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Věc:   Zpráva z pracovní cesty 
Pracovník:  Pavlína Rouhová 
Akce:   Školení RDA na autority 
Datum konání:  24. 3. 2015 
Místo konání:  TUL Liberec 

 
Školení pravidel RDA pro knihovníky, které vedl PhDr. Zdeněk Bartl , vedoucí odd. jmenných autorit a 
Mgr. Svojmila Světlíková (Národní knihovna ČR).  
Školení bylo primárně určeno pro knihovníky z knihoven, které přispívají do souboru národních 
autorit, obsahově bylo zaměřeno na novinky v personálních a korporativních autoritách v souvislosti 
s pravidly RDA.  
 
Změny: 

 změna zápisu dat v záhlavích personálních autorit  

 doplňky rodinných vztahů (např. Jr., Sr., fils, père) a římské číslice (např. III) jsou brány jako 
fráze  

 záhlaví se vytváří pro fiktivní entity a skutečné entity, které nejsou lidského původu 

 RDA neznají pojem „současný autor“ 
 

Problémy k řešení:  

 do záznamů stávajících autorit se bude přidávat (nějaké) pole, které bude obsahovat tento 
text: „Tento záznam neprošel revizí RDA“, aby bylo možné rozlišit staré autority od nových, 
nové autority se již samozřejmě budou tvořit dle nových pravidel, pole pak bude mazat NKP  

 oprava autority – chybí-li v záznamu nějaký údaj, dá se návrh opravy dle pravidel RDA 

 systémový knihovníci NKP budou pomocí konverzních programů hromadně upravovat 
(algoritmizovat) záznamy 

 systémový knihovníci NKP také připraví konverzní programy pro nealephovské knihovny 

 do konce března 2015 dojde k aktualizaci stávající Metodiky tvorby personálních a 
korporativních autorit – MARC 21, platit by měly od dubna 2015 

 
Data související se jménem - 100 $d (400 $d, 500 $d, 600 $d): 

• do tohoto pole zapisujeme životní data osoby, pokud nejsou známa, můžeme zaznamenat 
období činnosti 

• data zapíšeme do záhlaví pouze u těch osob, které spadají do některé z následujících 
kategorií:  
1. životní data: 

 je znám pouze rok narození 

 je znám pouze rok úmrtí 

 jsou známy roky narození a úmrtí 

 osoby se stejným jménem a rokem narození 

 roky narození a/nebo úmrtí jsou nejisté nebo v rozpětí několika let 

 výraz př. Kr. se používá pro data z předkřesťanské éry a uvádí se na konci data nebo 
každého data v rámci časového rozpětí této éry. Výraz po Kr. se používá, pokud data 
zasahují obě éry 

 životní data osoby narozených či zemřelých po 31.12.1900 by měla být přesná, 
výjimečně lze použít výraz „asi”, je-li pravděpodobné, že přesné datum již nepůjde 
zjistit 
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2. období činnosti:  

 období činnosti osoby zaznamenáme pouze, kdy nejsou známa životní data (životní 
data mají vždy přednost před obdobím činnosti) 

 nepoužíváme pro 20. a 21. stol. 

 období činnosti zapíšeme do záhlaví pouze u těch osob, které spadají do:  
• rok činnosti 
• rozpětí let činnosti 
• století činnosti 
• činnost v obou stoletích 

 
100 $c zaměstnání jako doplněk:  

 v případě osob (reálných lidských), jejichž jméno je tvořeno frází, která nevzbuzuje představu 
osoby, je povinnou součástí záhlaví uvedení doplňku - profese či zaměstnání osoby  

 píšeme do kulatých závorek, v jednotném čísle, s malým počátečním písmenem, od $a není 
oddělen čárkou 

 u záhlaví pro osoby, které přebíráme ze zahraničních bází a které tento doplněk obsahují, 
přeložíme doplněk do češtiny  

 u záhlaví pro osoby, které přebíráme ze zahraničních bází a které tento doplněk neobsahují, 
doplněk nevytváříme  

 
Rozšíření formátu MARC 21 o nová pole/podpole:  

 046 speciální kódovaná data (povinné pole!) 

