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Úvod
V této práci se budeme zabývat problematikou tvorby
unifikovaných názvù z hlediska chronologického. Faktem
je, e termín unifikovaný název se objevuje teprve
v katalogizaèních pøíruèkách z 90. let 20. století. Zde je
také tento termín pøesnì vymezen a definován:
Unifikovaný název je prostøedkem k propojení vech
katalogizaèních záznamù díla, které se vyskytuje v rùzných
podobách (napø. úpravy, pøeklady atd.) a pod rùznými názvy. Unifikovaný název umoòuje také identifikaci díla,
pokud název, pod kterým je dílo známo, se lií od hlavního názvu katalogizované jednotky. [lit. 2, s. 484]
Unifikovaným názvem je zpravidla nejvýstinìjí a
nejstruènìjí pojmenování anonymního díla, obecnì známé a pouívané v rámci urèitého jazyka, pøíp. mezinárodnì. [lit. 12, s. 89]
Pøeèteme-li si vak pozornì tyto definice a poté zalistujeme v katalogizaèních pøíruèkách minulosti, zjistíme,
e s unifikovanými názvy v dnením pojetí se pracovalo
u o sto let døíve. Vydáme se tedy na malou chronologickou procházku katalogizaèními pøíruèkami, zamìøíme se
na popis dokumentù pod názvem a zde si budeme vímat
toho, jaké katalogizaèní metody byly obdobou uívání
unifikovaných názvù v dnením pojetí.
1 Historické pozadí
Prvním pøedpokladem pro zvládnutí úkolu, který jsme
si stanovili v pøedchozím odstavci, je samozøejmì volba
tìch správných katalogizaèních pøíruèek - tj. tìch, které
nejvíce ovlivnily èeskou katalogizaèní praxi v prùbìhu 20.
století. Zde nám pomùe èlánek uveøejnìný v èasopise
Národní knihovna [lit. 9] a skripta Univerzity Karlovy
z roku 1963 [lit. 11, s. 13-21].
Oficiální instrukcí v období celé pøedmnichovské republiky a do roku 1950 byla Pravidla katalogu základního (lístkového abecedního seznamu jmenného) s dodatkem
o popisu spisù drobných vydaná v roce 1925. Vypracoval
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je Jaromír Borecký. Tato pravidla jsou silnì závislá na
pruské katalogizaèní instrukci z roku 1899 a ve vech hlavních zásadách se s ní ztotoòují.
V roce 1921 vyla Pravidla, jimi se øídí budování
abecedního seznamu jmenného, jejich autorem byl Z. V.
Tobolka. Byl øeditelem knihovny Národního shromádìní
(dnení Parlamentní knihovna) a jeho pravidla vycházela
pøedevím z potøeb této instituce. Díky své jednoduchosti
nala uplatnìní v øadì veøejných knihoven. Tato pravidla
jsou stejnì závislá na pruské instrukci jako pravidla
Boreckého, take zásadních rozdílù mezi instrukcemi
v období mezi dvìma svìtovými válkami není [lit. 11, s.
13-21].
Po 2. svìtové válce se projevuje tendence oprostit se
od vlivu pruské instrukce a zároveò vzniká potøeba vydání nových katalogizaèních pravidel. Výsledkem tìchto tendencí bylo v roce 1950 vydání Prozatímních pravidel abecedního jmenného seznamu (kolektivní dílo). Tato pravidla
se inspirovala pravidly anglo-americkými. Byla velmi
struèná, kromì hudebnin nepostihovala speciální dokumenty. Z tìchto dùvodù nevyhovovala velkým knihovnám. Jak
ji název naznaèuje, mìla pouze doèasný charakter. Je vak
mono podotknout, e pøi zpracování Prozatímních pravidel byla provedena i dùkladná a zdaøilá revize terminologie z oblasti jmenné katalogizace, která ije ve své vìtinì dodnes [lit. 11, s. 13-21].
Èeskou katalogizaèní praxi dále na nìkolik desetiletí
ovlivnila Pravidla jmenného katalogu, která vznikla v roce
1959. V jistém slova smyslu navázala na Prozatímní pravidla. Vedoucím autorského kolektivu byl Miroslav Nádvorník. Je v nich patrná výrazná orientace na sovìtská
pravidla. Odborníci, kteøí se na tvorbì tìchto pravidel
podíleli, vak sledovali i ostatní nové trendy v katalogizaci,
a proto se tato pravidla v hlavních rysech shodovala
s výsledky paøíské mezinárodní konference o katalogizaci, poøádané v roce 1961.
V souèasné dobì jsou v Èeské republice v plném rozsahu implementovány mezinárodní standardy pro katalogizaci (AACR2R, ISBD, UNIMARC, LCSH a UD-MRF).
Na základì pøedchozího pøehledu jsme pro nai analýzu zvolili následující katalogizaèní pøíruèky:
 Instruktionen für die alphabetischen Kataloge der
preussischen Bibliotheken vom 10. Mai 1899 [lit. 4],
 Pravidla katalogu základního (lístkového abecedního
seznamu jmenného) s dodatkem o popisu spisù drobných z roku 1925 (Jaromír Borecký) [lit. 3],
 Pravidla, jimi se øídí budování abecedního seznamu
jmenného z roku 1921 (Zdenìk Tobolka) [lit. 10],
 Prozatímní pravidla abecedního jmenného seznamu
z roku 1950 [lit. 7],
 Pravidla jmenného katalogu z roku 1969 (2., opravené a doplnìné vydání; Miroslav Nádvorník) [lit. 6],
 pro zajímavost se zmíníme o Pravidlech jmenného
popisu z roku 1992, která zùstala v rukopise (kolektiv
autorù) [lit. 12],
 èeský pøeklad AACR2R z roku 1994 [lit. 2].
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Unifikované názvy v dìjinách katalogizaèní praxe

