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Úvod

Součástí grantového projektu „Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky“ (řešený 
v rámci programu NAKI) byl i úkol připravit metodiku pro tvorbu autorit, které bude možné využívat při 
zpracování tisků 16. století. Řešitelský tým projektu za NK ČR (hlavním řešitelem grantového projektu je 
Národní památkový ústav, další partnerskou institucí je Národní muzeum) pod vedením PhDr. Z. Bartla 
připravil tuto metodiku s ohledem na specifika tisků 16. století a v návaznosti na platnou (obecnou) me-
todiku tvorby autorit („Metodika tvorby a kontroly jmenných autorit ve formátu MARC 21. Osobní jména“ 
– viz: http://autority.nkp.cz/jmenne-autority/metodicke-materialy/metodika-tvorby-personalnich-autorit-
-marc-21/) a „Metodika tvorby a kontroly jmenných autorit ve formátu MARC 21. Korporace“ – viz: http://
autority.nkp.cz/jmenne-autority/metodicke-materialy/metodika-tvorby-autoritnich-korporaci-marc-21/), 
dále jen Metodika. Autoři metodiky také čerpali z výsledků projektu „Národní autority v prostředí muzeí 
a galerií – interoperabilita s NK ČR“(viz zde: http://www.citem.cz/projekty/narodni-autority/), resp. ze zku-
šeností řešitelského týmu tohoto projektu.

Vzhledem k tomu, že je v našich knihovnách upřednostňovaný a fakticky i převažující formát dat 
MARC 21 a i všechny tři instituce, zapojené do projektu, pracují s tímto formátem, vychází i tato metodika 
z formátu MARC 21.

Tým řešitelů se také musel vypořádat s nově zaváděnými katalogizačními pravidly, která vznikla pod 
vedením Library of Congress a která jsou známá pod zkratkou RDA. Jejich aplikace do českého knihov-
nického prostředí, resp. české interpretace, jsou teprve v začátcích (plánovaný přechod na nová pravidla 
je stanoven na duben roku 2015), a praktických zkušeností je zatím jen velmi málo. Proto je pravděpo-
dobné, že některé části Metodiky doznají v budoucím období částečných změn a úprav (v návaznosti na 
získané zkušenosti).

Struktura záznamů

V místech, kde metodika vychází z (obecné) Metodiky, odkazují autoři na ni citací a upřesněním. Děje 
se tak zejména v oblastech obecných polí/podpolí.

V celé řadě případů se nepodařilo, vzhledem ke specifičnosti problematiky tisků 16. století, nalézt od-
povídající příklady pro jednotlivá pravidla, uplatňovaná v (obecné) Metodice. V takovýchto případech je to 
v metodice vždy zmíněno příslušnou poznámkou (kurzivním písmem.)

       Za řešitelský tým NK ČR
       PhDr. Zdeněk Bartl
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OSOBNÍ JMÉNA a JMÉNA RODU/RODIN

Návěští

Kontrolní pole a identifikační kódy*
001 Kontrolní číslo (NO)**
003 Identifikátor kontrolního čísla (NO)
005 Datum posledního zpracování (NO)
008 Údaje pevné délky (NO) 
040 Zdroj katalogizace (NO)
 $a  Agentura zajišťující původní katalogizaci (NO)
 $b  Jazyk katalogizace (NO)
 $c  Agentura převádějící záznam do strojem čitelné podoby (NO)
 $d  Agentura, která záznam modifikovala (O)
046 Speciální kódovaná data (O)
 $f  Datum narození (NO)
 $g  Datum úmrtí (NO)
 $s    Počáteční datum rozmezí (NO)
 $t   Konečné datum rozmezí (NO)

Záhlaví
100 Záhlaví – osobní jméno (NO)
 Indikátor: 0 = Rodné/křestní jméno
  1 = Příjmení 
  3 = Jméno rodu/rodiny
 $a  Osobní jméno (NO)
 Jména osob
 Jména rodů a rodin
 $b  Římské číslice (NO) 
 $c  Doplňky ke jménu jiné než data (O) 
 Církevní hodnosti
 Křesťanští svatí
 Tituly panovníků a jejich manželek a dětí
 $d  Data související se jménem (NO)

$q  Rozpis iniciál rodného/křestního jména (NO)
 $7  Kontrolní číslo (NO)

Úplné věcné odkazy – všeobecné informace
370 Související místo (O)
 Indikátor: nedefinován
 $a  Místo narození (NO)
 $b  Místo úmrtí (NO)
 $f  Jiné související místo (O)
 $s  Počáteční datum rozmezí (NO)
 $t  Konečné datum rozmezí (NO)
373 Afilace (O)
 Indikátor: nedefinován
 $a  Afilace (O)
 $s  Počáteční datum rozmezí (NO)
 $t  Konečné datum rozmezí (NO)
376 Informace o rodu/rodině (O)
 Indikátor: nedefinován
 $a  Typ rodu/rodiny (O)
 $c  Dědičný titul (O)
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Směrování a odkazy
400 Směrování odkazu viz – osobní jméno (O) 
 $w  Řídicí podpole (NO)
 d = akronym 
 p = skutečné jméno
 r = církevní jméno
 s = jméno získané sňatkem
 u = jméno za svobodna
 v = pseudonym
 x = společný pseudonym
 y = světské jméno
 $2  Jazyk katalogizace a záhlaví (NO) 
 $0  o (NO) 
500 Směrování odkazu viz též – osobní jméno (O)

Poznámky, všeobecné informace a elektronické umístění a přístup
665 Odkaz na historii záhlaví (NO) 
 $a  Odkaz na historii záhlaví (O)
667 Neveřejná všeobecná poznámka (O) 
 $a  Neveřejná všeobecná poznámka (NO)
670 Zdroj nalezených informací (O) 
 $a  Zdroj citace (NO)
 $b  Nalezená informace (NO)
675 Zdroj prověřovaný s negativním výsledkem (NO) 
 $a  Citace zdroje (O)
678 Biografické nebo historické údaje (O) 
 Indikátor: 0 = Biografický koncept
 $a  Biografické nebo historické údaje (O)
682 Informace o zrušeném záhlaví (NO)
 $i  Vysvětlující text (O) 
 $a  Náhrada záhlaví (O)
856 Elektronické umístění a přístup (O)
 Indikátor (= 1. indikátor): 4 = HTTP
 Indikátor (= 2. indikátor): 2 = Související zdroj
 $3 Návěští
 $u  Adresa elektronického zdroje (O)
 $z  Poznámka pro uživatele (O)
 $4 N (NO)

Národní pole 
906 Interní údaje o zpracování (O)
909 Provenience (NO)
960 Poznámka k historii knihovny (O)
 $a  Text poznámky

* Jde o pole, generovaná z větší části automaticky, katalogizátor do nich obvykle nezasahuje.
** (O) a (NO) značí opakovatelné či neopakovatelné pole/podpole.
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Metodické pokyny k polím 01, 003, 005, 008 a 040 jsou detailně popsány v Metodice

046 Speciální kódovaná data (O)

Příklady

046 $f 1350$g 1400
100 0   $a Jan z Jenštejna,$d 1350-1400 $7 jk01051477

046 $s 1474$t 1515
100 1   $a Gleismüller, Sigmund,$d činný 1474-1515 $7 jcu2011622101

046 $s 1636
100 1   $a Mártir Rizo, Juan Pablo,$d činný 1636 $7 jn20011024189

 $f  Datum narození
 $g  Datum úmrtí
 $s  Počáteční datum rozmezí
 $t  Konečné datum rozmezí

Definice a použití pole
Data související s entitou popsanou v záznamu, pro osobu zahrnuje datum narození a datum úmrtí 
či rozmezí dat, kdy byla osoba činná. 

Záhlaví
100 Záhlaví – osobní jméno (NO); 400, 500 – Směrování odkazu viz a viz též – osobní jméno (O); 
600 – Vedlejší věcné záhlaví – osobní jméno (O)

Indikátory, podpole, interpunkce
Indikátory 
Indikátor se zapisuje pouze na první pozici s následujícími hodnotami:

0 – vstupní prvek je zapsán pod rodným/křestním jménem

Příklady

100 0   $a Thomas Cisterciensis,$d 12. století $7 kup19980000101310

100 0   $a Jan Rokycana,$d asi 1397-1471

100 0   $a Klaret
                                                                     
100 0 $a Anselm z Canterbury,$c svatý,$d 1033-1109

1 – vstupní prvek je zapsán pod příjmením nebo jménem, které je možno za příjmení považovat 
(u starších jmen přídomek, přezdívka)

Příklady

100 1  $a Vogler, Conrad

100 1  $a Rvačovský ze Rvačova, Vavřinec Leander

400 1  $a Cisterciensis, Thomas

400 1  $a <<z >>Chlumce, Bartoloměj

400 1  $a  <<z >>Canterbury, Anselm$c svatý,$d 1033-1109
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3 – vstupní prvek je zapsán pod jménem rodu/rodiny

Příklady

100 3  $a Habsburkové (rod)

100 3  $a Netvorští z Březí (rod)

100 3  $a Kafkovi (rodina)

100 3  $a Adams (rodina)

Formálně může indikátor s hodnotou 1 vyhovovat jménu v podpoli $a s čárkou uvnitř podpole (jméno 
a příjmení v invertovaném pořadí) a indikátor s hodnotou 0 jménu v podpoli $a bez čárky uvnitř podpole 
(jméno v přímém pořadí), avšak to jen tehdy, jedná-li se o osoby s novodobým jménem, rozděleným 
zřetelně na jméno a příjmení.
Toto formální hledisko však jako obecné kritérium pro indikátor ztroskotává u řady dalších jmen, kde 
dochází k rozporu (jméno obsahuje pouze příjmení, jméno v invertovaném pořadí nezačíná příjmením, 
příp. je vůbec neobsahuje), a tak se jím nemůžeme vždy řídit. 

