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Motto:
�Ka�dý souborný katalog je pravdìpodobnì nedokonalý,
to v�ak nesni�uje jeho u�iteènost.�

volnì podle Alana M. Marchbanka
(semináø CASLIN 1994)

Úvod
Pøíspìvek vychází ze stejnojmenné diplomové práce

obhájené na ÚISK FF UK na podzim 1999, respektive
z její klíèové èásti, která je vìnována popisu a analýze jed-
notlivých automatizovaných souborných katalogù v Èeské
republice. V DP je proveden rozbor deseti souborných
katalogù, pøesto�e jejich poèet u nás je podstatnì vy��í.
Zamìøila jsem se zejména na souborné katalogy pøístupné
prostøednictvím internetu, na SK akademické a nadregio-
nální, a na SK, které jsou funkèní ji� del�í dobu (minimál-
nì 5-6 let) a jsou zamìøeny polytematicky. Zámìrnì jsou
opomíjeny rodící se regionální souborné katalogy, které
jsou za�ti�ovány státními vìdeckými knihovnami èi re-
gionálními informaèními centry, a rovnì� nezmiòuji SK
oborové. Dùvodem pro takové omezení byl prostor i èa-
sové mo�nosti, které jsou kladeny na formu diplomové
práce.

V pøíspìvku se zamìøuji na tzv. reálné souborné kata-
logy1), jmenovitì na CASLIN - SK ÈR, KAKS,  SK Uni-
verzity Palackého, SK Univerzity Karlovy, SKAT, SK
Èeského vysokého uèení technického v Praze, SK kniho-
ven Akademie vìd.

V rámci DP byla vymezena metodika pro podrobnìj�í
analýzu jednotlivých katalogù.

Dále v pøíspìvku uvádím shrnutí a zobecnìní výsled-
kù analýz jednotlivých SK a nástin mo�ných øe�ení pro-
blémù, se kterými se jednotlivé souborné katalogy v ÈR
potýkají. Musím upozornit na skuteènost, �e tento pøíspì-
vek je výtahem z DP, by� aktualizovaným, a neodrá�í tedy
dal�í poznatky a zku�enosti, kterých jsem nabyla pøi dal-
�ím studiu problematiky teoreticky i v praxi2).

Metodika provádìných analýz
Pro potøeby analýz jednotlivých souborných kata-

logù jsem zvolila následující postup: nejprve jsem vytvo-
øila vzorek záznamù, na jeho� základì byla analýza pro-
vedena. Mno�ina analyzovaných záznamù (viz pøíloha 1)
byla vybrána tak, aby vzorek ka�dého SK obsahoval ales-
poò deset záznamù. Ve vzorku jsou zastoupeny monogra-
fie, vícesvazkové monografie, seriály (edice), sborníky,
monografie s korporativním autorem, a to domácí i zahra-

nièní provenience, pøeva�ují nicménì dokumenty èeské.
Z hlediska oborového zamìøení byly záznamy vybrány tak,
aby pravdìpodobnost výskytu v jednotlivých SK byla co
nejvìt�í, proto vzorek obsahuje nejvíce dokumentù v�eo-
becného zamìøení. Oborovì specializované dokumenty,
které jsou ve vzorku obsa�eny, jsou zamìøeny na aktuální
a tedy èasto frekventovaná témata (napø. nové technolo-
gie, dìjiny 20. století). Aby se záznam dokumentu mohl
stát souèástí vzorku, musel se nacházet alespoò ve dvou
rùzných SK, èím� bylo mo�né provést jeho porovnání3).

Vý�e uvedený postup a slo�ení vzorku záznamù ne-
odpovídá standardním postupùm tvorby vzorku ze zá-
kladního souboru, a tedy znaènì omezuje kvalitu celé
analýzy. Provedená analýza má za úkol pouze naznaèit
nìkteré základní charakteristiky, pøednosti a nedostatky
jednotlivých SK.

Pro komparaci souborných katalogù jsem vytvoøila pìt
kritérií hodnocení záznamù, které vycházejí z pohledu
u�ivatele, nikoliv z pohledu správce SK. Zvolené hledis-
ko vychází zejména z toho, �e SK by mìly být primárnì
urèeny u�ivatelùm a zohledòovat jejich potøeby, mo�nosti
a schopnosti (i v pøípadech, kdy se jedná o odborné u�iva-
tele - knihovníky), a dále je dáno tím, �e v�echny vybrané
katalogy jsem mìla mo�nost testovat pouze u�ivatelským
pøístupem prostøednictvím WWW OPAC.

Kategorie pro hodnocení záznamù v SK

1. kategorie: úplnost, tzn. dostaèující míra identifikace
dokumentu, která z hlediska u�ivatele pøedstavuje mo�-
nost vyhledat konkrétní záznam na základì jednotlivých
prvkù jmenného a vìcného popisu. Z knihovnického po-
hledu jde o konzistenci katalogu z hlediska záznamù.

Pro hodnocení této kategorie jsem stanovila tøístupòo-
vou �kálu:
1. odpovídající úplnost (dokument lze bez problémù iden-

tifikovat a záznam je v souladu s platnými pravidly
jmenného popisu)

2. vyhovující úplnost (záznam umo�òuje jednoznaènou
identifikaci dokumentu)

3. nevyhovující úplnost (chybìjí nìkteré základní identi-
fikaèní údaje)

2. kategorie: selekèní údaje, tj. pøehlednost, snadnost vy-
hledávání a úplnost výsledkù. Z pohledu knihovníka zna-
mená existenci pøístupových souborù, pøedev�ím jmenných
a vìcných autorit;  je sledována konzistence z hlediska prv-
kù databáze.

