Jmenné autority - změny podle
RDA
Personální autority

Autoritní záhlaví
osobní jméno
Jméno - jednoznačná iden ﬁkace osoby
Jméno osoby se určí takové, pod kterým je běžně
známa, na základě hlavního pramene popisu děl
této osoby vydaných v jejím jazyce

100 1 $7 cbvk_us_auth*m0114120 $a Němcová, Božena, $d
1820-1862 $4 aut
245 10 $a Babička : $b obrazy venkovského života / $c
napsala Božena Němcová ; kreslil Adolf Kašpar

●
●

245 10 $a Co rostlo u babičky na zahradě : $b tradiční odrůdy
/ $c Jan Novák ; fotograﬁe Helena Nováková
Novák, Jan – architekt
Novák, Jan – lékař
Novák, Jan – překladatel
Novák, Jan – středoškolský učitel
…
…
…
Novák, Jan, 1943 červen 24.Narozen 24.6.1943. Doc. RNDr., DrSc., botanik, publikace z oboru,
podílí se na renovaci krajiny severních Čech.

Uži( autoritního záznamu
Hlavní autoritní záhlaví – autor (100)
Vedlejší autoritní záhlaví – editor, spoluautor, ilustrátor,
překladatel … (700)
Osoba jako předmět (600)

přesná iden ﬁkace osoby (korporace)
odlišení od osoby stejného příjmení, jména (životní
data, profesní údaje, oblast publikační činnos )

1. Převze( autoritního záhlaví ze SNA
2. Vytvoření nového autoritního záhlaví
dle metodických materiálů

zde

Soubor národních autorit
Soubor personálních a korpora vních autorit (názvy
ins tucí a akcí), autorit rodů, rodin a autorit typu
autor/název pro využi( ve jmenném i věcném
zpracování dokumentů.
přebírání záznamů
kooperace při tvorbě a aktualizaci autoritních
záznamů
zde

Sdílená katalogizace
Stažení záznamu ze Souborného katalogu

100 1
240 10
245 10
250
264 1
300
336
336
337
338
490 1
600 17

$a Novák, Jan, $d 1953 duben 4.- $7 jn19990209593 $4 aut
$a Zátopek. $l Německy $7 aun2016919935
$a Zátopek / $c Jan Novák, Jaromír 99 ; aus dem tschechischen von Mirko Kraetsch
$a 1. Auﬂage
$a Dresden ; $a Leipzig : $b Voland & Quist, $c 2016
$a 199 stran : $b barevné ilustrace ; $c 23 cm
$a text $b txt $2 rdacontent
$a sta cký obraz $b s $2 rdacontent
$a bez média $b n $2 rdamedia
$a svazek $b nc $2 rdacarrier
$a Sonar ; $v 16
$a Zátopek, Emil, $d 1922-2000 $7 jk01152198 $2 czenas

Soubor národních autorit:

100 1
370
667
670
670
670
678 0

$a Novák, Jan, $d 1953 duben 4.- $7 jn19990209593
$c Česko
$a Záznam neprošel revizí podle pravidel RDA.
$a NKC
$a Slovník zakázaných autorů
$a www(Wikipedie, otevřená encyklopedie)
$a Narozen 4. 4. 1953 v Kolíně. Prozaik a drama k, píše česky i anglicky.

Stažení záznamu do vlastní databáze
Nahrazení záznamu ve vlastní databázi záznamem ze SNA

Autoritní podoba jména
100 1

$a Ackerman, Diane, $d 1948- $7 xx0188691 $4 aut

240 10

$a Zookeeper’s wife. $l Česky

245 10 $a Úkryt v zoo : $b skutečný příběh z válečné Varšavy / $c Diane Ackermanová ; přeložil
Václav Petr
250

$a 1. vydání

264 1

$a V Praze : $b Stanislav Juhaňák - Triton, $c 2017

300

$a 277 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : $b ilustrace, portréty ; $c 21 cm