Příklady

100 1  $a Ubaldi, Baldo degli,$d asi 1327-1400
400 0   $a Baldo,$d asi 1327-1400 
                                
100 1  $a Roscelin,$d 1050-asi 1125
400 0  $a Jan Roscelin,$d 1050-asi 1125
                                      
Další příklady viz Metodika

Některá jména neznají rozdělení jméno-příjmení, uvádíme je pak buď v přímém pořadí jako jeden celek 
a píšeme indikátor s hodnotou 0, nebo považujeme jejich druhé (příp. jiné) jméno formálně za příjmení 
a píšeme hodnotu 1. Záleží na tom, v jakém řazení je jméno obecně nejpoužívanější.
Pokud u jmen spolehlivě rozlišíme části křestní jméno a příjmení, budou indikátory teoreticky zapsány 
takto (viz též poznámka výše):

Příklady

100 1   $a Berka z Dubé, Lev Burian,$d -1625
400 0 $a Lev Burián Berka z Dubé a z Lipé,$d -1625
400 1 $a <<z >>Dubé a Lipého, Lev Burian Berka,$d -1625
100 1 $a Choceňský, Jan Berka,$d 1494-1545
400 1 $a Berka z Chocně, Jan,$d 1494-1545

Podpole
$a  osobní jméno (NO)
$b  římské číslice (NO)
$c  doplňky ke jménu jiné než data (O)
$d  data související se jménem (NO)
$q  rozpis iniciál rodného/křestního jména nebo úplnější forma jména (NO)
$7  kontrolní číslo (NO)

Pořadí podpolí
Obvyklé pořadí podpolí v autoritním záhlaví je: a – q – b – c – d – 7.
Odlišné pořadí podpolí je výjimečné a nastává v těchto případech:
a – c – b – d – 7 – římská číslice se vztahuje k doplňku a nikoli ke jménu; je to případ tibetských 
náboženských titulů dalajláma a karmapa;
a – d – (c) – 7 – rozlišovací doplněk v kulatých závorkách, jenž není součástí jména; zatím se takový 
případ v autoritní bázi NK nevyskytuje.
Pořadí podpolí v odkazech je: w – a – q – b – c – d – 2 – 7/0
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Příklad

$a Václav $b I.,$c český král,$d 1205-1253$7 xx0024349

Interpunkce
1. Je-li přítomno podpole $d, končí podpole $c čárkou vždy, podpole $a jen tehdy, není-li přítomno 
současně podpole $b či $q. Je-li to ten případ, přesouvá se čárka za tato podpole.

Příklady

$a Luther, Martin,$d 1483-1546

$a Markéta z Antiochie,$c svatá,$d -305

$a František$b I.,$c francouzský král,$d 1494-1547

2. Je-li přítomno podpole $c, avšak nikoli podpole $d, končí čárkou pouze předcházející podpole.

Příklad

$a Bagrit, Leon,$c Sir

3. Nejsou-li obsazena podpole $c či $d, nekončí čárkou žádné podpole.

Příklady

$a Kic, Pavel

$a Eyre, A. G.$q (Anthony Gascoigne)
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100 $a (400 $a, 500 $a, 600 $a) – Záhlaví – osobní jméno (NO)

Jména osob
Jméno osoby se určí takové, pod kterým je běžně známa, na základě hlavního pramene popisu děl této 
osoby vydaných v jejím jazyce (AACR2 22.1B).
Výjimka platí v případě osob, uvedených pod rodným jménem nebo z doby klasické římské říše (AACR2 
22.3B3), tzn. svatí, papežové, panovníci, latinští antičtí autoři, řecké a orientální starověké a středověké 
osoby a různé osobnosti mezinárodního významu, příp. osoby těžko geograficky zařaditelné (AACR2R/
UNIMARC. České interpretace II., s. 19-20 (Edice Standardizace č. 10)). Tito autoři se zapíší česky, 
pokud získali v českých pramenech standardní počeštěnou formu (dle interpretací jako prioritní příručku 
používáme Encyklopedii osobností Evropy. Praha: Encyklopedický dům 1993, viz AACR2R/UNIMARC 
České interpretace, Část II., Praha 1997, s. 20). Pro ověření osob šlechtického původu a šlechtických 
rodů vycházíme při tvorbě záhlaví z: Mašek, P.: Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od 
Bílé hory do současnosti. Vyd. 1. Praha: Argo, 2008-2010, v případě, že zde hledané jméno nenalezne-
me, používáme k tvorbě záhlaví Ottův slovník naučný. V případě pochybností se použije příslušný národní 
jazyk nebo latina.
Pokud se jméno osoby skládá z více částí, výběr pořadatele záhlaví vychází z příručkových pramenů, vy-
daných v jazyce osoby nebo země, kde žije či působí (AACR2 22.4A). Pokud takové seznamy neexistují 
či nejsou dostupné, vycházíme z konvencí země nebo jazyka, nejvíce spojeného s danou osobou (IFLA 
Meeting of Experts on an International Cataloguing Code, Frankfurt 2003, (April 2006 Draft) oddíl 5.2).
Prakticky to znamená, že autoritní záhlaví přebíráme z jednotlivých národních agentur (u nelatinkových 
písem s příslušnou transkripcí). Angloamerické autory přebíráme z Library of Congress, německé z Deut-
sche Nationalbibliothek atd. Není přípustné přejmout např. záhlaví ruského autora z americké knihovny.

Příklad pro volbu autoritní formy jména osob, které v českých pramenech získali standardní počeštělou 
formu:

Příklady

Komenský, Jan Amos – Narodowy Universalny Katalog Centralny
Comenius, Johann Amos – Die Deutsche Nationalbibliothek
Comenius, Johann Amos – Library of Congres
Comenius, Jan Amos - Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland

Jde o mezinárodně známou osobnost, která má v českých zdrojích zažitou českou variantu jména, 
ostatní tvary zachytíme v odkazech viz:

100 1 $a Komenský, Jan Amos
400 1  $a Comenius, Johann Amos
400 1 $a Comenio, I. A.
  
Příklady pro volbu autoritní formy jména zahraničních osob, uváděné pod příjmením a mající různé 
variace v různých jazycích, kdy se přebírá jako autoritní záhlaví tvar uvedený v příslušné národní 
knihovně:

Příklady

Bremden, Daniel van den - Die Deutsche Nationalbibliothek
Van Den Bremden, Daniel - Bibliothéque nationale de France
Bremden, D. v. - Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland

Jde o nizozemského malíře a mědirytce, záhlaví tedy bude převzato z příslušné národní knihovny:

100 1 $a Bremden, D. v.
400 1  $a Bremden, Daniel van den
400 1 $a Van Den Bremden, Daniel
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Příklady počeštěných autoritních záhlaví osob, uváděných pod rodným jménem

100 0 $a Jana z Arku,$c svatá,$d 1412-1431

100 0 $a Alexej$b I. Michajlovič,$c ruský car,$d 1629-1676
avšak
100 1 $a Aleksejev, Aleksej Ivanovič

100 0 $a Ktésias z Knidu,$d 5./4. století před Kristem

100 0 $a Bonifác$b VI.,$c papež,$d -896

100 0 $a Averroes,$d 1126-1198

Tvar jména v záhlaví uvádíme vždy v nominativní podobě, i když se může na titulním listu vyskytovat 
v jiné podobě.

Přiklad 

100 1 $a Abel, Josephus
670  $a Dissertatio inauguralis in qua quaestionis solutio tentatur, cur morbi exanthematici contra  
 certam infectionen munientes, nonnunquam altera vice occurrant, cum singuari variolae   
 modificatae respectu Josepho Abel

Jména rodů a rodin
U jmen rodin a šlechtických a panovnických rodů, známých pod českou variantou jména, vyhledatelnou 
v příručkových a jiných pramenech (mj. i časopisecké a novinové články), použijeme českou formu jména. 
Ostatní jména uvádíme ve tvaru a jazyce originálu. Do závorky za jméno uvedeme kvalifikátor „rod“ pro 
jméno šlechtického nebo panovnického rodu, nebo „rodina“ pro jméno současné rodiny, příp. pro jméno 
starší rodiny, která není šlechtická ani panovnická.

Tvary českých jmen:
1) Jména, pro něž je možné použít koncovku -ovi i -ové:
Koncovku -ovi mají příjmení, označující rodinu (Vejvodovi).
Koncovku -ové mají rody (Černínové).

2) U jmen, která mají formu přídavného jména, se použije 1. pád mn. č., vytvořený přímo z daného 
jména (Hrušínští, Smiřičtí ze Smiřic).

Příklady

100 3 $a Lobkowiczové (rod)

100 3 $a Kinští (rod)

100 3 $a <<ze >>Sovince (rod)

100 3 $a Sásánovci (rod)

100 3 $a Künigl-Ehrenburg (rod)

100 3 $a Mielničtí (rodina)

100 3 $a Taussigovi (rodina)

100 3 $a Cousteau (rodina)

100 3 $a Widerhofer (rodina)
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100 $b (400 $b, 500 $b, 600 $b) – Římské číslice (NO)

Pole obsahuje římskou číslici samotnou nebo s další částí rodného / křestního jména. Používá se jen pro 
záhlaví s tímto druhem jména (tzn. indikátor s hodnotou 0). Součástí číslice je vždy tečka.

Příklady

400 0  $a Petr$b II. z Rožmberka,$d 1326-1384

100 0  $a Sixtus$b IV.,$c papež,$d 1414-1484

V případě jmen šlechticů zapisovaných v invertované podobě (příjmení, křestní jméno) se římské číslice 
zapisují do podpole c.

Příklady

100 1  $a <<z >>Rožmberka, Jan,$c II.,$d asi 1434-1472$7 xx0063880
400 0  $a Jan$b II. z Rožmberka,$d asi 1434-1472$7 xx0063880
400 0  $a Jan$b II. Pokojný,$d asi 1434-1472$7 xx0063880 
400 0  $a Jan Pokojný,$d asi 1434-1472 $7 xx0063880

100 1  $a Della Rovere, Francesco Maria,$c II. duca di Urbino,$d 1549-1631$7 ola2014823567
400 0  $a Francesco Maria della Rovere$b II.,$c urbinský vévoda,$d 1549-1631$7 ola2014823567

Doplňky se přidávají ke jménům jen tehdy, jsou-li s ním pevně svázány. Povinné jsou v autoritním záhlaví 
u nejvyšších panovnických a církevních hodností. Ostatní případy je třeba posoudit podle následujících 
pravidel.

Církevní hodnosti
Nejvyšší titul v křesťanské církevní hierarchii – papež, antipapež – se uvádí v doplňku v autoritním záhlaví 
vždy a má přednost před ostatními doplňky. Doplnění „biskup“ a další vysoké církevní hodnosti (arcibiskup, 
opat, abatyše, kardinál, metropolita) se použije v případě, že je osoba identifikována pouze osobním jménem 
(tj. nikoli příjmením) (AACR2 22.16C1). Má-li osoba více titulů, použije se v autoritním záhlaví ten nejvyšší.
K titulu biskupa, arcibiskupa a patriarchy se připojuje jméno poslední diecéze. 

Příklady
                                      
100 0 $a Klement,$b VIII.$c papež,$d  1536-1605

100 0 $a Gundulf,$c rochesterský biskup,$d 1024-1108

100 0  $a Bessarion,$c kardinál,$d asi 1389-1472

100 0 $a Hatto$b I.,$c mohučský arcibiskup,$d asi 850-913

100 0 $a Mlada,$c abatyše,$d 10. století

100 0 $a Arnošt z Pardubic,$c pražský arcibiskup,$d 1297-1364

Chybné příklady (doplněk se nezapisuje u církevních hodnostářů, určených příjmením):
                                                                                                
100 1   $a <<z >>Rožmberka, Jošt,$c vratislavský biskup,$d asi 1428-1467

100 1   $a Załuski, Andrzej Stanislaw Kostka,$c biskup,$d 1695-1758

Pozn. V případě církevních hodnostářů pocházejících z řad šlechtických rodů je třeba se při zpracování 
záhlaví rozhodnout, zda autoritní forma záhlaví bude ve formě, kde vstupním prvkem je jméno šlechtického 
rodu nebo ve formě, kde vstupním prvkem je křestní jméno církevního hodnostáře.
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Příklady

100 0 $a Arnošt z Pardubic,$c pražský arcibiskup,$d 1297-1364
400 1 $a <<z >>Pardubic, Arnošt,$d 1297-1364

Nebo                                                         
100 1   $a <<z >>Rožmberka, Jošt,$c II.,$d asi 1428-1467
400 0   $a  Jošt $b II. z Rožmberka,$c vratislavský biskup,$d asi 1428-1467
                                                                                         
Zapisují se také méně známé náboženské tituly. Je důležité použít správnou českou formu takového 
doplňku. (viz Metodika).