Hodnocení je opìt provedeno na základì tøístupòové
�kály:
1. odpovídající pøehlednost a snadnost vyhledávání se-

lekèních údajù (funkèní  a pøehledné autoritní sezna-
my, snadný výbìr polo�ek)

2. vyhovující pøehlednost a snadnost vyhledávání selekè-
ních údajù (funkèní autoritní seznamy, mo�nost výbì-
ru polo�ek)

3. nevyhovující pøehlednost a snadnost vyhledávání se-
lekèních údajù (bez autoritních seznamù)
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3. kategorie: duplicity záznamù, co� pro u�ivatele pøed-
stavuje pøehlednost výstupù výsledkù. Z hlediska knihov-
níka je sledována konzistence databáze jako celku.

Opìt pou�ívám stupnici o tøech hodnotách:
1. duplicity se nevyskytují
2. duplicity se vyskytují, ale jejich výskyt významnì ne-

naru�uje pøehlednost výstupu
3. duplicity se vyskytují v takové míøe,  �e podstatnì na-

ru�ují pøehlednost výstupu

4. kategorie: lokaèní údaje. Lokaèní údaje se vyskytují
v ka�dém SK, ale li�í se svou formou a úrovní. Pro u�iva-
tele pøedstavují lokaèní údaje cestu k dokumentu.

Je pou�ito opìt tøístupòové hodnocení:
1. odpovídající úroveò (pøehledné lokaèní údaje a snad-

ný pøístup k dokumentu)
2. vyhovující úroveò (slo�itá cesta k dokumentu)
3. nevyhovující (resp. �ádné)

5. kategorie: výstup výsledkù, tzn. formální charakteris-
tiky záznamù. Pro u�ivatele pøedstavuje mo�nost práce se
záznamy.

Tøístupòová �kála:
1. mo�nost exportu a volba zobrazení
2. pøehledný formát bez vìt�ích nedostatkù, ale bez mo�-

nosti exportu a volby zobrazení
3. zobrazovací formát má výrazné nedostatky.

CASLIN � Souborný katalog Èeské republiky
(http://www.caslin.cz/)

Národní souborný katalog CASLIN je budován od roku
1995. SK CASLIN je budován jako reálný souborný
katalog s místní katalogizací4), obsahuje cca 600 0005)

záznamù  a pøispívá do nìj 86 úèastníkù.

Analýza vzorkù záznamù
Z hlediska úplnosti mají záznamy SK CASLIN odpoví-

dající úroveò. Záva�nìj�í závady a nedostatky se v záznamech
nevyskytují. Popis dostateènì identifikuje dokument. Vìcný
popis je zastoupen jen na základní úrovni (hrubé tøídìní
MDT), jiné druhy vìcného popisu se nevyskytují.

Co se týèe pøístupových souborù, u�ivatel mù�e vy-
hledávat podle názvu, pøíjmení autora, korporace, ISBN,
MDT, klíèových slov, roku vydání i edice. Pøístupové sou-
bory v�ak obsahují duplicity, èím� mù�e být negativnì
ovlivnìna úplnost re�er�e. Nejvíce je tato skuteènost zøej-
má u jmenných autorit.

Pøesto�e existuje soubor národních autorit i soubor
autorit lokálního katalogu Národní  knihovny, nejsou do-
sud �ádným zpùsobem  propojeny s SK CASLIN. O pro-
pojení se souborem národních autorit se uva�uje.

Duplicity záznamù se v katalogu CASLIN vyskytují,
jejich míra v�ak není taková, aby zásadnì znesnadòovala
orientaci ve výpisu výsledkù. U dokumentù, které mají
jednoduchý hlavní název bez dal�ích názvových údajù, se
duplicity nevyskytly. Pravdìpodobnost duplicit narùstá
s poètem úèastnických knihoven, které vlastní daný titul.
Pøesto v pøípadì jednoduchých názvù nejsou tak èasté.

Pøesto�e SK CASLIN má potøebné nástroje pro kontrolu
duplicit, zøejmì se v�echny nepodaøí pouhým strojovým
zpracováním odstranit.

Lokaèní údaje jsou zobrazovány ve formì sigly, sig-
natury jsou uvádìny, pokud je jednotlivé knihovny dodají
se záznamem. Ve výsledném zobrazení jsou lokaèní údaje
pøímo provázány s názvem a adresou instituce, která do-
kument vlastní. Navíc jsou v záznamu instituce uvedeny
e-mailové adresy i telefonní èísla.  

Záznamy jsou zobrazovány ve výstupu nazvaném
SHORT. U�ivatel si mù�e navolit, v jakém formátu chce
záznam zobrazit. Kromì Short formátu, který vychází z 1.
úrovnì rozsahu údajù AACR2, má u�ivatel mo�nost vy-
brat si z formátù Long  (roz�íøený záznam s návì�tím),
UNIMARC (zobrazení v�ech údajù ve formátu øádkové-
ho UNIMARC) a ISBD (minimální záznam dle doporu-
èení ISBD)6).

KAKS
(http://195.178.81.7:4000/ALEPH/CZE/ULM/ULM/
ULM/START)

Souborný katalog KAKS byl po projednání s øediteli
zakládajících knihoven k 31. 12. 1998 uzavøen. Vzhle-
dem k vývoji SK CASLIN byla konstatována jeho nadby-
teènost. Pøesto zùstane KAKS  i nadále vystaven, nebo�
obsahuje záznamy, které v SK CASLIN zatím nejsou7).