336

$a text $b txt $2 rdacontent

337

$a bez média $b n $2 rdamedia

338

$a svazek $b nc $2 rdacarrier

500

$a Přeloženo z anglič ny

504

$a Obsahuje bibliograﬁi a bibliograﬁcké odkazy

Odkazované formy jména “viz“, „viz též“
100 1

$a Němcová, Božena, $d 1820-1862

400 0

$a Niemuzuowa, $d 1820-1862 $0 o

400 1

$a Lienauosuwa, Bo, $d 1820-1862 $0 o

400 1

$a Nemcova, Božena, $d 1820-1862 $0 o

400 1

$a Nemutsova, Bojena, $d 1820-1862 $0 o

400 1

$a Nhêm-xô-va, B., $d 1820-1862 $2 czevie $0 o

400 1

$a Nemcava, Bažèna, $d 1820-1862 $2 czebel $0 o

400 1

$a Niemutsuobā, Bodzena, $d 1820-1862 $2 czejpn $0 o

400 1

$a Njemcova, Božena, $d 1820-1862 $2 czemac $0 o

400 1

$a Nímtsúfá, Búdžíná, $d 1820-1862 $2 czeara $0 o

100 1
$a Rowling, J. K., $d 1965400 1
$a Roling, Dzh. K., $d 1965- $0 o
400 1
$a Roling, G'e. Ke, $d 1965- $0 o
400 1
$a Rowling, Joanne K. $q (Joanne Kathleen), $d 1965- $0 o
400 1
$a Rowlingová, Joanne K., $d 1965- $0 o
500 1
$a Scamander, Newt, $d 1965- $7 cbvk_us_auth*0164215
500 1
$a Whisp, Kennilworthy, $d 1965- $7 cbvk_us_auth*0164216
500 1
$w v $a Galbraith, Robert, $d 1965- $7 cbvk_us_auth*0164217
665
$a Pod mužským pseudonymem Robert Galbraith napsala román The
Cuckoo's Calling.
667
$a Záznam neprošel revizí podle pravidel RDA.
670
$a BNB
670
$a Harry Po`er a kámen mudrců
670
$a Kennilworthy Whisp: Famfrpál v průběhu věků
670
$a LC (Names)
670
$a Nové knihy 49/2000
670
$a BNB $b další podoba jména
670
$a LC (Names), cit. 15. 7. 2013 $b rok narození 1965, odkazy viz též
670
$a www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 15. 7. 2013
678 0
$a Britská spisovatelka beletrie pro dě i dospělé.

100 1
$a Levínský, René, $d 1970370
$a Hradec Králové, Česko $c Česko
372
$a jaderná fyzika $a divadlo
374
$a drama ci $a jaderní fyzici
375
$a muž
377
$a cze
400 1
$a Lewinski, René, $d 1970- $0 o
500 1
$w v $a Lionlöwe, Arnalt, $d 1970- $7 cbvk_us_auth*m0095445
500 1
$w v $a Olivě(n, Šimon, $d 1970- $7 cbvk_us_auth*m0119066
500 1
$w v $a Kuhl, Helmut, $d 1970- $7 cbvk_us_auth*0012543
500 1
$w v $a Egerstein, Leo, $d 1970- $7 cbvk_us_auth*0187209
500 1
$w v $a Bukovina, Matěj, $d 1970- $7 cbvk_us_auth*0212100
500 1
$a Königgratz, Samuel $c (ﬁk vní postava), $d 1973- $7
cbvk_us_auth*m0081276
500 1
$a Lewinski, Ráchel $c (ﬁk vní postava), $d 1966- $7
cbvk_us_auth*m0094425
500 1
$a Žďárský, Jan $c (ﬁk vní postava), $d 1896-1979 $7
cbvk_us_auth*0212101
665
$a Autor René Levínský mys ﬁkuje četnými pseudonymy a bibliograﬁckými
en tami, jimž vytváří i umělé životopisy a data narození: pokud se některé liší od
data 1970-, jde o datum vymyšlené speciálně pro danou en tu.
670
$a Seznam osob Univerzity Karlovy v Praze

Kooperace při tvorbě a aktualizaci
autoritních záznamů
Zapojení knihoven různé velikos i zaměření
Rozdílný počet dodaných a aktualizovaných záznamů
Kooperace by měla být obousměrná – využívat i
přispívat
Obohacení záznamů SNA o informace z regionálních
nebo speciálních oborových databází

Aktualizace záznamů
●
●

●
●

Doplnění podstatných informací:
Životní data
Geograﬁcké informace (místo narození, úmr(,
působení)
Oblast působení
Oprava chybných údajů
Vždy uvádět zdroje, že kterých bylo čerpáno!
Vždy podle pravidel RDA (doplnění polí 3XX)

Regionální autoritní záznamy
100 1
400 0
400 1
667
670
670
670
670
670
670
670
670
678 0