2.1 Unifikované názvy v pruské instrukci
Unifikovaný název v dnením pojetí zde nacházíme na
dvou místech:
1. Ve 2. èásti knihy, která nese název Instruktion für die
Ordnung der Titel der alphabetischen Kataloge (Instrukce pro øazení názvù v abecedním katalogu). První kapitola této èásti se jmenuje Allgemeine Bestimmungen über die Einordnung unter Verfassernamen
oder Sachtitel (Veobecná pravidla pro øazení podle
jména autora nebo hlavního názvu) a zde nacházíme
oddíl s názvem Unbekannte und strittige Verfasserschaft (Neznámé nebo sporné autorství) obsahující
§ 76, který pojednává o apokryfech. Zde se uvádí následující pravidlo:
Jsou-li apokryfní díla zpravidla uvádìna pod názvem,
název se stává rozhodujícím kritériem pøi abecedním
zaøazení díla v katalogu; na údajného autora se odkazuje. [lit. 4, s. 42]
Pøíklad:
Die Psalmen Davids; uvádí se pod PSALMI; odkaz
na DAVID
Z tohoto pøíkladu je zøejmé, e PSALMI je unifikovaným názvem (pravdìpodobnì pøevzatým z latinské Vulgáty).
2. Dalí obdobu unifikovaného názvu v dnením pojetí
nacházíme ve 3. kapitole zmínìné 2. èásti knihy. Tato
kapitola nese název Einordnung unter dem Sachtitel (Øazení pod názvem). 3. oddíl této kapitoly je
nazván Verschiedene Titel für dieselbe Schrift (Rùzné názvy pro tentý spis) a je rozdìlen na dvì èásti.
a) V první èásti je pojednáno o pøípadu, kdy pro dvì
nebo více vydání jedné knihy se stejným obsahem
a ve stejném jazyce jsou uity dva rùzné názvy.
V tomto pøípadì platí následující pravidlo (§ 245):
...rozhodující je ten název, pod kterým je dílo nejznámìjí. Pokud se jedná o zákony nebo jiné úøední spisy, rozhodující je úøední název spisu. Ve sporných pøípadech se bere v úvahu výstinìjí název
nebo ten, který je v abecedì døíve. Na ostatní názvy se odkáe [lit. 4, s. 86]. Nejznámìjí název,
úøední název, výstinìjí název èi název, který je v abecedì døíve je unifikovaným názvem
v dnením slova smyslu.
Podobná situace je popsána i v § 218: Zaøazení
pod zvlátním slovem vyadují i takové publikace,
které pro svou dùleitost nebo zvlátnost svého obsahu vyadují zvlátní zacházení. [lit. 4, s. 8687]
b) Ve druhé èásti je pojednáno o pøípadu, kdy pro dvì
nebo více vydání jedné knihy se stejným obsahem,
avak v rùzných jazycích, jsou uity dva rùzné názvy. Podle § 221 [lit. 4, s. 88] za hlavní název (tj.
název, který je nejúplnìjím nebo nejveobecnìj-
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ím popisem díla a který se stává rozhodujícím kritériem pro abecední zaøazení díla [lit. 4, s. 4]) platí
název originálu, pøièem na ostatní názvy v jiných
øeèech se odkazuje.
Pøíklad:
CHANSON de Rolland; s odkazem na ROLANDSLIED.
Z následujícího § 222 se navíc dozvídáme, e název
originálu platí jako rozhodující pro abecední zaøazení díla
i tehdy, není-li originál v kniním fondu knihovny. Na název pøekladu se odkazuje. [lit. 4, s. 88]
Název originálu je tedy unifikovaným názvem.
Hlavním názvem se vak na základì § 223 mùe stát
i název pøekladu, a to v pøípadì, e název pøekladu je známìjí ne název originálu. Na název originálu se v tomto
pøípadì odkazuje pouze tehdy, je-li to nezbytnì nutné. [lit.
4, s. 88] Za hlavní název se povauje také název pøekladu v pøípadì, e se originál ztratil. Z více pøekladù se volí
ten, který získal vánost originálu. [lit. 4, s. 89]
Unifikovaným názvem se tedy mùe stát i název pøekladu.
V § 224 je zmínka o øazení biblických knih: Pro øazení biblických knih jsou smìrodatné názvy, které jsou
uvedeny ve Vulgatì; na originální název a na názvy nìmeckých pøekladù se zpravidla odkazuje. [lit. 4, s. 89]
Latinské názvy pøevzaté z Vulgáty se tedy stávají
unifikovanými názvy.
Pøíklad:
JUDICES (název pøevzatý z Vulgáty); s odkazem na
pøeklady: OFETIM, BUCH der Richter atd.
2.2 Unifikované názvy v Boreckého Pravidlech
katalogu základního
Stejnì jako v pruské instrukci i zde je pro abecední
zaøazení díla vìtinou rozhodující jméno pùvodce, popø.
nìkterého z pùvodcù èi jiných pracovníkù, kteøí se na díle
podíleli (heslo jmenné). Zatímco vak v pruských pravidlech byl pro abecední zaøazení anonymních dìl1) rozhodující hlavní název, který byl vymezen jako nejúplnìjí
nebo nejveobecnìjí popis díla, v Boreckého pravidlech
se pro abecední zaøazení díla podle jeho názvu uívá tzv.
anonymní heslo. Anonymní heslo je dáno stylizací názvu
podle pravidel pro popis jednotlivých skupin. [lit. 3, s. 3]
Základní pravidlo pro stylizaci názvu nacházíme o nìkolik stran dále. [lit. 3, s. 8] Podrobný popis pravidel pro
stylizaci názvu je v § 52 a § 53 na s. 42-45.
V kapitole s názvem Heslo anonymní se opìt setkáváme s unifikovanými názvy tak, jak jsme si je definovali
v úvodní kapitole. Tato kapitola je umístìna v Èásti
zvlátní: popis jednotlivých skupin, a to v oddíle pro popis
knih. Dozvídáme se zde toti, e anonymní heslo se píe
vdy v pùvodním jazyce a v ustáleném pravopise dotyèného jazyka: Aby v lístkovém abecedním seznamu jmenném toté dílo zùstalo vdy pohromadì, tøeba jest anonymní, dluno i tehdy, kdy pøevodem do jazyka jiného heslo
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anonymní doznalo zmìny, a èásteèné neb úplné, øaditi je