Souborný katalog KAKS mìl deset úèastníkù: Morav-
skou zemskou knihovnu Brno slo�enou ze tøí dílèích kniho-
ven - Univerzitní knihovna, Pedagogická knihovna a Tech-
nická knihovna, které dodávaly záznamy oddìlenì, a státní
vìdecké knihovny Olomouc, Plzeò, Kladno, Liberec, Os-
trava, Ústí nad Labem a Hradec Králové.

K 31. 12. 1998 mìl KAKS 126 419 záznamù, které
byly vytvoøeny slouèením z celkového poètu dodaných
259 451 záznamù.8)

Analýza vzorku záznamù
Záznamy v katalogu KAKS jsou v odpovídající kvali-

tì. Co se týèe jmenného popisu, lze nalézt drobné nedo-
statky nebo odchylky, které jsou v�ak z hlediska u�ivatele
marginální. Vìcný popis je problémem, který se nepoda-
øilo vyøe�it ani v rámci KAKS a správce SK na tento pro-
blém v dané fázi rezignoval. Záznamy SK KAKS proto
obsahují soubì�nì klíèová slova i pøedmìtová hesla.

U�ivatel má pomìrnì snadný pøístup k záznamùm pod-
le rùzných selekèních údajù. Pøístupové soubory jsou kon-
zistentní, je patrná snaha správcù SK o odstraòování du-
plicit. Vzhledem k masce vyhledávacího formuláøe si
u�ivatel mù�e navolit po�adovaný typ dokumentu.

Duplicity záznamù se v SK KAKS vyskytují, ale je-
jich míra nenaru�uje pøehlednost výstupu. Programy pro
kontrolu duplicit byly vyu�ívány s tím, �e nedokázaly od-
stranit v�echny nedostatky, a problém byl zøejmì i se strikt-
ním dodr�ování pøedepsaných pravidel. Nedostatky moh-
ly být zpùsobeny konverzí z rùzných knihovních systémù.

Lokaèní údaje jsou v SK KAKS pøístupné pouze ve
formì sigel. V rámci KAKS neexistuje pøístup na adresáø
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knihoven, jen� by nabízel  informace o jednotlivých sig-
lách. Pokud u�ivatele zajímá lokace dokumentu a nepou-
�ije bázi ADR Národní knihovny, má minimální �anci do-
stat �ádaný dokument.

Výstupní formát záznamù je tabulkový. Jiný formát
zobrazení se u�ivateli nenabízí. Existuje v�ak mo�nost
odeslání záznamù prostøednictvím elektronické po�ty, do-
konce s volbou ze tøí formátù: katalogizaèní lístek, úplný
záznam a úplný záznam UNIMARC, ov�em tato mo�nost
platí pouze pro registrované u�ivatele MZK, co� s ohledem
na funkce SK je ponìkud irelevantní. Jiným zpùsobem
pracovat se záznamy nelze, kdy� opominu standardní funk-
ce webovského prohlí�eèe. Kromì toho jsou ve výstupu
chyby (napø. v názvech se zobrazují údaje o odpovìdnos-
ti, na konci pole se zobrazuje èíslo tagu), které mohou
naru�ovat pøehlednost a být pro u�ivatele matoucí.

Souborný katalog Univerzity Palackého (SK UP)
(http://lib.upol.cz/cgi-bin/k6)

SK UP je tvoøen 7 fakultními knihovnami UP. V sou-
èasné dobì obsahuje cca 300 000 záznamù. Podle
Noerrovy typologie patøí mezi SK centralizované.

Analýza vzorku záznamù
Souborný katalog Univerzity Palackého je z hlediska

u�ivatele velice pøehledný a pøívìtivý. Záznamy jsou
v odpovídající kvalitì, jmennému i vìcnému popisu je
vìnována nále�itá pozornost. U�ivatel má mo�nost najít
po�adovaný dokument tak snadno, jak jen to umo�òuje
vyhledávací rozhraní.

Pøístupové soubory jsou konzistentní, velká péèe je vì-
nována pøedcházení a odstraòování duplicit v autoritních
souborech. Nakladatelské autority jsou rovnì� konzistent-
ní. Vzhledem k mo�nostem systému je i snadný pøístup
z hlediska edic.

Duplicity záznamù se vyskytují v malé míøe, i této zá-
le�itosti je vìnována velká pozornost. Duplicity se obje-
vují pouze v pøípadech primitivních záznamù, které slou-
�í k evidenci dokumentù pro potøeby výpùjèního protokolu.

Lokaèní údaje jsou navázány na pøírùstkové èíslo, kte-
ré v záznamu figuruje ve formì hypertextového odkazu.
Pøi více exempláøích ve fondu jsou pøírùstková èísla uve-
dena pod sebou. Po otevøení hypertextového odkazu se
objeví informace o stavu výpùjèky, signatury a pøesná lo-
kace. Je nepøíjemné, �e se ka�dé pøírùstkové èíslo musí
otvírat samostatnì a neexistuje mo�nost otevøít  záznamy
v�ech exempláøù najednou.

Ani s vlastním záznamem nelze provádìt zvlá�tní ope-
race, kromì tìch, které umo�òují standardní webovské
prohlí�eèe. Záznamy jsou zobrazeny ve formì tabulky,
která je pøehledná, pokud není záznam pøíli� dlouhý, pro-
to�e v takovém pøípadì je nutné rolovat obrazovku. Jed-
notlivé údaje dílèích pøístupových souborù jsou provázá-
ny prostøednictvím hypertextového odkazu se záznamy,
které se vztahují ke stejnému zástupci. Volbu jiné formy
pro zobrazení záznamù u�ivatel nemá.