$a Klostermann, Karel, $d 1848-1923
$w v $a Faus n, $d 1848-1923 $0 o
$a Klostermann, Carl Faus n, $d 1848-1923 $2 czeger $0 o
$a Záznam neprošel revizí podle pravidel RDA.
$a DDB
$a Lexikon české literatury
$a PNP-LA
$a www(Klostermann) $b biograﬁcké údaje - den narození
$a DNB $b odkaz viz
$a Soupis díla
$a www(Klostermann) $b den narození 13. 2. 1848 viz rodný list
$a www (Kohou( kříž)
$a Narozen 13. 2. 1848 v Haagu (Rakousko), zemřel 16. 7. 1923 ve Štěkni u Strakonic. Český spisovatel
narozený německým rodičům. Novinář, středoškolský profesor v Plzni. Beletrista.
856 4
$u h`p://www.kohou kriz.org/data/w_klost.php
856 4
$u h`p://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Klostermann
999
$a 22 $b CBVK $c CBVK $d arl-20060916#..#ka-20080611-8092989#ka-20080701-8356412#sys20080718-8551700#ka-20080728-8634431#sys-20080808-8772806#tp-20080815-8925189#tp-2010011318190463#tp-20100310-19176345#tp-20130212-38312737#sys-20130418#sys-20130423
C02
$b Haag am Hausruck (Rakousko) $c 18480213 $4 cbvk_us_auth*g0003444 $e Štěkeň (Česko) $f
19230716 $3 cbvk_us_auth*k0016214
C03
$3 cbvk_us_auth*v0020966 $a spisovatelé $z Čechy jižní (Česko)
C03
$3 cbvk_us_auth*v0020966 $a spisovatelé $z Šumava (pohoří : oblast)
C04
$3 cbvk_us_auth*g0003444 $b Štěkeň (Česko)
C04
$3 cbvk_us_auth*g0002619 $b Plzeň (Česko)
C04
$3 cbvk_us_auth*g0003463 $b Šumava (pohoří : oblast)
C05
$a Ps. Faus n, spisovatel se šumavskými náměty, zprvu psal i německy. Po něm pojmenována rozhledna
na Javorníku (okr. Pracha ce) z r.1938. Potvrzeno datum narození podle rodného listu 13.2.1848 Haag am
Hausruck (Rakousko).
C06
$x REOS
C99
$a jk01060677 $d DFLT_US_AUTH_R_100

Založení nového autoritního záznamu
dle pravidel RDA

Přehled změn (opro: AACR2)
1. Změna zápisu dat v záhlavích personálních
autorit
2. Doplňky rodinných vztahů (např. Jr., Sr., ﬁls,
père) a římské číslice (např. III) jsou brány
jako fráze
3. Záhlaví se vytváří pro ﬁk vní en ty a
skutečné en ty, které nejsou lidského
původu
4. RDA neznají pojem „současný autor“

1. Data související se jménem
Životní data
Přesná data narození i úmr(
Pouze datum narození
Pouze datum úmr(
Nejisté datum narození
Nejisté datum úmr(
Data činnos - rozpě( nebo stole(

Životní data
AACR2R

RDA

Novák, Jan, 1943-2017

Novák, Jan, 1943-2017

Novák, Jan, 1943- led. 26

Novák, Jan, 1943- leden 26.

Novák, Jan, ca 1859-1899

Novák, Jan, asi 1959-1899

Novák, Jan, 1843-ca 1899

Novák, Jan, 1843-asi 1899

Novák, Jan, ca 1843-ca
1899

Novák, Jan, asi 1843-asi 1899

Novák, Jan, nar. 1943

Novák, Jan, 1943-

Novák, Jan, zemř. 2017

Novák, Jan, -2017

Životní data připojená k záhlaví pro osoby
narozené a/nebo zemřelé po 31. 12. 1900 by
měla být přesná.
Výjimečně můžeme použít výraz „asi“ , je-li
pravděpodobné, že přesné datum již nepůjde
zjis t.

Výraz př. Kr.
se používá pro data z předkřesťanské éry a uvádí se na
konci data nebo každého data v rámci časového
rozpě( této éry. Výraz po Kr. se používá, pokud data
zasahují obě éry
$a Seneca, Lucius Annaeus,$d asi 4 př. Kr.-65 po Kr.