Křesťanští svatí
Slovo „svatý“ se připojí ke jménu křesťanského světce, pokud zároveň nezastával úřad papeže či panovníka 
(král, císař). V takovém případě se použije doplněk „svatý“ v odkazované formě jména, zatímco v záhlaví 
je zapsán doplněk vladařský (AACR2 22.13 a 22.16).
Pokud však světec zastával jiný úřad, použije se v záhlaví doplněk „svatý“ a zbylé tituly, pod nimiž je 
obecně známý (např. arcibiskup, opat), se umístí do odkazu.
Vyskytnou-li se výjimečně dva světci stejného jména bez životních dat, použije se druhý, rozlišovací 
doplněk, je-li k dispozici. Oba doplňky se zapíší do jednoho podpole, odděleny čárkou, první v pořadí je 
„svatý“. Prioritně používáme pro tvorbu autoritního záhlaví příručku: SCHAUBER, Vera – SCHINDLER, 
Hanns Michael: Rok se svatými. Vyd. v KN 3. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002.

Příklady

100 0 $a Kristina,$c svatá,$d  - 303

100 0  $a Bruno z Querfurtu,$c svatý,$d asi 974-1009
400 0  $a Bruno z Querfurtu,$c arcibiskup,$d asi 974-1009

100 0  $a Alexandr,$c svatý, voják
100 0  $a Alexandr,$c svatý, mučedník

Tituly panovníků, jejich manželek a dětí 
Do doplňku zapíšeme titul panovníka a název příslušného státu nebo národa. Uvádíme jen nejvyšší 
tituly a ty, které panovník používá. Starší a méně významné tituly neuvádíme. Nepřipojují se přívlastky 
spojované se jménem, jejich místo je v odkazech. V odkazované formě pak již neuvádíme tituly.

Příklady

100 0  $a Přemysl Otakar$b I.,$c český král,$d asi 1155-1230

100 0 $a Theodorich,$c ostrogótský král,$d 453-526
400 0 $a Theodorich Veliký,$d 453-526

100 0 $a Boleslav$b III.,$c polský kníže,$d 1085-1138
400 0 $a Boleslav Křivoústý,$d 1085-1138

Ke jménu manžela (manželky) osoby s nejvyšší panovnickou hodností v rámci státu nebo národa zapíšeme 
jeho (její) titul, za nímž následuje výraz „choť“ a jméno osoby panovníka (panovnice) s nejvyšším titulem 
a jeho (její) příslušnost ke státu nebo národu.

Příklady

100 0 $a Theodóra,$c císařovna, choť Theofila, byzantského císaře,$d asi 815-867

100 0  $a Filip,$c princ, choť Alžběty II., britské královny,$d 1921-
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100 0  $a Johana,$c královna, choť Filipa I., kastilského krále,$d 1479-1555
400 0  $a Johana Šílená,$d 1479-1555
                                                                                                 
100 0 $a Emma,$c kněžna, choť Boleslava II., českého knížete,$d asi 948-1006
400 0 $a Hemma,$c kněžna, choť Boleslava II., českého knížete,$d asi 948-1006
400 0 $a Emma,$c Regina,$d asi 948-1006                                  
                                         
Za jméno dítěte nebo vnuka (vnučky) osoby s nejvyšší panovnickou hodností se do podpole $c zapíše 
titul, jehož je dítě nositelem, a teritoriální příslušnost. Je-li dítě nositelem titulu „princ“ („princezna“) bez 
teritoriální příslušnosti, připojíme k tomuto titulu další titul spojený se jménem, je-li tato osoba jeho 
nositelem. Pokud osoba žádný další titul nevlastní, bude v podpoli $c za výrazem princ (princezna) 
následovat výraz syn (vnuk, dcera, vnučka) a jméno osoby panovníka (panovnice) s titulem a příslušností 
ke státu nebo národu.

Příklady

100 0 $a Alexandra,$c princezna, vnučka Jiřího V., anglického krále

100 0 $a Helena,$c bavorská princezna,$d 1834-1890

Jazyk doplňku
Záhlaví: 
V případě panovnických a církevních hodností se píše doplněk česky (AACR2 22.16A-22.16C). 
V případě šlechtických titulů se píše v původním jazyce (AACR2 22.12A).

Odkazy: 
Vyskytují-li se rozdílné formy téhož jména v různých jazycích, píše se doplněk v jazyce, v němž se 
vyskytuje s odkazovaným jménem (není chybou vytvořit i odkazy, kdy se jméno nemění, ale doplněk 
ano).

Příklady

100 0   $a Ludvík$b XIV.,$c francouzský král,$d 1638-1715

100 0  $a Řehoř$b I.,$c papež,$d asi 540-604

100 1  $a Essex, Robert Devereux,$c Earl of,$d 1566-1601
400 1  $a Devereux, Robert,$c hrabě z Essexu,$d 1566-1601
400 0  $a Robert,$c Earl of Essex,$d 1566-1601

100 1   $a Montespan, Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart,$c marquise de,$d 1641-1707

100 1 $a Ficquelmont, Karl Ludwig,$c Graf,$d 1777-1857

100 1   $a Drake, Francis,$c Sir,$d asi 1540-1596

100 1 $a Marlborough, John Churchill,$c Duke of,$d 1650-1722

100 1 $a Lützow, František,$c hrabě,$d 1849-1916
400 1  $a Lützow,$c Count,$d 1849-1916$2 czeeng
400 1  $a Lützow, Franz Heinrich Hieronymus Valentin von,$c Graf,$d 1849-1916$2 czeger

100 0  $a Jan Zlatoústý,$c svatý,$d asi 347-407
400 0  $a Joannes Chrysostomus,$c sanctus,$d asi 347-407$2 czelat
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Způsob zápisu doplňku
Velká či malá písmena i celkový pravopis se řídí pravidly daného jazyka. V češtině tedy píšeme 
počáteční písmeno doplňku malé, např. v němčině pak u podstatných jmen velké, u přídavných malé.

Zápis některých českých šlechtických jmen
Je-li vstupním prvkem rodová příslušnost s předložkou, píšeme oba prvky v přímém pořadí a předložku 
vyčleníme z abecedního řazení pomocí ostrých závorek. Zamezíme tím pro češtinu nepřirozené 
jazykové situaci, kdy by bylo skloňované jméno odtrženo od předložky.

Příklady

100 1 $a <<z >>Pernštejna, Polyxena,$d 1567-1642

100 1 $a <<z >>Rožmberka, Vilém,$d 1535-1592

Nikoliv(!):

100 1 $a Pernštejna, Polyxena z,$d 1567-1642

100 1 $a Rožmberka, Vilém z,$d 1535-1592

100 $d (400 $d, 500 $d, 600 $d) – Data související se jménem (NO)

Data zapíšeme do záhlaví pouze u těch osob, které spadají do některé z následujících kategorií (životní 
data, včetně neúplných, mají vždy přednost před daty činnosti):

1. Žijící osoba, rok narození je známý
$a Kozlová, Johana,$d 1980-

2. Osoba již nežije, roky narození i úmrtí jsou známé
 $a Kalvín, Jan,$d 1509-1564

3. Osoba již nežije a je znám pouze rok narození
$a Rampel, E.,$d 1744-

4. Osoba již nežije a je známo pouze datum úmrtí
$a Otto,$c zbraslavský opat,$d -1314

5. Osoba již nežije nebo se to zdá pravděpodobné a je známý jen přibližný rok úmrtí 
$a Strejc, Daniel,$d 1592-asi 1669

6. Rok narození je nejistý, nebo v rozpětí několika let
$a Tvrdý, František Xaver,$d asi 1760-1827

7. Rok úmrtí je nejistý, nebo v rozpětí několika let
$a Monnet, Charles,$d 1732-asi 1808

8. Oba letopočty přibližné
$a Jan Kassián,$c svatý,$d asi 360-asi 435

8.A Známo pouze nejisté datum úmrtí
$a Brandis, Moritz,$d -asi 1504

8.B Známo pouze nejisté datum narození
 $a Ebelmann, Johann Jacob,$d asi 1570-

9. Roky narození a úmrtí neznámé, známá jen některá léta činnosti
$a Adlerhold, Germanus,$d činný 1687-1739
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Pozor – nezapisujeme přibližnost dat činnosti činný asi 1687-1739, ale vždy pouze činný 1687-1739 
(samotná formulace činný znamená přibližnost vymezeného časového intervalu ve vztahu k životním datům)

10. Roky narození a úmrtí neznámé, známý rok, týkající se činnosti osoby, nejčastěji jde o vydání jediné 
publikace

$a Adlington, William,$d činný 1566

11. Roky narození a úmrtí neznámé, neznámá léta činnosti, století známo
 $a Pavel z Janovic a Vimperka,$d 14. století

12. Roky narození a úmrtí neznámé, neznámá léta činnosti, život v obou stoletích
$a Mistr litoměřického oltáře,$d 15./16. století

13. Výraz před Kristem se používá pro data z předkřesťanské éry a uvádí se na konci data nebo rozpětí 
dat. Výraz po Kr. se používá, pokud data zasahují obě éry:

$a Dionysios Thrax,$d asi 70-10 před Kristem
$a Seneca, Lucius Annaeus,$d asi 4 před Kristem-65 po Kristu
$a Homéros,$d 8. století před Kristem

Používání významných dat „činnosti“ (angl. „flourished“ dates, v Library of Congress zkratka fl., nyní používá 
v souladu s aplikací pravidel RDA zápis active, tvar za použití zkratky fl. se vyskytuje pouze jako odkaz viz) 
u záhlaví pro osoby žijící do roku 1900 je přijatelné v případech, kdy data vyjadřují rozpětí let působení dané 
osoby. Samostatný rok „činnosti“ se může použít pouze ve zvláštních případech – např. jestliže zdroj sám 
stanoví datum tímto způsobem nebo pokud se v případě dané osoby vyskytuje jedna publikace (nebo určitá 
událost), o níž je známo, že je jediná nebo zásadní vzhledem k danému roku.

Data narození či úmrtí, která oscilují v rozpětí několika let, jsou takto zapsána proto, že je tak uvádějí samy 
příručkové prameny.