na lístku hlavním pod anonymní heslo pùvodní. Platí to
zejména o pøekladech, jejich název je tak pozmìnìn, e
podle základních pravidel anonymním heslem musilo by
se státi slovo jiné, èasto úplnì libovolné. [lit. 3, s. 41]
Pøíklad:
Tisíc a jedna noc, Tausend und eine Nacht, Arabian
Nights, hledej pod heslem Alf lajla wa lajla
Název originálu se tedy stává unifikovaným názvem.
Aèkoliv je i bible povaována za anonymní dílo, platí
zde ponìkud jiná pravidla, která jsou popsána v tée kapitole: Bibli jako celek stavíme na hlavním lístku pod latinské heslo: Biblia, a text je v kterémkoli jazyku, pro
veliký rozsah a rozíøenost její stavíme vak, aby heslo
pøespøíli nevzrostlo a nestalo se nepøehledným, jednotlivì ony èásti bible, které vydány jsou samy o sobì: Starý
zákon pod heslo: Testamentum vetus, Nový zákon pod
heslo: Testamentum novum, jednotlivé pak èásti pod názvy zavedené Vulgatou. Jestlie souborné názvy takovýchto
jednotlivých èástí vykazují varianty, volíme do hesla souborný název nejobvyklejí, ménì èasto se vyskytující ponechávajíce do odkazu. [lit. 3, s. 41]
Pøíklad:
Pentateuch s event. odkazy Libri Moise, Torath Moe
apod.
Název Biblia a latinské názvy zavedené Vulgátou jsou
unifikovanými názvy v dnením pojetí.
2.3 Unifikované názvy v Tobolkových Pravidlech,
jimi se øídí budování abecedního seznamu
jmenného
Zmínku o unifikovaných názvech v dnením pojetí
nacházíme v § 69. Tato kapitola nemá vlastní název; je
zaøazena do kontextu popisu anonymních dìl. Pøíklady
dokládají, e se opìt jedná o unifikované názvy v dnením
pojetí:
Naskýtají-li se rùzné názvy ve vydání a pøekladu tého spisu, platí pùvodní název za hlavní název a druhé se
odkáí. [lit. 10, s. 39]
Pøíklad:
Chanson de Roland s odkazy Píseò o Rolandovi,
Carmen de bello in Runcivalle, Rolandslied atd.
Pokud je název pøekladu známìjí, hlavním názvem
se stává tento název a na název pùvodní se odkazuje. [lit.
10, s. 39]
Pøíklad:
Testamentum Novum s odkazy Kaine Diatheke, Nový
Zákon
Heslo se volí z pøekladu i tehdy, je-li originál ztracen;
z nìkolika pøekladù se volí ten, který se nejvíce podobá
originálu. [lit. 10, s. 39]
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Biblické knihy se stavìjí pod názvy, které se uvádìjí
ve Vulgátì; pùvodní název, jako i èeské pøeklady se zpravidla odkazují. [lit. 10, s. 39]
Pøíklad:
Judices s odkazy ofetim a Kniha soudcù
Název originálu, pøíp. pøekladu a u biblických knih
názvy uvedené ve Vulgátì jsou unifikovanými názvy.
2.4 Unifikované názvy v Prozatímních pravidlech
abecedního jmenného seznamu
Ve 2. kapitole s názvem Hlavní záznam v èásti B
(Soupis) je èlánek 65 s názvem Záhlaví anonymního díla
a èlánek 70 s názvem Záhlaví hlavního záznamu pøeloeného anonymního díla. V èl. 65 se dozvídáme, e záhlavím anonymního díla je prvé slovo názvu díla v tom
mluvnickém tvaru, v nìm je uvedeno, ale vdy v novém
pravopisu. [lit. 7, s. 36] Záhlavím anonymních dìl je
prvé slovo názvu pøekladu. Známe-li pùvodní název díla,
uvedeme jej v knihopisné poznámce a odkáeme. Rovnì,
je-li vydáno toté dílo nìkolikrát v jazyku originálu pod
rùznými názvy, uvedeme v knihopisné poznámce pozdìjího vydání pùvodní název a odkáeme jej.
U bible povaujeme za originální názvy zavedené Vulgatou. Záhlavím odkazu bude slovo Biblia jak u pøekladu
do jiného jazyka, tak i tehdy, bylo-li v latinském vydání
pouito jiného názvu, napø. Scriptura Sancta. Za originální název Starého zákona povaujeme Vetus Testamentum, Nového zákona Novum Testamentum. Rovnì pro
názvy jednotlivých meních èástí bible jsou v odkazech
rozhodující originální názvy Vulgaty. [lit. 7, s. 38]
Názvy zavedené Vulgátou se stávají unifikovanými
názvy. U jiných pøekladù se unifikovaných názvù neuívá, název originálu i název pøekladu jsou povaovány
za hlavní názvy a jsou propojeny prostøednictvím odkazù.
Ve 3. kapitole (Pomocné záznamy) je pojednáno
o pomocných záznamech. Podle èl. 71 lze uít dva druhy
odkazových záznamù:
a) zvlátní - vztahují se na urèitý hlavní záznam; mají signaturu.
b) veobecné - vztahují se na celé skupiny záznamù se
stejným záhlavím; nemají signaturu.
Z hlediska unifikovaných názvù nás více budou zajímat odkazové záznamy veobecné. Podle èl. 76 je úèelem
veobecných odkazù:
1. vylouèit urèité záhlaví, kterého nechceme
v abecedním jmenném seznamu vùbec pouívat nebo
2. vytknout, pod jakým jiným záhlavím mùeme jetì nalézt dílo tého autora, toté dílo anonymní, ... [lit. 7, s. 41]
V èl. 78 jsou uvedeny pøíklady pro uití veobecných
názvových odkazù, z nich nás zajímají pøíklady uvedené
pod body 4 a 5:
4. U pøeloených anonymních dìl jimi odkazujeme
název originálu:
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Pøíklad:
ALF
ALF lajla wa lajla
viz té [èesky] Pohádky tisíce a jedné noci, Nejkrásnìjí pohádky Orientu, Tisíc a jedna noc, Arabské pohádky
5. Pùvodní název u anonymních dìl, která vyla
v jazyku originálu pod rùznými názvy.
Veobecné odkazové záznamy mohou plnit funkci
unifikovaných názvù, jako je tomu napø. v bodì ad) 4 nebo
ad) 5.
2.5 Unifikované názvy v Nádvorníkových