Rozpě? let činnos:
Data činnos jsou uváděna vždy bez „asi“:
- jedno konkrétní datum
Alix, Michael, činný 1650

- rozpě( let
Aeltsz, Herman, činný 1658-1695

- rozpě( stole(
Abhajadá`a, činný 11. stole(-12. stole(

Doplněk jako fráze
100 1 $a Korn, Johann Friedrich, $d 1736-1802
Korn, Johann Friedrich, Der Ältere, 1736-1802
Korn, Fryderyk, Sen., 1736-1802
100 0 $a Izaiáš, $c šumperský biskup, $d 1980Izaiáš, vladyka, 1980100 1 $a Giﬀart, Pierre-Laurent, $d -1764
Giﬀart, ﬁls, -1764

100 0 $a Leonardo, $c da Vinci, $d 1452-1519
Leonardo, da Vinci, 1452-1519
Vinci, Leonardo da, 1452-1519
Léonard de Vinci, 1452-1519
100 0 $a Karel $b IV., $c španělský král, $d 1748-1819
100 0 $a Eliška Rejčka, $c královna, choť Václava II., českého a polského krále a
Rudolfa I. Habsburského, českého krále, $d 1286-1335

2. Doplněk - zaměstnání
V případě osob (reálných lidských), jejichž jméno je
tvořeno frází, která nevzbuzuje představu osoby, je
povinnou součás( záhlaví uvedení doplňku - profese či
zaměstnání osoby (RDA 9.19.1.1 + 9.16.1).
Zapíše se do kulatých závorek, v jednotném čísle,
s malým počátečním písmenem, od $a není oddělen
čárkou.
Při přebírání ze zahraničních databází termín přeložíme.
Nově doplněk nevytváříme.

100 0 $$aModrý pták$$c(ekonom)
100 0 $$aOrion$$c(raper),$$d1976-

3. Doplněk
Pro ﬁk vní en ty a skutečné en ty, které nejsou
lidského původu
Achilleus (mytologická postava)
100 0

$a Achilleus $c (mytologická postava) $7 jo2016908864

Poirot, Hercule (ﬁk vní postava)
100 1

$a Poirot, Hercule $c (ﬁk vní postava) $7 jo2016908869

Santa Claus (ﬁk vní postava)

3XX – nová pole a podpole doporučená
368 – další související informace o osobě (korporaci)
370 – související místo
372 – oblast působení
373 – organizace spojená s osobou
374 – profese
375 – pohlaví
376 – informace o rodu, rodině
377 – související jazyk

- 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 se opakují jednotlivá podpole v rámci jednoho pole

Pole 3XX slouží k zaznamenání iden ﬁkačních údajů
(geograﬁckých, oborových, profesních, aﬁliačních,
jazykových a dalších) spojených s osobou.
Vycházíme z údajů biograﬁcké poznámky (pole 678), kde
jsou tyto údaje uvedeny formou volné věty.
Zde jsou tvořeny výrazy věcných, geograﬁckých autorit.

Pole 368 – další související informace o osobě nebo
korporaci

$c
$d
$s
$t

Jiné označení
Titul osoby(o)
Počáteční datum rozmezí(no)
Konečné datum rozmezí(no)

100 0
368

$a Afrodíté $c (řecká bohyně)
$c řecké bohyně

100 0
$a Hyacint, $c Polský, svatý, $d asi 1183-1257 $7
jo2016934903
368
$c světci
370
$c Polsko
373
$a Dominikáni
374
$a kazatelé $a misionáři
100 1
368
368
368

$a Holub, Tomáš, $d 1967$d Mons.
$d biskup plzeňský $s 2016
$d Th.D. $s 2008

100 1
368
368

$a Bernard, Josef, $d 1978$d Mgr. $s 2004
$d Ph.D. $s 2012

Pole 370 – související místo
Do tohoto pole zaznamenáváme město, oblast nebo stát
spojený s místem narození, úmr(, bydlištěm nebo iden tou
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 úmr( (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 iden ﬁkaci osoby
(např. u regionálních autorů).

100 1 $a Škvorecký, Josef, $d 1924-2012
370
$a Náchod, Česko $b Toronto, Ontario $c
Česko $c Kanada

100 1
370
370
373
374

$a Baucke, Florian, $d 1719-1779
$c Česko $c Polsko
$c Paraguay $s 1748 $t 1766
$a Jezuité
$a misionáři $a katolič( kněží

Pole 372 – oblast působení
Údaje o oblas působení se přebírají ze
souboru věcných autorit.
100 1 $a Hájek, Jan, $d 1971- $7
hka2016912129
370
$a Vlašim, Česko $c Česko
372
$a architektura
374
$a architek

Pole 373 – Aﬁliace (organizace spojená s osobou)
Do pole zaznamenáváme informace o skupině či ins tuci, s níž je
osoba spojována.
Údaje se přebírají ze souboru korpora vních autorit. Pokud je
osoba v různých časových obdobích spojována s různými
skupinami, pole se opakuje.
Pole 373 vytváříme v případě, kdy je osoba s činnos( ins tuce
významně či dlouhodobě spojena a/nebo v případě, kdy
nemáme dostatek jiných vhodnějších údajů k iden ﬁkaci osoby
(v tomto případě je ovšem třeba celkově zvážit zda má vůbec
význam autoritní záznam zakládat, aﬁliace sama nebude
pravděpodobně dostatečným údajem k iden ﬁkaci). Vždy se
snažíme dohledat časové rozpě(.

