 773$9 a 996$y u článků. Hodnota v podpoli 773$9 se v CPK používá pro 

řazení dokumentů. 

Opět platí, že u záznamů vytvořených za dodržování katalogizačních pravidel nevznikají při 

zpracování Správcem zdrojů žádné potíže. 

IDENTIFIKÁTORY 

Kromě již zmíněných chyb vznikajících při přebírání záznamů pro jiné díly či vydání a 

překlepů je třeba věnovat zvýšenou pozornost identifikátorům i v následujících případech: 

1. Má-li publikace přiděleno více identifikátorů, do záznamu se zapisují všechny. 

2. Jedná-li se o vícesvazkovou monografii, pro kterou existují jak ISBN jednotlivých 

dílů, tak souborné ISBN, je třeba tyto identifikátory nezaměňovat (tj. nepoužívat 

identifikátor jednoho dílu pro celou řadu ani nevynechávat identifikátory dílů v domnění, 

že stačí zapsat souborný identifikátor).  
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3. Je-li v publikaci uveden nesprávný identifikátor, je třeba jej zapsat do patřičného 

podpole (020$z pro chybná ISBN, 022$y pro chybná ISSN, 015$z pro chybná 

čČNB, 035$z pro chybná OCN). Kdyby byl tento údaj ze záznamu odstraněn, 

zkomplikovala by se jeho deduplikace se záznamy, které byly vytvořeny v době, kdy 

nebyla nesprávnost identifikátoru známa. 

Chyby v identifikátorech představují překážku při deduplikaci záznamů a způsobují 

zobrazování nesprávných obrázků z Obálek knih
20

, které jsou záznamům přiřazovány právě 

na základě identifikátorů ISBN, ISSN, čČNB a EAN. 

NÁZVOVÉ ÚDAJE 

Pro zpracování názvových údajů Správcem zdrojů jsou nejdůležitější údaje z podpolí 245$a, 

245$b, 245$n a 245$p (popřípadě 240$a, 240$b, 240$n a 240$p, tj. pole pro 

unifikovaný název). Při jejich zápisu je velmi silně doporučeno dodržovat schválená 

katalogizační pravidla. Pro vyvarování se  nejčastějších chyb je třeba dbát následujících 

doporučení: 

1. Nezaměňovat podpole 245$n a 245$p (tj. číslo a název části). 

2. Nezaměňovat název edice s názvem publikace. Název edice se zapisuje do podpole 

490$a (nikoliv do 245$a) a pořadí svazku do 490$v (nikoliv do 245$n). 

3. Nezapisovat neexistující „souborný“ název cyklu do podpole 245$a a název dílu 

takového cyklu do 245$p (ačkoliv patří do 245$a). Pro tutéž situaci platí doporučení 

nezapisovat neexistující „číslo části“ do 245$n. 

V záznamech knihoven zapojených do CPK se lze setkat s několika variantami zápisu 

titulů z téhož vydání téže části série: 

 Příklad se zápisem neexistujícího společného názvu a chybně umístěným číslováním 

(ISBN 80-86428-60-5): 

o 245$aDevět princů Amberu$b1. díl Amberu – správně 

o 245$aAmber$n1. díl$pDevět princů Amberu – chybně   

Pokud by byl „Amber“ souborným názvem, pak by bylo číslo v 245$n 

správně.  

„Amber“ není skutečným souborným názvem a zápis je proto chybný   

Do CPK byly sklizeny záznamy s oběma způsoby zápisu. Kvůli své odlišnosti 

nemohly být sloučeny.  

                                                 
20

  Obálky knih [online]. Dostupné z: https://obalkyknih.cz/. 

https://obalkyknih.cz/
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 Příklad se zápisem neexistujícího číslování (ISBN 978-80-00-02215-4): 

o 245$aHarry Potter a Kámen mudrců – správně 

o 245$aHarry Potter a Kámen mudrců$n1. – chybně 

Záznam by byl správný tehdy, kdyby se jednalo o první část díla „Harry 

Potter a Kámen mudrců“.  

Katalogizátor chtěl tímto zápisem sdělit, že „Harry Potter a Kámen mudrců“ 

je prvním dílem cyklu, což je chybné. 

Do CPK byly sklizeny záznamy s oběma způsoby zápisu. Kvůli své odlišnosti 

nemohly být sloučeny. 

Informace o korektním zápisu názvových informací v různých případech cyklů a sérií 

jsou dostupné v Dotazu pro katalogizaci č. 458
21

. Doporučujeme sledovat aktuální vývoj 

v této oblasti. 

4. Nevkládat informace o předcházejících a navazujícíh dílech do podpole 245$p. 

Pokud chtějí knihovníci zahrnout tyto informace do záznamu pro čtenáře své knihovny, 

mohou tak učinit v poznámce, nikoli však v 245$p. 

Příklad s informacemi o navazující části, zahrnující též problematiku zápisu 

neexistujícího číslování z předchozího bodu (ISBN 80-204-0973-4): 

 245$aSmrt krále Artuše – správně 

 245$aSmrt krále Artuše$p[volně navazuje na Okouzlený kouzelník] – chybně 

 245$aSmrt krále Artuše$n4. díl$p[volně navazuje na Okouzlený kouzelník] – 

chybně 

 245$aSmrt krále Artuše$n4.sv. – chybně 

Do CPK byly sklizeny záznamy se všemi čtyřmi způsoby zápisu. Kvůli své odlišnosti 

nemohly být sloučeny. 

5. Číslo části/sekce díla v podpoli 245$n zapisovat ve tvaru, jaký se vyskytuje na 

provedení díla.  

Nesprávný zápis názvových údajů vede k problémům při deduplikaci a znesnadňuje uživateli 

nalezení hledaného dokumentu (vyhledávání názvu dokumentu patří k nejběžnějším 

uživatelským úkonům). 

VÍCESVAZKOVÉ MONOGRAFIE 

CPK i další metadatové agregátory s funkcí deduplikace záznamů se musí potýkat s existencí 

odlišných přístupů k tvorbě metadat pro vícesvazkové monografie, učebnicové sady apod.  

Existují dva základní způsoby popisu – „shora“ a „zdola“: 

                                                 
21

 Číslo dotazu: 458. Dostupné z: http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=458. 

http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=458
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Při popisu „shora“ se s vícedílnou monografií zachází podobně jako se seriálovou publikací – 

má jen jeden záznam a identifikace dílu je součástí informací o jednotkách. Popis „shora“ 

je doporučován pro:  

 dokumenty, které nemají různé původce s hlavní odpovědností, 

 dokumenty, které nemají názvy částí,  

 dokumenty s názvy částí, které nemají význam pro samostatné vyhledávání. 

Všechny části takto popisovaného dokumentu musí náležet do stejného vydání. Popis „shora“ 

se týká především slovníků, encyklopedií a jiných dokumentů, které byly vydány 

v jednotlivých svazcích z technických, nikoli obsahových důvodů.
22

  

Vícesvazkové publikace popsané „zdola“ mají plnohodnotný záznam pro každý díl. Tento 

způsob předepisuje zapojeným knihovnám Souborný katalog ČR, kvůli nemožnosti 

zpracovávat údaje o jednotkách. Sada záznamů popisu „zdola“ může obsahovat rovněž 

souborný záznam pro celou řadu (bez jednotek), na nějž mohou odkazovat záznamy 

jednotlivých dílů. Popis „zdola“ se doporučuje pro takové dokumenty, které nespadají do 

žádného z případů jmenovaných v odstavci o popisu „shora“ (tj. ve většině případů např. 

u beletrie ,,na pokračování“). 

Některé knihovní systémy umožňují ještě třetí způsob zápisu, „rodič-potomek“, který je 

kombinací obou jmenovaných přístupů. V tomto případě má celá vícesvazková řada jeden 

plnohodnotný souborný záznam, který však neobsahuje údaje o jednotkách. Zato však 

odkazuje na záznamy jednotlivých dílů, které sice vedou informaci o jednotkách, ale 

nemají kompletní bibliografický popis. Tito potomci jsou navázáni na své rodiče (např. 

přes pole 773) a v rozhraní knihovního systému jsou doplněny o jejich bibliografické údaje. 

V rámci jednoho knihovního systému se jedná o užitečnou funkci, která usnadňuje práci 

katalogizátorů a zpřehledňuje navigaci uživatelů. V projektech zpracovávajících záznamy 

z vícera systémů (tj. i v případě CPK) však takové záznamy způsobují komplikace při 

deduplikaci. Problém představuje i zobrazování „potomků“ obsahujících jen minimum 

relevantních informací. Zatímco v knihovních systémech poskytovatelů jsou „potomci“ 

spojeni s „rodiči“ aktivními odkazy, v CPK tomu tak není.      

Správce zdrojů nemůže sloučit záznamy vícesvazkového dokumentu, který je v jednom 

metadatovém zdroji popsán „shora“ a ve druhém „zdola“.  Pokud se katalogizátoři zapojených 

knihoven rozcházejí v názoru na způsob zápis určitého vícesvazkového dokumentu a přitom 

dodržují katalogizační pravidla, Správce zdrojů rozdělí záznamy do dvou skupin (skupina 

s popisem „shora“ a skupina s popisy „zdola“), což je stále ještě únosný výsledek. Různá 

řešení zápisu „rodič-potomek“ však vnáší do situace další unikátní sestavy metadat, s nimiž 

nelze při deduplikaci správně pracovat. Proto by měl poskytovatel zdrojů používající 

systém „rodič-potomek“ nastavit generování setů či exportů pro CPK tak, aby záznamy 

v nich odpovídaly buďto popisu „shora“ (obohacením „rodičovského“ záznamu 

metadaty z „potomků“) nebo „zdola“ (obohacením metadat „potomků“ o údaje 

z „rodičů“).  

                                                 
22

  SVOBODOVÁ, Jaroslava. Popis vícesvazkových monografií. Dostupné z: http://www.nkp.cz/o-

knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/zapisy-z-jednani/popis-vicesvazkovych-monografii. 

http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/zapisy-z-jednani/popis-vicesvazkovych-monografii
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/zapisy-z-jednani/popis-vicesvazkovych-monografii
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Různé způsoby popisu vícesvazkových dokumentů jsou patrné například na záznamech 

z různých knihoven pro totéž vydání sady učebnic matematiky pro 2. stupeň ZŠ a víceletá 

gymnázia M. Hejného (Příloha 4). 

SERIÁLOVÉ PUBLIKACE 

U seriálových publikací je obvyklé vytvářet záznamy na celý titul a nikoliv na jednotlivá čísla 

či svazky. Do CPK je doporučeno posílat záznamy vytvořené tímto způsobem. Podrobnější 

informace o zápisu do jednotlivých polí jsou dostupné v pravidlech použitých při katalogizaci 

daného dokumentu. Poskytovatel by měl posílat informace o jednotlivých ročnících a číslech, 

které má ve fondu, prostřednictvím údajů o knihovních jednotkách ve zvláštním poli 996 (viz 

Pole 996). V případě technické nesplnitelnosti tohoto doporučení či jiných ojedinělých 

případech se lze dohodnout na alternativním řešení. 

ZDROJOVÉ DOKUMENTY ANALYTICKÝCH ZDROJŮ 

Zpracování záznamů analytických zdrojů v CPK je velmi citlivé na chyby v katalogizaci, 

zejména kvůli značnému množství údajů o různých typech zdrojových dokumentů 

zapisovaných do pole 773. 

Z tabulek Údaje pro deduplikaci a Údaje o indexaci si lze odvodit, která podpole jsou klíčová 

pro efektivní zpracování záznamu Správcem zdrojů: 

 773$t – název zdrojového dokumentu 

 773$g – údaje o propojení 

 773$x – ISSN zdrojového dokumentu 

 773$z – ISBN zdrojového dokumentu 

 773$9 – formalizované datum vydání 

Obzvláště kritické je podpole 773$g nesoucí údaje o propojení: Pro katalogizátora článků 

z periodik to znamená, že musí zapsat ročník, číslo a rok vydání zdrojového dokumentu spolu 

se stranovým rozsahem článku do jediného nestrukturovaného podpole. Při zápisu do 773$g 

o propojení je nejdůležitější:  

 dodržování správného pořadí údajů,  

 dodržení konvencí týkajících se zkratek jako jsou „Roč.“, „č.“, „Sv.“ nebo „s.“, 

 přesný zápis jakýchkoliv alfanumerických řetězců v označení čísel či svazků 
zdrojových dokumentů (např. „jaro“). 

Pro strojové zpracování není relevantní zápis interpunkce a diakritiky nebo rozlišování 

velkých a malých písmen. Přesto je doporučeno držet se zavedených zvyklostí a zachovat tak 

srozumitelnost informací pro uživatele. 

Kromě výše uvedených údajů se ukládá rovněž obsah následujících podpolí: 

 773$a – hlavní záhlaví 

 773$d – místo vydání 

 773$k – údaje o edici pro související popisnou jednotku 
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Podrobnější pokyny pro zápis do pole 773 jsou k dispozici na stránkách NK ČR.
23

 

STRÁNKOVÁNÍ 

Přestože je deduplikační klíč pro počet stran porovnáván pouze na podobnost (tj. s přijatelnou 

odchylkou), měly by záznamy obsahovat pokud možno přesné údaje. Podle katalogizačních 

pravidel RDA je za počet stran považováno ve většině případů číslo uvedené na poslední 

číslované straně dokumentu. Časté chyby vznikají tehdy, je-li počet stran opsán z tiráže či 

obsahu. Příklady zápisu do podpole 300$a u nestránkováných dokumentů a v dalších 

složitějších případech jsou uvedeny v pokynech NK ČR.
24

  

POLE 996 

Knihovní systém zapojených knihoven musí být nastaven tak, aby do záznamů posílaných do 

CPK automaticky doplňoval pole 996 s kopií údajů o knihovních jednotkách. Pole 996 je 

opakovatelné – záznam obsahuje jedno toto pole pro každou evidovanou knihovní jednotku 

daného dokumentu. Poskytovatel, který při nastavování svého systému vychází z nastavení 

použitého v jiné knihovně, se musí ujistit, že změnil hodnoty v podpolích pro zápis sigly 

a údajů o pobočkách dle potřeb své knihovny. 

Tabulka s popisem obsahu podpolí pole 996  je k dispozici v Příloze 5. 

Metadata o lokaci a typu výpůjčky z pole 996 jsou v seznamu jednotek uživatelského 

rozhraní CPK přepisována dostupnými údaji získanými pomocí protokolu NCIP nebo Aleph 

RESTful API. Poskytovatel by měl zahrnout do pole 996 i takové údaje, které posílá přes 

NCIP nebo Aleph RESTful API, aby měl uživatel k dispozici potřebné informace v době 

případného výpadku těchto služeb. Údaje z podpole 996$s a 996$a jsou navíc nezbytné pro 

fasetu „Typ výpůjčky“.   

ONLINE DOKUMENTY 

Informaci o tom, zda má dokument elektronickou verzi, získává Správce zdrojů z pole 

856. Online dokument pak lze zařadit do fasety „Typ výpůjčky“ > „online“ a uživatel CPK 

uvidí v úplném zobrazení záznamu aktivní odkaz. Aby byl odkaz správně rozpoznán, je 

zapotřebí uvést v poli 865 patřičné indikátory.  

První indikátor online dokumentů dostupných přes HTTP musí mít hodnotu 4 (v některých 

zdrojích se mohou vyskytovat i dokumenty dostupné pomocí FTP, které jsou indikovány 

hodnotou 1).  

                                                 
23

  Zápis zdrojového dokumentu do pole 7730#. Dostupné z: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-

cinnosti/zpracovani-fondu/kooperacni-system-clankove-bibliografie-a-anl/anl-zdroj773 
24

  LICHTENBERGOVÁ, Edita, Marie BALÍKOVÁ, Ludmila BENEŠOVÁ, Jarmila PŘIBYLOVÁ a Jaroslava 

SVOBODOBÁ. Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 [online], s. 83-86. Dostupné z: 

http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/katalogizace-podle-

rda-ve-formatu-marc-21-tistene-a-elektronicke-monografie-katalogizace-na-urovni-minimalniho-

doporuceneho-zaznamu. 

http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/katalogizace-podle-rda-ve-formatu-marc-21-tistene-a-elektronicke-monografie-katalogizace-na-urovni-minimalniho-doporuceneho-zaznamu
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/katalogizace-podle-rda-ve-formatu-marc-21-tistene-a-elektronicke-monografie-katalogizace-na-urovni-minimalniho-doporuceneho-zaznamu
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/katalogizace-podle-rda-ve-formatu-marc-21-tistene-a-elektronicke-monografie-katalogizace-na-urovni-minimalniho-doporuceneho-zaznamu
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/kooperacni-system-clankove-bibliografie-a-anl/anl-zdroj773
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/kooperacni-system-clankove-bibliografie-a-anl/anl-zdroj773
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Poskytovatel by měl dbát rovněž na správný zápis druhého indikátoru spolu s upřesněním 

v podpoli 856$y, resp. 856$3. Zařazení do fasety „Typ výpůjčky“ > „online“ umožňují 

takové záznamy, u jejichž odkazů je patrné, že vedou na plnohodnotný dokument (nikoliv jen 

na obsah, obálku nebo abstrakt). Informace o zápisu hodnot ve druhém indikátoru a v podpoli 

856$y, resp. 856$3 jsou dostupné v pokynech pro přispívání do SK ČR.
25

 

Samotný odkaz se zapisuje do podpole 856$u, a to v plném znění (tj. včetně „http://“ nebo 

„https://“). 

