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Věcný popis

Podstatou věcného popisu je vyjádřit, o čem zpracovávaný dokument pojednává

Ideální je opět maximálně využívat souborů autorit

JVK využívá soubory autorit (předmětových hesel) NK

zejména menší knihovny využívají zpravidla klíčová slova

i z klíčových slov je vhodné vytvořit si „autoritní rejstřík“



  

Věcný popis

Pole věcného popisu (MARC 21):

osoba jako předmět (600)
korporace jako předmět (610)
akce jako předmět (611)
unifikovaný název jako předmět (630)
chronologický termín (648)
věcné téma (650)
geografické jméno (651)
volně tvořený termín (653)
forma/žánr (655)
Konspekt (072)
MDT (080)



  

Věcný popis

O čem kniha může pojednávat?

Životopis osoby – osoba jako předmět

Použijeme autoritní záznam osoby, stejně jako v případě, kdy je autorem knihy, 
pouze použijeme příslušné pole pro předmětová hesla.

Příklady:

biografie

autobiografie

https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0906414-Agatha-Christie/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-1072483-Ma-cesta-za-stestim/


  

Věcný popis

O čem kniha může pojednávat?

O instituci, organizaci, uskupení apod. – korporace jako předmět

Použijeme autoritní záznam korporace, stejně jako v případě, kdy figuruje v 
autorských údajích, pouze použijeme příslušné pole pro předmětová hesla.

Příklady:

o hudební skupině

o instituci

https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0992753-ABBA/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-1067166-JVK-Jihoceska-vedecka-knihovna/


  

Věcný popis

O čem kniha může pojednávat?

O instituci, organizaci, uskupení apod. – korporace jako předmět

Příklady:

o projektu

o spolku

ale třeba také o lodi

https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0992987-Rok-v-Pameti-naroda/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0988752-100-let-existence-spolku-Vcelarsky-spolek-pro-Mnisek-a-okoli-aneb-Kronika-vcelarstvi-v-Mnisku-a-ok/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0607260-Vzbourenci-a-ztroskotanci/


  

Věcný popis

O čem kniha může pojednávat?

O nějaké události, festivalu, výstavě apod. – akce jako předmět

Příklady:

o kongresu

o výstavě

o olympiádě

https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0750079-cas-kongresu-a-tajnych-spolecnosti/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0705449-dabel-v-bilem-meste-aneb-Vrazdy-kouzla-a-silenstvi-na-vystave-ktera-zmenila-Ameriku/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-1066461-Nagano-1998/


  

Věcný popis

O čem kniha může pojednávat?

O nějaké události, festivalu, výstavě apod. – akce jako předmět

Příklady:

o expedici

o semináři

https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0980417-Labyrint-z-ledu/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0654980-Ohlednuti-za-Literarni-sumavou/
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O čem kniha může pojednávat?

O nějakém obecném tématu – věcné téma

o výtvarném umění

o matematice aj.

o jídle

o osobním rozvoji

https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-1079712-Allgemeines-Kunstlerlexikon/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-1067671-Zaklady-matematiky-logiky-a-statistiky-pro-sociologii-a-ostatni-spolecenske-vedy-v-prikladech/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-1069446-Asijska-kari/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-1079154-Cesta-k-osobni-moci/
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O čem kniha může pojednávat?

O nějakém obecném tématu – věcné téma

patří sem též obecnější zařazení osoby, korporace, akce jako předmět, např.:

Karel Gott-zpěváci

ABBA-hudební skupiny

Literární Šumava-semináře 

https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-1072483-Ma-cesta-za-stestim/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0992753-ABBA/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0654980-Ohlednuti-za-Literarni-sumavou/
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O čem kniha může pojednávat?

O nějakém místě – geografické jméno

předmětem je světadíl, stát, obec (včetně zaniklých), část obce, okres, kraj, řeka, 
rybník, moře, oceán, povodí, pohoří, hora, vrch, ale také technická památka, 
naučná stezka, železniční trať, dálnice, rozhledna, turistická trasa

Příklady:

město

ostrov

oblasti

https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0910463-Pariz/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-1076186-Madeira/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-1066956-cesky-raj-a-Podkrkonosi/
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O čem kniha může pojednávat?

O nějakém místě – geografické jméno

Příklady:

železniční trať

turistická trasa

řeka

typický příklad použití geografického jména jsou turistické průvodce

https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0650810-150-let-statni-drahy-z-Brna-pres-Moravsky-Krumlov-do-Vidne-a-Znojma/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0986699-Najdu-odvahu/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0905085-Labe-od-pramene-po-Hrensko/


  

Věcný popis

O čem kniha může pojednávat?