Pravidlech jmenného katalogu
Tato pravidla vyla ve dvojím vydání (1. vydání v roce
1959, 2. vydání v roce 1969). Obì vydání jsou z hlediska
zvolené tematiky shodná, a proto se omezíme na analýzu
citátù pouze z 2. vydání.
9. kapitola nese název Slovo z názvu v záhlaví. V èl.
112 se uvádí: Záhlavím hlavního záznamu, po pøípadì
zvlátního odkazu, je první slovo hlavního názvu díla...
[lit. 6, s. 108] Následuje výèet výrazù, které se za první
slovo nezapoèítávají. Slovo z názvu uvádíme v záhlaví
v nezmìnìném mluvnickém tvaru podle popisovaného
díla..., ale vdy v novém pravopisu. [lit. 6, s. 109]
Èl. 117 pojednává o odkazech pùvodního názvu díla
popisovaného pod názvem: Záhlavím pøeloených dìl,
popisovaných pod názvem, je první slovo názvu pøekladu. Zjitìný pùvodní název uvedeme v knihopisné poznámce a odkáeme pøidruovacím odkazem. [lit. 6, s. 114]
Rovnì, je-li dílo popisované pod názvem vydáno
nìkolikrát v jazyku originálu pod rùznými názvy, uvedeme v knihopisné poznámce pozdìjího vydání pùvodní
název a odkáeme jej. (U bible a jejích jednotlivých knih
povaujeme za pùvodní názvy zavedené Vulgátou.) [lit.
6, s. 115]
Názvy zavedené Vulgátou pro bibli a její jednotlivé
èásti se stávají unifikovanými názvy. U jiných knih ne
u bible jsou název pøekladu i název originálu povaovány
za hlavní názvy a jsou propojeny prostøednictvím odkazù.
V kapitole Pomocné záznamy se hovoøí o tøech druzích odkazù:
 Veobecné odkazy - vyluèujeme jimi záhlaví, kterého
podle pravidel nepouíváme, ani pro zvlátní odkaz,
ale pod ním by mohlo být dílo hledáno. [lit. 6, s. 184]
 Hromadné odkazy
 Pøidruovacím odkazem upozoròujeme, pod jakým
záhlavím jetì mùeme hledat díla tého pùvodce, toté dílo, popisované pod názvem, nebo publikace tée
korporace. [lit. 6, s. 189]
Pøidruovacím odkazem odkazujeme napø. pùvodní
názvy u dìl, popisovaných pod názvem, která vyla
v pøekladu nebo se zmìnìným názvem. [lit. 6, s. 190]
Pøíklad:
ALF
Alf lajla wa lajla
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viz té [èesky] Pohádky tisíce a jedné noci, Nejkrásnìjí pohádky Orientu, Tisíc a jedna noc, Arabské pohádky.
Pøidruené názvové odkazy se tedy mohou stát unifikovanými názvy, jak naznaèuje uvedený pøíklad.
11. kapitola má název Jednotlivé druhy tiskovin.
Oddíl B pojednává o ústavách, zákonech, naøízeních a
mezinárodních smlouvách. V èl. 136 se uvádí: Ústavy,
zákony a naøízení a mezinárodní smlouvy popisujeme pod
jménem pùvodce nebo èastìji pod názvem. Nejsou-li tyto
materiály zaznamenány v pøedmìtovém katalogu pod názvem státu, mùeme poøídit zvlátní odkaz pod záhlavím,
které se skládá z názvu státu a z oznaèení druhu materiálu. [lit. 6, s. 133]
Tento zvlátní odkaz pod záhlavím skládajícím se
z názvu státu a z oznaèení druhu dokumentu je ve své podstatì unifikovaným názvem pro tyto druhy dokumentù
v dnením pojetí. O tom, jak tyto zvlátní odkazy poøizovat, pojednává následující èlánek 137 Zvlátní odkazy
názvu státu a druhu materiálu.
2.6 Unifikované názvy v dìjinách katalogizaèní
praxe - shrnutí
V historických katalogizaèních pøíruèkách nenacházíme ani termín unifikovaný název, ani definici tohoto
pojmu tak, jak se s nimi setkáváme v katalogizaèních pøíruèkách souèasnosti. Kdy Borecký hovoøí o popisu bible
a jejích èástí pod názvy zavedenými Vulgátou, oznaèuje
tyto latinské názvy, které lze povaovat za unifikované
názvy v dnením slova smyslu, jako souborné názvy.
[lit. 3, s. 41]
Souborné názvy vak nelze povaovat za termín, ale
spíe za jakýsi pomocný výraz pøi popisu jedné z katalogizaèních metod. Na ádném místì tìchto pravidel toti
nenacházíme jeho definici.
Jak dokládají uvedené pøíklady, katalogizaèní praxe si
vyádala uívání unifikovaných názvù v dnením pojetí
ji od poèátku 20. století, avak pravidla pro tuto katalogizaèní metodu byla velmi struèná. Ani v jedné ze sledovaných pøíruèek není problematice katalogizace pod unifikovanými názvy vìnována samostatná kapitola.
Problematika uití unifikovaných názvù ve sledovaných
katalogizaèních pøíruèkách se týká dokumentù, které jsou
popisovány pod názvem, nikoli pod autorem, tj. dìl anonymních nebo takových, která jsou spíe známa pod svým
názvem ne pod autorem. Unifikovaných názvù se zde
uívá:
a) Pro urèité specifické druhy dokumentù. O uití unifikovaných názvù pro bibli a její èásti se zmiòují: pruská
instrukce, Borecký, Tobolka, Prozatímní pravidla, Nádvorník. Pruská instrukce navíc jetì hovoøí o apokryfech.
Tobolka a pruská instrukce uvádìjí i francouzské romance. Nádvorník se zmiòuje o popisu ústav, zákonù, naøízení
a mezinárodních smluv pod unifikovaným názvem; pruská instrukce hovoøí o zákonech a úøedních spisech.
b) V pøípadì, kdy je dílo známo pod nìkolika názvy
(pruská instrukce). Sem lze zaøadit i uití názvu originálu
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jako unifikovaného názvu v pøípadì, e dílo bylo pøeloeno. Této metody uívá pruská instrukce, Borecký a Tobolka. Naproti tomu u Nádvorníka a v Prozatímních pravidlech jsou jak název originálu, tak i pøekladu povaovány
za hlavní názvy. Pøi popisu pøekladu se odkazuje název
originálu.
3