 $f datum narození (no) 

 $g datum úmrtí (no) 
 

Pole 3xx – doporučená:  

 368 – další související informace o osobě nebo korporaci  

 370 – související místo  

 372 – oblast působení  

 373 – organizace spojená s osobou  

 374 – profese  

 375 – pohlaví  

 376 – informace o rodu, rodině  

 377 – související jazyk  

 378 – rozpis iniciál  

 do polí 3XX se zapisují identifikační údaje (geografické, oborové, profesní, afiliační, jazykové 
…) spojené s osobou, vycházíme z biografické poznámky (pole 678), kde jsou tyto údaje 
uvedeny formou volné věty. Ale zapisujeme zde i údaje, které je obtížné v biografické 
poznámce srozumitelně formulovat a které by mohly sloužit k přesnější identifikaci osoby 

 biografická poznámka se vytváří ve stejném rozsahu jako doposud 

 pole 3XX umožňují zaznamenání dat v strukturované podobě a s možným časovým rozpětím 

 výhodou je i možnost přebírání údajů z věcných, geografických a korporativních autorit  

 není definován žádný indikátor 

 není stanovena žádná interpunkce (pole ani podpole nejsou oddělována žádnými 
interpunkčními znaménky) 

 pole je opakovatelné pouze v případě, kdy jsou uvedeny časové údaje ($s a $t). Jinak je pole 
neopakovatelné a jednotlivá podpole se zapisují v rámci jednoho pole 

 u českých autorů vždy uvádíme místo narození, úmrtí, popřípadě místo působení 

 z pole 900 se konverzí vytvoří pole 370 
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 pole 368 – další související informace o osobě nebo korporaci:  

 $c jiné označení 

 $d titul osoby (o)  

 $s počáteční datum rozmezí (no) 

 $t konečné datum rozmezí (no)  

 podpole $c - jiné označení osoby:  

 do tohoto podpole zaznamenáváme označení pro svaté (výraz „světci“ a „světice“) a 
charakterizující označení pro postavy jmenované v posvátných a apokryfních knihách, 
fiktivní a legendární postavy a postavy jiného než lidského původu 

 údaje se přebírají ze souboru věcných autorit  

 podpole $d - titul osoby:  

 do tohoto podpole zaznamenáváme panovnické a šlechtické tituly, církevní a jiné 
náboženské hodnosti, čestné a další hodnosti. Je vhodné zaznamenat je zejména 
tehdy, když nejsou součástí záhlaví a odkazů 

 údaje se přebírají ve tvaru, v jakém se nacházejí v jakémkoliv zdroji 

 pole 370 – související místo (o):  

 do tohoto pole zaznamenáváme město, oblast nebo stát spojený s místem narození, 
úmrtí, bydlištěm nebo identitou osoby 

 údaje se přebírají ze souboru geografických autorit 

 pokud se k počátečnímu a konečnému datu vztahují různá místa, pole se opakuje 

 u českých autorů uvádíme vždy místo narození a úmrtí (pokud jsou známy) a 
související zemi (Česko). Volitelně můžeme uvést i jiné související místo pokud je 
s ním osoba významně a/nebo dlouhodobě spojena a údaj by sloužil k bližší 
identifikaci osoby (např. u regionálních autorů) 

 u zahraničních autorů uvádíme vždy související zemi (pokud je známa) 

 pole 372 – oblast působení (o):  

 do tohoto pole zaznamenáváme oblast působnosti, expertní oblast atd., jíž se osoba 
věnuje nebo věnovala 

 údaje se přebírají ze souboru věcných autorit 

 pokud je oblast působnosti v různých časových obdobích různá, pole se opakuje 

 založení pole je volitelné, ale doporučené 

 pole 373 – afiliace (organizace spojená s osobou) (o):  

 $a afiliace (o)  

 $s počáteční datum rozmezí (no) 

 $t konečné datum rozmezí (no) 

 do pole zaznamenáváme informace o skupině či instituci, s níž je osoba spojována 

 údaje se přebírají ze souboru korporativních autorit 

 pokud je osoba v různých časových obdobích spojována s různými skupinami, pole se 
opakuje 

 pole 373 vytváříme v případě, kdy je osoba s činností  instituce významně či 
dlouhodobě spojena a/nebo v případě, kdy nemáme dostatek jiných vhodnějších 
údajů k  identifikaci osoby (v tomto případě je ovšem třeba celkově zvážit zda má 
vůbec význam autoritní záznam zakládat, afiliace sama nebude pravděpodobně 
dostatečným údajem k identifikaci) 

 vždy se snažíme dohledat časové rozpětí 

 pole 374 – profese (o):  

 $a profese (o)  

 $s počáteční datum rozmezí (no) 
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 $t konečné datum rozmezí (no)  

 do tohoto pole zaznamenáváme informace o povolání či zaměstnání, v němž osoba 
pracuje či pracovala 

 údaje se přebírají ze souboru věcných autorit (povolání je tedy v množném čísle) 

 pokud má osoba v různých časových obdobích různá povolání, pole se opakuje 

 založení pole je volitelné, ale doporučené 

 pole 375 – pohlaví (o):  

 $a pohlaví (o)  

 $s počáteční datum rozmezí (no)  

 $t konečné datum rozmezí (no)  

 do tohoto pole zaznamenáváme informace o pohlaví, včetně případných dat při 
změně pohlaví 

 hodnotou tohoto pole je buď výraz žena nebo muž 

 založení pole je volitelné, ale doporučené 

 376 - informace o rodu/rodině (o):  