Způsob zápisu životních dat řeší na tomto principu dotaz č. 16 v databázi Dotazy ke katalogizaci:
http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=16.
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100 $q (400 $q, 500 $q, 600 $q) – Rozpis iniciál rodného/křestního jména nebo úplnější forma 
jména (NO)

Podpole obsahuje úplnější formu jména, zapsanou v kulatých závorkách. Nemusí jít jen o rozpis iniciál, 
ale též o rozšíření o další, neuvedené jméno.
Tato úplnější forma se doplňuje tehdy, když je třeba rozlišit dvě jinak identická záhlaví, nebo tehdy, pokud 
je to vhodné (AACR 22.18A), což znamená nejčastěji tehdy, když autoritní záhlaví obsahuje iniciály 
a přitom je známé úplnější jméno. Pokud však nepotřebujeme rozlišit stejná záhlaví, nedoplňujeme:
– rozpis iniciál, které nejsou částí záhlaví,
– neužívaná rodná jména či příjmení, když záhlaví již obsahuje tato jména užívaná.
Tento způsob zpracování se týká především novodobých autorů, podrobnější popis včetně příkladů viz 
Metodika).

Úplné věcné odkazy – všeobecné informace
370 Související místo (O)
 Indikátor: nedefinován
 $a  Místo narození (NO)
 $b  Místo úmrtí (NO)
 $f  Jiné související místo (O)
 $s  Počáteční datum rozmezí (NO)
 $t  Konečné datum rozmezí (NO)
Definice a použití pole
Město, provincie, stát nebo země spojené s osobami, korporacemi a rody (rodinami). V případě použití 
podpole f je primárně míněna geografická lokace knihovny.

373 Afilace (O)
 Indikátor: nedefinován
 $a  Afilace (O)
 $s  Počáteční datum rozmezí (NO)
 $t  Konečné datum rozmezí (NO)
Definice a použití pole
Informace o skupině, s níž je osoba spojována, zahrnuje data afiliace. Pole se opakuje, je-li osoba 
spojována v různých časových obdobích s různými skupinami. 

376 Informace o rodu/rodině (O)
 Indikátor: nedefinován
 $a  Typ rodu/rodiny (O)
 $c  Dědičný titul (O)
Definice a použití pole
Doplňující informace o rodech a rodinách, včetně typu rodu a rodiny a dědičného titulu.
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Směrování a odkazy

400 – Směrování odkazu viz – osobní jméno (O)

Příklady

100 1 $a Bruntálský z Vrbna, Karel,$d 1612-1638$7 osa2011648140
400 1 $a <<z >>Vrbna Bruntálský, Karel,$d 1612-1638$0 o
400 1 $a <<z >>Wrbna Bruntálský, Karel,$d 1612-1638$0 o
400 0 $a  Karel Bruntálský z Vrbna,$d 1612-1638$0 o

100 0 $a  Karel$b II.,$c anglický a skotský král,$d 1630-1685$7 xx0008556
400 0 $a  Charles$b II.,$c king of Great Britain,$d 1630-1685$7 o

Odkazy viz jsou nepreferované formy záhlaví, odlišné od autoritního záhlaví, které směrují dotaz na 
autoritní záhlaví. Na odkazy nejsou navázány žádné bibliografické záznamy.

1. Odkazy se vytvářejí pro rozdílná jména téhož autora (AACR2 26.2A1). Patří sem např. jména z různých 
manželství a církevní jména.

Příklady

100 0  $a Klement$b VIII.,$c papež,$d 1536-1605$7 jn20000604572
400 1 $w y$a Aldobrandini, Ippolito,$d 1536-1605$0 o

100 1 $a Novák, Jan František,$d 1683-1753$7 jo2010593421
400 0 $w r$a Kristian,$d 1683-1753$0 o
400 1 $a <<z >>Chotěšova, Kristián Jáchym,$d 1683-1753$0 o

2. Odkazy se vytvářejí pro rozdílné formy téhož jména (AACR2 26.2A2). Vhodné je vytvořit odkaz tehdy, 
když se některé z prvních pěti písmen jména liší od prvních pěti v hlavním záhlaví. Patří sem např. úplnější 
formy jména, jména v jiném jazyce či pravopise, různá transliterace, ale i nepatrně pozměněná jména či 
jména vzniklá tiskovou chybou. 

Příklady

100 1  $a Schwarzenberg, Pavlína,$d 1774-1810$7 xx0030756
400 1 $a Schwarzenberg, Pauline Karoline Iris von,$c Fürstin,$d 1774-1810$0 o
400 1 $a <<z >>Arenbergu, Pavlína,$c vévodkyně$d 1774-1810$0 o
400 1 $a <<ze >>Schwarzenberku, Pavlína,$d 1774-1810$0 o

3. Odkazy se vytvářejí pro totéž jméno, řazené pod rozdílnými vstupními prvky záhlaví (AACR2 26.2A3). 
Tento druh odkazů se vytváří jen v opodstatněných případech, např. tehdy, když nelze spolehlivě rozlišit 
jméno a příjmení nebo když je více příjmení. 

Příklady

100 1  $a Kantor, Jan,$d činný 1544-1572$7 xx0090767
400 1  $a Kantor, Jan Had,$d činný 1544-1572$7 o
400 1  $a Kantor z Mostku, Jan,$d činný 1544-1572$7 o
400 1  $a Kantor u Hada, Jan,$d činný 1544-1572$7 o
400 1  $a Had, Jan Kantor,$d činný 1544-1572$7 o
400 0  $a Jan z Písku,$d činný 1544-1572$7 o

Přebíráme-li odkazy z databází zahraničních knihoven, použijeme pouze ty, které jsou pro nás relevantní, 
tzn. že dané variantní formy máme uvedeny ve vlastních dokumentech, nebo mají dostatečně odlišnou 
formu od záhlaví či ostatních odkazů. Např. nepřejímáme mechanicky desítky odkazů typu viz z Library 
of Congress či z Deutsche Nationalbibliothek v různých jazycích, s různě rozepsanými iniciálami apod.
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400 $w, 500 $w – Řídicí podpole (NO)

Přináší doplňkové informace o záhlaví. V poli je na prvním místě.
Seznam hodnot tohoto podpole, které se používají v případě personálních autorit:

d = akronym*
p = skutečné jméno
r = církevní jméno
s = jméno získané sňatkem
u = jméno za svobodna
v = pseudonym
x = společný pseudonym
y = světské jméno

*Poznámka: 
Nezaměňovat akronym (hodnota d) a iniciálové zkratky. Zkratka se skládá z jednotlivých písmen (ČR), 
která se jednotlivě vyslovují (ČéEr), zatímco akronym se skládá z počátečních písmen (UNESCO) 
a vyslovuje se jako jedno souvislé slovo. Lze jej použít např. v případech jako:
vipr – Vítězslav Praks, AON – Alfréd Otto Nedbal

400 $2 – Jazyk katalogizace a záhlaví (NO)

V případě tvorby odkazu v jiném jazyce, než je ten původní, je třeba uvést do podpole $2 kód jazyka 
katalogizace (tj. „cze“) a jazyka záhlaví (např. eng, ger ad.). Podpole neužíváme, je-li jinojazyčná forma 
příliš obecná a dá se vztáhnout k více jazykům současně.

Příklady

100 0  $a Siger z Brabantu,$d asi 1240-asi 1283
400 0  $a Sigerus de Brabantia,$d asi 1240-asi 1283$2 czelat

100 0  $a Jan ze Žatce,$d asi 1360-asi 1414
400 0  $a Johann von Saaz,$d asi 1360-asi 1414$2 czeger

Úplný seznam kódů je též na internetové adrese:
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page = fond_Priloha_Y.htm.

400 $0 – Podpole pro odkaz viz (NO)

Podpole $0 určuje pouze odkaz viz a má konstantní hodnotu o. Jde o národní podpole, nadefinované NK ČR.

500 – Směrování odkazu viz též – osobní jméno (O)

Používají se všechna podpole jako v polích 100 a 400 (kromě 0).
Odkazy viz též odkazují z jednoho autoritního záhlaví na jiné. Vytváříme je tehdy, vyskytne-li se více než 
jedna bibliografická entita, spojená s autoritou. U personálních autorit je to v případech:
– autor publikuje pod více jmény,
– autor propůjčuje své jméno jinému autorovi, který např. nemohl publikovat,
– několik autorů používá společný pseudonym.
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Poznámky, všeobecné informace, elektronické umístění a přístup

665 – Odkaz na historii záhlaví (NO)

Pole se používá pro vysvětlení vzájemných vztahů jmen mezi autoritními záhlavími (pole 100 a 500). 
Nepoužíváme je tehdy, je-li jeho informační přínos nepatrný, tj. lze-li se vše podstatné dozvědět z řídicího 
podpole $w (př. nadbytečných poznámek: “AB je pseudonym autora.”; “XY je skutečné jméno autorky.“). 
Prakticky to znamená, že poznámka není vhodná u odkazů viz též, které se vztahují k pseudonymu/
vlastnímu jménu tzv. současného autora.

Tento způsob zpracování se týká především novodobých autorů, podrobnější popis včetně příkladů viz Metodika)

667 – Neveřejná všeobecná poznámka (O)

Neveřejná, interní poznámka může obsahovat trvalé i dočasné informace. Mohou v ní být pokyny pro 
katalogizátory a doplňující informace různého druhu. 

Příklady

667  $a Zdroje DNB a BNF uvádějí odlišné datum narození 1557.

667  $a Jméno v autoritním záhlaví není pravděpodobně zapsáno ve správné transkripci.

667  $a V Library of Congress je autor zaměněn se spisovatelem knih pro děti I. Nečajevem 
(vl. jménem Jakov Solomonovič Pan) - jsou mu přiřazena jeho životní data.

667  $a V kartotéce J. Kunce je omylem připsán latinský deník Petra Žateckého „Liber Diurnus“ 
jinému autorovi, a to Petru Žitavskému, opatu zbraslavského kláštera.

670 – Zdroj nalezených informací (O)

Všechny informace, použité v záznamu, by měly být podloženy zdroji, z nichž jsme údaje čerpali. V podpoli 
$a citujeme zdroj, v podpoli $b nalezený údaj. Vyplnění podpole $b je podstatné tehdy, obsahuje-li 
daný zdroj jedinečné informace, které v ostatních zdrojích nenalezneme, nebo údaje, které byly přijaty 
do autoritního záhlaví (zvláště může-li forma jména v různých zdrojích variovat – ne/rozepsané iniciály, 
více rodných jmen, různé přepisy), případně informace, odlišné od těch, přijatých do záhlaví, např. jiná 
životní data. Aby bylo zřejmé, že jsme reprezentativní formu záhlaví převzali ze správného pramene, 
uvedeme formulaci „autoritní forma“ do podpole $b nejdůležitějšího zdroje, z nějž přebíráme hlavní 
záhlaví. 

Příklad

100 1 $a Williams, C. Kingsley$q (Charles Kingsley)
670  $a Stevenson, R. L.: The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (adaptace C. K. Williams)
670 $a LC (Names), cit. 19. 8. 2013 
 $b autoritní forma

Doporučení pro formu zápisu:

1. Monografie citujeme v případě hlavních autorů či editorů ve tvaru příjmení, křestní jméno: název knihy, 
rok vydání. U editorů uvádíme za jméno do kulaté závorky zkratku ed. V případě vedlejší autorské role 
(překladatelé, ilustrátoři atd.) uvedeme jméno i s rolí do kulatých závorek.