Unifikované názvy v souèasné katalogizaèní praxi

3.1 Unifikované názvy v Pravidlech jmenného popisu
Tato nepublikovaná pravidla [lit. 12] pøináejí první
obírnìjí informace o unifikovaném názvu v èeském prostøedí. Èlánky o unifikovaném názvu jsou vøazeny do kontextu kapitoly Popis pod názvem. Poprvé je zde v èetinì
pouit termín unifikovaný název.
Unifikovaný název je jednoznaènì definován a je stanoveno, kdy se uívá. Není to údaj povinný, ale lze ho uít
podle potøeb systému. Má funkci selekèního údaje (názvový selekèní údaj)...Unifikovaný název se umísuje pøed
popisné údaje, zapisuje se s velkým poèáteèním písmenem. [lit. 12, s. 89]
Následují pravidla pro tvoøení a uívání unifikovaných
názvù u jednotlivých druhù dokumentù (klasická anonymní
díla, bible, ústavy, zákony a smlouvy), pravidla pro uití a
tvorbu unifikovaných názvù pøi popisu pod individuálním
nebo korporativním autorem a pravidla pro tvorbu a uití
skupinových unifikovaných názvù (pøi øazení jmenných
záznamù uvnitø tého autora). Pravidla jsou doplnìna bohatým pøíkladovým materiálem.
Klasická anonymní díla
Unifikovaný název tìchto anonymních dìl v literaturách jednotlivých evropských národù je stanoven pøíruèkou, kterou vydala IFLA (Anonymous classics). Unifikovaný název se formuluje zásadnì v jazyce originálu.
Pokud to vak potøeby daného systému vyadují, lze jej
formulovat i v pracovním jazyku systému. [lit. 12, s. 89]
Pøíklad:
Názvy v prameni popisu: Igor; Igor Velikij knjaz Severa; Igor Velikij knjaz Severskij; Iroièeskaja pesn
o pochode na polovcov udelnogo knjazja Novagoroda Severskogo Igorja Svjatoslavièa; Pesn o polku Igoreve; Slovo o polku Igorja Svjatoslavièa; Slovo o pluku Igorovì (èes.); S³owo o pu³ku Igora (pol.)...
Unifikovaný název: Slovo o polku Igoreve
Není-li unifikovaný název jetì mezinárodnì stanoven... lze jej vytvoøit z originálního názvu. [lit.12, s. 90]
Jsou zde popsána i pravidla pro vynechávání nìkterých
slov z originálního názvu v pøípadì, e se tento název stává
východiskem pro unifikovaný název. [lit.12, s. 90]
Bible
Pro rùzná vydání bible jako celku v rùzných jazycích se pouívá unifikovaný název Bible. [lit.12, s. 91]
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Pøíklad:
Názvy v prameni popisu: Biblí svatá aneb
Vechna Svatá písma Starého i Nového zákona
Záznam: Bible
Biblí svatá aneb Vechna Svatá písma
Starého i Nového zákona
Obsahuje-li popisovaný dokument pouze Starý zákon,
nebo jen Nový zákon, doplòuje se unifikovaný název pøíslunou zkratkou v pracovním jazyku systému. [lit.12, s. 91]
Pøíklad:
V prameni popisu: Starý zákon Biblí Kralické
Záznam: Bible. S. Z.
Starý zákon Biblí kralické
Obdobnì obsahuje-li dokument jen èást Starého èi
Nového zákona, lze pøipojit název èásti... Je-li popisovaný dokument výborem z bible, lze pøipojit k unifikovanému
názvu oznaèení Výbor nebo Výbìr, Vybrané texty...
Podle potøeb systému lze pøi popisu cizojazyèných vydání
bible pøipojit té údaj o jazyku. [lit.12, s. 91-92]
Pøíklad:
V prameni popisu: Pavlovy listy Tesalonickým
Záznam: Bible. N. Z. Tesalonickým
Pavlovy listy Tesalonickým
Ústavy, zákony, smlouvy apod.
Tyto dokumenty lze - v pøípadì speciálních potøeb
systému - popisovat té pod názvem státu a pøipojeným
unifikovaným názvem formy... Za názvem státu se po teèce pøipojuje unifikovaný název formy. [lit.12, s. 92]
Pøíklady:
Èeská republika. Zákony
Èeskoslovensko (1918-1938). Smlouvy
Österreich. Verträge
Jsou zde popsána i podrobnìjí pravidla pro popis
dvoustranných mezinárodních smluv nebo smluv podepsaných s více zemìmi.
Unifikovaný název pøi popisu pod individuálním autorem
V tìchto pøípadech se unifikovaný název zapisuje na
samostatný øádek mezi záhlaví... a hlavní název dokumentu a uzavírá se do hranatých závorek, aby se odliil
od hlavního názvu dokumentu. [lit.12, s. 93]
Unifikovaný název pøi popisu pod individuálním autorem se uívá pøedevím pøi popisu vybraných druhù dokumentù, a to hudebnin, zvukových dokumentù , krásné literatury i literatury odborné , kde sjednocuje rùzná vydání
tého díla v tomté jazyce nebo èastìji v rùzných jazycích.
Pøíklad: [lit.12, s. 93]
V prameni popisu: William Shakespeare
The tragical history of Hamlet,
Prince of Denmark
Záznam: Shakespeare, William
[Hamlet]
The tragical history of Hamlet, Prince of
Denmark
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Unifikovaný název pøi popisu pod korporativním
autorem
Platí podobná pravidla jako pøi uití unifikovaného
názvu pøi popisu pod individuálním autorem.
Pøíklad: [lit.12, s. 94]
Church of England
[Book of common prayer]