O nějakém díle apod. – unifikovaný název

typicky např. o Bibli nebo jejích částech

ale také např. o televizním seriálu

nebo o dokumentu

https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0933173-Jak-lepe-porozumet-Bibli/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0997764-My-z-Ulice/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0991814-ceskoslovensky-churban/
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K časovému zařazení událostí se používá chronologický termín

v samostatném poli se uvádí pouze z důvodu vyhledatelnosti, jinak se využívá 
nejčastěji formou chronologického zpřesnění

věcné téma se používá také jako tématické zpřesnění
geografické jméno se používá též jako geografické zpřesnění

typicky se předmětové heslo skládá stylem „kdo/co-kde-kdy“
tzn. věcné téma-geografické zpřesnění-chronologické zpřesnění

např. populární zpěváci-Česko-20.-21. století

https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-1072483-Ma-cesta-za-stestim/
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Další příklady složených předmětových hesel:

složená hesla

složená hesla 2

v případě hesel typu dějiny, vlastivěda, reálie, politika a vláda se dává tématické 
zpřesnění za geografické jméno

dále se jako tématické zpřesnění využívají veškerá pojetí, aspekty, vztahy, poměry

obecné pojmy jako analýza, ekonomika, klasifikace, metodologie, metody, 
mezinárodní kontext, mezioborový kontext, organizace a řízení, prognózy, reformy, 
symbolika, teorie, úlohy, úmrtí, záchrana se používají pouze ve zpřesnění

https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0988572-cech-v-americkem-Kongresu/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-1072685-Brehy-nejsou-na-dohled/
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hesla, která lze použít ve vstupním prvku (= jako samostatné věcné téma) i jako 
tématické zpřesnění:

demografický vývoj, dětství, emigrace, emigrace a imigrace, etnické vztahy, 
etnografie, genealogie, historiografie, humor, imigrace, mezinárodní vztahy, mládí, 
nemoci, perzekuce

Příklady tématických zpřesnění:

dětství

emigrace a imigrace, mezinárodní vztahy

humor

https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0786476-Devce/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0831611-cesi-v-Americe-a-ceskoamericke-vztahy-v-prubehu-peti-staleti/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0641688-Bratr-Frantisek/


  

Věcný popis

Příklady tématických zpřesnění:

dějiny

reálie

pojetí

aspekty

hospodářské poměry

https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0807373-cina/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0851579-Algarve/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0714460-Abeceda-nove-zenskosti/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-1078625-Alenka-v-risi-GIFu/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0694273-ceske-dejiny-raneho-novoveku-I/
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Příklady tématických zpřesnění:

vztahy

perzekuce

úlohy

záchrana

https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0767222-Eroticke-dejiny-Kremlu/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0712126-Dopisy-z-Prahy-19391941/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0903966-Destrukcni-ucebnice-matematiky/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-1000645-cas-riskovat-vsechno/
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Chronologické zpřesnění

přesnější rozmezí dat se uvádí v poli chronologický termín (zde možno uvést v 
podstatě jakékoli datum nebo rozmezí dat, které potřebujeme vyhledat)

jako chronologické zpřesnění se používají širší časová rozmezí, typicky století, ale i 
data ohraničující období konkrétní historické události, typicky 1939-1945

Příklady:

chronologické zpřesnění 1

chronologické zpřesnění 2

chronologické zpřesnění 3

https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-1000645-cas-riskovat-vsechno/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-1072483-Ma-cesta-za-stestim/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0699744-cesi/
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Chronologické zpřesnění

jako chronologický termín lze použít životní data osoby, o které kniha pojednává, 
chronologické zpřesnění je pak uvedeno na století (např. 20. století) 

výrazem 20. století není nutno doplňovat geografické zpřesnění Československo, 
neboť jeho existence toto století nepřesáhla

Příklad:

bez chronologického zpřesnění

https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0981966-TGM-v-kostce/
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Geografické zpřesnění

uvádějí se větší celky, typicky státy, světadíly, konkrétní geografické jméno se 
uvede v poli pro geografické jméno

tedy nikoli:
politici-České Budějovice-20.-21. století
správně:
politici-Česko-20.-21. století
České Budějovice (Česko)