 $a typ rodu/rodiny (o) 

 $c dědičný titul (o) 

 $s počáteční datum rozmezí (no) 

 $t konečné datum rozmezí (no) 

 pole 377 – související jazyk (o):  

 $a související jazyk (o) 

 do tohoto pole zaznamenáváme jazyk(y), který(é) osoba používá při psaní publikací, 
vysílání atd. Kód převezmeme z kódovníku MARC 

 MARC21 nepoužívá pole 371 (adresa) a 378 (rozpis iniciál), návrh – místo pole 378 vytvořit 
pole 400 odkaz 

 
Tvorba odkazů – „viz též“ (pole 500):  

 odkazy viz též odkazují z jednoho autoritního záhlaví na jiné, vytváříme je pro osoby s více 
než jednou identitou a to když: 

• osoba užívá jeden nebo více pseudonymů 
• osoba užívá své skutečné jméno a jeden nebo více pseudonymů 
• několik autorů používá společný pseudonym 
• autor propůjčuje své jméno jinému autorovi, který např. nemohl publikovat 

(„pokrývači“) 

 RDA (na rozdíl od AACR2) považují každý pseudonym za samostatnou identitu bez časového 
či tematického omezení 

 autoritní  záznam na pseudonym (odkazy „viz též“) zakládáme  pouze tehdy, když ho 
potřebujeme, t.j. existuje alespoň  jeden  bibliografický  záznam, který by bylo možné na nové 
záhlaví napojit 

 u zahraničních autorů ho můžeme založit i v případě,  kdy sice nemáme bibliografický záznam 
na napojení, ale  pseudonym je v příslušné bázi autorit zpracován jako odkaz viz též,  
v ostatních  případech (pseudonymy v bázích autorit  jako odkazy viz, a pseudonymy, které 
zjistíme na základě sekundární literatury) můžeme doplnit jako odkaz  viz. 

 bez vazby na bibliografický záznam je zakládání či doplňování pseudonymů nepovinné (záleží 
na posouzení a časových možnostech katalogizátora) 

 pokud zpracováváme publikaci, kterou autor napsal pod pseudonymem, jenž je v bázi AUT 
jako odkaz viz, je nutné založit nový autoritní záznam a na stávající záznam poslat návrh 
opravy se změnou odkazu viz na odkaz viz též 
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Personální záhlaví tzv. fiktivních entit (podpole 100 $c): 

 kvalifikátor je povinný, píše se v kulatých závorkách a v jednotném čísle 

 fiktivní postavy: 

 smyšlené postavy, literatura, drama, film 

 kvalifikátor „fiktivní postava“ 

 100 $aFerda Mravenec $c(fiktivní postava) 

 uvádí se vysvětlující poznámka 

 legendární postavy: 

 postavy z legend a lidového vyprávění 

 kvalifikátor „legendární postava“ 

 100 $aRobin Hood $c(legendární postava) 

 uvádí se vysvětlující poznámka 

 mytologické postavy: 

 postavy z mytologií 

 kvalifikátor „mytologická postava“ 

 100 $aAriadna $c(mytologická postava) 

 uvádí se vysvětlující poznámka 

 bozi, bohyně a božstva: 

 postavy z polyteistických náboženství 

 kvalifikátor „kombinace kulturního a náboženského pojmenování“ 

 100 $aPerun $c(slovanský bůh) 

 uvádí se vysvětlující poznámka 

 postavy jmenované v posvátných a apokryfních knihách: 

 postavy z Bible, Koránu, Talmudu … 

 kvalifikátor „biblická postava, talmudská postava“ 

 100 $aAbraham, $cbiblická postava 

 v NKP jsem našla, že se podpole $c píše bez závorek a za čárkou! 

 uvádí se vysvětlující poznámka 

 reálné postavy nelidského původu: 

 kvalifikátor „rodové označení“ 

 Keiko (kosatka) 

 uvádí se vysvětlující poznámka 
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Tvorba autoritního záznamu pro korporace podle pravidel RDA 
 
Změny:  

 změny v korporativním záhlaví v RDA (tyto změny se týkají především názvu akcí):  

 datum konání akce jako součást jména akce:  
 dle RDA už není možné zapsat datum konání akce jako součást názvu akce v 

záhlaví, ale zapisuje se vždy do podpole pro data konání akce 

 místo konání akce jako součást jména akce:  
 i když je místo konání akce součástí názvu akce, v záhlaví se tento údaj vždy 

opakuje v podpoli pro místo konání akce 

 akce, která se koná na dvou místech:  
 pokud se akce koná na dvou místech, uvedou se v příslušných podpolích obě 

místa a oddělí se středníkem 
 nově je v MARC 21 podpole $c pro místo konání akce opakovatelné! 