Souborný katalog Univerzity Karlovy (SK UK)
(http://www.cuni.cz/tinlib/dbs/sd.html)

SK UK obsahuje v souèasné dobì cca 400 000 zázna-
mù od 16 úèastníkù. Podle Noerrovy typologie patøí mezi
reálné souborné katalogy s místní katalogizací.

Analýza vzorku záznamù
Bìhem porovnávání záznamù v katalogu UK vyply-

nuly následující skuteènosti:
Z hlediska úplnosti se záznamy pohybují na vyhovují-

cí úrovni. Úroveò jmenného popisu se v jednotlivých
knihovnách li�í. Vzhledem k vysoké míøe duplicity, zavi-
nìné zpùsobem tvorby SK, nelze hodnocení z tohoto hle-
diska provádìt v takovém rozsahu, jako tomu bylo u ji-
ných reálných SK.

Selekèní údaje jsou na vyhovující úrovni. Záznam lze
najít podle údajù jmenného popisu. Pøístup podle vìcné-
ho tøídìní není v�dy úspì�ný kvùli nejednotnosti vìcného
popisu v rámci UK, efektivní je vyhledávání podle klíèo-
vých slov z názvu.

Lokaèní údaje jsou v rámci SK UK øe�eny ji� na úrov-
ni názvù, za ka�dým názvem je zkratka fakulty, odkud byl
záznam pøijat. Tato zkratka má dvojí úèel: identifikaci
záznamu a odli�ení shodných názvù, které má zabránit
ne�ádoucímu slouèení. V rámci záznamù je pøírùstkové
èíslo ve formì hypertextového odkazu na informaci o kon-
krétním exempláøi, jeho kategorii a signatuøe. Status do-
kumentu aktuální není.

Výstup záznamù je stejný jako u jiných tinwebovských
katalogù, tedy jeden zobrazovací formát, nemo�nost ex-
portu i jiné práce se záznamem.

SKAT
(http://www.vkta.cz/LANius/skona.htm)

Tvorby SKAT se úèastní témìø 130 veøejných kniho-
ven ÈR. Databáze obsahuje více ne� 130 000 titulù ze 121
knihoven (kvìten 2000). SKAT je tvoøen jako reálný sou-
borný katalog s místní katalogizací.

Analýza vzorku záznamù
Z hlediska úplnosti jsou záznamy katalogu SKAT na

odpovídající úrovni, pøesto�e ne v�dy vyhovují struktuøe
AACR2, proto�e popis je mnohde poznamenán Pravidly
jmenného popisu M. Nádvorníka. V�echny oblasti údajù
jsou v záznamech zahrnuty. Vìcný popis tvoøí klíèová slo-
va i MDT.

I selekèní údaje jsou na odpovídající úrovni, pøístupo-
vé soubory jsou konzistentní, duplicity se nevyskytují.
Autority jsou konzistentní bez duplicit, stejnì tak je tomu
i v pøípadì klíèových slov. Na tomto místì musím  upo-
zornit na skuteènost, �e sluèováním duplicitních zázna-
mù, které pøicházejí jako aktualizace SKAT, narùstají po-
èty klíèových slov do takové míry, kdy mohou spí�e
naru�ovat vyhledávání, ne� mu napomáhat. Tvorba klíèo-
vých slov nezahrnuje �ádný systém asociací a synonym a
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nejsou zaruèeny odkazy. Proto mohou být v ka�dé knihov-
nì pou�ívána jiná synonyma, èím� je výsledný soubor klí-
èových slov znaènì nekonzistentní. V èásti záznamu ur-
èené pro vìcný popis se vedle klíèových slov nacházejí
vybrané znaky MDT.

Problematické je vyhledávání prostøednictvím edic.
V online formuláøi nelze edici vyhledat a v profi-formulá-
øi je sice polo�ka pro vyhledávání podle edice, ale pøi za-
dání této podmínky se vyhledání nepovede.

Na duplicity záznamù jsem pøi svém zkoumání narazi-
la, ale ne v takové míøe, která by významnì naru�ovala
pøehlednost výsledkù a výbìr odpovídajícího dokumentu.
Duplicity jsou nejèastìj�í u vícesvazkových monografií a
dìl s èastým výskytem v èeských knihovnách.

Lokaèní údaje jsou zobrazeny ve formì názvu institu-
ce, v ní� se dokument nachází, a poètu exempláøù. Se-
znam institucí je ve formì tabulky a ka�dý název hyper-
textovì odkazuje na adresu instituce a kontakt. U�ivatel
tak má velice snadnou cestu, jak se dostat k �ádanému
dokumentu, pøesto�e signatury uvádìny nejsou.

Výstupní formát záznamu vypadá jako katalogizaèní
lístek. Autorské údaje a klíèová slova jsou hypertextovì
propojeny s autoritním záznamem, na který je navázán
seznam záznamù odpovídajících dokumentù. Lístkový
výstup je v�ak jediný, u�ivatel si nemù�e vybrat z více
mo�ností. Pøesto u�ivatel má mo�nost èást výstupu ovliv-
nit. Jde o zobrazení zkrácených záznamù, které odpovída-
jí zadanému dotazu. U�ivatel mù�e zvolit, podle jakého
hlediska se bude seznam øadit. Práce se záznamem je mo�-
ná pouze v rámci bì�ných funkcí, jak je nabízí prohlí�eè
(tisk, ulo�ení do souboru).