Poskytovatel by neměl uvádět odkazy jinde než v podpoli 856$u. Pokud tak poskytovatel 

činí, měl by tuto skutečnost oznámit administrátorovi portálu. 

5.3.2 Požadavky na knihovní zdroje typu soubor jmenných autorit 

Do CPK lze zapojovat soubory jmenných autorit se záznamy ve formátu MARC 21. Je-li 

tento formát rozšířen o jakoukoliv nadstavbu, poskytovatel musí dát administrátorovi portálu 

k dispozici její specifikaci. 

Metadata autoritních souborů, jejichž všechny záznamy obsahují číslo NA ČR, budou použita 

k obohacení záznamů, které CPK získává z NA ČR
26

. Jedná se například o zdroje, jejichž 

záznamy vznikají v koordinaci s NK ČR a čísla NA ČR jsou jim přidělována systematicky.
27

 

Do CPK lze zapojit i autoritní soubory nezávislé na Národních autoritách ČR. V CPK jsou 

takové autoritní soubory prezentovány uživateli jako samostatné zdroje, jejichž záznamy 

nejsou deduplikovány.
28

 Více ke slučování autoritních záznamů v kapitole Deduplikace. 

Metodiky pro tvorbu personálních i korporativních autorit jsou dostupné na stránkách 

Národních autorit ČR.
29

 Jejich dodržování není pro zapojení do CPK závazné, ale není 

doporučeno příliš se od nich odchylovat. 

5.3.3 Požadavky na knihovní zdroje typu tezaurus, předmětový heslář 

apod. 

Autoritní MARC 21 lze použít jako výměnný formát pro záznamy tezaurů, předmětových 

heslářů, slovníků či faktografických databází. S takovými zdroji se v CPK zachází jako 

se  soubory věcných autorit. 

                                                 
25

  Informace k polím 856 a 956. Dostupné z: http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-

cr/dodavani-dat/informace-k-polim-856-a-956. 
26

  AUT - Databáze národních autorit NK ČR [online]. Dostupné z: 

http://aleph.nkp.cz/F/1J5HK1LIQ1BP8DRYDCS6QTMCFICACKH5XB5R5E6BHI1R6JDYPA-

08302?func=file&file_name=find-b&local_base=AUT. 
27

  Do této skupiny spadají např. Muzejní autority [online]. Dostupné z: http://vega.nkp.cz/arl-muz/cs/index/. 

Zapojení do CPK je plánováno. 
28

  Do této skupiny patří např. Osobnosti regionu 2.0 [online]. Dostupné z: http://www.osobnostiregionu.cz/. 

Zdroj je již zapojen do CPK. 
29

  Metodika tvorby personálních autorit podle RDA: Osobní jména. Dostupné z: http://autority.nkp.cz/jmenne-

autority/metodicke-materialy/metodika-jmena-cvicne-2/. 

SVĚTLÍKOVÁ, Svojmila. Metodika tvorby korporativních autorit podle RDA: Korporace. Dostupné z: 

http://autority.nkp.cz/jmenne-autority/metodicke-materialy/metodika-korporace-cvicne_2/. 

http://autority.nkp.cz/jmenne-autority/metodicke-materialy/metodika-jmena-cvicne-2/
http://aleph.nkp.cz/F/1J5HK1LIQ1BP8DRYDCS6QTMCFICACKH5XB5R5E6BHI1R6JDYPA-08302?func=file&file_name=find-b&local_base=AUT
http://vega.nkp.cz/arl-muz/cs/index/
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-cr/dodavani-dat/informace-k-polim-856-a-956
http://aleph.nkp.cz/F/1J5HK1LIQ1BP8DRYDCS6QTMCFICACKH5XB5R5E6BHI1R6JDYPA-08302?func=file&file_name=find-b&local_base=AUT
http://autority.nkp.cz/jmenne-autority/metodicke-materialy/metodika-korporace-cvicne_2/
http://autority.nkp.cz/jmenne-autority/metodicke-materialy/metodika-jmena-cvicne-2/
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-cr/dodavani-dat/informace-k-polim-856-a-956
http://www.osobnostiregionu.cz/
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Záznamy ze zapojených tezaurů a předmětových heslářů nejsou viditelné pro uživatele – 

využívají se k obohacení indexu, čímž jsou rozšířeny možnosti vyhledávání v CPK pomocí 

synonym a významově blízkých výrazů. 

Při zapojování zdrojů se záznamy s bohatým slovním popisem (faktografické databáze apod.) 

lze přistoupit k zobrazení takových záznamů podobným způsobem, jako je tomu u jmenných 

autorit. 

Obecná pravidla pro tvorbu věcných (ale i jmenných) autorit v autoritním MARCu 21 je 

dostupná na oficiálních stránkách formátu.
30

 Pro vyjádření struktury tezauru jsou 

nejrelevantnější následující části oficiální dokumentace: 

 pole 150 pro deskriptory (preferované termíny) – 

https://www.loc.gov/marc/authority/ad150.html, 

 pole 450 pro ekvivalentní a kvaziekvivalentní termíny – 

https://www.loc.gov/marc/authority/ad450.html, 

 pole 550 pro asociované, nadřazené a podřazené termíny – 

https://www.loc.gov/marc/authority/ad550.html 

 pravidla pro vyjádření podřazenosti a nadřazenosti termínů v poli 550 – 

https://www.loc.gov/marc/authority/adtracing.html (konkrétně část o podpoli 550$w). 

5.4 Požadavky na kvalitu metadat neknihovních zdrojů 

Pro poskytovatele metadatových zdrojů se záznamy v jakémkoliv jiném formátu, než je 

MARC 21, platí doporučení z kapitoly Zpracování metadat a Obecné požadavky na kvalitu 

metadat. 

Záznamy neknihovních zdrojů mohou být posílány do CPK buďto ve formátu Dublin Core 

nebo ve formátu vycházejícím ze způsobu, jakým daný poskytovatel pracuje se svými 

metadaty. 

Tabulky v Přílohách 6 až 8 předkládají doporučenou strukturu záznamů pro různé typy 

informačních objektů ve formátu Dublin Core: 

 Doporučení pro záznamy dokumentů –  Příloha 6. 

 Doporučení pro záznamy jmenných autorit – Příloha 7 

 Doporučení pro záznamy slovníkových hesel a věcných autorit – Příloha 8. 

Standard Dublin Core neumožňuje zanořování elementů při zápisu v XML. Jeden 

opakovatelný údaj proto nelze zpřesňovat pomocí dalšího pole – vazba mezi těmito poli by 

totiž nebyla nijak patrná (viz Typ dokumentu a Další úroveň členění typu dokumentu podle 

nosiče v Příloze 6).  

                                                 
30

  MARC 21: Format for Authority Data [online]. Dostupné z: https://www.loc.gov/marc/authority/. 

https://www.loc.gov/marc/authority/adtracing.html
https://www.loc.gov/marc/authority/ad150.html
https://www.loc.gov/marc/authority/ad450.html
https://www.loc.gov/marc/authority/ad550.html
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Všechna pole uvedená v tabulkách odpovídají elementům a termínům definovaným v XSD 

šabloně pro kvalifikovaný Dublin Core
31

 – záznamy upravené do navržené podoby tedy bude 

možné posílat nejen do CPK, ale i do jiných agregátorů zpracovávajících metadata 

v kvalifikovaném Dublin Core.
32

 

Přílohy 6 až 8 jsou určeny především těm poskytovatelům, kteří doposud nepotřebovali 

vytvářet interoperabilní záznamy a mají svá metadata uložena například v databázových 

tabulkách.
33

 Poskytovatelům, kteří používají vlastní metadatový formát, však nic nebrání 

v namapování vlastních specifických polí na Dublin Core elementy a termíny podle 

doporučení v tabulkách. 

Je zřejmé, že úprava záznamů dle tabulky pro účely CPK není v technických možnostech 

značné části potenciálních poskytovatelů. Poskytovatelé, kteří z různých důvodů nemohou 

zcela ovlivnit, v jaké podobě budou jejich metadata posílána, nemusí rezignovat na zapojení 

do CPK. Po domluvě s týmem CPK lze zpravidla přistoupit na poskytování metadat 

v takovém formátu, jaký je pro poskytovatele nejpřijatelnější. 

Stejně tak i poskytovatelé metadatových zdrojů obsahujících záznamy se složitější strukturou 

patrně zjistí, že elementy a termíny v tabulce nedostačují k zachycení jejich komplexních 

metadat. Takovým poskytovatelům je umožněno dodávat metadata ve svém nativním 

formátu. 

6 Způsoby poskytování metadat do CPK 

Kapitola Příprava metadatových zdrojů k zapojení do CPK informuje poskytovatele, jaké 

údaje by měl připravit pro zpracování Správcem zdrojů a jaký metadatový formát by měl 

použít pro jejich zápis. V kapitole Způsoby poskytování metadat do CPK následují pokyny 

pro realizaci poskytnutí metadat do CPK. 

Poskytovatelé mohou dodávat metadata do CPK dvěma způsoby: Mohou je buďto poskytovat 

ke sklizni přes OAI-PMH nebo exportovat do souboru a poslat pomocí protokolu SCP. 

Preferován je první způsob, zejména pak u zapojených knihoven a zdrojů s často 

upravovanými záznamy. Zpřístupnění metadatového zdroje pro sklízení protokolem OAI-

PMH umožní Správci zdrojů získávat metadata kdykoliv je třeba, aniž by pro to bylo nutné 

pokaždé kontaktovat pracovníka na straně poskytovatele. Naopak od poskytovatelů menších a 

nepříliš často aktualizovaných databází se neočekává, že budou kvůli zapojení do CPK 

provozovat OAI data provider. 

Oba způsoby poskytování záznamů vyžadují nastavení knihovního či jiného databázového 

systému nebo vytvoření skriptu pro generování záznamů do podoby zpracovatelné Správcem 

zdrojů. Plnění řady pokynů z předcházející kapitoly zajišťuje poskytovatel až v této fázi – 

                                                 
31

  Qualified DC XML Schema. Dostupné z: http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2008/02/11/dcterms.xsd. 
32

  Kvalifikovaný Dublin Core lze pro účely jiných agregátorů konvertovat na jednoduchý. K tomu je však 

zapotřebí znalost schématu pro kvalifikovaný Dublin Core, které každý termín přiřazuje pod jeden element 

jednoduchého Dublin Core. Konverze může být prováděna jak na straně poskytovatele, tak na straně 

agregátoru. 
33

  Všechny databáze založené na SQL lze exportovat do XML. V případě potřeby pomůže administrátor portálu 

poskytovateli s vytvořením XSLT šablony pro úpravu libovolného XML do podoby Dublin Core záznamů. 

http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2008/02/11/dcterms.xsd


36 

 

nastavením mapování vybraných údajů z vlastního systému do správných polí záznamu 

posílaného do CPK. Typickým příkladem je pole 996, které neexistuje v bibliografickém 

záznamu uloženém v knihovním systému, ale je generováno do záznamu posílaného do CPK. 

Stejně tak lze provádět různé hromadné opravy a úpravy metadat v případech, kdy nelze 

modifikovat záznamy přímo v původním systému. 

Metodika neobsahuje návody pro nastavení generování exportů a OAI-PMH setů 

v konkrétních knihovních systémech. Administrátor portálu však komunikuje s dodavateli 

komerčních systémů a s komunitami open source systémů, což umožňuje všem stranám 

pružně reagovat na změny provázející vývoj jakéhokoliv softwaru, CPK a knihovní systémy 

nevyjímaje. 

Následující pokyny pro dodávání metadat platí bez ohledu na to, zda poskytovatel umožňuje 

sklízení pomocí OAI-PMH nebo nahrává exporty přes SCP: 

1. Veškerá metadata musí obsahovat pouze znaky v kódování UTF-8.  

2. Záznamy v jakémkoliv formátu zapsaném pomocí XML musí v hodnotách polí 

nahrazovat řídící XML znaky <, >, &, ", '  

za řetězce &lt;, &gt;, &amp;, &quot;, &apos;. 

3. Každý záznam musí obsahovat trvalý identifikátor pro popisovaný informační objekt. 

Identifikátor smazaného záznamu se již nemůže použít pro jakýkoliv jiný záznam. 

Porušování tohoto pravidla vede k problémům s trvalými odkazy. 

4. Metadatový zdroj musí obsahovat informace o smazaných záznamech – Správce zdrojů 

může odstranit záznam z CPK jen tehdy, když získá explicitní informaci o jeho smazání 

nebo když znovu stáhne všechny záznamy metadatového zdroje (k čemuž dochází jen 

příležitostně). Upřesnění níže. 

6.1 Pokyny pro poskytování metadat pomocí protokolu OAI-PMH 

CPK preferuje možnost získávat metadata poskytovatele sklízením přes OAI-PMH. 

Metadatová sklizeň je automatizovaný proces, při kterém si harvester, který je součástí 

Správce zdrojů, nechává posílat metadatové záznamy od OAI data provideru na straně 

poskytovatele.
34

 Poskytovatel tedy musí provozovat OAI data provider (zkráceně data 

provider). Ten vyžaduje pouze správné počáteční nastavení a poté již pracuje bez dalšího 

přičinění poskytovatele. 

  

                                                 
34

  V metodice nelze použít terminologii z oficiální dokumentace k protokolu OAI-PMH (dostupné z: 

https://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html), kde je definován OAI Data Provider (zde 

poskytovatel zapojovaného zdroje) provozující serverovou aplikaci repository a OAI Service Provider (zde 

CPK) provozující klientskou aplikaci harvester. V českém knihovnickém prostředí se místo pojmu repository 

(respektive repozitář) používá výraz OAI data provider nebo dokonce jen OAI provider. Při dodržení správné 

terminologie by docházelo k nepochopení sdělení příjemcem, takže i v metodice zůstává zachován 

významový posun: repository = OAI data provider. 

https://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
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Správce zdrojů sklízí záznamy z metadatového zdroje dvěma způsoby: 

 Úplná sklizeň je proces, při kterém si harvester vyžádá od data provideru zaslání všech 

záznamů metadatového zdroje. 

První úplná sklizeň, (počáteční sklizeň) se provádí při zapojování metadatového zdroje 

do CPK. Poskytovatel před jejím uskutečněním musí administrátorovi portálu sdělit:  

1. URL adresu, z níž je dostupný data provider (funkčnost si lze ověřit ve webovém 

prohlížeči),  

2. název setu určeného ke sklizni (více informací k setům níže),  

3. metadatový prefix (více informací k metadatovým prefixům níže), 

4. počet záznamů určených ke sklizni. 

O změnách prvních třech jmenovaných údajů musí poskytovatel informovat 

administrátora portálu. Data provider poskytovatele musí být otevřený pro IP adresy 

serverů CPK.
35

 

Další úplné sklizně jsou prováděny jen zřídka – například tehdy, když poskytovatel ohlásí 

nové vygenerování setu určeného pro CPK. 

 Selektivní sklizeň je proces, při kterém si harvester vyžádá od data provideru zaslání 

záznamů změněných v určitém časovém rozmezí. Selektivní sklizeň probíhá jedenkrát 

denně, v nočních hodinách, a jsou při ní stahovány záznamy, které byly vytvořeny či 

změněny v uplynulém dni a informace o smazaných záznamech. 

Vypíná-li poskytovatel na noc své servery nebo v noci provádí výpočetně náročné 

procesy (např. reindexace či zálohování) musí to oznámit administrátorovi portálu. Čas 

každodenní sklizně bude přizpůsoben potřebám poskytovatele. 

Ne všechny data providery zvládají sestavení odpovědi na OAI požadavek pro úplnou 

sklizeň. V takovém případě lze nastavit harvester tak, aby zadával data provideru 

posloupnost požadavků pro selektivní sklizeň po měsících či dokonce dnech – ode dne 

vložení nejstaršího záznamu až po aktuální datum. 

K zápisu všech záznamů poskytovaných přes OAI-PMH musí být použit značkovací 

metajazyk XML. Knihovní zdroje musí poskytovat své záznamy v podobě odpovídající 

metadatovému schématu MARCXML.
36

 Metadatové XML schéma pro neknihovní zdroje se 

záznamy v Dublin Core je dostupné na stránkách DCMI.
37

 I zdroje používající jiný 

metadatový formát musí zajistit zápis svých záznamů pomocí XML. 