 akce, která se koná na více než dvou místech:  
 pokud se akce koná na více než dvou místech, uvedou se v příslušných 

podpolích všechna místa konání akce a oddělí se středníkem 
 zatím není definitivně vyřešen zápis akcí s výrazně vyšším počtem míst 

konání (např. některé tzv. putovní akce se konají až na 14 místech) 
 návrh: u více než 4 míst konání akce uvádět v záhlaví pouze zemi (země), v 

které (v kterých) se akce konala 
 pro konkrétní výčet míst případně využít poznámku v poli 678 nebo pole 370 

 místo konání u virtuální akce:  
 u virtuálních akcí, zejména konferencí apod., kdy spolu účastníci komunikují z 

různých míst prostřednictvím internetu, se jako místo konání uvádí „online“ 

 uvádění kvalifikátoru u jména akce:  
 jestliže jméno akce nevystihuje dostatečně, že jde o akci, lze přidat 

kvalifikátor 
 pravidla RDA toto u akcí výslovně nestanovují, jedná se ale o běžnou praxi 

(interpretaci RDA) v LC Names 
 platné České interpretace pravidel AACR2 toto zatím nedoporučují 
 řešení: u akcí „přebíraných“ z LC Names ponechávat kvalifikátor (pozor, 

překládat do češtiny!), u ostatních, zejména českých akcí, zatím kvalifikátor 
nepřipojovat 

 pozor na nejednoznačné názvy akcí u tzv. seriálových záhlaví, které nejsou 
dostatečně určeny jménem, pořadím, místem či rokem konání, v těchto 
případech se kvalifikátor i nadále používá 

 nová pole v autoritním záznamu pro korporace (pole 3XX):  

 doporučená pole 3XX  (doplňující informace k záhlavím) slouží k zaznamenání 
vybraných údajů (geografických, oborových, jazykových a dalších) spojených 
s korporací uvedenou v záhlaví 

 používají se především za účelem lepší (jednoznačnější) identifikace korporace, na 
rozdíl od údajů obdobného typu uváděných např. v biografické a historické 
poznámce (pole 678), jsou tyto informace v polích 3XX vždy ve strukturované podobě 

 forma údajů v poli 3XX se přebírá z příslušných databází: soubor tematických autorit, 
soubor geografických autorit apod.) 
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 nově doporučená pole 3XX v autoritním záznamu pro korporace: 
 368 jiné související informace o osobě nebo korporaci:  

 $a typ korporace 

 $s počáteční datum rozmezí 

 $t konečné datum rozmezí 

 (forma se přebírá z tematických autorit) 
 370 související místo:  

 $c související země  

 $e sídlo korporace 

 $f jiné související místo 

 $s počáteční datum rozmezí  

 $t konečné datum rozmezí 

 (forma se přebírá z geografických autorit) 

 od 1. 4. 2015 se přestane používat národní pole 909 a bude 
automaticky převedeno do podpole $c v poli 370 

 372 oblast působení:  

 $a oblast působení 

 $s počáteční datum rozmezí 

 $t konečné datum rozmezí 

 (forma se přebírá z tematických autorit)  
 377 související jazyk:  

 $a jazyk  

 jazyk, který korporace používá pro komunikaci, forma se přebírá 
z kódů jazyků MARC 

 

 změny v autoritním záznamu pro korporace (především změna polí pro zápis poznámek):  

 už se nepoužívá národní pole 909 s kódem „CZ“ pro české korporace 

 nově je podpole $c pro místo konání akce opakovatelné:  
 pokud se akce koná na několika místech (2 a více), jednotlivá místa konání 

akce se uvedou vždy v novém výskytu podpole $c 

 poznámka v poli 680 má specifičtější zaměření a uvádí se ve formalizované podobě:  
 na rozdíl od dosavadní praxe bude mít tato poznámka v autoritních 

záznamech pro korporace omezenější použití:  

 informace o možné zaměnitelnosti u korporací i u akcí 

 informace o směrování tzv. seriálové autority na tzv. monografickou 
autoritu u akcí 

 informace u tzv. monografické autority pro akce o monografickém 
způsobu zpracování 

 pro text v poznámce se používají jednotné formulace, částeč. strukturované 

 nově se v autoritních záznamech pro korporace používá Biografická a historická 
poznámka v poli 678:  

 toto pole nahrazuje používání poznámky v poli 680 v autoritních záznamech 
pro korporace (s výjimkou 3 typů informací, jež zůstávají v poli 680) 

 od pole 678 v autoritních záznamech pro personální jména se odlišuje 1. 
indikátorem: 

 u personálních jmen se uvádí „0“,  

 u korporací se obvykle nevyplňuje,  

 případně lze uvést „1“ (= administrativní historie korporace) 