Dickens, Charles
[Martin Chuzzlewit]
Martin Chuzzlewit´s life and adventures

Skupinový unifikovaný název pøi popisu pod individuálním autorem
Skupinový unifikovaný název se uívá pøi øazení jmenných záznamù uvnitø tého autora, tj. pøi organizaci rozsáhlých jmenných katalogù a personálních bibliografií.
[lit.12, s. 94]
Uívají se následující skupinové unifikované názvy:
[Sebrané spisy], [Vybrané spisy], [Výbory z díla], [Antologie], [Sborníky], [Jednotlivá díla], pøíp. [Díla], dále dle
potøeb systému [Povídky], [Hry], [Básnì], [Próza], [Eseje], [Korespondence], [Projevy], [Pøeklady], [Výbor],
[Výbìr]. Tyto názvy se uívají v pracovním jazyce systému, tj. napø. èesky. Lze k nim pøipojit jetì jazyk popisovaných prací. [lit.12, s. 95]
Pøíklady: [lit.12, s. 95]
Masaryk, Tomá Garrigue
[Sebrané spisy]
Spisy

Mickiewicz, Adam
[Pøeklady sebraných spisù]
Sobranije Soèinenij

Maugham, W. Somerset
[Romány. Výbìr]
Selected novels
3.2

Pøíklad: [lit. 2, s. 484-485]
Dickens, Charles
[Martin Chuzzlewit]
The life and adventures of Martin Chuzzlewit

Unifikované názvy v Anglo-amerických
katalogizaèních pravidlech

Unifikovanému názvu je vìnována jedna rozsáhlá kapitola, a to kapitola è. 25. Je umístìna ve druhé èásti pravidel, která nese název Záhlaví, unifikované názvy a odkazy. Unifikovaný název je jednoznaènì definován. Je
zde uvedeno, e potøeba pouít unifikovaný název se lií
od jednoho katalogu ke druhému i v rámci jednoho katalogu. [lit. 2, s. 484]
3.2.1 Obecná pravidla
Jsou stanoveny i podmínky, které jsou pro uití unifikovaného názvu rozhodující. Unifikovaný název se neuívá pro podobu díla, které je revizí nebo aktualizací
pùvodního díla ve stejném jazyce. [lit. 2, s. 485] V tomto
pøípadì se díla propojují tím, e se název døívìjího vydání uvede v poznámce v záznamu pozdìjího vydání. [lit.
2, s. 485]
Unifikovaný název se uzavírá do hranatých závorek a
umísuje se pøed hlavní název. Je-li dílo popisováno pod
názvem, je uití hranatých závorek volitelné. [lit. 2, s. 484]
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Úvodní mluvnické èleny se v unifikovaném názvu vynechávají, nemá-li se dílo pod tímto èlenem øadit; je-li
zvolený unifikovaný název v nelatinkovém písmu, pøepisuje se do latinky podle transliteraèních tabulek. [lit. 2, s.
485]
Unifikovaného názvu lze uít nejen pro díla popisovaná pod názvem, ale i pro díla popisovaná pod personálním nebo korporativním záhlavím. Jestlie je dílo popsáno pod personálním nebo korporativním záhlavím a
je pouit unifikovaný název, vytvoøte odkaz (odkazy) typu
jméno-název se záhlavím a variantou (variantami) názvu.
Vytvoøte vedlejí záhlaví pod hlavním názvem katalogizované jednotky. [lit. 2, s. 485]
Pøíklad:
Popis pod názvem: [lit. 5, s. 394]
Mother Goose
A book of nursery songs
and rhymes
Mother Goose
Mother Goose nursery rhymes
Popis pod autorem: [lit. 5, s. 392]
Dickens, Charles
[Oliver Twist]
The adventures of Oliver Twist
Dále se unifikované názvy dìlí na individuální a skupinové. Unifikované názvy individuální se týkají jednoho
díla od jednoho autora; unifikované názvy skupinové se
týkají dvou èi více dìl tého autora.
3.2.2 Unifikované názvy individuální
Zvlátì jsou stanovena pravidla pro díla vytvoøená po
roce 1501. Základní pravidlo pro tato díla: Pokud se vydání novodobého díla... vyskytuje pod rùznými názvy, pouijte nejznámìjí název v pùvodním jazyce díla. Nejznámìjí název by mìl být stanoven podle pøíruèkových
pramenù nebo by mìl být zvolen název prùzkumem dìl
daného autora zjitìný jako nejèastìji pouívaný. [lit. 5,
s. 395] Pokud nelze za unifikovaný název zvolit nejznámìjí název, pouijte hlavní název pùvodního vydání díla.
[lit. 5, s. 396]
Díla vytvoøená pøed rokem 1501 se vyskytují
v rozlièných vydáních a verzích s mnoha rùznými názvy.
Tato díla bývají èasto anonymní (balady, poezie, romance, pøíbìhy, kroniky atd.). Je nutno podle obecného pravidla opìt stanovit nejznámìjí název, který bude tvoøit hlavní
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záhlaví pro vechna vydání díla. Pøehled nìkterých anonymních dìl s unifikovanými záhlavími je uveden jako
pøíloha Pøíruèky k AACR2R. Záhlaví pro díla, u nich je
známa odpovìdnost, se vytváøejí podle obecného pravidla. [lit. 5, s. 396]
Zvlátní pozornost je vìnována pravidlùm pro popis
klasických byzantských a øeckých dìl a anonymních dìl,
která nejsou psána øeckým ani latinským písmem.
Pøi vytváøení individuálních unifikovaných názvù je
èasto nutné a úèelné uívat doplòkù. Doplnìk je vysvìtlující slovo nebo struèná fráze, která se pøipojuje v kulatých
závorkách k unifikovanému názvu a slouí k odliení unifikovaného názvu od stejného èi podobného záhlaví
v katalogu. [lit. 5, s. 400]
Podobným doplòkem je i pøipojení názvu jazyka popisné jednotky k unifikovanému názvu. Pokud se jazyk
popisné jednotky lií od originálu, pøipojte k unifikovanému názvu jazyk popisné jednotky. Unifikovaný název se
od oznaèení jazyka oddìluje teèkou a dvìma mezerami...
Pøeklad novodobého díla mùe být umístìn na stejném
místì v knihovním katalogu jako pùvodní dílo prostøednictvím unifikovaného názvu, tvoøeného pùvodním názvem
díla a jazykem pøekladu. [lit. 5, s. 401]
Pøíklad: [lit. 5, s. 401]
Hürliman, Bettina
[Europäische Kinderbücher in drei
Jahrhunderten. English]
Three centuries of children´s books
in Europe
Pøi vytváøení individuálních unifikovaných názvù se
katalogizátor èasto zabývá katalogizací samostatnì vydaných èástí dìl, které souvisejí s hlavním dílem, z nìho
byly vyòaty. Jedním ze zpùsobù øeení tohoto problému je
uití unifikovaného názvu. Pravidla pro vytváøení takovéhoto unifikovaného názvu jsou popsána v Anglo-amerických katalogizaèních pravidlech: Název èásti se pouije
jako unifikovaný název a vytvoøí se odkaz se záhlavím pro
celé dílo. [lit. 5, s. 402]
Unifikovaného názvu lze uít i tehdy, jsou-li díla jednoho autora vydána spoleènì v jednom svazku. Název díla
první popisné jednotky je umístìn pod jménem autora.
Vytvoøí se také vedlejí záhlaví typu jméno-název
s pouitím unifikovaného názvu druhého díla. [lit. 5, s. 403]
Pøíklad: [lit. 5, s. 403]
Alger, Horatio
[Julius]
Strive and succeed : two novels
Obsahuje: Julius, or, The street boy out West
The store boy, or, The fortunes
of Ben Barclay
3.2.3 Skupinové unifikované názvy
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Skupinové unifikované názvy jsou následující:
Sebraná díla - shromaïují úplné dílo osoby, zahrnující díla dokonèená bìhem vydávání sebraných dìl. [lit.