Souborný katalog Èeského vysokého uèení technické-
ho v Praze (SK ÈVUT)
(http://platan.vc.cvut.cz/knihovna/katalog.
phtml?charset=ISO-8859-2)

Centrální databáze má pøibli�nì 102 000 záznamù.
Podle Noerrovy typologie bych SK ÈVUT zaøadila jako
hybridní model mezi typy centrálního SK a reálného SK
s centrální katalogizací, nebo� pro potøeby výpùjèního
protokolu existuje osm lokálních katalogù.

Analýza vzorku záznamù
Z hlediska úplnosti, jak jsem jej stanovila, jsou zázna-

my v katalogu ÈVUT na vyhovující úrovni. Vìcný popis
zastupují volnì tvoøená klíèová slova, která spí�e nemají
význam pro vyhledání knihy a mají v záznamech malé
zastoupení.

Selekèní údaje vyplývají z vyhledávacího formuláøe.
Pøístup pomocí klíèových slov z názvu není nejpøesnìj�í a
bylo by dobré mít mo�nost zadávat pøesný text názvu.
Vyhledávání prostøednictvím edic probíhá podobnì jako
u názvu. Jmenné autority nedoká�u identifikovat, proto�e
pøístup k nim formuláø nenabízí.

Duplicity záznamù se v SK ÈVUT vyskytují. Znaènì
znepøíjemòují orientaci ve výpisu výsledkù, co� umocòu-
je uspoøádání tabulkových výstupù záznamù.

Lokaèní údaje jsou v záznamu uvedeny na konci ve
formì názvu knihovny ve formì hypertextového odkazu,
která dokument vlastní. Po otevøení odkazu se zobrazí
zkrácený záznam výpùjèního protokolu s uvedením poètu
exempláøù, signatury, stavem výpùjèky a konkrétním umís-
tìní v rámci knihovny.

Výstup záznamù je pouze jediný a to tabulkový. U�iva-
tel nemá �ádnou mo�nost se záznamem pracovat, a i v rám-
ci zobrazení jsou nepøesnosti a nepøehlednosti, které sni�u-
jí informaèní hodnotu. Takový výstup vy�aduje od u�ivatele
velkou trpìlivost, kterou ov�em nelze pøedpokládat.

Souborný katalog knihoven Akademie vìd (SK AV)
(http://www.lib.cas.cz/www/cz/frame_souborny_
katalog.HTML)

Akademie vìd ÈR má 60 knihoven, které jsou rozmís-
tìny nejen po Praze, ale i na území celé republiky, proto
není snadné stanovit poèet záznamù. SK AV ÈR je reál-
ným  souborným katalogem s místní katalogizací.

Analýza záznamù
Z hlediska úplnosti záznamù, jak jsem jej vymezila pro

analýzu, jsou záznamy SK AV ve vyhovující kvalitì. �ád-
ná z dùle�itých oblastí údajù nechybí. Z hlediska jmenné-
ho popisu lze vytknout prohøe�ky proti AACR2 u podná-
zvù a vícesvazkových monografií, ale to jsou drobnosti,
které u�ivatel neknihovník nezaznamená. Nestandardnì je
vyøe�en popis vícesvazkových monografií, kde je rozdì-
len souborný název a název èásti a jsou tak vytvoøeny dva
nezávislé a nepropojené záznamy, co� je zásadní chyba.

U�ivatel mù�e vyhledávat podle titulu, èím� jsou mínìny
názvy dokumentù a edic, podle autorù, roku vydání a klíèo-
vých slov. Pravdìpodobnì se v katalogu nevytváøejí speci-
fické pøístupové soubory, resp. autority a souborný katalog
vyu�ívá mo�ností vyhledávacího nástroje EXCALIBUR.

Duplicity záznamù se vyskytují v míøe, která neznamená
pøíli�né ztí�ení vyhledávání pro u�ivatele, ale v rámci kniho-
ven AV není pøíli� velké prolínání fondù, tzn. �e se nedupli-
kují exempláøe v rámci AV a tak se neduplikují ani záznamy.

Lokaèní údaje jsou uvedeny pøímo v záznamu, a to ve
formì názvu instituce, ve které se dokument nachází, a
signatury.

U�ivatel si pøedem pøi zadávání dotazu nemù�e nasta-
vit formát záznamu. Z webu se záznamy tisknou nebo uklá-
dají prostøednictvím standardních pøíkazù webovského
prohlí�eèe.

Souborné katalogy v Èeské republice :
shrnutí a hodnocení

V pøedchozích kapitolách jsem se pokusila naznaèit
mo�nosti hodnocení souborných katalogù. Pro hodnocení
SK jsem vymezila pìt kritérií, která v�ak mají urèitá me-
todologická omezení. V prvé øadì by bylo nutno vybrat
statisticky prùkaznìj�í vzorek záznamù z jednotlivých ka-
talogù, který by mìl být zvolen metodami náhodného vý-
bìru nebo jinými standardními postupy pro výbìr vzorku
ze základního souboru, nikoliv namátkovì a nahodile, jak
jsem to provedla pro omezené úèely této práce. Pro pøes-
nìj�í hodnocení je také nutné stanovit jemnìj�í hodnotící
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�kálu, nejménì pìtistupòovou, plnì dostaèující by zøejmì
byla desetistupòová �kála namísto pou�ité tøístupòové.