                                                 
35

  IP serverů Centrálního portálu knihoven Knihovny.cz jsou: 195.113.155.74, 195.113.155.141 a 

195.113.155.142 
36

  MARCXML [online]. Dostupné z: http://www.loc.gov/standards/marcxml/. 
37

  Qualified DC XML Schema. Dostupné z: http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2008/02/11/dcterms.xsd. 

http://www.loc.gov/standards/marcxml/
http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2008/02/11/dcterms.xsd


38 

 

Na webu Open Archives Initiative je dostupná přehledná dokumentace k protokolu OAI-

PMH.
38

 Metodika předkládá výběr nejdůležitějších informací z dokumentace protokolu, spolu 

s odkazy na relevantní segmenty originálního dokumentu a upřesňujícími pokyny 

specifickými pro CPK: 

 Hlavička každého záznamu musí obsahovat alfanumerický identifikátor, unikátní 

v rámci zdroje. Identifikátor v hlavičce se může a nemusí shodovat s identifikátorem 

záznamu v samotném těle záznamu (tj. MARC pole 001, Dublin Core element identifier 

apod.). Zejména u neknihovních zdrojů je však shoda identifikátorů doporučována pro 

snazší orientaci v záznamech. 

Více o identifikátorech zde: 

https://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html#UniqueIdentifier.  

 Data provider musí uchovávat hlavičky smazaných záznamů (se statusem deleted) 

alespoň po dobu jednoho roku, nejlépe však natrvalo.  

Poskytovatel by měl zajistit, aby nedocházelo ke zpracování záznamů, které nejsou 

dohledatelné v jeho OPACu, databázi či informačním systému. U zapojených 

knihoven se jedná většinou o záznamy, které nepopisují analytický ani elektronický zdroj 

a zároveň neobsahují žádnou viditelnou knihovní jednotku.
39

 

1. Záznamy, které byly skryty uživatelům systému poskytovatele v době před 

zapojením metadatového zdroje do CPK, je optimální do vůbec nezahrnovat do OAI 

setu.  

2. Záznamy smazané či skryté uživatelům systému poskytovatele v době, kdy je již 

metadatový zdroj zapojen do CPK, by měly mít status „deleted“.  

Zapojeným knihovnám se doporučuje přiřazovat status „deleted“ i záznamům, 

u nichž byla po zapojení do CPK odstraněna či skryta poslední viditelná knihovní 

jednotka (není-li zvláštní důvod k jejich zobrazování). 

Použití statusu „deleted“ je možné i v situaci popsané v bodě 1. 

3. Nemůže-li poskytovatel provádět opatření popsaná v bodech 1 nebo 2, musí posílat 

informace o smazaných a skrytých záznamech jiným, jednoznačně rozlišitelným 

způsobem. 

Poskytovatelé knihovních zdrojů by měli k tomuto účelu používat podpole 914$a 

obsahující hodnotu „cpk0“. Poskytovatelé, kteří mají toto pole vyhrazeno pro jiné 

účely, si musí zvolit jiné nepoužívané pole a informovat o tom administrátora 

portálu. 

                                                 
38

  LAGOZE, Carl, Herbert VAN DE SOMPEL, Michael NELSON a Simeon WARNER. The Open Archives 

Initiative Protocol for Metadata Harvesting. Dostupné z: 

https://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html. 
39

  Viz podkapitola Pole 996 v části Požadavky na kvalitu metadat bibliografických knihovních zdrojů. 

https://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html#UniqueIdentifier
https://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
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Více o smazaných záznamech zde: 

https://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html#DeletedRecords, 

konkrétně informace o  možnostech „persistent“ a „transient“. 

 Časové razítko (datestamp) v hlavičce záznamu musí být aktualizováno při každé 

úpravě záznamu, včetně jeho smazání. Časové razítko musí být aktualizováno i tehdy, 

přibyde-li u záznamu nová knihovní jednotka (tj. další pole 996). 

Správce zdrojů zpracovává časová razítka jak s denní, tak se sekundovou granularitou. 

Více o časových razítkách zde: 

https://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html#SelectiveHarvestingandD

atestamps.  

 Možnosti nastavení OAI setů: 

o Poskytovatel by měl mít vyhrazen jeden OAI set pro každý metadatový zdroj 

zapojený do CPK. Set pro CPK by měl mít nastaven i poskytovatel s jedním 

metadatovým zdrojem, který si tak ponechá možnost tvořit další sety, jejichž obsah 

není určen pro CPK (ať už pro účely testování nebo k poskytování metadat jiným 

agregátorům). Doporučuje se, aby bylo z názvu setu patrné, že je určen pro CPK (např. 

„cpk“). 

o Poskytovatel s více sety sklízenými Správcem zdrojů má možnost zařadit jeden 

záznam do několika setů. Záznam se pak v CPK vyskytuje vícekrát (jednou pro každý 

metadatový zdroj) a obsahuje-li dostatek potřebných metadat, dojde k jeho 

deduplikaci. Taková praxe se však nedoporučuje. 

o Poskytovatel by měl jednou za čas znovu vygenerovat sety určené ke sklízení 

Správcem zdrojů a následně o tomto úkonu informovat administrátora portálu, který 

pak provede úplnou sklizeň. Doporučovaná frekvence obnovování OAI setů je 

jednou za 6 až 12 měsíců. Tento pokyn se doporučuje dodržovat zejména knihovnám 

s knihovním systémem Aleph.  

Více o tvorbě setů zde: 

https://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html#Set.  

 Pokyny k parametru metadataPrefix: 

o OAI data provider je schopen poskytovat tytéž záznamy v různých metadatových 

formátech nastavených poskytovatelem. Poskytovatel musí pro každému formátu 

přiřadit metadataPrefix, který je povinným parametrem při komunikaci harvesteru 

a data provideru. Metadatový prefix může být libovolný řetězec zvolený 

poskytovatelem. Z metadatového prefixu by mělo být patrné, k jakému 

metadatovému formátu se vztahuje (např. „marc21“ nebo „dublincore“).  

o Zvláštním typem metadatového prefixu je oai_dc pro jednoduchý Dublin Core. 

V oficiální dokumentaci pro OAI-PMH psáno, že jednoduchý Dublin Core s 

prefixem „oai_dc“ musí být podporován každým OAI data providerem. 

https://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html#Set
https://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html#DeletedRecords
https://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html#SelectiveHarvestingandDatestamps
https://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html#SelectiveHarvestingandDatestamps
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Poskytovatelé metadatových zdrojů zapojených do CPK mohou tuto podmínku 

ignorovat, protože je pro účely CPK zcela irelevantní. 

Více o metadatovém prefixu zde: 

https://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html#MetadataNamespaces.  

 Pokyny pro kontrolu toku dat: 

o Protokol OAI-PMH je určen ke sklízení velkých metadatových úložišť. Data 

provider proto může segmentovat vyžádané seznamy záznamů, identifikátorů či setů 

do oddílů obsahujících omezený počet položek. Poslední položkou každého oddílu 

(kromě posledního) je tzv. resumption token, který harvester použije jako parametr 

požadavku s cílem získat od data provideru další, navazující oddíl. Používání 

resumption tokenů je velmi silně doporučeno pro jakýkoliv metadatový zdroj čítající 

více než několik stovek záznamů. 

o Maximální doporučený interval mezi jednotlivými resumption tokeny je 50 až 100 

položek (dle technických možností daného systému). 

o Poskytovatel by měl využít možnost nastavení omezené časové platnosti resumption 

tokenů, aby se harvester při potížích se spojením nepokoušel o navázání na 

přerušenou sklizeň v době, kdy již mohlo dojít k dalším změnám v záznamech. 

Doporučovaná délka platnosti resumption tokenu je 12 hodin. 

Více o kontrole toku dat zde: 

https://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html#FlowControl.  

 Data provider komunikující s harvesterem Správce zdrojů by měl být schopen 

zpracovat především tyto požadavky: 

o ListRecords, bez časového omezení i s omezeními pomocí parametrů from a until. 

Jedná se o nejsnazší, a proto preferovaný způsob sklizně. 

o Nepodporuje-li data provider požadavek ListRecords, pak musí být schopen 

zpracovat alespoň požadavek ListIdentifiers (s časovým omezením a pokud možno i 

bez něj) spolu s požadavkem GetRecord.  

V takovém případě dochází nejprve k vypsání identifikátorů záznamů a následně 

k použití těchto identifikátorů pro individuální sklizeň každého požadovaného 

záznamu.  

o GetRecord je silně doporučován – usnadňuje provádění kontroly u problematických 

záznamů. Musí být podporován v případech, kdy data provider nedokáže zpracovat 

požadavek ListRecords. 

Více ke všem typům zpráv protokolu OAI-PMH zde: 

https://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html#ProtocolMessages. 

https://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html#FlowControl
https://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html#ProtocolMessages
https://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html#MetadataNamespaces
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Poskytovatel by měl všechny zásadní změny v nastavení a funkčnosti OAI data provideru 

hlásit administrátorovi portálu, zejména jedná-li se o změny znemožňující sklízení dat 

Správcem zdrojů dosavadním způsobem. 

6.2 Pokyny pro poskytování metadat posíláním exportů pomocí protokolu SCP 

Poskytovatelé metadatových zdrojů bez možnosti provozu OAI data provideru exportují 

metadata ze svých knihovních katalogů a dalších databází do souborů, které následně posílají 

do CPK protokolem SCP.  

Tímto způsobem by neměla být poskytována metadata zapojených knihoven. Na záznamy 

zapojených knihoven jsou navázány výpůjční služby, což vyžaduje časté aktualizace metadat. 

Jak již bylo řečeno na začátku kapitoly, pro tento účel je mnohem vhodnější protokol 

OAI-PMH. 

Analogicky k úplné a selektivní sklizni existují dva typy exportů: 

 Při zapojování metadatového zdroje pošle poskytovatel do CPK export se všemi 

záznamy. I poskytovatele již zapojených zdrojů mohou být administrátorem portálu 

příležitostně vyzvání k opětovnému nahrání exportu všech záznamů. 

 Poskytovatelé již zapojených metadatových zdrojů posílají do CPK exporty 

s aktualizacemi, tj. nové či upravené záznamy a informace o smazaných záznamech. 

Zapojené knihovny, které dodávají metadata tímto způsobem, by měly dodávat 

aktualizace co nejčastěji, nejlépe denně. U ostatních zdrojů může být frekvence 

aktualizací nižší – většinou záleží na úsudku poskytovatele.  

U poskytovatelů s metadatovými zdroji čítajícími jen několik stovek záznamů lze 

přistoupit na to, aby místo aktualizací posílali vždy všechna svá metadata, pokud je pro 

ně tvorba exportů s aktualizacemi z jakéhokoliv důvodu problematická. 

Exporty musí obsahovat informace o smazaných záznamech (kromě výše popsaného 

případu malých zdrojů). Poskytovatel by měl zajistit, aby nedocházelo ke zpracování 

záznamů, které nejsou dohledatelné v jeho OPACu, databázi či informačním systému (u 

zapojených knihoven zejména záznamy, které nepopisují analytický ani elektronický zdroj, a 

zároveň neobsahují žádnou viditelnou knihovní jednotku
40

). 

1. Záznamy, které byly skryty uživatelům systému poskytovatele v době před zapojením 

metadatového zdroje do CPK, je optimální vůbec nezahrnovat do exportu.  

2. Záznamy smazané či skryté uživatelům systému poskytovatele v době, kdy je již 

metadatový zdroj zapojen do CPK, by měly být rozpoznatelně označeny jako smazané 

(buďto stejným způsobem jako v OAI setu, tj. statusem „deleted“ v hlavičce záznamu, 

nebo jinak, dle dohody s administrátorem portálu).  

                                                 
40

  Viz podkapitola Pole 996 v části Požadavky na kvalitu metadat bibliografických knihovních zdrojů 
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Zapojeným knihovnám se doporučuje označovat jako smazané i záznamy, u nichž byla 

po zapojení do CPK odstraněna či skryta poslední viditelná knihovní jednotka (není-li 

zvláštní důvod k jejich zobrazování).  

Záznamů lze označovat jako smazané i v situaci popsané v bodě 1. 

3. Nemůže-li poskytovatel provádět opatření popsaná v bodech 1 nebo 2, musí posílat 

informace o smazaných a skrytých záznamech jiným, jednoznačně rozlišitelným 

způsobem. 

Poskytovatelé knihovních zdrojů by měli k tomuto účelu používat podpole 914$a 

obsahující hodnotu „cpk0“. Poskytovatelé, kteří mají toto pole vyhrazeno pro jiné účely, 

si musí zvolit jiné nepoužívané pole a informovat o tom administrátora portálu. 

Poskytovatelé knihovních zdrojů posílají své exporty v následujících souborových formátech 

(řazeno od formátu nejlépe zpracovatelného Správcem zdrojů): 

1. MARCXML 

2. ISO 2709 nebo export Aleph 500 

3. „řádkový“ MARC 

Může-li si poskytovatel vybrat mezi více formáty exportu, měl by zvolit takový, který je 

vhodnější pro zpracování Správcem zdrojů. 

Exporty z neknihovních zdrojů musí být soubory ve formátu XML. 

Poskytovatel, který dodává metadata prostřednictvím SCP, musí mít:  

 nainstalovaný program pro komunikaci přes SSH protokol,  

 vygenerovanou dvojici SSH klíčů, tj. soukromý a veřejný klíč,  

 nainstalovaný program pro posílání souborů pomocí protokolu SCP.  

Poskytovatel musí poslat veřejný SSH klíč administrátorovi portálu buď jako prostý text 

v těle emailové zprávy nebo jako textový soubor.  

Administrátor pak pošle poskytovateli několikaznakový kód (zpravidla se jedná o zkratku 

názvu instituce nebo řetězec vycházející z názvu metadatového zdroje) a cestu k adresáři, do 

kterého musí poskytovatel nahrát exportní soubor. Název adresáře a jméno uživatelského 

účtu pro komunikaci přes SSH jsou stejné jako přidělený kód.  

Název exportního souboru se všemi záznamy metadatového zdroje musí mít tvar: 

kód_RRRRMMDD_full_libovolný_řetězec.přípona. 

Název exportního záznamu s aktualizovanými záznamy metadatového zdroje musí mít tvar: 

kód_RRRRMMDD_upd_libovolný_řetězec.přípona. 

Má-li poskytovatel SSH klíč zabezpečený heslem (což je doporučeno), bude při navazování 

spojení vyzván k jeho zadání. Přesný postup při posílání souboru závisí na nástroji pro SCP 

komunikaci, který poskytovatel používá.  
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V případě potřeby administrátor portálu poradí poskytovateli s každým krokem potřebným 

pro odeslání souboru přes SCP. Metodika však nepředkládá návod k použití konkrétních 

softwarových nástrojů – jejich volba je otázkou preferencí poskytovatele. 

6.3 Výjimky 

V ojedinělých případech je možné přistoupit na alternativní způsoby dodávání metadat 

(prostřednictvím API poskytovatele, zasláním souboru v příloze emailu nebo předáním 

fyzického paměťového média).  

Výjimka se vztahuje na poskytovatele, kteří nemají možnost posílat metadata přes OAI-PMH 

ani provádět exporty záznamů do XML souborů. Jedná se o řešení, které bude aplikováno v 

odůvodněných případech především na zdroje s unikátním obsahem přínosným pro širší 

spektrum uživatelů CPK. 
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Srovnání novosti postupů 

Základní postupy popsané v metodice jsou aplikovány už od roku 2015, kdy se do CPK 

zapojily první knihovny. Až nyní však byla zpracována podrobná dokumentace, kterou lze 

použít jako průvodce zapojením metadatového zdroje do CPK i jako referenční materiál pro 

poskytovatele již zapojených zdrojů. Metodika se věnuje všem typům zapojovaných 

metadatových zdrojů. Proto jsou obecně platné požadavky na kvalitu metadat formulovány 

nezávisle na konkrétních standardech, které jsou často známy jen úzkému okruhu příjemců. 

Obecné požadavky jsou dále specifikovány v závislosti na typu metadatového zdroje. 

Požadavky jsou v metodice odstupňovány podle závaznosti – od povinných, přes doporučené, 

až po volitelné. Každý z nich je stručně odůvodněn, bez ohledu na míru jeho závaznosti. 

Protože v metodice výrazně převažují nezávazná doporučení nad závaznými nařízeními, je 

vhodné, aby měl poskytovatel k dispozici informace o výhodách dodržování nepovinných 

pokynů. Metodika také nabízí univerzální doporučené záznamy ve formátu Dublin Core, které 

mohou použít poskytovatelé neknihovních zdrojů pro úpravu metadat posílaných do CPK. 

Poskytovatelé s omezenými možnostmi plnění požadavků pro zapojení jsou metodikou 

informování o možnosti pomoci ze strany řešitelského týmu CPK.  

Metodika inovuje způsob, jakým se poskytovatelé metadatových zdrojů dostávají k 

informacím potřebným k zapojení do CPK. Doplňuje instrukce z dosavadní základní 

dokumentace s hlubšími souvislostmi, které se poskytovatelé často dozvídali až z dodatečné 

komunikace s řešitelským týmem CPK. Používání metodiky by mělo zefektivnit proces 

zapojování zejména u poskytovatelů, kteří nemají mnoho zkušeností s dodáváním metadat do 

agregátorů a potřebují se důkladněji seznámit s touto problematikou. 
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Popis uplatnění metodiky 

Metodika je určena především poskytovatelům metadatových zdrojů zapojovaných do CPK. 