Příklady

670 $a Mašek, Petr: Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do   
 současnosti,  2008-2010$b autoritní forma
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670 $a  Mouchová, Bohumila (ed.): Dvojí pohled na římské dějiny, 2013

670 $a  Jordanes - Doležal, Stanislav, (ed.): Gótské dějiny; Římské dějiny, 2012

670 $a Křížové výpravy očima arabských kronikářů. (vybral a uspořádal Francesco Gabrieli , překlad  
 Josef Prokop), 2010$b datum narození
                                            

Seriály citujeme následovně – u časopisů název, ročník, rok, číslo, příp. stránku; u novin název, datum 
vydání, příp. stranu. Jde-li o elektronický zdroj, pak citujeme analogicky, jen s označením, že jde o internetový 
zdroj, např.: www(název novin), datum.

Příklady

670 $a Slavia, 65, 1996, 3, s. 415$b datum úmrtí

670 $a Vlastivědný zpravodaj Polabí, 37, 2003-2004

Články citujeme ve formě příjmení a křestního jména autora, název článku a po zkratce In: citace zdroje, 
ve kterém článek vyšel.

Příklad

670 $a Hadravová, Helena - Boldan, Kamil: Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic a astronomie. In: Sborník  
 Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie, 2007, 52(1-4), s. 25-32

2. Internetové zdroje citujeme uvedením jejich oficiálního názvu. Při citování internetového zdroje v poli 
670 se povinně do podpole $a (za název zdroje, po čárce a po slovíčku „cit.“) zapisuje datum navštívení 
webové stránky. U internetových zdrojů typu  www(…) se datum navštívení umístí až za závorku (u novin 
a časopisů až za datum vydání), a to:

– jeho zkrácením, je-li taková zkratka uvedená v oficiálním přehledu zdrojů NK ČR (viz dále) 

Příklady

670 $a BNF, cit. 15. 7. 2013

670 $a NUKAT, cit. 20. 8. 2013

670 $a www(EDIT 16), cit. 26. 8. 2013

670 $a www(VD 17), cit. 26. 8. 2013 

670 $a www(VD 16), cit. 26. 8. 2013 

– uvedením oficiálního, nezkráceného, názvu dané stránky

Příklady

670 $a www(Česká zemědělská univerzita v Praze), cit. 15. 8. 2013 - nikoli www(ČZU)

670 $a www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 15. 8. 2013

670 $a www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 15. 8. 2013

670 $a www(The Endicott Studio Journal of Mythic Arts), cit. 15. 8. 2013

670 $a www(Irish Writers Online), cit. 15. 8. 2013
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– osobní stránky citujeme: www(osobní stránka), příp. www(oficiální stránka)

V případě wikipedie citujeme ve tvaru: www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 15. 8. 2013, pokud se 
hlavní záhlaví autoritního záznamu shoduje s názvem příslušné wikipedie, v opačném případě citujeme 
viz příklad níže.
 
Příklad
100 1 $a Osterwald, Jean-Rodolphe, $d 1687-1764
670 $a www(Wikipedia, the free encyclopedia - Jean-Frédéric Osterwald), cit. 22. 8. 2013
 $b biografické údaje, data

Jako doplňující informaci můžeme k internetovému zdroji v poli 670 uvést za jistých podmínek přímo 
URL adresu elektronického umístění (viz dále pole 856). 

Příklad na kombinaci internetových zdrojů:

100 1 $a Neu, Johann Christian,$d 1668-1720
400 1  $a Neu, Joannes Christianus,$d 1668-1720
400 1  $a Nevius, Johannes Christianus,$d 1668-1720
670 $a DNB, cit. 15. 8. 2013 $b autoritní forma, odkaz viz, data
670 $a www(CERL Thesaurus), cit. 15. 8. 2013 $b biografické údaje, odkaz viz

Přehled některých užitečných zdrojů – jak knižních, tak internetových – je k dispozici spolu se závazným 
způsobem jejich citace a URL adresami na:
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_citace.htm
Přehled je průběžně revidován a rozšiřován.

675 – Zdroj prověřovaný s negativním výsledkem (NO)

Důvod pro zápis zdrojů, v nichž jsme informaci nenalezli, nastává nejčastěji tehdy, když jde o důležitý 
zdroj, u nějž by se dalo opodstatněně předpokládat, že v něm požadovanou informaci nalezneme (např. 
německý autor nenalezený v DNB). Ušetříme tím i práci dalším katalogizátorům, kteří by mohli strávit 
zbytečný čas prohledáváním takových zdrojů.
Toto pole je neopakovatelné! Tzn., že na rozdíl od pole 670 se všechny negativní zdroje píší do 
opakovatelných podpolí $a v rámci jednoho pole.

Příklad

675  $a  DNB, cit. 26. 8. 2013; $a BNF, cit. 26. 8. 2013 

678 – Biografické nebo historické údaje (O)

Pole má pevně daný indikátor s hodnotou 0 na první pozici.
Biografická poznámka obsahuje stručné informace o oboru působnosti a publikačních oborech autora, 
případně důležité údaje osobního charakteru (zejména, jde-li o autoritu-předmětové heslo).

Forma poznámky
U českých autorů vypadá šablona poznámky takto:

Narozen(a)……v(e)……, zemřel(a)……v(e)….…. Profese, specializace, obory působení a publikační obory. 
Další informace.

Př.: Narozen 10. 7. 1583 v Praze, zemřel asi 1640 ve Freiberku (Německo). Historik, práce z oboru.

U zahraničních autorů nepíšeme do poznámky životní data. Můžeme tak učinit jen v opodstatněných 
případech, např. najdeme-li více autorů stejného jména i data narození a my z nich zakládáme autoritní 
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záznam jen u jednoho, zapíšeme do poznámky přesné datum, které nám později může usnadnit práci, 
pokud budeme do báze zakládat tyto další autory. Na začátek poznámky uvedeme státní příslušnost 
(národnost) autora:

Státní/národnostní příslušnost, profese, specializace, publikační obory. Další informace.

Př.: Německý teolog a filozof, člen řádu jezuitů.

Poznámku formulujeme stručně, výstižně a stylisticky správně. Není vhodné psát poznámky typu „Práce 
z oboru logika“. Jsou-li veškeré informace, které máme k dispozici, pouze autorovy publikace bez bližších 
údajů o něm, napíšeme alespoň „Autor publikací [příp. článků, dizertační práce, či nejobecněji prací] 
z oboru logiky“.
Nemáme-li tedy v příručkových pramenech o osobě dostatek informací, vycházíme při psaní poznámky 
ze samotné publikační činnosti. I zde můžeme získat relativně přesné informace, kterých bychom se 
měli držet. Napsal-li autor např. učebnici arabštiny pro jazykové školy, napíšeme to takto do poznámky 
a vyvarujeme se generalizací jako „jazykovědec“ nebo „orientalista“.

V případě použití geografických lokalit ležících mimo území ČR by v závorce za lokalitou měl být uveden 
stát, na kterém se nyní uvedená lokalita nachází. 

V některých případech je určení národnosti nemožné či sporné, v takových případech se snažíme 
o určení místa působnosti či používaného jazyka, aby byla z těchto informací zřejmá korelace mezi 
použitým zdrojem pro verifikaci záhlaví a obsahem biografické poznámky, případně obsahem pole 370.

Příklady

100 1 $a Komenský, Jan Amos,$d 1592-1670
678 0 $a Narozen 28. 3. 1592 v Nivnici nebo Uherském Brodě, zemřel 15. 11. 1670 v Amsterdamu  
 (Nizozemí). Pedagog, českobratrský teolog.

100 1  $a Melantrich z Aventina, Jiří,$d 1511-1580
678 0 $a Narozen v roce 1511 v Rožďalovicích, zemřel 19. 11. 1580 v Praze. Nakladatel a tiskař.

100 1  $a Voglhueber, Joseph,$d činný 1787-1789
678 0 $a Rakouský právník.

100 1  $a Gučetić, Nikola Vitov,$d 1549-1610
678 0 $a Teolog, filosof a básník, též politik. Narozen v Dubrovníku (Chorvatsko), působil v Perugii  
 (Itálie).

100 1  $a Strauß, Friedrich von,$d 1683-1703
678 0 $a Právník působící na univerzitě v Halle (Německo).

100 1  $a Zennegg, Christoph,$d 1666-1712
678 0 $a Člen řádu jezuitů. Autor německy psané publikace vydané ve Vídni (Rakousko).

Příklady, kdy je vhodné uvést detailnější údaje a údaje osobního charakteru:

100 1 $a Sessa, Melchiorre,$d činný 1555-1566
678 0 $a Italský nakladatel a tiskař z benátské tiskařské rodiny Sessa, druhý svého jména, syn 

Melchiorra Sessy sr., bratr Giovanniho Battisty jr. a Giovanniho Bernarda. Činný v Benátkách 
v letech 1555-1578, sám v letech 1565-1566, jinak se svými bratry nebo dalšími benátskými 
tiskaři (Domenico Nicolini da Sabbio, Francesco Rampazetto, Comin da Trino).
(Rodinní příslušníci zmíněni kvůli přehlednosti ve stejných jménech.)
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100 1 $a Pseudo-Mesuë,$d asi 925-1015
678 0 $a Křesťanský lékař, žijící v Malé Asii. Pod jeho jménem napsal ve 13. století neznámý latinský 

autor lékárnickou příručku Grabadin.
(Vysvětlení autorství zabraňuje jeho nesprávnému pochopení.)

Jména rodů a rodin
U rodů vypadá šablona poznámky takto:

Státní/územní příslušnost – titul rodu. Další informace.

Př.: Portugalský šlechtický rod, od r. 1740 sídlící v českých zemích.

U rodin je šablona poznámky tato:

Státní příslušnost – profese – místo působení, příp. uvedení významného člena rodiny.

Př.: Rodina italských knihtiskařů.
Př.: Rodina prezidenta T. G. Masaryka.

Stejně jako u osobních jmen, ani v případě českých rodů a rodin neuvádíme v poznámce státní 
příslušnost.

Příklady

100 3 $a Ficquelmont (rod)
678 0 $a Rakouský šlechtický rod.

100 3 $a Turno (rod)
678 0 $a Polský zemanský rod.

100 3 $a Obrenovići (rod)
678 0 $a Srbská knížecí a královská dynastie.

100 3 $a Tokugawa (rod)
678 0 $a Japonský rod patnácti šógunů, kteří vládli v éře Edo (1603-1867).

100 3 $a Sanson (rodina)
678 0 $a Rodina francouzských katů.

100 3 $a Theimerovi (rodina)
678 0 $a Rodina rychtářů v obci Samotišky na Olomoucku.