Provedená analýza je z vý�e uvedených dùvodù znaè-
nì omezená a do jisté míry subjektivní, nicménì svùj úèel
- provést poèáteèní sondu náznakovì ilustrující souèasný
stav SK v ÈR - splnila. Výsledky analýzy akcentují u�iva-
telské hledisko a odborné aspekty tvorby, správy a aktua-
lizace SK jsou v nich zmínìny pouze okrajovì, co� v�ak
neznamená, �e by nebylo �ádoucí vìnovat jim v dal�ích
pracích dostateènou pozornost.

Úplnost záznamù
Záznamy v èeských SK jsou z hlediska úplnosti pro

ètenáøe uspokojivé, dokument je vìt�inou identifikován
na dostateèné úrovni, pøesto�e úplnost záznamu dokumentù
je èásteènì promìnlivá nejen mezi jednotlivými SK, ale
i v jednotlivých SK. Domnívám se, �e obdobné rozdíly by
se daly vysledovat ve v�ech èeských katalozích, nejen
v pøípadì SK, kde jsou v�ak více zjevné. Nìkteré rozdíly
lze oznaèit za zanedbatelné,  ov�em v nìkterých pøípadech
jsou diference znaèné. Patrný je zejména rozdíl v pøístupu
k popisu vícesvazkových monografií, pøièem� tato zále�i-
tost èásteènì souvisí s pou�itým knihovním systémem.
U dal�ích SK je patrný postup zmìn náhledu na tuto pro-
blematiku. Zatímco v souèasné dobì se èeská odborná ve-
øejnost pøiklání k popisu shora, ve star�ích interpretacích
byl preferován popis pod souborným názvem a analytický
popis v rámci nìj. Dal�í rozdíly jsou v pøístupu k vytváøení
záhlaví, co� v automatizovaných katalozích pøedstavuje
problematiku autorit. Národní katalogizaèní agentura øe-
�ila tvorbu autorit na obecné úrovni. V souèasné dobì se
dostávají ke slovu zále�itosti popisu korporací.

Je�tì rozmanitìj�í situace vládne v oblasti vìcného
popisu. Na poèátku 90. let, kdy se zaèaly formovat první
SK v ÈR, byla tato problematika velice diskutována, pøi-
èem� se knihovníci obecnì pøiklánìli k názoru, �e vìcný
popis musí být nedílnou souèástí SK. Tehdy se v�ak nepo-
daøilo ujednotit se na spoleèném systému vìcného popisu,
co� se ov�em v úplnosti nepodaøilo ani v zahranièí.
S odstupem èasu a s nabytými zku�enostmi se pochybnosti
o tom, zda vìcný popis má být souèástí SK, znovu obje-
vují. Otázka vìcného popisu v SK souvisí s funkcemi, které
mají souborné katalogy plnit. Pokud preferujeme funkci
informaènì-lokaèní a funkce na ni navazující a z ní vy-
plývající, lze na vìcný popis rezignovat. Podobnì tomu
je i v pøípadì funkce katalogizaèní. Ale pokud pokládáme
SK za nezbytné a nenahraditelné doplnìní bibliografií,
vìcný pøístup je velice dùle�itý a nelze se bez nìj obejít.
Napø. SK CASLIN nakonec pøistoupil ke kompromisní-
mu øe�ení, kdy� stanovil vybrané znaky MDT jako jednu
z podmínek pro úèastníky SK.

Selekèní údaje
Pøehlednost, snadnost vyhledávání a úplnost výsledkù

pøi vyhledávání v souborném katalogu závisí na konkrét-
ním knihovním systému, na základì kterého je SK reali-
zován a kterým je limitováno, jaká pole jsou v rámci OPAC
pou�itelná. Dále závisí na úplnosti jmenného popisu z po-
hledu autorit, tedy pøístupových rejstøíkù. Problematika

jmenných autorit je v souèasné èeské odborné literatuøe
�iroce diskutována nejen v souvislosti s katalogy soubor-
nými, ale jde o zále�itost, která se musí vyøe�it v katalozích
lokálních. V rámci Národní knihovny ÈR byla realizová-
na dílèí etapa projektu Národních autorit, jejích� výsled-
kù dnes ji� mohou knihovníci v ÈR vyu�ívat jako zdroje
pro ovìøování èeských autorù. Pro zahranièní autority èes-
ký zdroj neexistuje, je sice mo�nost vyu�ívat zahraniè-
ních národních souborù autorit, ale tento zpùsob se v pra-
xi zatím pøíli� nepou�ívá. Dostupnost dílèích výsledkù
projektu Národních autorit NK ÈR a mo�nost vyu�ití za-
hranièních autorit v�ak z mnoha dùvodù neøe�í problema-
tiku autorit na dostateèné úrovni. Z tìchto dùvodù napø.
správci SK vyvíjejí vlastní aktivity smìøující k tvorbì sou-
boru autorit v rámci SK. Napø. Sdru�ení u�ivatelù knihov-
ního systému LANius øe�ilo projekt autorit, který vychá-
zel ze souboru autorit vytvoøeného v souborném katalogu
SKAT. V�echny projekty zamìøené na oblast autorit v�ak
pokrývají pouze formálnì nebo jinak vymezenou èást
problematiky. Tvorba v�eobecného souboru autorit se jeví
i do budoucnosti, navzdory anga�ovanosti NK ÈR a spo-
lupracujících institucí v této oblasti, jako problematická a
obtí�nì uskuteènitelná, proto se zdá perspektivní budová-
ní souborù autorit vymezených zejména na základì obo-
rové problematiky.