Metodiku využijí rovněž správci metadatových zdrojů, kteří své zapojení do CPK zatím jen 

zvažují – metodika jim pomůže zhodnotit vlastní technickou připravenost na tento proces. K 

potenciálním i aktuálním poskytovatelům metadatových zdrojů se řadí jednak knihovny a 

jednak správci bibliografií, autoritních souborů, tezaurů, faktografických databází a dalších 

zdrojů přínosných pro uživatele CPK.  

K metodice lze přistupovat jako k sadě doporučení, z nichž většina není pro poskytovatele 

metadatových zdrojů povinná. Čím více se bude poskytovatel držet uvedených pokynů, tím 

lépe bude možné zpracovat jeho záznamy pro snadné nalezení a přehledné zobrazení 

uživatelem CPK. Do CPK zapojují zdroje s již vytvořenými záznamy se strukturou 

vycházející z původních potřeb poskytovatele. Metodika má sloužit poskytovatelům 

především jako orientační příručka, která jim pomůže přizpůsobit metadata posílaná do CPK 

potřebám zpracování Správcem zdrojů.  

Postupy uváděné v popisu metodiky byly implementovány na metadatových zdrojích, které 

jsou nyní zapojeny do CKP.
41

 Poskytovatelé těchto zdrojů dodávají záznamy na portál 

způsoby popsanými v kapitole Způsoby poskytování metadat do CPK. Variabilita kvality a 

formátů metadat zapojených zdrojů je zachycena v kapitole Příprava metadatových zdrojů k 

zapojení do CPK. Metodika do značné míry vychází ze zkušeností řešitelského týmu CPK s 

již zapojenými zdroji.  

Výsledky řešení byly prezentovány na konferencích a v odborné literatuře, nikoliv však 

separátně, ale vždy jako jeden z aspektů vývoje a provozu CPK. CPK včetně Správce zdrojů 

je řešen jako open source software a od 26. října 2016 je v plném provozu pro uživatele na 

adrese www.knihovny.cz. 

 

  

                                                 
41

 Zapojené knihovny a zdroje. Dostupné z: https://www.knihovny.cz/Portal/Page/zapojene-knihovny-a-zdroje. 

https://www.knihovny.cz/Portal/Page/zapojene-knihovny-a-zdroje
http://www.knihovny.cz/


46 

 

Použitá a související literatura 

Anglo-americká katalogizační pravidla: druhé vydání, revize 1988. Praha: Národní knihovna 

České republiky, 2006 [cit. 2017-07-25]. ISBN 80-7050-187-1. Dostupné také z: 

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:e2ed45c0-63b4-11e2-9d9f-005056827e52 

AUT - Databáze národních autorit NK ČR [online]. Praha: NK ČR [cit. 2017-08-21]. 

Dostupné z: 

http://aleph.nkp.cz/F/1J5HK1LIQ1BP8DRYDCS6QTMCFICACKH5XB5R5E6BHI1R6JDY

PA-08302?func=file&file_name=find-b&local_base=AUT 

Bibliotek.dk [online]. Ballerup: Danish Bibliographic Centre [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: 

https://bibliotek.dk/eng 

Bibliotheek.nl [online]. Haag: Koninklijke Bibliotheek [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: 

https://www.bibliotheek.nl 

BRADNER, Scott. RFC 2119: Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels. 

In: The Internet Engineering Task Force (IETF®) [online]. 1997 [cit. 2017-08-21]. Dostupné 

z: https://tools.ietf.org/html/rfc2119 

Codes for the Representation of Names of Languages: Codes arranged alphabetically by 

alpha-3/ISO 639-2 Code [online]. Washington: Library of Congress, 2013, codes last updated 

2014-03-18 [cit. 2017-06-26]. Dostupné z: https://www.loc.gov/standards/iso639-

2/php/code_list.php 

CPK - Využití sémantických technologií pro zpřístupnění kulturního dědictví prostřednictvím 

Centrálního portálu knihoven. In: Informační systém nad daty VAVAI Technologické agentury 

ČR [online]. TA ČR, 2016 [cit. 2017-08-21]. Dostupné z: 

https://vavai.tacr.cz/isvav/project/610/ 

Číslo ČNB v SK ČR. In: Souborný katalog ČR [online]. Praha: NK ČR, Aktualizováno 

31.03.2015 [cit. 2017-06-26]. Dostupné z: http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/sluzby-

souborneho-katalogu-cr/cislo-cnb-v-sk-cr  

ČSN 01 0187 – Mezinárodní standardní číslování seriálových publikací (ISSN) [online]. 

Praha: ÚNMZ, 1990 [cit. 2017-06-26]. Dostupné také z: 

http://www.nkp.cz/soubory/ostatni/csn_010187.pdf 

ČSN EN ISO 3166-1 (971002) – Kódy pro názvy zemí a jejich částí. Praha: ÚNMZ, 2015. 

Dostupné také z: http://csnonline.unmz.cz/  

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:e2ed45c0-63b4-11e2-9d9f-005056827e52
https://bibliotek.dk/eng
https://vavai.tacr.cz/isvav/project/610/
http://www.nkp.cz/soubory/ostatni/csn_010187.pdf
http://aleph.nkp.cz/F/1J5HK1LIQ1BP8DRYDCS6QTMCFICACKH5XB5R5E6BHI1R6JDYPA-08302?func=file&file_name=find-b&local_base=AUT
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/sluzby-souborneho-katalogu-cr/cislo-cnb-v-sk-cr
http://csnonline.unmz.cz/
http://aleph.nkp.cz/F/1J5HK1LIQ1BP8DRYDCS6QTMCFICACKH5XB5R5E6BHI1R6JDYPA-08302?func=file&file_name=find-b&local_base=AUT
https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
https://www.bibliotheek.nl/
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/sluzby-souborneho-katalogu-cr/cislo-cnb-v-sk-cr
https://tools.ietf.org/html/rfc2119
https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php


47 

 

ČSN ISO 639-2 (010182) – Kódy pro názvy jazyků. Praha: Český normalizační institut, 2000. 

Dostupné také z: http://csnonline.unmz.cz/ 

ČSN ISO 690 (010197) A Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a 

citace informačních zdrojů. Praha: ÚNMZ, 2011. Dostupné také z: http://csnonline.unmz.cz/  

DCMI: Dublin Core Metadata Initiative [online]. Last updated: 21 April 2017 [cit. 2017-05-

07]. Dostupné z: http://dublincore.org/  

Dotazy ke katalogizaci [online]. Praha: NK ČR [cit. 2017-08-21]. Dostupné z: 

http://katdotaz.nkp.cz/ 

EAN-Search [online]. [cit. 2017-06-26]. Dostupné z: https://www.ean-search.org/ 

Examples of full RDA records (RSC): Authority records [online]. ALA, CFLA, CILIP, 2016 

[cit. 2017-07-24]. Dostupné z: 

http://www.rdatoolkit.org/sites/default/files/rsc_rda_complete_examples_authority_april_201

6.pdf  

Examples of full RDA records (RSC): Bibliographic records [online]. ALA, CFLA, CILIP, 

2016 [cit. 2017-07-24]. Dostupné z: 

http://www.rdatoolkit.org/sites/default/files/rsc_rda_complete_examples_bibliographic_april2

016_0.pdf  

FAQ (pro knihovny). In: Knihovny.cz [online]. Brno: MZK [cit. 2017-09-11]. Dostupné z: 

https://www.knihovny.cz/Portal/Page/faq-pro-knihovny  

Finna.fi: The material of Finnish archives, libraries and museums with a single search 

[online]. Helsinki: National Library of Finland [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: 

https://finna.fi/?lng=en-gb 

Functional Requirements for Bibliographic Records [online]. IFLA, 1997, As amended and 

corrected through February 2009, 142 s. [cit. 2017-05-08]. Dostupné také z:  

https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr/frbr_2008.pdf 

Funkční požadavky na bibliografické záznamy [online]. Přeložila Mgr. Ludmila Celbová. 

IFLA, NK ČR, 2001 [cit. 2017-06-26]. Dostupné z: https://archive.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr-

cs.pdf  

Informace k polím 856 a 956. In: Souborný katalog ČR: Jak přispívat do SK ČR [online]. 

Praha: NK ČR, 2015 [cit. 2017-09-06]. Dostupné z: 

https://archive.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr-cs.pdf
http://dublincore.org/
http://katdotaz.nkp.cz/
http://www.rdatoolkit.org/sites/default/files/rsc_rda_complete_examples_bibliographic_april2016_0.pdf
http://www.rdatoolkit.org/sites/default/files/rsc_rda_complete_examples_bibliographic_april2016_0.pdf
http://csnonline.unmz.cz/
https://www.ean-search.org/
http://www.rdatoolkit.org/sites/default/files/rsc_rda_complete_examples_authority_april_2016.pdf
http://www.rdatoolkit.org/sites/default/files/rsc_rda_complete_examples_authority_april_2016.pdf
https://finna.fi/?lng=en-gb
https://www.knihovny.cz/Portal/Page/faq-pro-knihovny
http://csnonline.unmz.cz/
https://archive.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr-cs.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr/frbr_2008.pdf


48 

 

http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-cr/dodavani-dat/informace-k-

polim-856-a-956 

ISO 3166 – International Standard for country codes and codes for their subdivisions: Online 

Browsing Platform (OBP). Geneva: ISO 3166 Maintenance Agency. Dostupné z: 

https://www.iso.org/obp/ui/#search/code/ 

Jak přispívat do SK ČR: vše o formách přispívání. Souborný katalog ČR [online]. Praha: 

Národní knihovna ČR [cit. 2017-03-26]. Dostupné z: 

http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-cr 

Jak se zapojit. In: Knihovny.cz [online]. Brno: MZK [cit. 2017-09-11]. Dostupné z: 

https://www.knihovny.cz/Portal/Page/jak-se-zapojit  

Jednotná informační brána [online]. Praha: NK ČR [cit. 2017-08-25]. Dostupné z: 

http://www.jib.cz 

Katalogizační politika. Národní knihovna ČR [online]. Praha: NK ČR, Aktualizováno 

09.01.2017 [cit. 2017-06-26]. Dostupné z: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-

cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/ 

Knihovny.cz [online]. Brno: MZK, 2016 [cit. 2017-08-21]. Dostupné z: 

https://www.knihovny.cz 

Kódy jazyků MARC. In: Souborný katalog ČR: Jak přispívat do SK ČR [online]. Praha: NK 

ČR, 2010 [cit. 2017-06-16]. Dostupné z: http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-

do-sk-cr/standardy/kody-jazyku-marc/at_download/file  

Kódy zemí MARC. In: Souborný katalog ČR: Jak přispívat do SK ČR [online]. Praha: NK 

ČR, 2010 [cit. 2017-06-16]. Dostupné z: http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-

do-sk-cr/standardy/kody-zemi-marc/at_download/file 

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015 včetně internetizace knihoven: Knihovny 

pro EVROPU 2020 [online]. Praha: ÚKR ČR, 2012 [cit. 2017-04-23]. Dostupné z: 

http://files.ukr.knihovna.cz/200000077-a8cc8a9c7b/Koncepce_PIK_Rozp.doc 

KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online 

databáze]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2017-08-21]. Dostupné z: 

http://aleph.nkp.cz/cze/ktd 

LAGOZE, Carl, Herbert VAN DE SOMPEL, Michael NELSON a Simeon WARNER. The 

Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting. In: Open Archives Initiative 

http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-cr
https://www.knihovny.cz/Portal/Page/jak-se-zapojit
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-cr/standardy/kody-zemi-marc/at_download/file
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-cr/standardy/kody-jazyku-marc/at_download/file
http://files.ukr.knihovna.cz/200000077-a8cc8a9c7b/Koncepce_PIK_Rozp.doc
https://www.knihovny.cz/
http://aleph.nkp.cz/cze/ktd
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-cr/dodavani-dat/informace-k-polim-856-a-956
http://www.jib.cz/
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-cr/standardy/kody-zemi-marc/at_download/file
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-cr/standardy/kody-jazyku-marc/at_download/file
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-cr/dodavani-dat/informace-k-polim-856-a-956
https://www.iso.org/obp/ui/#search/code/


49 

 

[online]. Ithaca: Cornell University Library, 2002, Document Version 2015-01-08 [cit. 2017-

05-20]. Dostupné z: https://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html 

LICHTENBERGOVÁ, Edita, Marie BALÍKOVÁ, Ludmila BENEŠOVÁ, Jarmila 

PŘIBYLOVÁ a Jaroslava SVOBODOBÁ. Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21: 

tištěné a elektronické monografie, katalogizace na úrovni minimálního/doporučeného 

záznamu [online]. Praha: NK ČR, 2014, aktualizace srpen 2016 [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: 

http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-

politika/katalogizace-podle-rda-ve-formatu-marc-21-tistene-a-elektronicke-monografie-

katalogizace-na-urovni-minimalniho-doporuceneho-zaznamu 

MARC 21: Format for Authority Data [online]. Washington: Library of Congress, 1999, 

Update No. 23 (November 2016) [cit. 2017-04-10]. Dostupné z: 

https://www.loc.gov/marc/authority/  

MARC 21: Format for Bibliographic Data [online]. Washington: Library of Congress, 1999, 

Update No. 23 (November 2016) [cit. 2017-06-26]. Dostupné z: 

https://www.loc.gov/marc/bibliographic/  

MarcMan 2.0 [online]. Praha: Multidata, 2012 [cit. 2017-09-13]. Dostupné z: 

http://www.multidata.cz/produkty/marcman/marcman_aktuality.html  

MARCXML: MARC 21 to XML Schema [online]. Washington: Library of Congress, 2016 [cit. 

2016-11-15]. Dostupné z: http://www.loc.gov/standards/marcxml/  

Metodika tvorby personálních autorit podle RDA: Osobní jména. In: Národní autority ČR 

[online]. Praha: NK ČR [cit. 2017-06-26]. Dostupné z: http://autority.nkp.cz/jmenne-

autority/metodicke-materialy/metodika-jmena-cvicne-2/ 

Minimální/Doporučené záznamy RDA/MARC 21. Národní knihovna ČR [online]. Praha: NK 

ČR, Aktualizováno 15.11.2016 [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: http://www.nkp.cz/o-

knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/standard1/minimalni-

doporucene-zaznamy-rda-marc-21  

Muzejní autority: Databáze ověřených údajů o osobách, korporacích a místech [online]. 

Brno: MZM [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: http://vega.nkp.cz/arl-muz/cs/index/  

Obálky knih [online]. JVK České Budějovice, MZK [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

https://obalkyknih.cz/ 

OCLC Control Number. In: OCLC [online]. OCLC [cit. 2017-06-26]. Dostupné z:  

https://www.oclc.org/support/services/batchload/controlnumber.en.html  

http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/standard1/minimalni-doporucene-zaznamy-rda-marc-21
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/katalogizace-podle-rda-ve-formatu-marc-21-tistene-a-elektronicke-monografie-katalogizace-na-urovni-minimalniho-doporuceneho-zaznamu
http://autority.nkp.cz/jmenne-autority/metodicke-materialy/metodika-jmena-cvicne-2/
http://autority.nkp.cz/jmenne-autority/metodicke-materialy/metodika-jmena-cvicne-2/
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/katalogizace-podle-rda-ve-formatu-marc-21-tistene-a-elektronicke-monografie-katalogizace-na-urovni-minimalniho-doporuceneho-zaznamu
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/standard1/minimalni-doporucene-zaznamy-rda-marc-21
http://www.loc.gov/standards/marcxml/
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/standard1/minimalni-doporucene-zaznamy-rda-marc-21
https://www.loc.gov/marc/authority/
http://vega.nkp.cz/arl-muz/cs/index/
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/katalogizace-podle-rda-ve-formatu-marc-21-tistene-a-elektronicke-monografie-katalogizace-na-urovni-minimalniho-doporuceneho-zaznamu
https://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
https://obalkyknih.cz/
https://www.oclc.org/support/services/batchload/controlnumber.en.html
https://www.loc.gov/marc/bibliographic/
http://www.multidata.cz/produkty/marcman/marcman_aktuality.html


50 

 

Osobnosti regionu 2.0 [online]. Městská knihovna Česká Třebová, Městská knihovna Ústí 

nad Orlicí [cit. 2017-06-23]. Dostupné z: http://www.osobnostiregionu.cz/  

Přehled vybraných ukazatelů některých sítí knihoven v ČR (od r. 1993). In: Informace pro 

knihovny [online]. Praha: Knihovnický institut NK ČR [cit. 2017-08-25]. Dostupné z: 

http://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky/prehled-vybranych-ukazatelu-

nekterych-siti-knihoven-v-cr-od-r.-1993 

Příručka uživatele systému ISBN. Národní knihovna ČR [online]. Praha: NK ČR, 

Aktualizováno 18.12.2012 [cit. 2017-06-26]. Dostupné z:  

http://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/isbn-ismn-issn/isbn/isbn-obsah  

Příručka uživatele systému ISMN. Národní knihovna ČR [online]. 2. české vydání. Z 

anglického originálu přeložil a upravil Antonín Jeřábek. Praha: NK ČR, 2008, revize březen 

2016 [cit. 2017-06-26]. Dostupné z: http://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/isbn-ismn-

issn/ismn/ismn-0 

Qualified DC XML Schema. In: Dublin Core Metadata Initiative [online]. DCMI, 2008, 

Version 2008-02-11 [cit. 2017-06-18]. Dostupné z: 

http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2008/02/11/dcterms.xsd 

RDA. Národní Knihovna ČR [online]. Praha: NK ČR, Aktualizováno 22.08.2016 [cit. 2017-

06-26]. Dostupné z: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-

fondu/katalogizacni-politika/rda  

RDA Toolkit [online]. ALA, CFLA, CILIP [cit. 2017-07-24]. Dostupné z: 

http://access.rdatoolkit 

Souborný katalog České republiky [online]. Praha: NK ČR [cit. 2017-08-25]. Dostupné z: 

http://www.caslin.cz/caslin/ 

SVĚTLÍKOVÁ, Svojmila. Metodika tvorby korporativních autorit podle RDA: Korporace. 