856 – Elektronické umístění a přístup (O)

Pole obsahuje dva indikátory. Na první pozici se obvykle uvádí hodnota 4, která označuje, že přístup 
k elektronickému zdroji probíhá pomocí HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Indikátor na druhé pozici má 
hodnotu 2, která označuje souvislost mezi elektronickým zdrojem a popisnou jednotkou.

Jako první v pořadí v poli 856 je podpole $3, které blíže určuje povahu dokumentu. Do tohoto podpole se 
zapisuje text, který se zobrazí před adresou elektronického zdroje v podpoli $u.
Doporučenou podobu textů ke konkrétním typům citovaných elektronických zdrojů najdete v elektronické 
podobě této příručky na webu Portálu národních autorit (http://autority.nkp.cz/jmenne-autority/metodicke-
materialy/metodika-tvorby-personalnich-autorit-marc-21). 

Podpole $u obsahuje přímý link na webovou stránku, na níž se nacházejí informace zdroje, uvedeného 
v poli 670. 
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Není vhodné užívat tento druh citace pro všechny webové adresy, a to z důvodů:

−	 samotné pole 670 je dostatečně informativní, jde o zdroje typu databází, encyklopedií, slovníků, 
institucí (knihovny, ministerstva…), internetových vydání periodik,

−	 je důvod domnívat se, že stránka bude v dohledné době přesunuta/odstraněna, a link by byl 
nefunkční,

−	 stránka používá dynamické html a její adresa se při každém přístupu mění.

URL zdroj musí být stabilní, tzn., že se na danou adresu můžeme dostat kdykoli z kteréhokoli počítače. 
U adres s jednoduchou html strukturou to není těžké odhadnout, u jiných se setkáme s tím, že fungují pouze 
jednou. Nejsme-li si jisti, jaký druh adresy máme, vyzkoušíme jej tak, že si řádek s adresou zkopírujeme, 
zavřeme prohlížeč, znovu jej otevřeme a adresu vložíme a počkáme, zdali se načte stejná stránka.
Vyvarujeme se raději příliš dlouhých, několikařádkových adres a odkazujeme-li na připojené soubory, 
které se primárně otevírají nějakým jiným programem, než je prohlížeč – nejčastěji jde o soubory *.doc 
a *.pdf – upozorníme na to ve zvláštním podpoli (viz dále).

Ve dvojici polí 670 a 856 pole 670 podává obecnou informaci, zatímco pole 856 tuto informaci specifikuje 
a odkazuje na zcela konkrétní umístění.
Pole 670 se může vyskytovat samostatně, zatímco pole 856 k němu podává doplňující informaci 
a samostatně existovat nemůže.

Příklady

670   $a www(Obec překladatelů), cit. 29. 8. 2013 
856 42  $u http://www.obecprekladatelu.cz/D/DoruzkaLubomir.htm

670    $a www(Jazz in Belgium), cit. 29. 8. 2013
856 42  $u http://www.jazzinbelgium.com/musician/hein.van.de.geyn

670    $a www(ArtMuseum.cz), cit. 29. 8. 2013
856 42  $u http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=580 

Obzvláště vhodné je použít pole 856 v případě osobních a oficiálních stránek, které jsou v poli 670 
popsány velmi obecně. Jedná-li se o osobu s častým jménem, mohly by nastat těžkosti při pokusech 
o nalezení požadovaných informací.
Používáme-li více než jeden internetový zdroj spolu s polem 670 i v poli 856, citujeme v podpoli $z pole 
856 příslušnou adresu názvem, abychom věděli, ke kterému zdroji daný odkaz náleží.

Příklady

670  $a www(Kortbiografier over personer tilknyttet Vatikanet)
670  $a www(Životopisy online)
856 42  $u http://www.katolsk.no/utenriks/personer/ratzinger/
 $z Kortbiografier over personer tilknyttet Vatikanet
856 42  $u http://zivotopisyonline.cz/benedikt-xvi.php
 $z Životopisy online

Pole 856 můžeme použít i pro zpřístupnění dalších elektronických formátů, dosažitelných přes HTTP, např. 
obrázků, nejčastěji ve formátech *.jpg a *.gif. V těchto případech je potřeba pole 856 rozšířit o některé 
podpole s doplňujícími informacemi, např.:
  $y   následuje za podpolem $u, jde o text odkazu, který se zobrazí místo URL, jehož obsah reprezentuje.

Příklad
856 42  $u http://www.nndb.com/people/062/000031966/klima-sm.jpg
 $y portrét
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Národní pole 

906 – Interní údaje o zpracování (O)

Příklad

906 $a oz20130902 
 $b lisi 
 $c Záhlaví - datum narození, biografická poznámka - doplnění, zdroj - další výskyt

Z tohoto pole můžeme vyčíst, který katalogizátor do záznamu zasáhl, kdy to bylo a jaké změny provedl.
$a – dvoumístná zkratka, udávající způsob zpracování (stavový kód), za níž následuje osmimístné 
datum (RRRRMMDD)

Stavové kódy (viz též na adrese http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_9xxaut.htm):

1) používané ONJA NK ČR:

br  založení nového záznamu online (bez revize)
vx  revize věcná (záznamy z NKC)
fx  revize formální (záznamy z NKC)
vr  revize věcná (záznamy přišlé odjinud)
fr  revize formální (záznamy přišlé odjinud)
vh  revize v případě neúspěšného hledání v pramenech
oz  oprava záhlaví v existujícím záznamu (používá se, i když se provádí navíc jiná oprava)
op  oprava, doplnění jiné než záhlaví
zr  zrušení záznamu
co  přidání interního pole COR pro opravu

2) používané jinými knihovnami nebo odděleními NK ČR:

za  založení záznamu online
ko  kontrola lokálním supervizorem
no  návrh opravy stávajícího záznamu
im  dávkový import (přiděluje OKS)
oc  oprava pole 001 v případě duplicity (přiděluje OKS)

$b – podpis katalogizátora

$c – druh opravy/doplnění – rozepisujeme jej slovně

909 – Provenience (NO)

Pole vytváříme pouze u „českých“ osob a zapisujeme do něj konstantně CZ.

960 Poznámka k historii knihovny (O)
 Indikátor: nedefinován 
 $a  Volný text poznámky (O)

Definice a použití pole
Volné textové pole sloužící k popisu zejména geografické historie knihovního souboru definovaného na 
základě provenienčních či vlastnických značek (práv). 
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KORPORACE

Přehled polí a podpolí autoritního záznamu pro korporace ve formátu MARC 21

Návěští

Kontrolní pole a identifikační kódy
001  Kontrolní číslo (NO) 
003 Identifikátor kontrolního čísla (NO)
005 Datum posledního zpracování (NO)
008 Údaje pevné délky (NO) 
040 Zdroj katalogizace (NO)
 $a  Agentura zajišťující původní katalogizaci (NO)
 $b  Jazyk katalogizace (NO)
 $c  Agentura převádějící záznam do strojové podoby (NO)
 $d  Modifikující agentura (O) 

Záhlaví
110 Záhlaví – jméno korporace (NO)
 1. indikátor: 0 = Invertovaná forma jména
  1 = Jméno jurisdikce
  2 = Jméno v přímém pořadí
 2. indikátor: nedefinován 
 $a  Jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek (NO)
 $b  Podřízená složka (O)
 $n  Číslo (pořadí) akce (O)  
 $d  Datum konání akce (O)
 $c  Místo konání akce (NO)
 $7  Kontrolní číslo (NO) 

111 Záhlaví – jméno akce (NO)
 1. indikátor: 0 = Invertovaná forma jména
  1 = Jméno jurisdikce
  2 = Jméno v přímém pořadí 
 2. indikátor: nedefinován
 $a  Jméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek (NO)
 $n  Číslo (pořadí) akce (O) 
 $d  Datum konání akce (O)
 $c  Místo konání akce (NO)
 $e  Podřízená složka (O)
 $7  Kontrolní číslo (NO)

Směrování a odkazy
410 Odkaz viz – jméno korporace (O) 
 1. indikátor: 0 = Invertovaná forma jména
  1 = Jméno jurisdikce
  2 = Jméno v přímém pořadí 

2. indikátor: nedefinován
 $a  Jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek (NO)
 $b  Podřízená složka (O)
 $n  Číslo akce (O)  
 $d  Datum konání akce (O)
 $c  Místo konání akce (NO)

$2  Jazyk katalogizace (NO) 
$0  o (NO) 
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411 Odkaz viz – jméno akce (O) 
 1. indikátor: 0 = Invertovaná forma jména
  1 = Jméno jurisdikce
  2 = Jméno v přímém pořadí 

2. indikátor: nedefinován
$a   Jméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek (NO)

 $n  Číslo akce (O)  
 $d  Datum konání akce (O)
 $c Místo konání akce (NO)
 $e  Podřízená složka (O)

$2  Jazyk katalogizace (NO) 
$0  o (NO) 

510 Odkaz viz též – jméno korporace (O)
1. indikátor: 0 = Invertovaná forma jména

  1 = Jméno jurisdikce
  2 = Jméno v přímém pořadí 

2. indikátor: nedefinován
$w  Řídící podpole (NO): a = dřívější záhlaví b = novější záhlaví
$a  Jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek (NO)

 $b  Podřízená složka (O)
 $n  Číslo akce (O)  
 $d  Datum konání akce (O)
 $c  Místo konání akce (NO)
 $7  Kontrolní číslo (NO)

511 Odkaz viz též – jméno akce (O) 
 1. indikátor: 0 = Invertovaná forma jména
  1 = Jméno jurisdikce
  2 = Jméno v přímém pořadí

2. indikátor: nedefinován
$w  Řídící podpole (NO): a = dřívější záhlaví b = novější záhlaví
$a  Jméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek (NO)

 $n  Číslo akce (O)  
 $d  Datum konání akce (O)
 $c Místo konání akce (NO)
 $e  Podřízená složka (O)
 $7  Kontrolní číslo (NO)

Poznámky, všeobecné informace, elektronické umístění a přístup
665 Odkaz na historii záhlaví (NO) 
 $a  Odkaz na historii záhlaví (O)
667 Neveřejná všeobecná poznámka (O) 
 $a  Neveřejná všeobecná poznámka (NO)
670 Zdroj nalezených informací (O) 

$a  Zdroj citace (NO)
$b  Nalezená informace (NO)

675 Zdroj prověřovaný s negativním výsledkem (NO) 
 $a  Citace zdroje (O)
678 Biografické nebo historické údaje (O) 
 Indikátor: 0 = Biografický koncept

$a   Biografické nebo historické údaje (O)
680 Veřejná všeobecná poznámka (O)  
 $i  Vysvětlující text (O)
 $a  Záhlaví či zpřesnění (O)
682 Informace o zrušeném záhlaví (NO)
 $i  Vysvětlující text (O) 
 $a  Náhrada záhlaví (O)
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856 Elektronické umístění a přístup (O)
 1. indikátor (Způsob zpřístupnění):  4 (HTTP)
 2. indikátor (Vzájemný vztah):  2 (Související zdroj)
 $3  Bližší určení dokumentu (Návěští) (NO) 
 $u  Adresa elektronického zdroje (O)
 $z  Poznámka pro uživatele (O)
 $4  N (NO)

Národní pole

906 Interní údaje o zpracování (O)
$a  Stavový kód a datum
$b  Podpis katalogizátora
$c  Druh opravy/doplnění 

909 Provenience (NO)
 $a  Kód provenience

Poznámka 1: (O) a (NO) značí opakovatelné nebo neopakovatelné pole/podpole.