Duplicity záznamù
Duplicity záznamù jsou jednou z nejslab�ích stránek

èeských souborných katalogù, s výjimkou centralizova-
ných SK. Pøesto�e se pou�ívá øada nástrojù, které kontro-
lují soubory záznamù zasílané dávkovì pøed importem do
SK, duplicity se vyskytují a je velice tì�ké je odstraòovat.
Strojová kontrola duplicit tedy není optimální, a to ani
ve spojení s manuálními kontrolami, jak je patrné napø.
u SKAT. Druhým pólem je plánovité ponechávání dupli-
citních záznamù v SK (viz SK UK), které je v ostrém roz-
poru s definovanými funkcemi SK. Duplicity u�ivateli
znaènì znepøíjemòují a znesnadòují orientaci ve výstupu
výsledkù.

Lokaèní údaje
Lokaèní údaje jsou poèátkem cesty dokumentu

k u�ivateli a pøedstavují proto velmi dùle�itý prvek spoju-
jící sekundární a primární informaèní zdroj, tedy soubor-
ný katalog a dokument. Situace v èeských souborných
katalozích je a� na výjimky adekvátní tomuto významu
lokaèních údajù.

Výstupní formáty
Tato charakteristika je úzce spjatá s pou�ívaným kni-

hovním systémem, pod kterým je konkrétní souborný ka-
talog budován.

U�ivatel musí v èeském prostøedí povìt�inou pou�ívat
jediný výstupní formát záznamu, stejnì jako nemá mo�-
nost se záznamem dále pracovat. Záznam mù�e být vìt�i-
nou pouze vyti�tìn nebo ulo�en do souboru ve formì, ve
které je  vystaven, tzn. HTML text nebo MS-DOS text.
S exportem záznamu z webovského OPAC �ádný èeský
SK nepracuje s výjimkou SK CASLIN.
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SKAT SK UP CASLIN SK AV KAKS SK UK SK ÈVUT

Úplnost 1,36 1,0 1,4 1,5 1,1 1,5 1,5

Selekèní 1,27 1,2 1,4 1,4 1,3 1,4 1,6
údaje

Duplicity
záznamù 1,2 1,2 1,6 1,9 1,6 2,2 2,0

Lokaèní 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,4
údaje

Výstup 1,5 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,4

Prùmìrná 1,27 1,28 1,28 1,56 1,60 1,62 1,78
známka

Záznamy jsou zobrazovány vìt�inou v tabulkovém
výstupu, jako je tomu u souborných katalogù UK, KAKS
a ÈVUT. SK AV a SKAT zobrazuje záznamy v lístkové
formì.

 Velkou výhodou webovských OPAC je technologie
hypertextu. V nejvìt�í míøe je vyu�it v pøípadì SK vytvá-
øených na platformì T Series (SK UK, SK UP), kde jsou
hypertextovì spojeni autoøi, dal�í názvy, nakladatel, edi-
ce, pøedmìtová hesla, klasifikaèní znak, výrazy tezauru èi
klíèová slova z názvu, která jsou generována automatic-
ky. Dále jsou hypertextovì propojena pøírùstková èísla,
která odkazují na status výpùjèky, pøesnou lokaci doku-
mentu a jeho kategorii.

Mo�ností hypertextu se sna�í vyu�ít i katalogy vy-
tváøené v systému Aleph (KAKS). V tomto pøípadì jsou
odkazy na autory, nakladatele a vìcné autority. V rámci
katalogu SKAT je hypertext vyu�íván pro klíèová slova,
autorské záhlaví a pro informaci o knihovnách, které do-
kument vlastní. Edice, stejnì jako nakladatel, bohu�el in-
teraktivní nejsou. SK CASLIN a  ÈVUT mají hypertexto-
vì aktivní pouze informaci o lokaci dokumentu.

Souhrnné kvantitativní hodnocení SK uvádí následují-
cí tabulka, která je výsledkem analýz jednotlivých reál-
ných katalogù. Hodnoty v tabulce jsou pouze orientaèní,
hodnocení bylo provedeno na základì vý�e zmínìných
kritériích a slou�í pouze pro ilustraci souèasné situace,
nikoliv k nìjakému definitivními �známkování� SK.

Na základì analýzy jednotlivých SK byly vyplòovány
tabulky, ve kterých byly zaznamenány pøidìlené hodnoty
(minimum 1, maximum 3) jednotlivých záznamù z pohledu
pìti stanovených kritérií. Hodnoty jednotlivých deseti zá-
znamù byly v rámci kategorií seèteny a vydìleny poètem
záznamù, èím� vy�la prùmìrná hodnota jednotlivých ka-
tegorií daného SK. Tyto hodnoty jsou zapsány v ní�e uve-
dené tabulce. Koneèná známka SK je prùmìrem hodnot
v�ech pìti kategorií u jednotlivých SK. Podle její hodnoty
jsou SK v tabulce seøazeny.