2, s. 494] K unifikovanému názvu by se mìl pøipojit
rok vydání díla. [lit. 5, s. 404]
Pøíklad: [lit. 5, s. 404]
Persius, 34-62
[Sebraná díla. 1956]


Výbory/Výbìr z díla - kniha obsahuje tøi nebo více dìl
tého autora rùzných forem nebo jedné formy, pokud
osoba vytvoøila pouze díla jedné formy.



Pro shromádìní dìl jedné formy od tého autora na
stejném místì v katalogu lze uít unifikované názvy
jako napø.: Korespondence, Eseje, Romány, Hry, Poezie, Próza, Povídky.
Pøíklad: [lit. 2, s. 495]
Maugham, W. Somerset
[Hry]
Collected plays



Unifikované názvy pro cykly a rùzné verze pohádek/
povídek.

3.2.4 Zvlátní pravidla pro vytváøení unifikovaných
názvù pro nìkteré specifické druhy dokumentù
V Anglo-amerických katalogizaèních pravidlech jsou
dùkladnì popsána pravidla pro vytváøení unifikovaných
názvù pro následující druhy dokumentù:
 rukopisy a rukopisné sbírky,
 prvotisky,
 zákony, smlouvy apod.,
 posvátné knihy,
 liturgická díla,
 oficiální dokumenty papee atd.,
 hudební díla (jsou popsána pravidla pro vytváøení
jednak individuálních, jednak skupinových unifikovaných názvù pro hudební díla).
Vzhledem ke své pracovní specializaci se v dalím textu zamìøím na pravidla pro tvoøení unifikovaných názvù
pro bibli a její èásti.
3.2.4.1 Pravidla pro tvoøení unifikovaných názvù
pro bibli
Obecné pravidlo: U posvátné knihy pouijte jako
unifikovaný název takový název, pod kterým je posvátná
kniha nejèastìji uvádìna v anglicky psaných (tj. dle èeských interpretací v èesky psaných) pøíruèkových pramenech, týkajících se náboenských skupin, které se touto
posvátnou knihou øídí. Nejsou-li takové prameny dostupné, pouijte pøíruèkové prameny veobecné. [lit. 2, s. 501]
Pro popis èástí posvátných knih a doplòkù platí následující obecné pravidlo: Popite Zákon (Testament) jako
podzáhlaví, pøipojené za Bible. Zapite knihu katolického
nebo protestantského kánonu jako podzáhlaví, pøipojené
za pøísluný zákon... Je-li kniha jednou z èíslovaných sekvencí tého jména, uveïte za jménem její èíslo jako øadovou èíslovku... Uveïte kapitolu (øímskými èíslicemi) a ver
(arabskými èíslicemi). [lit. 2, s. 501]
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Pøíklady:2)
Bible. N. Z.
Bible. S. Z. Jób
Bible. N. Z. Tesalonickým, 1.
Bible. S. Z. Mojíova, 2.
Bible. S. Z. Mojíova, 2., XXVI, 1-14