In: Národní autority ČR [online]. Praha: NK ČR [cit. 2017-06-26]. Dostupné z: 

http://autority.nkp.cz/jmenne-autority/metodicke-materialy/metodika-korporace-cvicne_2/ 

SVOBODOVÁ, Eva. Důvody vzniku duplicit v SK ČR. In: Souborný katalog ČR [online]. 

Praha: NK ČR, 2015 [cit. 2017-08-21]. Dostupné z: http://www.caslin.cz/caslin/o-

nas/prezentace-o-soubornem-katalogu-cr/rok-2015-1/ostatni  

SVOBODOVÁ, Jaroslava. Popis vícesvazkových monografií. In: Národní knihovna ČR 

[online]. Praha: NK ČR, 2014 [cit. 2017-08-21]. Dostupné z: http://www.nkp.cz/o-

http://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky/prehled-vybranych-ukazatelu-nekterych-siti-knihoven-v-cr-od-r.-1993
http://www.caslin.cz/caslin/o-nas/prezentace-o-soubornem-katalogu-cr/rok-2015-1/ostatni
http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2008/02/11/dcterms.xsd
http://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/isbn-ismn-issn/isbn/isbn-obsah
http://www.caslin.cz/caslin/o-nas/prezentace-o-soubornem-katalogu-cr/rok-2015-1/ostatni
http://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/isbn-ismn-issn/ismn/ismn-0
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/zapisy-z-jednani/popis-vicesvazkovych-monografii
http://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/isbn-ismn-issn/ismn/ismn-0
http://www.caslin.cz/caslin/
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/rda
http://autority.nkp.cz/jmenne-autority/metodicke-materialy/metodika-korporace-cvicne_2/
http://access.rdatoolkit.org/
http://www.osobnostiregionu.cz/
http://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky/prehled-vybranych-ukazatelu-nekterych-siti-knihoven-v-cr-od-r.-1993
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/rda


51 

 

knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/zapisy-z-jednani/popis-vicesvazkovych-

monografii 

Swissbib [online]. Basel: Universität Basel [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: 

https://www.swissbib.ch/ 

Trove [online]. Canberra: National Library of Australia [cit. 2017-08-25]. Dostupné z: 

http://trove.nla.gov.au 

VIAF: Virtual International Authority File [online]. OCLC [cit. 2017-08-21]. Dostupné z: 

https://viaf.org/ 

Zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a 

informačních služeb (knihovní zákon). In: Sbírka zákonů. 

Zapojené knihovny a zdroje. In: Knihovny.cz [online]. Brno: MZK, Aktualizováno 11. září 

2017 [cit. 2017-09-11]. Dostupné z: https://www.knihovny.cz/Portal/Page/zapojene-

knihovny-a-zdroje  

Zápis zdrojového dokumentu do pole 7730#. In: Národní knihovna ČR [online]. Praha: NK 

ČR, 2012 [cit. 2017-09-08]. Dostupné z: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-

cinnosti/zpracovani-fondu/kooperacni-system-clankove-bibliografie-a-anl/anl-zdroj773 

 

  

https://www.swissbib.ch/
https://www.knihovny.cz/Portal/Page/zapojene-knihovny-a-zdroje
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/zapisy-z-jednani/popis-vicesvazkovych-monografii
http://trove.nla.gov.au/
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/kooperacni-system-clankove-bibliografie-a-anl/anl-zdroj773
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/zapisy-z-jednani/popis-vicesvazkovych-monografii
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/kooperacni-system-clankove-bibliografie-a-anl/anl-zdroj773
https://viaf.org/
https://www.knihovny.cz/Portal/Page/zapojene-knihovny-a-zdroje


52 

 

Seznam publikací předcházejících metodice a další výstupy 

Správce zdrojů – GitHub repozitář. In: GitHub [online]. Moravská zemská knihovna [cit. 

2017-08-21]. Dostupné z: https://github.com/moravianlibrary/RecordManager2 

CPK – GitHub repozitář. In: GitHub [online]. Moravská zemská knihovna [cit. 2017-08-21]. 

Dostupné z: https://github.com/moravianlibrary/CPK  

STOKLASOVÁ, Bohdana, Petr ŽABIČKA, Petra ŽABIČKOVÁ, Lenka MAIXNEROVÁ, 

Jan POKORNÝ, Karolína KOŠŤÁLOVÁ a Martin LHOTÁK. Knihovny.cz – Centrální portál 

českých knihoven: Projektový záměr verze 5. 2016 [cit. 2017-08-21]. Dostupné také z: 

https://www.knihovny.cz/Portal/Page/projektove-zamery 

STOKLASOVÁ, Bohdana, Petr ŽABIČKA, Iva BUREŠOVÁ, Pavlína DOLEŽALOVÁ, 

Karolína KOŠŤÁLOVÁ, Martin LHOTÁK, Pavlína LONSKÁ a Jaroslav MEIXNER. 

Knihovny.cz: Centrální portál českých knihoven: Projektový záměr verze 4. 2014. Dostupné 

také z: https://www.knihovny.cz/Portal/Page/projektove-zamery 

Technické požadavky na zapojení knihovny do portálu [online]. Verze 2.0. Brno: MZK, 2015 

[cit. 2017-08-21]. Dostupné z: https://goo.gl/sDV4Zb   

ŽABIČKOVÁ, Petra; MERTA, Michal. Portál knihovny.cz stručně a jednoduše. Duha 

[online]. 2015, 29(4) [cit. 2017-09-11]. ISSN 1804-4255. Dostupné z: 

http://duha.mzk.cz/clanky/portal-knihovnycz-strucne-jednoduse 

ŽABIČKOVÁ, Petra a ŽABIČKA, Petr. Knihovny.cz - Discovery portal for Czech libraries = 

Knihovny.cz - Centrální portál pro české knihovny. Libraries V4 in the Decoy of Digital Age: 

proceedings of the 6th Colloquium of library and information experts of the V4+ countries 

held from 31st May - 1st June 2016 in Brno. Brno: Moravian Library in Brno, 2016. s. 295-

305. ISBN 978-80-7051-216-6. 

ŽABIČKA, Petr, ŽABIČKOVÁ, Petra, KRAVEC, Martin. Knihovny.cz: spuštění se blíží 

[online]. In: Sborník INFORUM, 2016 [cit. 2017-09-11] . ISSN 1801-2213. Dostupné z: 

http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2015/knihovny_soucasnosti_2015.pdf.   

ŽABIČKA, Petr, ŽABIČKOVÁ, Petra a KRAVEC, Martin. Knihovny.cz - Začínáme. 

Knihovny současnosti 2016 [online]. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2016. s. 322-330 [cit. 

2017-08-21]. ISBN 978-80-86249-80-3. Dostupné z: 

http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2016/KKS/sbornik/Knihovny_soucasnosti_2016.pdf 

 

https://github.com/moravianlibrary/RecordManager2
http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2016/KKS/sbornik/Knihovny_soucasnosti_2016.pdf
https://github.com/moravianlibrary/CPK
http://duha.mzk.cz/clanky/portal-knihovnycz-strucne-jednoduse
https://www.knihovny.cz/Portal/Page/projektove-zamery
https://goo.gl/sDV4Zb
https://www.knihovny.cz/Portal/Page/projektove-zamery
http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2015/knihovny_soucasnosti_2015.pdf


1

Příloha 1: Údaje pro deduplikaci

Autor Příklad
Jméno autora dokumentu: Knuth, Donald Ervin
Číslo Národní autority ČR: skuk0003460
- Správný zápis jména pro zpracování při deduplikaci je "Příjmení, Jméno", bez titulů a přízvisek. U příkladu se porovnává řetězec "knuthdonaldervin".
- Pracuje se pouze s prvním autorem uvedeným v záznamu. Je tedy vhodné uvádět hlavního autora jako prvního (platí pro neknihovní zdroje).
- Správce zdrojů pro účely deduplikace odstraní ze jména autora diakritiku, mezery a interpunkci.
DOPORUČENÍ:
U autorů se záznamem v NA ČR je vhodné zkontrolovat správný zápis jména v bázi AUT v online katalogu NK ČR (dostupné i z CPK).
Kontrola jména podle NA ČR je užitečná především u jmen s více příjmeními či rodnými jmény.
Zahraniční autoři, kteří nejsou v Národních autoritách ČR, mohou být vedeni v mezinárodní databázi VIAF.
UPOZORNĚNÍ:
- Jména zahraničních autorek a tuzemských autorek, které používají nepřechýlená příjmení, se nepřechylují (tj. píší se bez přípony "-ová").

Název Příklad 1 Příklad 2
Název dokumentu: Umění programování Z mé staré zlaté Prahy
Podnázev dokumentu (další údaje o názvu): Vzpomínky, povídky, klepy, žerty
Číslo části /  sekce (opakovatelné): 1. díl Díl 1
Název části / sekce (opakovatelné): Základní algoritmy
- Správce zdrojů pro účely deduplikace všechny tyto údaje zřetězí a odstraní z nich diakritiku, mezery a interpunkci. U příkladu 1 je tedy porovnáván
  řetězec "umeniprogramovani1dilzakladnialgoritmy".
- Při deduplikaci se zpracovává pouze jedna sada údajů o názvu - nepracuje se s alternativními, původními a jiný variantními názvovými údaji. Je
  tedy vhodné uvádět hlavní název jako první (platí pro neknihovní zdroje).
- Výjimkou je unifikovaný název u záznamů z knihovních zdrojů (MARC pole 240), který se zpracováván stejně jako údaje o názvu z pole 245.
UPOZORNĚNÍ 1:
Záznamy mohou být sloučeny i v případě, že nemají zcela stejný údaj o názvu, shodují-li se v dalších údajích charakterizujících dokument.
U záznamů vytvořených zkopírováním a nedůslednou úpravou záznamů pro předchozí díly či vydání dokumentu může dojít k nežádoucí deduplikaci.
Tomu lze předcházet kontrolou zápisu čísel ISBN, ISSN, EAN, ČNB a OCLC, roku vydání, počtu stran a hlavního autora.
UPOZORNĚNÍ 2:
Číslo části se zapisuje ve stejném tvaru, v jakém je uvedeno v přímo v dokumentu, a to včetně slov či zkratek jako např. "díl", "sv." apod.
Číslo a název části se uvádějí jen tehdy, jsou-li zapsány v dokumentu a jedná-li se o dokument, který je částí většího celku se společným názvem (př.
"Harry Potter a kámen mudrců" není částí vícesvazkové publikace - první kniha série není totéž co první díl vícesvazkové publikace).

Rok vydání Příklad
Rok vydání dokumentu: 2017
- Deduplikace pracuje pouze se čtyřcifernými čísly ve formátu RRRR. Jiné hodnoty nejsou při deduplikaci zpracovávány.
- U neseriálových publikací se při deduplikaci zpracovává jen jeden údaj o roku vydání.
- U seriálových publikací se připouští i otevřené a uzavřené časové intervaly ("1910-" nebo "1910-1990", resp. rozmezí z MARC pole 008).
- S údajem je při deduplikaci zacházeno jako s rokem v běžném letopočtu (neměl by tedy být v židovském, islámském, indickém či jiném letopočtu).

Jazyk Příklad 1 Příklad 2
Kód jazyka hlavního dokumentu: cze eng
- Třípísmenný kód jazyka dle kódovníku pro MARC 21 nebo podle ISO 639-2. (Nepoužívat pro jazyk doprovodného materiálu.)
- U vícejazyčných dokumentů jsou při deduplikaci brány v potaz všechny jazyky uvedené v záznamu jako jazyk dokumentu. 

ISBN Příklad 1 Příklad 2
Mezinárodní standardní číslo knihy: 978-80-251-2025-5 0-201-13447-0
- Novější 13-místná i starší 10-místná verze. Zápis spojovníků "-" je při deduplikaci irelevantní.
- U publikací s několika přidělenými ISBN jsou při deduplikaci brána v potaz všechna ISBN popisovaného vydání uvedená v záznamu.

ISSN Příklad 1 Příklad 2
Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací: 1804-2406 1210-602X
- 8-místné číslo (na místě poslední, kontrolní cifry se může vyskytovat "X" reprezentující číslo 10). Zápis spojovníku "-" je při deduplikaci irelevantní.
- U seriálových publikací s několika přidělenými ISSN jsou při deduplikaci brána v potaz všechna aktuální ISSN seriálu uvedená v záznamu.

čČNB Příklad
Číslo České národní bibliografie: cnb002185586
- Identifikátor veřejně publikované produkce z území ČR po roce 1800. Dohledatelný v bázi ČNB Národní knihovny ČR.
- Každá publikace by měla mít nejvýše jedno čČNB.

OCN Příklad
OCLC Control Number: (OCoLC)886607271
- Identifikátor dokumentu přidělený v rámci databáze WorldCat.
- Každý dokument by měl mít nejvýše jedno OCN.
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EAN Příklad
European Article Number: 8594169480862
- Čárový kód výrobku. Používáno u zvukových a filmových dokumentů.
- U výrobků s více přidělenými EAN kódy jsou při deduplikaci brány v potaz všechny kódy uvedené v záznamu.

Nakladatelské číslo Příklad
Identifikátor dokumentu v rámci nakladatelství: AK086
- Kód přidělený dokumentu nakladatelem jako interní ID produktu. V MARCu 21 uváděn v podpoli 028$a.
- Zpracováváno výhradně u zvukových a filmových dokumentů.

UUID Příklad
Universally Unique Identifier: uuid:08c07090-b5be-11e3-b833-005056827e52
- Používáno u digitalizovaných dokumentů.

Počet stran Příklad 1 Příklad 2
Počet stran dokumentu: 345 stran 3 svazky (1288 stran)
- Za počet stran je považováno číslo uvedené na poslední číslované straně dokumentu (je-li k dispozici).
- Pracuje se pouze s jednou skupinou číselných znaků tvořících nejvyšší číslo (tj. u příkladu 2 se porovnává číslo 1288).
UPOZORNĚNÍ:
Počty stran se porovnávají na podobnost, nikoliv na shodu. Tolerance u dokumentů do 200 stran je 5%, u delších dokumentů pak 10 stran.

Zdrojový dokument
- Údaj o dokumentu, v němž se nachází článek/kapitola/část popisovaná samostným záznamem.
- V případě článků se jedná o seriálovou publikaci či sborník, v případě kapitol jde o monografii, apod.
Zpracovávají se následující údaje: Příklad 1 Příklad 2
Název zdrojového dokumentu: Knihovny současnosti 2002 Scan
ISSN/ISBN/jiný glob. identifikátor zdroj. dokumentu: 80-86249-18-2 1211-295X
Další údaje o propojení článku se zdrojovým dokumentem, ke kterým patří nejčastěji:
Ročník periodika uvedený zkratkou (tj. "Roč.", "Vol." apod.): Roč. 26
Číslo periodika uvedené zkratkou (tj. "č.", "No." apod.): č. 3
Rok vydání zdrojového seriálového dokumentu (často zde však bývá uvedeno
celé datum a další, značně variabilní časové údaje): 2016
Rozsah stran, na nichž se ve zdrojovém dokumentu nachází popisovaný článek: s. 14-15
- Správce zdrojů pro účely deduplikace všechny tyto údaje zřetězí a odstraní z nich diakritiku, mezery a interpunkci. U příkladu 2 je tedy porovnáván
  řetězec "scan1211295xroc26c32016s1415".
- Pro každý článek jsou při deduplikaci zpracovávány údaje o jednom zdrojovém dokumentu.
UPOZORNĚNÍ:
V záznamech z knihovních zdrojů jsou všechny údaje o propojení článku se zdrojovým dokumentem obsaženy v jednom podpoli.
Typický knihovní zápis údajů o propojení pro článek v periodiku tedy vypadá následovně: "Roč. 26, č. 3 (2016), s. 14-15".
Poskytovatelé neknihovních zdrojů, kteří by tyto údaje rovněž posílali jako hodnotu v jednom poli, by proto měli dodržovat následující doporučení:
        1) Zjistit, zda se v CPK již nevyskytují záznamy popisující alespoň některé články, pro něž existuje záznam v neknihovním zdroji poskytovatele.
        2) V případě nalezení takových záznamů přizpůsobit vlastní zápis údajů o propojení do tvaru použitého v těchto záznamech v CPK.
Poskytovatelé neknihovních zdrojů, kteří by posílali údaje o propojení v několika polích, by měli zahrnout do hodnot zkratky pro ročník a číslo v jazyce
dokumentu (nebo v jazyce použitém v již existujících záznamech pro dané články v CPK).