Také Morava (Česko) a Slezsko (Česko) se nedává do zpřesnění
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Příklady:

geografické zpřesnění 1

geografické zpřesnění 2

geografické zpřesnění 3

geografické zpřesnění 4

geografické zpřesnění 5 (zahraničí)

https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0822927-Lisci-zena/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0879528-A-tak-tedy-jdu/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0710843-Alois-Richard-Nykl/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0863306-Barokni-varhanarstvi-na-Morave/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0883296-Migrace-z-ceske-republiky-po-roce-1989-v-zakladnich-tematickych-okruzich/
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Forma/žánr

ptáme se, čím je dokument

na počátku nutno rozhodnout, zda se jedná o beletrii či naučnou literaturu, vyřešit 
publikace, které jsou na pomezí

v případě beletrie např. - je to román? povídka?
v případě naučné literatury např. – je to literatura faktu? encyklopedie? cestopis? 
populárně naučná publikace? slovník?

a dále-je určena pro dospělé nebo pro mládež?
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Forma/žánr

u beletrie lze romány, povídky, pověsti, pohádky atd. obvykle zařadit pod národní 
literaturu a dále specifikovat (detektivní povídky, historické romány atd.)

Příklady:

romány

povídky

https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0862340-Bez-smilovani/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0879577-Copak-jsem-Buh/
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Forma/žánr

u naučné literatury se snažíme zařadit podle povahy publikace

Příklady:

příručky

populárně-naučné publikace

deníky

studie

učebnice

https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-1065993-Akciove-investice/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-1002525-Aktivuj-svuj-potencial/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-1000718-Alfred-Rosenberg/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-1060011-Analyza-segmentu-socialnich-sluzeb-s-akcentem-na-pobytove-a-ambulantni-socialni-sluzby-pro-seniory/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0994816-Anglictina-pro-lamy-2/
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Forma/žánr

u naučné literatury se snažíme zařadit podle povahy publikace

Příklady:

monografie, obrazová publikace

kuchařky

autobiografické vzpomínky

fotografické publikace, katalogy výstav

https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-1001049-Anton-Erhard-Martinelli-16841747/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0885964-Hity-domaci-kuchyne/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0745002-Africka-zima/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0906177-Alzbeta-Jungrova-Exit/
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Konspekt a MDT

umožňuje předmětovou kategorizaci fondu, 26 základních předmětových kategorií, 
které se dále člení do skupin

hrubší členění, větší skupiny než věcná témata

konspektové schéma

v databázi NK je skupina konspektu rovnou přiřazena k věcnému heslu a je možno 
je stáhnout do záznamu současně

součástí autoritního záznamu je také třídník MDT (někdy je jich více a je potřeba 
zvolit ten správný podle povahy dokumentu)

https://text.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/vecne-zpracovani-vecne-autority/konspektove-schema-verze-2016
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_auth-v0003031-cesnek/
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Konspekt a MDT

obvykle se jednomu bibliografickému záznamu přiřazuje pouze 1 skupina 
konspektu, která označuje hlavní téma dokumentu, existuje několik výjimek:

učebnice

dokumenty, kde se vyskytuje oborová terminologie (obor+jazyk)

bibliografie

biografie

literatura pro děti a mládež (beletrie a naučná)

https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0675933-Matematika-III/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0651001-ceskoanglicky-prirucni-slovnik-genealogicky/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0998068-Ludvik-Kunz-19142005/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0894840-Adalbert-Stifter/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0991879-Hranicaruv-ucen/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0882040-101-faktu-a-zajimavosti-pro-bystre-holky-a-kluky/
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Volně tvořený termín

zde se zapisují např. klíčová slova

zápis by měl být formalizovaný a jednotný a co nejvíce se blížit autoritám

NK a knihovny používající PHNK zde zapisují termíny, k nimž (ještě) neexistuje 
založená autorita

např. jazykové úrovně u učebnic

jednorázově se vyskytující termín, u nějž není pravděpodobné, že by se využil i v 
budoucnu zde zůstává – autoritní záznam se netvoří

https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0760573-Adventures-of-Sherlock-Holmes/
https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-0749796-Anatomie-ditete/
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Konspekt a MDT

hlavní obor se uvádí vždy jako první v pořadí

u dokumentů pojednávajících o více disciplínách může být někdy problematické 
zvolit jen jednu skupinu

pro přijetí minimálního záznamu do SK je povinný minimálně 1 třídník MDT nebo 1 
skupina konspektu
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Děkuji za pozornost!

Mgr. Lenka Čížková

oddělení doplňování a zpracování knihovního fondu
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

cizkova@cbvk.cz
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