Poznámka 2: Pokud má některé pole oba indikátory nedefinovány, nejsou tyto indikátory v přehledu 
uváděny.

960 Poznámka k historii knihovny (O)
 $a  Text poznámky
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008 – Údaje pevné délky 

Pole obsahuje 40 znakových pozic, které poskytují informace o záznamu jako celku nebo o specifických 
aspektech záhlaví 110, 111 a směrování odkazů 410, 411 a 510, 511. 
V autoritních záznamech pro korporace se vždy vyplňuje 28. pozice, která je vyhrazena pro typ vládní 
agentury. Podle typu korporace je třeba rozhodnout, zda se jedná o vládní agenturu (a pokud ano, tak na 
jaké úrovni) a zvolit příslušný kód.

28. pozice = typ vládní agentury - =  nejedná se o vládní agenturu
 f =  federální (národní)
 s =  státní, provinční, územní atd.
 a =  autonomní
 l =  lokální
 i =  mezinárodní/mezivládní
 c =  multilokální 
 z =  jiný 

Příklad

008  010710|n|acnnnaabn----------fn-a|a------
110 1  $a České království. 
   $b Komorní soud
 

Záhlaví

Poznámka: Problematikou tvorby korporativního záhlaví se podrobně zabývá především kapitola 24 
AACR2R „Korporativní záhlaví“. 
České interpretace k této kapitole uvádí materiál, který existuje v tištěné podobě pod názvem 
AACR2R/UNIMARC : schválené české interpretace ke kapitolám 23 a 24 AACR2R (Praha 
: Národní knihovna ČR, 2002) nebo v elektronické formě pod názvem Korporativní záhlaví 
ve jmenném a věcném zpracování I., II., III. na adresách 
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_korpor_marc_1.htm (1. část), http://www.
nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_korpor_marc_2.htm (2. část) a http://www.nkp.cz/
pages/page.php3?page=fond_korpor_marc_3.htm (3. část). 
(Poznámka: V textu pro tyto materiály používám souhrnné označení „České interpretace“.)
Řešení některých problémů tvorby korporativních záhlaví lze také nalézt v Databázi 
katalogizačních dotazů Národní knihovny ČR na adrese http://katdotaz.nkp.cz .

110 – Záhlaví – jméno korporace 

1. indikátor 
Tento indikátor rozlišuje tři formy jména
0 = Invertovaná forma jména 

Obvykle se nepoužívá.

1 = Jméno jurisdikce 
Používá se při tvorbě záhlaví pro státní/správní orgány a organizace a státní činitele (viz AACR2R – 
pravidlo 24.17-24.26).

Příklady

110 1  $a Slezsko.
 $b Zemský sněm
 $7 olak2008419429
410 2  $a Slezský zemský sněm
410 2  $a Zemský sněm slezský
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110 1  $a České království.
 $b Komorní soud
 $7 kn20050503084
410 2  $a Komorní soud český

2 = Jméno v přímém pořadí
Používá se při tvorbě záhlaví pro korporace, které se nezapisují pod jménem jurisdikce, ale pod 
jménem korporace v přímém pořadí (tj. pro většinu korporativních záhlaví).

Příklady

110 2  $a Katolická církev
   $7 kn20010710145
410 2  $a Církev římskokatolická
   $0 o
410 2  $a Ecclesia Catholica
   $2 czelat
   $0 o

110 2  $a Premonstráti
   $7 ko2002148877
410 2  $a OPraem
   $2 czelat
   $0 o
410 2  $a Ordo Canonicorum Regularium Praemonstratensis
   $2 czelat
   $0 o
410 2  $a Řád premonstrátů
   $0 o

Podpole $a - Jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek
V tomto podpoli se uvádí jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek záhlaví. 
Jméno korporace se ve vstupním prvku uvádí ve formě, pod kterou je korporace běžně identifikována, 
a zapisuje se v jazyce korporace. 
Forma jména jurisdikce se ověřuje v souboru geografických autorit (používá se česká forma jména, pokud 
je obecně užívána) - více informací o souboru geografických autorit na adrese: 
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_geogr_autor.htm

Ke jménu lze, podle potřeby, připojit kvalifikátor, který se uvádí v českém jazyce do kulaté závorky. 
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Nejčastěji se používají tyto dva druhy kvalifikátorů: 

1. Obecný kvalifikátor se užívá zejména v případě, kdy není ze jména korporace zřejmé, že se jedná 
o korporaci a jméno je zaměnitelné (např. s personálním nebo geografickým jménem, věcným 
termínem apod.).

Příklady

110 2  $a Dědicové Štěpána Byliny (firma)
   $7 ko2011625991
410 2  $a Bylina, Štěpán, dědicové (firma)
410 2  $a Erben Steffan Bilina (firma)

110 2  $a Aventinum (nakladatelství)
   $7 ko2002150852

110 2  $a Klášter Rosa coeli
   $7 mzk2007378562
410 2  $a Růže nebeská (klášter)

2. Kvalifikátor místa se uvádí především jako rozlišující prvek u více korporací, jejichž jména jsou shodná 
nebo snadno zaměnitelná. 
Tento kvalifikátor se, podle „Českých interpretací“, dále povinně uvádí u pěti typů českých korporací: 
galerie, muzea, knihovny, nemocnice, základní a střední školy (u těchto typů korporací pozor na 
výjimky, kdy je geografické jméno gramaticky nedílnou součástí jména korporace a kvalifikátor se 
nepřipojuje, např. „Muzeum hlavního města Prahy“ – více viz „České interpretace“).
Forma kvalifikátoru místa se vždy ověřuje v souboru geografických autorit.

Příklady

110 2  $a Klášter benediktinů (Svatý Jan pod Skalou, Česko)
   $7 kn20050208003

110 2  $a Klášter augustiniánů (Česká Lípa, Česko)
   $7 xx0123515

110 2  $a Rezidence piaristů (Brandýs nad Labem, Česko)
   $7 kn20080624009

110 2  $a Jezuitská rezidence (Košumberk, Česko)
   $7 ko2010557960

110 2  $a Kolej redemptoristů u sv. Kajetána (Praha, Česko)
   $7 ko2010557982

110 2  $a Kolej sv. Bernarda (Praha, Česko)
   $7 xx0155136
 
110 2  $a Klášter servitů (Praha, Česko)
   $7 xx0148729
410 2  $a Konvent servitů (Praha, Česko)
   $0 o

Podpole $b - Podřízená složka
Toto podpole se používá pro podřízené a související korporace zapisované v podřízeném vztahu – viz 
pravidlo 24.13 AACR2R, pro zápis státních/správních orgánů a organizací a státních činitelů – viz pravidlo 
24.17-24.26 AACR2R a pro akce zapisované v podřízeném vztahu ke korporaci (více viz Poznámka pro 
podpole $n). Jméno podřízené složky se uvádí v jazyce korporace.
Podřízená složka v podpoli $b je od vstupního prvku v podpoli $a vždy oddělena tečkou. 
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U korporací se složitější hierarchickou strukturou se v záhlaví použije opakovaný výskyt podpole 
$b a jednotlivá podpole $b se rovněž oddělí tečkou. (Pozor! U některých korporací lze mezičlánky 
v hierarchické struktuře v záhlaví vynechat – více viz „České interpretace“). 
Ke jménu podřízené složky lze, podle potřeby, připojit kvalifikátor, který se uvádí v českém jazyce do kulaté 
závorky (více viz Kvalifikátor u podpole $a).

Příklad

110 2 $a Katolická církev.
 $b Farní úřad (Sedlec-Prčice, Česko)
 $7 kn20090612009
410 2 $a Katolická církev.
 $b Fara při kostele sv. Jeronýma (Sedlec-Prčice, Česko)
410 2 $a Fara při kostele sv. Jeronýma (Sedlec-Prčice, Česko)

Podpole $7 - Kontrolní číslo 
Podpole obsahuje kontrolní číslo, které je shodné s obsahem pole 001.

Směrování a odkazy

410 – Odkaz viz – jméno korporace 

Toto pole obsahuje nepreferovanou (vyloučenou) formu jména korporace (např. zkratku, jinojazyčnou 
variantu jména, chybnou, ale používanou formu jména apod.) a směruje ji na autoritní záhlaví 
v poli 110.

1. indikátor 

Tento indikátor rozlišuje tři formy jména:
0 = Invertovaná forma jména 

Obvykle se nepoužívá.

1 = Jméno jurisdikce
Používá pro zápis odkazu typu viz, v němž je jméno korporace zapsáno pod jurisdikcí.

Příklad 

110 2     $a Zemský cukrovarnický spolek pro Království české
           $7 kn20100422009
410 1    $a České království.
             $b Zemský cukrovarnický spolek
             $0 o 

2 = Jméno v přímém pořadí
Tato forma se používá nejčastěji. Je určena pro zápis odkazu typu viz, ve kterém se jméno 
korporace nezapisuje pod jménem jurisdikce, ale pod jménem korporace v přímém pořadí.

Příklady

110 2  $a Zbraslavský klášter
   $7 xx0138320
410 2  $a Klášter cisterciáků (Zbraslav, Praha, Česko)
 $0 o 
410 2  $a Aula Regia (Zbraslav, Praha, Česko)
 $0 o 
410 2  $a Cisterciácký klášter (Zbraslav, Praha, Česko)
 $0 o 
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110 2  $a Klášter cisterciáků (Vyšší Brod, Česko).
   $b Knihovna
   $7 ko2003164472
410 2  $a Knihovna kláštera Vyšší Brod 
   $0 o 

110 2  $a Knihovna Kinských (Praha, Česko)
   $7 kn20130701012
410 2  $a Národní muzeum (Praha, Česko).
   $b Knihovna.
   $b Oddělení rukopisů a starých tisků.
   $b Knihovna Kinských
   $0 o 
410 2  $a Palácová knihovna knížat Kinských (Praha, Česko)
   $0 o 

Podpole $a - Jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek
V tomto podpoli se uvádí jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek odkazu viz.

Podpole $b - Podřízená složka
Toto podpole se používá pro odkaz typu viz, který má formu jména korporace (případně akce – více viz 
Poznámka pro podpole $n v poli 110) zapsané v podřízeném vztahu k nadřízené korporaci nebo jurisdikci. 
Podřízená složka v podpoli $b je od vstupního prvku v podpoli $a vždy oddělena tečkou. Pokud se v poli 
410 použije opakovaný výskyt podpole $b (u korporací se složitější hierarchickou strukturou), jednotlivá 
podpole $b se rovněž oddělí tečkou.
Ke jménu podřízené složky lze, podle potřeby, připojit kvalifikátor, který se uvádí v českém jazyce do kulaté 
závorky (více viz Kvalifikátor u podpole $a v poli 110).