Typ dokumentu Výčet
Údaj o typu dokumentu. Základní dělení rozlišuje mezi následujícími typy: Knihy (monografie)

Noviny, časopisy, sborníky (periodika)
Články
Mapy a atlasy (kartografické dokumenty)
Noty a zpěvníky (hudebniny)
Obrazové dokumenty
Rukopisy
Mikrodokumenty
Dokumenty v úpravě pro zrakově postižené (zvětšeno, Braille)
Elektronický zdroj (online dokumenty)
Zvukové záznamy (lze dále dělit dle nosiče)
Videozáznamy (lze dále dělit dle nosiče)
Legislativní dokumenty
Patenty a užitné vzory (jen pro ÚPV)
Normy (jen pro ÚNMZ)
Ostatní typy dokumentů (datové nosiče, typy specifické pro 
konkrétní metadatové zdroje, nezařaditelné typy)

- Podle údaje o typu dokumentu je na záznam aplikována konkrétní skupina deduplikačních kroků. Správnost tohoto údaje v záznamu je tedy zásadní.
- Knihovní zdroje popisují typ dokumentu dle pravidel RDA.
- Neknihovní zdroje zpravidla obsahují záznamy jen pro několik typů dokumentů. Každý poskytovatel se na formě tohoto údaje dohodne s administráto-
  rem portálu.
- Dokument může mít současně více typů. Při deduplikaci jsou brány v potaz všechny typy uvedené v záznamu.
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Příloha 2: Údaje pro indexaci

ID (pouze pro knihovní zdroje) Příklad
Alfanumerický identifikátor záznamu: nkc20132470484
- Jedná se o údaj v neopakovatelném MARCovém poli 001, který se může lišit od systémového ID záznamu viditelného v URL.

Autor, editor, překladatel, ilustrátor... Příklad 1 Příklad 2 Příklad 3
Jméno autora dokumentu (včetně korporací a akcí): František Josef Smith, J. J. Studentská geologická konference
Římské číslice: I.
Přízviska, neakademické tituly (opakovatelné): rakouský císař
Data související s autorem: 1840-1916 1955- 2016
Rozpis iniciál, u knihovních zázn. bývá v závorkách: Jeremy J.
Místa související s autorem: Brno, Česko
Číslo hesla z Národních autorit ČR: jn19981001234 jo2008476000
- Správný zápis jména je "Příjmení, Jméno".
- Roky narození a úmrtí (či působení korporace) se píší jako interval RRRR-RRRR (respektive RRRR- u žijících autorů a působících korporací).
- Jméno, římská číslice, tituly a roky jsou použity pro fasetu "Autor".
- Číslo hesla z NA ČR umožňuje odkazovat v CPK ze záznamu dokumentu na autoritní záznam.
- Indexují se všichni autoři či přispěvatelé k dílu uvedení v záznamu. Hlavní autor musí být rozlišitelný (přinejmenším tak, že je uveden jako první).
- Údaje o osobě odpovědné za edici či řadu jsou indexovány rovněž pro vyhledávání podle názvu a edice.
DOPORUČENÍ: 
U autorů se záznamem v NA ČR je vhodné zkontrolovat správný zápis jména v bázi AUT v online katalogu NK ČR (dostupné i z CPK).
Kontrola jména podle NA ČR je užitečná především u jmen s více příjmeními či rodnými jmény, římskými číslicemi a jakýmikoliv tituly či přízvisky.
Rovněž správný zápis dat souvisejících s autorem je vhodné kontrolovat podle NA ČR.
Zahraniční autoři, kteří nejsou v Národních autoritách ČR, mohou být vedeni v mezinárodní databázi VIAF.
UPOZORNĚNÍ:
- Jména zahraničních autorek a tuzemských autorek, které používají nepřechýlená příjmení, se nepřechylují (tj. píší se bez přípony "-ová").

Název, alternativní název, původní název... Příklad 1 Příklad 2
Název dokumentu: Umění programování Z mé staré zlaté Prahy
Podnázev dokumentu (další údaje o názvu): Vzpomínky, povídky, klepy, žerty
Číslo části / sekce (opakovatelné): 1. díl Díl 1
Název části / sekce (opakovatelné): Základní algoritmy
- Indexují se všechny údaje o všech názvech. Hlavní název musí být rozlišitelný (přinejmenším tak, že je v záznamu uveden jako první).
UPOZORNĚNÍ:
Číslo části se zapisuje ve stejném tvaru, v jakém je uvedeno v přímo v dokumentu, a to včetně slov či zkratek jako např. "díl", "sv." apod.
Číslo a název části se uvádějí jen tehdy, jsou-li zapsány v dokumentu a jedná-li se o dokument, který je částí většího celku se společným názvem (př.
"Harry Potter a kámen mudrců" není částí vícesvazkové publikace - první kniha série není totéž co první díl vícesvazkové publikace.

Rok vydání Příklad 1 Příklad 2 Příklad 3 Příklad 4
Rok vydání či vzniku dokumentu: 2017 2016/2017 2001, 2002, 2005 1800-1900 či 1990-95
- U časových intervalů jsou indexovány všechny roky uvnitř intervalu. Totéž platí i pro neukončené intervaly. Např. periodikum vycházející od roku 2015,
  zapsáno jako "2015-" lze najít pod dokumenty z let 2015, 2016 a 2017 (pozn. tato metodika je psána roku 2017).
- Zápisy roků vydání v jiných tvarech (např. přibližná data) jsou sice v CPK zobrazovány, ale pro vyhledávání, řazení a fasety se z těchto řetězců
  zpracovávají jen čtyřciferná čísla RRRR (u záznamů v MARCu 21 se pracuje i s údaji z pole 008).
- Správce zdrojů neindexuje pro vyhledávání a fasety údaje bez čtyřciferného čísla RRRR (např. "19. stol." se zobrazí, ale nelze podle něj vyhledávat).

Nakladatel, vydavatel Příklad
Jméno nakladatele či vydavatele publikace: Státní pedagogické nakladatelství
- Pro vyhledávání a fasety jsou indexováni všichni zapsaní nakladatelé a vydavatelé.

Místo vydání Příklad
Místo původu dokumentu: Praha
- Místo vydání dokumentu nebo místo vzniku dokumentu (např. u výtvarných děl).

Země vydání Příklad 1 Příklad 2
Kód země vydání dokumentu: xr (Česko dle MARC 21) cz nebo cze (Česko dle ISO 3166-1).
- Kód země dle kódovníku pro MARC 21 nebo podle ISO 3166-1.

Jazyk Příklad
Kód jazyka hlavního dokumentu: cze
- Třípísmenný kód jazyka dle kódovníku pro MARC 21 nebo podle ISO 639-2.  (Nepoužívat pro jazyk doprovodného materiálu.)

ISBN / ISSN / ISMN Přiklad 1 (ISBN) Příklad 2 (ISSN) Příklad 3 (ISMN)
Mezinárodní standardní číslo knihy / seriálové publikace / hudebniny: 978-80-251-2025-5 1210-602X 979-0-2600-0045-2
- Starší ISBN a ISMN jsou 10-místná, novější jsou 13-místná.
- ISSN je 8-místné číslo (na místě poslední, kontrolní cifry se může vyskytovat "X" reprezentující číslo 10).
- Identifikátory je pro přehlednost vhodné zapisovat ve správném tvaru (se spojovníky "-").
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čČNB Příklad
Číslo České národní bibliografie: cnb002185586
- Identifikátor veřejně publikované produkce z území ČR po roce 1800. Dohledatelný v bázi ČNB Národní knihovny ČR.
- Každá publikace by měla mít nejvýše jedno čČNB.

IPC (pouze pro patenty) Příklad
Mezinárodní patentová klasifikace: F21S 13/02

Konspekt (pouze pro knihovní zdroje) Příklad
Kód zdroje: Konspekt (vždy stejné)
Klasifikační znak jako součást skupiny Konspektu: 004.4/.6
Slovní označení skupiny Konspektu: Programování. Software.
Pořadové číslo předmětové kategorie: 23
UPOZORNĚNÍ:
Všechny jmenované údaje jsou nutné ke správnému zařazení dokumentu do hierarchické fasety "Obor".
V záznamu musí být použita česká verze Konspektu.

Předmět, věcné téma Příklad (téma, účel) Příklad (období) Příklad (geogr. pokrytí) Příklad (osoba)
Klíčové slovo popisující téma dokumentu: zoologie, učebnice... středověk, 19. stol., ... Česko, Jižní Amerika Sókratés, 469 př. Kr....
- Pro vyhledávání podle tématu se indexují všechny údaje z věcného popisu.
- Pro vyhledávání podle tématu se indexují rovněž údaje z autoritních záznamů v rozsahu: jméno, římská číslice, přízviska a data spojená s autoritou.
DOPORUČENÍ: 
Pro účely přehledné indexace předmětu do fasety "Téma" je doporučeno volit věcná témata z Předmětových hesel NK ČR a z NA ČR. Lze použít i jiný
kontrolovaný slovník (a informovat o tom administrátora portálu).

Žánr (pouze pro knihovní zdroje) Příklad 1 Příklad 2 Příklad 3
Forma / žánr dokumentu: monografie učebnice rozhovory
- Údaje z MARCového pole 655. Hodnoty by měly být voleny z kontrolovaného slovníku formálních deskriptorů (samostatný rejstřík v bázi AUT NK ČR).

Signatura Příklad
Kód místa uložení dokumentu ve fondu či sbírce: 1-256.084

Dostupnost (pouze pro knihovní zdroje) Příklad (absenčně) Příklad (prezenčně) Příklad (omez. dostup.) Příklad (dočas.nedost.)
Kód dostupnosti knihovní jednotky: A P D N
Volný výběr (okamžitá dostupnost) Viz tabulka "Pole 996" v části s pokyny pro bibliografické knihovní zdroje (podpole 996$a).
- Jiné kódy než "A", "P", "D" a "N" jsou v CPK zobrazovány jako "nedostupné".
- Použito pro fasetu "Typ výpůjčky"

URL / DOI / jiný handle odkaz Příklad
Odkaz na online dokument: http://knihy.nic.cz/files/nic/edice/mark_pilgrim_html5.pdf
Dostupnost online dokumentu: policy:public / policy:private
- URL slouží nejen jako odkaz na dokument pro uživatele, ale také pro zařazení dokumentu do fasety "Typ výpůjčky" > "online". Není-li v záznamu
  uvedena dostupnost, dokument je zařazen pod "Typ výpůjčky" > "online" > "neznámá dostupnost". V případě uvedení dostupnosti je dokument
  zařazen pod "Typ výpůjčky" > "online" > "dostupné" nebo "Typ výpůjčky" > "online" > "autorsky chráněné".

Edice, řada Příklad
Název edice či řady, jíž je dokument součástí: Acta Universitatis Carolinae
Název subedice nebo části edice (opakovatelné): Philosophica et historica

Studia sociologica
- Údaje o edicích jsou indexovány pro vyhledávání podle názvu a edice.

Zdrojový dokument
- Údaje o dokumentu, v němž se nachází článek/kapitola/část popisovaná samostatným záznamem. 
- V případě článků se jedná o seriálovou publikaci či sborník, v případě kapitol jde o monografii, apod.
- Každý článek/kapitola/část má nejvýše jeden zdrojový dokument.
Zpracovávají se následující údaje: Příklad 1 Příklad 2
Název zdrojového dokumentu: Knihovny současnosti 2002 Scan
ISSN/ISBN/jiný glob. identifikátor zdroj. dokumentu: 80-86249-18-2 1211-295X
Rok vydání zdrojového dokumentu bez ohledu na
typ zdroje (u knihovních zdrojů v podpoli 773$9): 2003 2016
- Název, globální idenifikátor a rok vydání zdrojového dokumentu se indexují pro fasety a pokročilé vyhledávání.
Další údaje o propojení článku se zdrojovým dokumentem, ke kterým patří nejčastěji:
Ročník periodika uvedený zkratkou (tj. "Roč.", "Vol." apod.): Roč. 26
Číslo periodika uvedené zkratkou (tj. "č.", "No." apod.): č. 3
Rok vydání zdrojového seriálového dokumentu (často zde však bývá uvedeno celé datum a
další, značně variabilní časové údaje): 2016
Rozsah stran, na nichž se ve zdrojovém dokumentu nachází popisovaný článek: s. 14-15
- Název, globální identifikátor a údaje o propojení zdrojového dokumentu jsou zobrazovány uživateli v náhledu záznamu.

pokračování na další straně
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Zdrojový dokument
- V záznamech z knihovních zdrojů jsou všechny údaje o propojení článku se zdrojovým dokumentem obsaženy v jednom podpoli. Typický knihovní
  zápis údajů o propojení pro článek v periodiku tedy vypadá následovně: "Roč. 26, č. 3 (2016), s. 14-15". Poskytovatelé neknihovních zdrojů, kteří
  by posílali údaje o propojení v jednom poli, by měli jejich zápis přizpůsobit do tvaru obvyklého u záznamů z knihovních zdrojů.
- Poskytovatelé neknihovních zdrojů, kteří by posílali údaje o propojení v několika polích, by měli zahrnout do hodnot zkratky pro ročník a číslo v jazyce
  dokumentu (nebo v jazyce použitém v již existujících záznamech pro dané články v CPK).

Další údaje o zdrojovém dokumentu indexované pro pokročilé vyhledávaní ve vyhledávacím poli "Publikováno v":
Hlavní záhlaví (tj. jméno osoby odpovědné za vytvoření zdrojového dokumentu, např. editor sborníku)
Údaje o edici pro související popisnou jednotku (tj. název edice či řady, do níž náleží zdrojový dokument)
Místo vydání zdrojového dokumentu: Brno
Vydavatel / nakladatel zdrojového dokumentu: Sdružení knihoven ČR
Rok vydání monograf. zdrojového dokumentu: 2002
- V záznamech z knihovních zdrojů pro články z monografických zdrojových dokumentů jsou údaje o místě vydání, vydavateli a roku vydání obsaženy
  v jednom podpoli. Typický knihovní zápis těchto údajů tedy vypadá následovně: "Brno : Sdružení knihoven ČR, 2002".
- Poskytovatelé neknihovních zdrojů mohou posílat další údaje o zdrojovém dokumentu v oddělených polích.

Typ dokumentu Výčet
Knihy (monografie)
Noviny, časopisy, sborníky (periodika)
Články
Mapy a atlasy (kartografické dokumenty)
Noty a zpěvníky (hudebniny)
Obrazové dokumenty
Rukopisy
Mikrodokumenty
Dokumenty v úpravě pro zrakově postižené (zvětšeno, Braille)
Elektronický zdroj (online dokumenty)
Zvukové záznamy (lze dále dělit dle nosiče)
Video záznamy (lze dále dělit dle nosiče)
Legislativní dokumenty
Patenty a užitné vzory (jen pro ÚPV)
Normy (jen pro ÚNMZ)
Ostatní typy dokumentů (datové nosiče, typy specifické pro 
konkrétní metadatové zdroje, nezařaditelné typy)

- Knihovní zdroje popisují typ dokumentu dle pravidel RDA.
- Neknihovní zdroje zpravidla obsahují záznamy jen pro několik typů dokumentů. Každý poskytovatel se na formě tohoto údaje dohodne s administráto-
  rem portálu.

UPOZORNĚNÍ: Pro zápis údajů v záznamu by měl poskytovatel v maximální míře využívat opakovatelná pole. Všechny údaje z tabulky lze 
                          v záznamu opakovat, není-li výslovně uvedeno jinak.

POZNÁMKA: Přehled indexovaných údajů dle jejich účelu je k dispozici v tabulce Účel indexovaných údajů (Příloha 3).
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Příloha 3: Indexace pro různé účely

Pro různé účely mohou být jednotlivé údaje indexovány různým způsobem. Odchylky oproti Příloze č. 2 uvedeny níže.

Řazení
Pro řazení bývá indexována pouze jedna hodnota, vylučují se neřadící hodnoty (např. členy).

Dle relevance - hodnota relevance se neindexuje je dopočítávána složitým algoritmem.
Od nejnovějších/Od nejstarších - pro účely řazení jsou  ignorovány neplatné číselné hodnoty a hodnoty menší než 1199 a větší než aktuální rok +1. 
V případě rozmezí let je použita nejnižší hodnota. Záznamy s neexistující hodnotou jsou vždy řazeny až na konec
Dle názvu - pro účely řazení jsou odstraňovány neřadící znaky (členy), které by měly být rozpoznatelné
Dle autora -  používá se zde hlavní autor nebo korporace nebo akce nebo první autor/korporace/akce

Fasety
Do faset bývají indexovány i opakované výskyty jednotlivých údajů. Kódy se převádějí do uživatelsky snadno čitelné podoby někdy i v podobě
hierarchických vztahů. V některých případech může docházet k unifikaci zápisu pro dosažení uživatelského komfortu.