100 1 $a Adamec, Vilém, $d 1953370
$c Česko
372
$a požární tak ka $a integrovaný záchranný systém $a
krizový management
373
$a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
Fakulta bezpečnostního inženýrství $s 2007
374
$a vysokoškolš( učitelé

100 1 $a Bílková, Edigna Terezie, $d 1916-2012
370
$a Metylovice, Česko $b Praha, Česko $c Česko $f
České Budějovice, Česko $f Pracha ce, Česko $f Praha,
Česko
372
$a církev
373
$a Boromejky $s 1938
374
$a zdravotní sestry $a ošetřovatelky

Pole 374 – Profese
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.

100 1 $a Blüml, Jan, $d 1980370 $a České Budějovice, Česko $f Olomouc, Česko
372 $a muzikologie
373 $a Univerzita Palackého. Katedra
muzikologie $s
2011374 $a muzikologové $a hudební publicisté $a vysokoškolš(
učitelé
100 1
374
374
374

$aŠebrle, Roman,$d1974$adese bojaři$s1990$t2013
$agolﬁsté$s2013
$atelevizní moderátoři$s2013

Pole 375 – Pohlaví
Do tohoto pole zaznamenáváme informace o pohlaví, včetně případných dat při
změně pohlaví.
Hodnotou tohoto pole je buď výraz žena nebo muž.
100 1

$a Elbe, Lili, $d 1882-1931 $7 jx20110216008

400 1

$a Wegener, Einar, $d 1882-1931 $0 o

667

$a Záznam neprošel revizí podle pravidel RDA.

670

$a David Ebershoﬀ: Dánská dívka

670

$a www(Wikipedia, the free encyclopedia)

670

$a LC (Names)

678 0

$a Transsexuální žena, před změnou pohlaví dánský malíř Einar Wegener.

Pole 376 - Informace o rodu/rodině
100 3
370
376
376

$a Czerninové z Chudenic (rod)
$c Česko
$c hrabata $s 1627
$c svobodní páni $t 1627

Pole 377 – Související jazyk
Do tohoto pole zaznamenáváme jazyk(y), který(é) osoba
používá při psaní publikací, vysílání atd. Kód převezmeme
z kódovníku MARC:
h`p://www.nkp.cz/soubory/fond/priloha-y.doc
100 1
$a Kundera, Milan, $d 1929- $7 jk01070894
370
$a Brno, Česko
370
$c Česko $s 1929 $t 1975
370
$c Francie $s 1975
372
$a literatura $a exilová literatura $a překladatelství
374
$a spisovatelé $a exiloví spisovatelé $a básníci $a
překladatelé
375
$a muž
377
$a cze $a fre

4. Tvorba odkazů – „viz též“
Odkazy viz též odkazují z jednoho autoritního záhlaví
na jiné. Vytváříme je pro osoby s více než jednou
iden tou (RDA 9.2.2.8). Jedná se o tyto případy:
- 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

RDA nerozlišují tzv. současného autora t. j. takového,
který zemřel v době po 31. prosinci 1900.
Považují každý pseudonym za samostatnou iden tu.
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.

Záznam z LC (Names)
100 1_ |a Applegate, Katherine
375 __|a female
377 __ |a eng
378 __ |q Katherine Alice
400 1_ |a Applegate, K. A. |q (Katherine Alice)
500 1_ |w nnnc |a Archer, C., |d 1956500 1_ |w nnnc |a Benning, Elizabeth, |d 1956500 1_ |w nnnc |a Kendall, Katherine, |d 1956500 1_ |w nnnc |a Morris, Kimberly

Důležité upozornění:
Pokud zpracováváme publikaci, kterou autor napsal pod
pseudonymem, jenž v bázi AUT ﬁguruje pouze jako odkaz
viz, je nezbytně nutné založit nový autoritní záznam na
tento pseudonym a na stávající záznam poslat návrh
opravy se změnou odkazu viz na odkaz viz též.