Příklad

110 2  $a Knihovna Kinských (Praha, Česko)
   $7 kn20130701012
410 2  $a Národní muzeum (Praha, Česko).
   $b Knihovna.
   $b Oddělení rukopisů a starých tisků.
   $b Knihovna Kinských
   $0 o 
410 2  $a Palácová knihovna knížat Kinských (Praha, Česko)
   $0 o 

510 – Odkaz viz též – jméno korporace 

Pole obsahuje jméno související korporace (nejčastěji jde o dřívější nebo novější podobu jména při 
změně názvu korporace) a směruje ho na záhlaví souvisejícího autoritního záznamu. Forma jména 
korporace v poli 510 je vždy totožná s autoritní podobou jména korporace v záhlaví souvisejícího 
autoritního záznamu. 
Pro vysvětlení vzájemných vztahů mezi autoritním záhlavím a odkazy viz též, zejména u „českých“ 
korporací, se doporučuje použít poznámku v poli 665. 

Příklad

110 2  $a Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských 
$7 ko2012685524

510 2 $w b
$a Občanská tiskárna v Brně
$7 kn20050504111

665  $a Novější název: Občanská tiskárna v Brně (od r. 1919).
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1. indikátor 
Viz 1. indikátor v poli 110

Podpole $w – Řídící podpole
a = dřívější záhlaví
b = novější záhlaví
Podpole umožňuje směrování na dřívější záhlaví (kód „a“) nebo na novější záhlaví (kód „b“). V poli 510 se 
toto podpole uvádí na prvním místě před vstupním prvkem v podpoli $a.

Podpole $a - Jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek
Viz Podpole $a v poli 110.

Podpole $b - Podřízená složka
Viz Podpole $b v poli 110.

Podpole $n - Číslo (pořadí) akce
Viz Podpole $n v poli 110.

Podpole $d - Datum konání akce
Viz Podpole $d v poli 110.

Podpole $c - Místo konání akce
Viz Podpole $c v poli 110.

Podpole $7 - Kontrolní číslo 
Podpole obsahuje kontrolní číslo, které je shodné s obsahem podpole $7 v poli 110 (a s obsahem pole 001) 
u souvisejícího autoritního záznamu. 

Příklad 

110 2  $a Klášter augustiniánů (Nové Město, Praha, Česko)
$7 kn20041020006

510 2  $a Chorobinec na Karlově (Praha, Česko)
$7 kn20091119002

665  $a V r. 1785 byl klášter zrušen a později zde byl otevřen chorobinec (1791-1955?). 

Poznámky, všeobecné informace, elektronické umístění a přístup

665 – Odkaz na historii záhlaví
Podpole $a - Odkaz na historii záhlaví
Tato poznámka se používá pro vysvětlení vzájemných vztahů mezi autoritním záhlavím a odkazy viz též 
(pole 110 a 510 nebo 111 a 511), zejména u „českých“ korporací a akcí. 
Pozor, pole je neopakovatelné! Pokud je třeba použít více takových poznámek v jednom autoritním 
záznamu, lze opakovat podpole $a.

Příklad

110 2  $a Jezuitská tiskárna (Praha, Česko)
$7 ko2008464138

510 2 $w b
$a Klementinská tiskárna
$7 xx0100843

665  $a Korporace působila pod tímto názvem v letech 1635-73. Novější název: Klementinská   
 tiskárna 1773-76.
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667 – Neveřejná všeobecná poznámka

Neveřejná, interní poznámka může obsahovat trvalé i dočasné informace. Mohou v ní být pokyny pro 
katalogizátory a doplňující informace různého druhu. 

Příklad

667  $a Jméno korporace v záhlaví není pravděpodobně zapsáno ve správné transkripci.

675 – Zdroj prověřovaný s negativním výsledkem

V tomto poli se uvádí zdroj, v němž nebyla informace nalezena, používá se tehdy, je-li to přínosné a ušetří 
to práci dalším katalogizátorům. Např. u korporací je užitečné prostřednictvím pole 675 informovat 
o skutečnosti, že ověřovaná korporace nebyla nalezena v souboru autorit LC Names, protože se jedná 
o základní zdroj ověřování autoritní formy jmen všech zahraničních korporací.
Toto pole je neopakovatelné! Tzn., že na rozdíl od pole 670 se všechny negativní zdroje píší do 
opakovatelných podpolí $a v rámci jednoho pole.

Příklad

675  $a LC (Names), cit. 26. 8. 2013

678 – Biografické nebo historické údaje

Pole má pevně daný indikátor s hodnotou 0 na první pozici.
Toto pole obsahuje biografické, historické či další informace o záhlaví v poli 110 záznamu pro 
autorizované záhlaví. Poznámka se zapisuje ve formě vhodné ke zveřejnění.

Příklad

110 2  $a Knihovna Kinských (Praha, Česko)
$7 kn20130701012

678 0   $a Soukromá palácová knihovna vznikla na počátku 19. století, v r. 1945 byla původním majitelům  
   zkonfiskována a stala se součástí Knihovny Národního muzea (nyní sídlí ve svém původním  
   interiéru v paláci Kinských na Staroměstském náměstí).

680 – Veřejná všeobecná poznámka

Toto pole obsahuje poznámku poskytující všeobecné informace o záhlaví v poli 110, pro kterou nebylo 
definováno samostatné pole (jako např. pole 665 nebo pole 678). Používá se např. při upozornění na 
záhlaví pro jinou korporaci se snadno zaměnitelným názvem a zapisuje se ve formě vhodné ke zveřejnění 
(všeobecná poznámka, která nemá být zveřejněna, se zapisuje do pole 667).

Podpole $i - Vysvětlující text
Toto podpole obsahuje text veřejné všeobecné poznámky.

Podpole $a - Záhlaví či zpřesnění
Podpole obsahuje záhlaví, ke kterému se vztahuje text poznámky v podpoli $i.

Příklad 

110 2  $a Kostel sv. Salvátora (Praha, Česko)
 $7 kn20081029004
410 2  $a Kostel sv. Salvátora (Praha, Česko : evangelický)
680  $i Nezaměňovat s:
 $a Kostel Nejsvětějšího Salvátora (Praha, Česko)
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856 – Elektronické umístění a přístup (O)

Pole obsahuje dva indikátory. Na první pozici se obvykle uvádí hodnota 4, která označuje, že přístup 
k elektronickému zdroji probíhá pomocí HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Indikátor na druhé pozici má 
hodnotu 2, která označuje souvislost mezi elektronickým zdrojem a popisnou jednotkou.

Jako první v pořadí v poli 856 je podpole $3, které blíže určuje povahu dokumentu. Do tohoto podpole se 
zapisuje text, který se zobrazí před adresou elektronického zdroje v podpoli $u.
Doporučenou podobu textů ke konkrétním typům citovaných elektronických zdrojů najdete v elektronické 
podobě této příručky na webu Portálu národních autorit (http://autority.nkp.cz/jmenne-autority/metodicke-
materialy/metodika-tvorby-personalnich-autorit-marc-21). 

Podpole $u obsahuje přímý link na webovou stránku, na níž se nacházejí informace zdroje, uvedeného 
v poli 670. 
Není vhodné užívat tento druh citace pro všechny webové adresy, a to z důvodů:

−	 samotné pole 670 je dostatečně informativní, jde o zdroje typu databází, encyklopedií, slovníků, 
institucí (knihovny, ministerstva…), internetových vydání periodik,

−	 je důvod domnívat se, že stránka bude v dohledné době přesunuta/odstraněna, a link by byl 
nefunkční,

−	 stránka používá dynamické html a její adresa se při každém přístupu mění.

URL zdroj musí být stabilní, tzn., že se na danou adresu můžeme dostat kdykoli z kteréhokoli počítače. 
U adres s jednoduchou html strukturou to není těžké odhadnout, u jiných se setkáme s tím, že fungují pouze 
jednou. Nejsme-li si jisti, jaký druh adresy máme, vyzkoušíme jej tak, že si řádek s adresou zkopírujeme, 
zavřeme prohlížeč, znovu jej otevřeme a adresu vložíme a počkáme, zdali se načte stejná stránka.
Vyvarujeme se raději příliš dlouhých, několikařádkových adres a odkazujeme-li na připojené soubory, 
které se primárně otevírají nějakým jiným programem, než je prohlížeč – nejčastěji jde o soubory *.doc 
a *.pdf – upozorníme na to ve zvláštním podpoli (viz dále).

Ve dvojici polí 670 a 856 pole 670 podává obecnou informaci, zatímco pole 856 tuto informaci specifikuje 
a odkazuje na zcela konkrétní umístění.
Pole 670 se může vyskytovat samostatně, zatímco pole 856 k němu podává doplňující informaci 
axsamostatně existovat nemůže.

Příklad

670  $a www(Římskokatolická farnost Plzeň - Severní Předměstí), cit. 23. 6. 2011 
856 42  $3 Oficiální stránka korporace

$u http://frantiskani-plzen.farnost.cz/

Národní pole 

906 – Interní údaje o zpracování

Z tohoto pole můžeme vyčíst, který katalogizátor do záznamu zasáhl, kdy to bylo a jaké změny provedl.

$a – dvoumístná zkratka, udávající způsob zpracování (stavový kód), za níž následuje osmimístné 
datum (RRRRMMDD)

Stavové kódy (viz též na adrese http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_9xxaut.htm):

1) používané ONJA NK ČR:

br  založení nového záznamu online (bez revize)
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vx  revize věcná (záznamy z NKC)
fx  revize formální (záznamy z NKC)
vr  revize věcná (záznamy přišlé odjinud)
fr  revize formální (záznamy přišlé odjinud)
vh  revize v případě neúspěšného hledání v pramenech
oz  oprava záhlaví v existujícím záznamu (používá se, i když se provádí navíc jiná oprava)
op  oprava, doplnění jiné než záhlaví
zr  zrušení záznamu
co  přidání interního pole COR pro opravu

2) používané jinými knihovnami nebo odděleními NK ČR

za  založení záznamu online
ko  kontrola lokálním supervizorem
no  návrh opravy stávajícího záznamu
im  dávkový import (přiděluje OKS)
oc  oprava pole 001 v případě duplicity (přiděluje OKS)

$b – podpis katalogizátora

$c – druh opravy/doplnění – rozepisujeme jej slovně

Příklad

906 $a oz20130902
$b lisi
$c Záhlaví - oprava, viz – nově, zdroj - další výskyt

909 – Provenience (NO)

Pole vytváříme pouze u „českých“ korporací a zapisujeme do něj konstantně CZ.

960 Poznámka k historii knihovny (O)
 Indikátor: nedefinován 
 $a  Volný text poznámky (O)

Definice a použití pole
Volné textové pole sloužící k popisu zejména geografické historie knihovního souboru definovaného na 
základě provenienčních či vlastnických značek (práv).
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