Instituce - vlastník záznamů
Typ dokumentu - údaj o typu dokumentů, opakovatelný údaj
Typ výpůjčky - různé druhy přístupu k nabízeným dokumentům, omezení přístupnosti pro elektronické i fyzické výpůjčky
Téma - předmětová hesla řízených slovníků i volně tvořená klíčová slova
Obor - konspektové třídění
Vydavatel
Autor - veškeré výskyty personálních autorů
Jazyk
Rok vydání (časová osa)
Žánr
Země vydání

Vyhledávání

Našeptávač
v autorech - veškeré výskyty personální a korporativních autorů
v názvech - pouze hlavní název, podnázev, číslo a název části
v tématech

Obecné vyhledávací okno - umožňuje hledat v kompletních metadatech. Výjimku tvoří kódované, služební údaje a údaje o jejichž existenci správce portálu neví.

Pokročilé vyhledávání
Název, edice - veškeré názvy včetně alternativních
Vyhledání ve všem - viz obecné vyhledávací okno
Autor, korporace, akce - veškeré výskyty autorů personálních, korporativních a akcí
Téma, předmět, klíčová slova - veškeré výskyty témat, předmětových hesel, klíčových slov a žánry
Publikováno v - název zdrojového dokumentu u periodika  a sborníků
ISBN, ISSN, ISMN
Signatura
Vydavatel
Rok vydání - veškeré hodnoty, které se v záznamech nacházejí, včetně dopočítávaného intervalu
Místo vydání
ID (001) záznamu - ID (pouze pro knihovní zdroje)
ČNB - čČNB
Plné texty a obsahy - plné texy a obsahy těch dokumentů, které jsou k dispozici
Mezinárodní patentové třídění
Knihovny - informace z Adresáře knihoven
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Příloha 4: Úryvky záznamů pro učebnicovou sadu 

POPIS SHORA
VHODNÝ PRO DOKUMENTY VYDANÉ VE VÍCE SVAZCÍCH Z TECHNICKÝCH, NIKOLIV OBSAHOVÝCH DŮVODŮ (SLOVNÍKY, ENCYKLOPEDIE)
...

001 nkc20152733108
...

040 $a ABA001 $b cze $d BOA001 $e rda
...

020 $a 978-80-905756-0-8 $q (učebnice A ;...
020 $a 978-80-905756-1-5 $q (učebnice B ;...
020 $a 978-80-905756-3-9 $q (učebnice C ;...
020 $a 978-80-905756-2-2 $q (přiručka učitele ;...
020 $a 978-80-905756-4-6 $q (pracovní sešit A ;...
020 $a 978-80-905756-5-3 $q (klíč k pracovnímu sešitu A ;...
020 $a 978-80-905756-8-4 $q (učebnice D ; ...
020 $a 978-80-905756-6-0 $q (pracovní sešit B ;...
020 $a 978-80-905756-7-7 $q (klíč k pracovnímu sešitu B ;...
...

245 $a Matematika $c autoři: Milan Hejný, ...
...

264 $a Praha : $b H-mat, o.p.s., $c 2015-
...

996 $b 2651522337 $c 1-305.902/ A $d učebnice A...
996 $b 2651526783 $c 1-308.149/ B $d učebnice B...
996 $b 2651527919 $c 1-305.902/ A $d učebnice A...
996 $b 2651605422 $c 2-030.433 $d příručka učitele AB....
996 $b 2651620182 $c 2.030.433/ 2 $d pracovní sešit A....
996 $b 2651620183 $c 2-030.433/ 3 $d klíč k pracovnímu sešitu A...
996 $b 2651625077 $c 1-308.149/ C $d učebnice C...
996 $b 2651712810 $c 1-308.149/ D $d učebnice D...
996 $b 2651716171 $c 2-030.433/ 4 $d pracovní sešit B...
996 $b 2651716172 $c 2-030.433/ 5 $d klíč k pracovnímu sešitu B...

POPIS ZDOLA
VHODNÝ PRO VĚTŠINU VÍCESVAZKOVÝCH DOKUMENTŮ
...

001 000714516
...

040 $a PNA001 $b cze $d OSA001 $e rda
...

020 $a 978-80-905756-8-4 $q (brožováno)
...

245 $a Matematika $c autoři: Milan Hejný, ...
...

264 $a Praha : $b H-mat, o.p.s., $c [2017]
...

996 $b 2640321653 $c 2640321653 $c G 397.422 $l MSVK...

POPIS TYPU „RODIČ-POTOMEK“
NEVHODNÝ PRO ZÁZNAMY DODÁVANÉ DO CPK

RODIČ:
...

001 1057265
...

040 $a ABA001 $b cze $d BOA001 $d KLG001 $e rda
...

020 $a 978-80-905756-0-8 $q (učebnice A ;...
020 $a 978-80-905756-1-5 $q (učebnice B ;...
020 $a 978-80-905756-3-9 $q (učebnice C ;...
020 $a 978-80-905756-2-2 $q (přiručka učitele ;...
020 $a 978-80-905756-4-6 $q (pracovní sešit A ;...
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020 $a 978-80-905756-5-3 $q (klíč k pracovnímu sešitu A ;...
020 $a 978-80-905756-8-4 $q (učebnice D ; ...
020 $a 978-80-905756-6-0 $q (pracovní sešit B ;...
020 $a 978-80-905756-7-7 $q (klíč k pracovnímu sešitu B ;...
...

245 $a Matematika $c autoři: Milan Hejný, ...
...

264 $a Praha : $b H-mat, o.p.s., $c [2017]
...

POTOMEK (učebnice D):
...

001 1131094
...

020 $a 978-80-905756-8-4 $q (brožováno) :...
...

040 $a KLG001 $b cze $e rda
...

245 $a Matematika
...

773 $a Hejný, Milan $t Matematika $b 1. vydání $h svazků $z 978-80-905756-0-8 $7 p1am $g S.
$d Praha : H-mat, o.p.s., 2015- $w kl_us_cat*1057265

...

996 $b 3179732922 $c J 355934 $h J 355934 $l OSVOKL $s A $a 24 $w 1131094_0001
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Příloha 5: Pole 996

Podpole Význam Příklady Popis
$b čárový kód 2610001234 Jednoznačný identifikátor jednotky v rámci jedné instituce.
$c skladová signatura 2-1234.567 Signatura pro umístění ve skladu. Knihovny bez skladu podpole nevyplňují.

Hodnota je indexována pro vyhledávání podle signatury.
$h signatura volného výběru 616.37 KAR Signatura pro řazení knih na regálech volně přístupných pro uživatele.

Hodnota je indexována pro vyhledávání podle signatury.
$d rozpis svazku Díl A-M Označení dílu vícesvazkové monografie. Příklad: Knihovna má ve fondu dvoudílný

slovník, od každého dílu 1 exemplář (knihovní jednotku). Záznam by pak měl mít dvě
pole 996. U prvního je v 996$d "Díl A-L", u druhého je v 996$d "Díl M-Z".

2014 27 253 Zápis jednotky seriálové publikace ve formátu "rok ročník číslo" (totéž co 996$y$v$i).
roč. 23 (2012), Zápis jednotky seriálové publikace - svázaný ročník.
   1-52 + příl.

Obsah podpole má pouze informativní účel pro uživatele - strojově se nezpracovává.
$y rok vydání seriálové publikace 2016 Výhradně pro periodika. Více hodnot se odděluje čárkou (u více svázaných ročníků).

Klíčový údaj pro filtrování knihovních jednotek v kartě "Půjčit".
Jeden z údajů indexovaný pro vyhledávání podle roku vydání.

$v ročník seriálové publikace 24 Výhradně pro periodika. Více hodnot se odděluje čárkou (u více svázaných ročníků).
Klíčový údaj pro filtrování knihovních jednotek v kartě "Půjčit".

$i číslo seriálové publikace 5 Výhradně pro periodika. Zápis více hodnot dle potřeby ("1,2,3", "1-10" apod.).
$s status (typ výpůjčky) A Absenčně. Klíčový údaj pro fasetu "Typ výpůjčky".

P Prezenčně. Klíčový údaj pro fasetu "Typ výpůjčky".
D Omezená dostupnost.
N Dočasně nedostupné.

Trvale nedostupné jednotky je doporučeno skrýt (viz podp. $q) či vůbec neposílat.
Každá jiná hodnota než "A", "P", "D", "N", je překládána jako "Dočasně nedostupné".

$a dostupnost v hodinách 0 Volný výběr. Klíčový údaj pro fasetu "Typ výpůjčky".
168 7 dní.
720 30 dní.
99999 Nedostupné.

$q skrýt jednotku 0 Knihovní jednotka s hodnotou "0" v 996$q se nezobrazí v seznamu jednotek.
Pozor, záznam, jenž má skryté všechny jednotky není totéž, co smazaný záznam.
Nedoporučuje se posílání záznamů, u nichž se nezobrazuje žádná jednotka (vý-
jimkou jsou záznamy pro EIZ).

$e sigla knihovny OSA001 Sigla knihovny, v níž je umístěna knihovní jednotka
Při přejímání konfigurace pro generování pole 996 od jiné knihovny by se měl poskyto-
vatel ujistit, že nahradil původní siglu svým vlastním označením.

$l pobočka (dílčí knihovna) Prosek První úroveň členění knihovny. Doporučuje se posílání názvů v přirozeném jazyce.
V případě posílání kódovaných údajů musí poskytovatel dodat administrátorovi portálu
kódovník s překlady (v češtině, pokud možno i v angličtině).

$r sbírka Beletrie Další úroveň členění knihovny. Doporučuje se posílání názvu v přirozeném jazyce.
V případě posílání kódovaných údajů musí poskytovatel dodat administrátorovi portálu
kódovník s překlady (v češtině, pokud možno i v angličtině).

$w administrativní číslo záznamu 268934 Pro knihovní systém Aleph podpole pro z30-doc-number.
Pro některé další knihovní systémy podpole pro identifikátor jednotky pro komunikaci
přes protokol NCIP.

$u z30-item-sequence 000010 Pouze pro knihovní systém Aleph.
$j kód administrativní báze MZK50 Pouze pro knihovní systém Aleph.
$t vyhrazeno Podpole vyhrazené pro zpracování v rámci CPK - musí být ponecháno neobsazené.
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Příloha 6: Doporučení pro záznamy dokumentů ve formátu Dublin Core

<record xsi:schemaLocation="http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/dcterms.xsd"> P/D/V O/NO
Identifikátor záznamu v rámci metadatového zdroje P NO
<dc:identifier> abcd123456 </dc:identifier>

- Libovolný alfanumerický řetězec identifikující záznam v rámci metadatového zdroje.

Autor D O
<dc:creator> Příjmení, Jméno </dc:creator>

- Osoba, která je autorem nebo spoluautorem díla (nikoliv editor, ilustrátor, vedoucí práce apod., nikoliv korporace nebo akce).
- První výskyt pole dc:creator je považován za hlavního autora.

Korporativní autor, další přispěvatel ke vzniku dokumentu D O
<dc:contibutor> Příjmení, Jméno </dc:contibutor>

- Osoba, která přispěla k dílu svou prací (editor, ilustrátor, překladatel, vedoucí práce apod.), korporativní autor.

Hlavní název P (NO)
<dc:title> Název : podnázev. Část x, Název části</dc:title>

- Píše se do jednoho pole v uvedeném pořadí údajů. Uvedená interpunkce je doporučená, nikoliv však povinná.
- Připouští se zápis do více polí (např.: <dc:title>Název : podnázev</dc:title><dc:title>Část x, Název části</dc:title>),
  musí však být dodrženo uvedené pořadí údajů. Všechna pole dc:title budou považována za součást neopakovatelného hlavního názvu.

Alternativní název D O
<dcterms:alternative> Název : podnázev. Část x, Název části</dcterms:alternative>

- Píše se do jednoho pole v uvedeném pořadí údajů. Uvedená interpunkce je doporučená, nikoliv však povinná.
- Nepřipouší se rozepsání do několika polí - každé pole dcterms:alternative bude považováno za samostatný alternativní název.

Rok vydání či vzniku D (O)
<dc:date> 2016 </dc:date>

- Rok vydání či vzniku dokumentu (V rámci CPK se připouští se tvary uvedené v tabulce "Údaje pro indexaci". Jiné metadatové agregátory, které zpraco-
  vávají záznamy striktně podle standardu Dublin Core, však mohou akceptovat pouze roky vydání ve tvaru RRRR.)

- U článků lze použít pro rok vydání zdrojového dokumentu. V takovém případě musí být pole neopakovatelné. Pro snazší rozlišení roku vydání
  ní zdrojového dokumentu článku či části lze pro tento údaj použít pole dcterms:issued místo dc:date.

Rozsah D (O)
<dcterms:extent> 52 s. </dcterms:extent>

- Pro ucelené textové dokumenty počet stran, pro AV dokumenty doba přehrávání ve tvaru HH:MM:SS.
- U článků lze toto pole použít pro údaj o umístění ve zdrojovém dokumentu (např. <dcterms:extent>s. 15-18</dcterms:extent>). V ta-
  kovém případě musí být pole neopakovatelné.

Předmět / věcné téma / klíčové slovo D O
<dc:subject> dokumentární fotografie </dc:subject>

- Pro každý předmět / věcné téma / klíčové slovo je třeba použít samostatné pole dc:subject.
- Do dc:subject se zapisuje i časové a geografické tematické pokrytí (např. dokument o Česku má <dc:subject>Česko</dc:subject>).

Vydavatel, výrobce D O
<dc:publisher> Vydavatelství 123 </dc:publisher>

- Název vydavatele publikace nebo výrobce jiného typu sériově produkovaného dokumentu.
- Za výrobce u netextových dokumentů se považují manufaktury, výrobní závody apod., které vyrobily produkt navržený autorem (např. designérem).

Místo vydání či vzniku D O
<dcterms:spatial> Praha </dcterms:spatial>

- Místo původu dokumentu.

Země vydání či vzniku D O
<dcterms:spatial xsi:type="dcterms:ISO3166"> cze </dcterms:spatial>

- Kód země původu dokumentu podle normy ISO 3166-1.

Jazyk D O
<dcterms:language xsi:type="dcterms:ISO639-2"> cze </dcterms:language>

- Kód jazyka dokumentu podle normy ISO 639-2.

ISBN D (O)
<dcterms:identifier xsi:type="dcterms:URI"> isbn:0123456789012 </dcterms:identifier>

- Toto pole lze použít i u článků, k zápisu ISBN zdrojového dokumentu. V takovém případě musí být pole neopakovatelné.

ISSN D (O)
<dcterms:identifier xsi:type="dcterms:URI"> issn:01234567 </dcterms:identifier>

- Toto pole lze použít i u článků, k zápisu ISSN zdrojového dokumentu. V takovém případě musí být pole neopakovatelné.
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ISMN D (O)
<dcterms:identifier xsi:type="dcterms:URI"> ismn:0123456789012 </dcterms:identifier>

- Toto pole lze použít i pro jednotlivé hudební skladby v hudebnině. V takovém případě musí být pole neopakovatelné.

čČNB D NO
<dcterms:identifier xsi:type="dcterms:URI"> ccnb:cnb02345678 </dcterms:identifier>

OCN D NO
<dcterms:identifier xsi:type="dcterms:URI"> oclc:12345678 </dcterms:identifier>

EAN D (O)
<dcterms:identifier xsi:type="dcterms:URI"> ean:0123456789 </dcterms:identifier>

- Doporučeno u zvukových a video dokumentů.
- Toto pole lze použít i u hudebních skladeb či jiných samostatně informačně hodnotných zvukových stop (nebo posloupností stop) na zvuko-
  vém nosiči. V takovém případě musí být pole neopakovatelné.

Nakladatelské číslo D (O)
<dcterms:identifier xsi:type="dcterms:URI"> productid:AK086 </dcterms:identifier>

- Doporučeno u zvukových a video dokumentů.
- Toto pole lze použít i u hudebních skladeb či jiných samostatně informačně hodnotných zvukových stop (nebo posloupností stop) na zvuko-
  vém nosiči. V takovém případě musí být pole neopakovatelné.

URL / DOI / jiný handle odkaz D O
<dcterms:identifier xsi:type="dcterms:URI"> http://www.odkaz.cz </dcterms:identifier>

- URL dokumentu dostupného online. Zařadí dokument do fasety "Typ výpůjčky" > "online".

Dostupnost online dokumentu D NO
<dc:rights> policy:private </dc:rights>

- Přípustné hodnoty: policy:private a policy:public, respektive pouze private a public.
- Obsahuje-li záznam URL dokumentu, dc:rights zařadí dokument do fasety "Typ výpůjčky" > "online" > "dostupné" nebo "Typ výpůjčky" > "online" >
  "autorsky chráněné". Záznam s URL bez platné hodnoty v dc:rights, je zařazen do fasety "Typ výpůjčky" > "online" > "neznámá dostupnost".