Pravidlo pro uívání unifikovaných názvù pro soubory biblických knih: Popite jednotku, obsahující jeden
z následujících souborù knih, pod jménem v nìm uvedeným jako podzáhlaví, pøipojené za Nový èi Starý zákon.
[lit. 2, s. 501]
Pøíklad: 2)
Bible. N. Z. Listy Timoteovi
Bible. S. Z. Knihy Samuelovy
Rùzné verze bible: Lze-li verzi identifikovat jménem
pøekladatele, uveïte zkrácenou formu jména pøekladatele. [lit. 2, s. 506] K unifikovanému názvu lze pøipojit
i rok vydání popisné jednotky. [lit. 2, s. 507]
Pøíklad: [lit. 2, s. 506-507]
Bible. Nìmecky. Luther. 1534
2 pøekladatelé: Bible. Anglicky. Smith-Goodspeed
3.3

Unifikované názvy v souèasné katalogizaèní
praxi - shrnutí

Základním cílem kapitol o unifikovaném názvu
v Pravidlech jmenného popisu i v Anglo-amerických katalogizaèních pravidlech je pøesnì definovat termín unifikovaný název a stanovit jednoznaèná pravidla pro jeho
tvoøení. Lze konstatovat, e obì pøíruèky si v nièem neodporují. Struktura kapitoly o unifikovaných názvech je
v obou pøíruèkách velmi podobná. Nepublikovaná Pravidla jmenného popisu jsou struèná, pøehledná a uívají pøíklady v èeském jazyce. Pøi katalogizaci se knihovník setkává i se sloitìjími pøípady, které vyadují existenci a
znalost podrobnìjích pravidel uvedených právì jen
v Anglo-amerických pravidlech. Katalogizátor bez znalosti anglického jazyka je vak v nevýhodì, protoe vìtina pøíkladù je uvedena v angliètinì.
4

Závìr: Vyuití unifikovaných názvù v minulosti
a v souèasné dobì



V minulosti se unifikovaných názvù uívalo pouze pro
díla popisovaná pod názvem; v souèasné dobì se unifikované názvy uívají i pro díla popisovaná pod personálním nebo korporativním záhlavím.
V minulosti se prostøednictvím unifikovaných názvù
propojovaly pouze rùzné názvy tého díla; dnes se prostøednictvím unifikovaných názvù propojují i rùzná díla
tého autora èi díla jedné formy od tého autora (skupinové unifikované názvy).
V souèasné dobì se unifikovaným názvem stává nejznámìjí název díla v pùvodním jazyce díla (je stanoven na základì pøíruèkových pramenù nebo prùzku-
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mem dìl daného autora); v této oblasti byly katalogizaèní pøíruèky minulosti nejednotné.
V souèasné dobì se uívá tzv. doplòku k unifikovaným
názvùm, který slouí k odliení unifikovaného názvu
od stejného èi podobného záhlaví.
Zatímco v katalogizaèních pøíruèkách minulosti se
unifikovaným názvem èasto stával název originálu,
v souèasné dobì je unifikovaným názvem nejznámìjí název v pùvodním jazyce a za nìj se pøipojí doplnìk
v podobì jazyka popisné jednotky. Tak mùe být pøeklad umístìn na stejném místì jako pùvodní dílo. To
podstatnì usnadòuje uivateli vyhledání poadovaného dokumentu.
Unifikovaného názvu lze vyuít i pro katalogizaci èástí dìl nebo více dìl jednoho autora publikovaných
v jednom svazku.
V katalogizaèních pøíruèkách minulosti jsou zmiòovány nìkteré specifické druhy dokumentù, které je vhodné katalogizovat pod unifikovaným názvem;
v katalogizaèních pøíruèkách uívaných v dnení dobì
jsou pravidla pro katalogizaci specifických druhù dokumentù podrobnì rozpracována v rámci jednotlivých
kapitol AACR2R.

Postupem èasu se knihovní fondy rozrùstají a potøeba
umonit uivateli snadné vyhledání poadovaných dokumentù se stává stále aktuálnìjí. Jednou z moností, jak
lze napomoci rychlému vyhledání poadovaného dokumentu, je právì uívání unifikovaných názvù. Tuto skuteènost si katalogizátoøi uvìdomovali ji od poèátku 20.
století, i kdy zprvu vyuívali unifikovaných názvù jaksi
intuitivnì, zøejmì na základì potøeb, které vnímali pøi práci
s uivateli. S narùstajícím knihovním fondem a
s pøibývajícím mnostvím nejrùznìjích unifikovaných
názvù hrozilo nebezpeèí, e unifikované názvy vnesou do
katalogu chaos, co by byl pravý opak úèelu, kvùli kterému se zaèaly uívat. Aby bylo moné spolehlivì vyhledávat dokumenty podle unifikovaných názvù, bylo nutno
unifikované názvy pøesnì definovat a stanovit jednoznaèná pravidla pro jejich tvoøení. Tato snaha je charakteristická pro zmínìné katalogizaèní pøíruèky vzniklé v poslední
dobì i pro jiné materiály, které se v souvislosti
s unifikovanými názvy teprve rodí.

Poznámky:
1) Za anonymní jsou povaována díla, na nich vùbec není
uveden pùvodce, díla, která jsou podepsaná zaèáteèními písmeny, iframi, kryptonymy, anagramy, obrázkovými znaèkami, obecnými jmény (napø. Èech, Slovan, rolník) nebo i díla, kde je autor uveden pouze jako
autor jiného díla, pokud se jej nepodaøí zjistit. Øadíme
sem i díla, která mají více ne tøi autory. (Viz lit. 3, s.
40).
2) Návrh pøíkladù podle ekumenického vydání Bible.
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