Typ dokumentu P (O)
<dc:type> článek </dc:type>

- Pole pro údaj "Typ dokumentu" popsaný v tabulkách "Údaje pro deduplikaci" a "Údaje pro indexaci".
- CPK pro typ dokumentu nepředepisuje povinný kontrolovaný slovník. Formát hodnoty pole závisí na individuální domluvě s poskytovatelem.
- Více k opakovatelnosti pole ve vysvětlivce k "Další úrovni členění typu dokumentu podle nosiče".

Další úroveň členění typu dokumentu podle nosiče (D) O
<dcterms:medium> cd </dcterms:medium>

- Obsah pole dcterms:medium bude indexován pouze u těch zdrojů, které zacházejí s dc:type jako s neopakovatelným polem.

- CPK nepředepisuje pro nosiče povinný kontrolovaný slovník. Doporučuje se však používat následující hodnoty:
cd :  pouze pro zvukové dokumenty

cdrom :  pro různé typy dokumentů (video, knihy, mapy, software...)
mc :  pouze pro zvukové dokumenty (magnetofonová páska)
lp :  pouze pro zvukové dokumenty (gramofonová deska)

dvd :  pro různé typy dokumentů (video, knihy, mapy, software...)
bluray :  pouze pro video dokumenty

flashdisk :  pro různé typy dokumentů

Typ elektronického dokumentu podle formátu (přípony) souboru nepreferováno O
<dcterms:format xsi:type="dcterms:IMT"> png </dcterms:format>

- Přípustné pouze u záznamů pro online dokumentů od poskytovatelů, kteří nemohou posílat dc:type dle výše uvedených pokynů.
- Nezpracovává se u textových dokumentů. Z formátu souboru nelze poznat, zda se jedná o typ dokumentu článek, kniha aj.

Zdrojový dokument článku, zvukové skladby, samostatně hodnotné části řady či kolekce... D (NO)
<dcterms:isPartOf> Název časopisu, sborníku, zvukového alba, řady </dcterms:isPartOf>

<dcterms:accrualPeriodicity> Roč. 5 </dcterms:accrualPeriodicity>

<dcterms:accrualPeriodicity> č. 2 </dcterms:accrualPeriodicity>

- Všechna pole dcterms:isPartOf a dcterms:accrualPeriodicity budou považována za součást jednoho neopakovatelného údaje o
  zdrojovém dokumentu.
- Pole dcterms:isPartOf je neopakovatelné a musí obsahovat název zdrojového dokumentu.
- Údaje o ročníku a čísle zdrojového dokumentu lze sloučit do jednoho pole (tj. <dcterms:accrualPeriodicity>Roč. 5, č. 2</dcterms:
  accrualPeriodicity>). Účel pole podle standardu je poněkud odlišný - nepředpokládá se však jeho vytížení v záznamech zapojovaných zdrojů.
- V případě rozepisování ročníku a čísla zdrojového dokumentu do více polí je nutno dodržet uvedené pořadí (tj. nejprve ročník, pak číslo).
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Obsah nebo seznam částí dokumentu V O
<dcterms:tableOfContent> Název x-té části, další info o části </dcterms:tableOfContent>

- K témuž účelu lze použít také pole dcterms:hasPart.

Volný popis / poznámka D O
<dc:description> Text popisující dokument, info pro uživatele atd.</dc:description>

- Volný text, který bude zobrazen uživateli v zobrazení záznamu.
- Na základě domluvy s poskytovatelem lze v náhledu záznamu zobrazovat i obsah dalších polí - např. dcterms:abstract, dcterms:audience atd.

Údaj o fyzické či virtuální lokaci dokumentu (mimo URL) V O
<dcterms:provenance> Název metadatového zdroje </dcterms:provenance>

<dcterms:provenance> Sbírka, oddělení, kategorie, lokace </dcterms:provenance>

- Relevantní pouze pro poskytovatele, kteří potřebují vyjádřit členění svého fondu či sbírky nebo mají zájem na zveřejnění lokačních údajů v CPK.
- Pokud záznam obsahuje pole dcterms:provenance, jeho první výskyt by měl nést název metadatového zdroje (jedná se o zvyklost zvyšující
  interoperabilitu záznamu).

Datum poslední úpravy záznamu (D) NO
<dcterms:modified xsi:type="dcterms.w3cdtf"> RRRR-MM-DD </dcterms:modified>

- Relevantní pouze u exportovaných zdrojů. Záznamy sklízené přes OAI-PMH obsahují tento údaj v hlavičce záznamu.

Datum smazání záznamu (P) NO
<dcterms:valid xsi:type="dcterms.w3cdtf"> RRRR-MM-DD </dcterms:valid>

- Relevantní pouze u exportovaných zdrojů. Záznamy sklízené přes OAI-PMH obsahují tento údaj v hlavičce záznamu.
- Pole nesmí být obsaženo v platných záznamech - slouží k rozpoznání smazaného záznamu.
- Smazaný záznam musí obsahovat pole dcterms:valid a dc:identifier, jinak může být prázdný.

</record>

VYSVĚTLIVKY:
P – povinné pole (pole pro údaj klíčový pro zpracování záznamu)
D – doporučené pole (pole s významné pro deduplikaci či indexaci)
V – volitené pole (pole pro dodatečné údaje, které mohou být zajímavé pro uživatele CPK)
O – opakovatelné pole
NO – neopakovatelné pole
(X) – X neplatí ve všech případech, případně se vztahuje na všechny výskyty pole zároveň; podrobnosti jsou uvedeny v odrážkách pod příkladem
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Příloha 7: Doporučení pro záznamy jmenných autorit ve formátu Dublin Core

<record xsi:schemaLocation="http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/dcterms.xsd"> P/D/V O/NO
Identifikátor záznamu v rámci metadatového zdroje P NO
<dc:identifier> abcd123456 </dc:identifier>

- Libovolný alfanumerický řetězec identifikující záznam v rámci metadatového zdroje.

Jméno osoby či korporace, název akce P NO
<dc:title> Voskovec, Jiří </dc:creator>

- Jméno osoby se zapisuje ve tvaru Příjmení, Jméno.
- Je-li osoba známější pod pseudonymem, uvádí se pseudonym (preferované jméno lze zkontrolovat v NA ČR nebo VIAF).

Přezdívka, pseudonym, přízvisko, rodné jméno, občanské jméno (je-li v dc:title pseudonym) D O
<dcterms:alternative> Wachsmann, Jiří </dcterms:alternative>

<dcterms:alternative> Voskovec, George </dcterms:alternative>

<dcterms:alternative> Dolan, Petr </dcterms:alternative>

- Pseudonymy, přezdívky a další jména osoby, korporace či akce (lze zkonrolovat v NA ČR nebo VIAF).

Rok narození a úmrtí osoby / doba působení korporace či konání akce D NO
<dcterms:temporal> 1903-1981 </dcterms:temporal>

- Roky narození a úmrtí (či působení korporace) se píší jako interval RRRR-RRRR (respektive RRRR- u žijících autorů a působících korporací). Připouští
  se různá označení neznámých či přibližných dat (např.: asi 1867 - 1958, ?-1958 apod.).

Místo narození a úmrtí osoby / místo působení korporace / místo konání akce D O
<dcterms:spatial> Sázava (místo narození) </dcterms:spatial>

<dcterms:spatial> Pear Blossom, USA (místo úmrtí) </dcterms:spatial>

- U osob je nutné doplnit název místa dalším popisem - význam místa nelze odvodit z pořadí výskytu pole (v záznamech osob s neznámým místem
  narození nemůže první výskyt dcterms:spatial obsahovat místo narození).
- Záznam může obsahovat i další pole dcterms:spatial, pokud jejich hodnoty obsahují popis významu údaje (např. místo studií či působení).
- U korporací představují údaje v polích dcterms:spatial místo či místa působení, u akcí místo či místa konání.

Povolání nebo vědecký, umělecký a jiný obor působení či zaměření osoby, korporace či akce D O
<dc:subject> herci </dc:subject>

<dc:subject> dramatici </dc:subject>

<dc:subject> režiséři </dc:subject>

<dc:subject> spisovatelé </dc:subject>

<dc:subject> básníci </dc:subject>

<dc:subject> textaři </dc:subject>

<dc:subject> překladatelé </dc:subject>

- Hodnoty by měly být vyjádřeny v množném čísle.

Číslo národní autority NA ČR (P) NO
<dcterms:identifier xsi:type="dcterms:URI"> aut:jk01150746 </dcterms:identifier>

- Údaj povinný pro autoritní zdroje, jejichž metadata obohacují záznamy NA ČR v CPK.

Pracoviště či skupina, v jejímž rámci vyvíjela osoba tvůrčí či jinou činnost relevantní pro zapoj. zdroj D O
<dcterms:isPartOf> Osvobozené divadlo </dcterms:isPartOf>

- Pole lze použít i u korporativních autorit, které jsou součástí většího celku (např. pro zápis názvu mateřské společnosti).

Osoby, korporace a akce se vztahem k popisované osobě, korporaci či akci V O
<dc:relation> Werich, Jan </dc:relation>

<dc:relation> Ježek, Jaroslav </dc:relation>

- Jméno lze doplnit vysvětulující poznámkou  (např. <dc:realtion>McKeown, Christine (manželka)</dc:terms>).

- Doporučuje se uvádět především osoby, jejichž činnost je relevantní pro uživatele CPK (tj. není třeba uvádět rodinné příslušníky, pokud nejsou zná-
  my žádné dokumenty, které by s nimi byly spojeny).

Dílo osoby či korporace / dílo s původem v akci D O
<dcterms:references> Hej Rup! (film) </dcterms:references>

<dcterms:references> Těžká Barbora (divadelní hra) </dcterms:references>

<dcterms:references> Dvanáct rozhněvaných mužů (film) </dcterms:references>

- Název lze doplnit vysvětlivkou upřesňující charakter díla. Místo pouhých názvů děl lze uvádět celé bibliografické citace (dle ČSN ISO 690). Uvádění
  kompletních citací je vhodné zejména u záznamů autorů odborné literatury.

Poznámka, volný popis D O
<dcterms:description>Jiří Voskovec byl český herec, spisovatel, dramatik a textař...</dcterms:description>

- Stručná biografie osoby; popis korporace nebo vysvětlení účelu konání akce.

Související jazyk V O
<dcterms:language xsi:type="dcterms:ISO639-2"> cze </dcterms:language>

- Kód jazyka, v němž tvořila osoba, respektive jazyk děl produkovaných korporací či akcí podle normy ISO 639-2.
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Související země D O
<dcterms:spatial xsi:type="dcterms:ISO3166"> cze </dcterms:spatial>

<dcterms:spatial xsi:type="dcterms:ISO3166"> usa </dcterms:spatial>

- Kód země související s působením osoby či korporace, respektive země konání akce podle normy ISO 3166.

Možnost využití dalších polí Dublin Core V O
<dc:source> Citace zdroje, z nějž čerpal autor záznamu </dc:source>

<dcterms:isReferencedBy> Citace zdroje týkajícího se osoby, korporace,.. </dcterms:isReferencedBy>

<dcterms:replaces> Dřívější název korporace či akce </dcterms:replaces>

<dcterms:isReplacedBy> Následující název nahrazující název v dc:title </dcterms:isReplacedBy>

<dcterms:hasPart> Název části korporace </dcterms:hasPart>

<dcterms:identifier xsi:type="dcterms:URI">  http://www.web-osoby-ci-korporace.cz </dcterms:identifier>

- Na základě domluvy s poskytovatelem lze zobrazovat i pole s dalšími údaji.

Typ informačního objektu P NO
<dc:type> osoba </dc:type>

- Přípustné hodnoty: osoba (pro jednotlivce), korporace (pro instituce, podniky, umělecké skupiny...) a akce (pro konference, sjezdy, výstavy...).

Autor záznamu V O
<dc:creator> Příjmení, Jméno </dc:creator>

Datum poslední úpravy záznamu (D) NO
<dcterms:modified xsi:type="dcterms.w3cdtf"> RRRR-MM-DD </dcterms:modified>

- Relevantní pouze u exportovaných zdrojů. Záznamy sklízené přes OAI-PMH obsahují tento údaj v hlavičce záznamu.

Datum smazání záznamu (P) NO
<dcterms:valid xsi:type="dcterms.w3cdtf"> RRRR-MM-DD </dcterms:valid>

- Relevantní pouze u exportovaných zdrojů. Záznamy sklízené přes OAI-PMH obsahují tento údaj v hlavičce záznamu.
- Pole nesmí být obsaženo v platných záznamech - slouží k rozpoznání smazaného záznamu.
- Smazaný záznam musí obsahovat pole dcterms:valid a dc:identifier, jinak může být prázdný.

</record>

VYSVĚTLIVKY:
P – povinné pole (pole pro údaj klíčový pro zpracování záznamu)
D – doporučené pole (pole s významné pro deduplikaci či indexaci)
V – volitené pole (pole pro dodatečné údaje, které mohou být zajímavé pro uživatele CPK)
O – opakovatelné pole
NO – neopakovatelné pole
(X) – X neplatí ve všech případech, podrobnosti jsou uvedeny v odrážkách pod příkladem
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Příloha 8: Doporučení pro záznamy slovníkových hesel a věcných
autorit ve formátu Dublin Core

<record xsi:schemaLocation="http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/dcterms.xsd"> P/D/V O/NO
Identifikátor záznamu v rámci metadatového zdroje P NO
<dc:identifier> abcd123456 </dc:identifier>

- Libovolný alfanumerický řetězec identifikující záznam v rámci metadatového zdroje.

Preferovaný termín (deskriptor) P NO
<dc:title> plazi </dc:title>

- U tezaurů preferovaný termín, u jednodušších heslářů a faktografických databází název informačního objektu.

Ekvivalentní nebo kvaziekvivalentní termín (nedeskriptor) D O
<dcterms:alternative> Reptilia </dcterms:alternative>

- U tezaurů nedeskriptory, u jednodušších heslářů a faktografických databází jiné názvy pro informační objekt.

Nadřazené (širší) termíny D O
<dcterms:isPartOf> obratlovci </dcterms:isPartOf>

- V tezaurech není možné použití několika nadřazených termínů, v jiných zdrojích to však může být běžné. CPK v tomto směru nezavádí žádná omezení.

Podřazené (užší) termíny D O
<dcterms:hasPart> hadi </dcterms:hasPart>

<dcterms:hasPart> haterie </dcterms:hasPart>

<dcterms:hasPart> ještěři </dcterms:hasPart>

<dcterms:hasPart> krokodýli </dcterms:hasPart>

<dcterms:hasPart> želvy </dcterms:hasPart>

Asociované termíny D O
<dc:relation> fosilní plazi </dc:relation>

<dc:relation> herpetologie </dc:relation>

- Je vhodné, aby měly asociované termíny svá vlastní existující hesla v rámci metadatového zdroje.

Definice / popis / výklad významu (P) O
<dcterms:description>Plazi jsou obratlovci, jejichž tělo pokrývají tuhé šupiny n... </dcterms:description>

- Irelevantní u zdrojů, jejichž záznamy jsou použity jen k obohacení indexu.
- Povinné u faktografických databází.

Citace zdrojů pojednávajících o informačním objektu V O
<dcterms:isReferencedBy>MCCARTHY, Colin. Plazi. Praha: Fortuna Print, 2002. ISBN ...</dcterms:isReferencedBy>

- Citace dle ČSN ISO 690.

Možnost využití dalších polí Dublin Core V O
<dc:source> Citace zdroje, z nějž čerpal autor hesla </dc:source>

<dcterms:replaces> Dřívější deskriptor </dcterms:replaces>

<dcterms:spatial> Místo výskytu informačního objektu (např. Asie) </dcterms:spatial>

<dcterms:temporal> Doba výskytu informačního objektu (např. trias) </dcterms:temporal>

- Na základě domluvy s poskytovatelem lze zobrazovat i pole s dalšími údaji.

Typ informačního objektu P NO
<dc:type> heslo </dc:type>

- Jediná přípustná hodnota: heslo.

Autor hesla V O
<dc:creator> Příjmení, Jméno </dc:creator>

Datum poslední úpravy záznamu (D) NO
<dcterms:modified xsi:type="dcterms.w3cdtf"> RRRR-MM-DD </dcterms:modified>

- Relevantní pouze u exportovaných zdrojů. Záznamy sklízené přes OAI-PMH obsahují tento údaj v hlavičce záznamu.

Datum smazání záznamu (P) NO
<dcterms:valid xsi:type="dcterms.w3cdtf"> RRRR-MM-DD </dcterms:valid>

- Relevantní pouze u exportovaných zdrojů. Záznamy sklízené přes OAI-PMH obsahují tento údaj v hlavičce záznamu.
- Pole nesmí být obsaženo v platných záznamech - slouží k rozpoznání smazaného záznamu.
- Smazaný záznam musí obsahovat pole dcterms:valid a dc:identifier, jinak může být prázdný.

</record>

VYSVĚTLIVKY:
P – povinné pole (pole pro údaj klíčový pro zpracování záznamu) O – opakovatelné pole
D – doporučené pole (pole s významné pro deduplikaci či indexaci) NO – neopakovatelné pole
V – volitené pole (pole pro dodatečné údaje, které mohou být zajímavé pro uživatele CPK)
(X) – X neplatí ve všech případech, podrobnosti jsou uvedeny v odrážkách pod příkladem