SK ÈVUT. Pøi porovnávání jednotlivých hodnot v ta-
bulce se jeví v nejnepøíznivìj�ím svìtle SK ÈVUT, který
získal prùmìrné bodové hodnocení 1,78. Tvùrci SK v�ak

o vìt�inì slabých míst SK vìdí a hodlají je v blízké bu-
doucnosti øe�it. Vcelku vysoká hodnota u duplicit zázna-
mù je zpùsobena situací pøed slouèením lokálních katalo-
gù do souborné databáze. Od podzimu 1998 by ji�
k duplicitám docházet nemìlo a stávající duplicity budou
postupnì odstraòovány. Výstupní formát podobnì jako
vyhledávací maska by mìly být upraveny, to v�ak ji� je
zále�itostí vzdálenìj�í budoucnosti. Nedostatky v oblasti
selekèních údajù a jmenného a vìcného popisu byly  vyøe-
�eny pøechodem na jiný systém pro katalogizaci, který ji�
podporuje doporuèované standardy. Byla stanovena jed-
notná pravidla pro vìcný popis, který vychází z PSH (Po-
lytematický strukturovaný hesláø STK).

SK UK. Souborný katalog UK lze celkovì hodnotit
relativnì pozitivnì. V katalogu v�ak nejsou zámìrnì slu-
èovány duplicity a kontrolovány autoritní polo�ky, jedná
se proto spí�e o soubornou databázi9) vytváøenou z lokál-
ních katalogù. K èásteènému sluèování autorit z rùzných
záznamù dochází automaticky pouze díky specifickému
rysu systému (sluèování shodných polo�ek). Duplicity
záznamù jsou v systému udr�ovány zámìrnì rozli�ením
jinak shodných polo�ek názvù lokacemi daného dokumen-
tu. Dostaèující jsou selekèní  a lokaèní údaje, urèitým ne-
dostatkem je formát výstupu, který je dán pou�itým systé-
mem (TinWeb).

SK KAKS. Souborný katalog KAKS v souèasné dobì
ji� naplòován není, a proto srovnání s ostatními katalogy
ji� nemá patøiènou vypovídací hodnotu. KAKS má nespor-
ný historický význam jako jeden z prvních èeských fun-
gujících automatizovaných SK, na kterém byly ovìøeny
teoretické znalosti a pøedpoklady. Je chápán jako pøedstu-
peò CASLIN a na základì jeho doposud pøístupných funkcí
se lze domnívat, �e byl v rámci systému Aleph relativnì
propracovanìj�í ne� SK CASLIN. Za nejslab�í èlánek
KAKS pokládám øe�ení lokaèních údajù, které jsou uvá-
dìny pouze ve formì sigly bez následného vysvìtlení.

SK AV. Soubornému katalogu knihoven Akademie vìd
ÈR se dostalo relativnì prùmìrného hodnocení. Hlavním
kladem tohoto SK je nový pøístup k problematice SK.
Zatímco ostatní SK pracují s OPAC 2. generace, SK AV
vyu�ívá systému, který se sna�í øe�it problémy spojené se
systémy pøedchozí generace. Vyhledávací formuláø obsa-
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huje mo�nost pou�ít vyhledávání na základì podobnosti
výrazù apod. Slabým èlánkem SK AV je pøedev�ím vý-
stupní formát, u�ivatel nemá mo�nost s výstupy jakkoliv
pracovat, pøesto�e v pøedchozí verzi tato mo�nost existo-
vala. Dal�ím slabým místem jsou duplicity, které opravdu
znesnadòují orientaci ve výstupu výsledkù. Záznamy
v souborném katalogu pocházejí ze dvou knihovních sys-
témù a nepro�ly �ádnou konverzí, která by je upravila do
jednotného formátu. Problematickými jsou také záznamy
vícesvazkových monografií.

SK CASLIN. SK CASLIN získal po pøechodu na plat-
formu ORACLE pomìrnì vysoké hodnocení, které je dáno
nejen pou�itou technologií, ale i kvalitou záznamù. Ta je
pozitivnì ovlivnìna mj. striktním systémem hodnocení
záznamù. Dal�ími pøednostmi katalogu jsou hypertextová
propojení na lokaèní údaje, mo�nost volby výstupního
formátu záznamù a mo�nost exportu záznamù. Ke slabi-
nám lze pøiøadit zejména nedostateènou konzistenci auto-
ritních souborù a urèitou duplicitu záznamù.

SK UP. Souborný katalog Univerzity Palackého je
vlastnì bì�ný knihovní katalog, do kterého mají pøístup
katalogizátoøi nikoliv v rámci instituce umístìné v jedné
budovì, ale pùsobící v regionu jednoho mìsta. SK byl sice
vytvoøen fyzickým slouèením existujících lokálních kata-
logù, ale tato skuteènost neovlivnila negativnì jeho kvali-
tu. Tvùrci SK si uvìdomili nezbytnost pøísné unifikace,
kterou se eliminují podobné negativní jevy jako inkonzis-
tence databáze nebo jednotlivých pøístupových souborù.
Duplicity záznamù se v katalogu objevují jen v pøípadì
tzv. prozatímních záznamù, které slou�í pro potøebu vý-
pùjèního protokolu, a to zámìrnì. Tvùrci SK dokázali
maximálnì vyu�ít mo�nosti knihovního systému, o èem�
svìdèí i fakt, �e na pùdì UP byl vytvoøen webovský OPAC
TinWeb. Nejslab�ím bodem je tedy výstupní formát zá-
znamù, který je v�ak spoleèný pro v�echny katalogy bu-
dované na základì T Series, resp. TinWebu.

SKAT. Nejlep�ího hodnocení dosáhl souborný kata-
log SKAT. Nejslab�ím èlánkem je výstupní formát, který
neumo�òuje práci se záznamem, ale je pøehledný, pøesto-
�e ne v�dy zcela v souladu s AACR2, co� ov�em bì�né-
mu u�ivateli nevadí. Duplicity záznamù se v SK SKAT
vyskytují v omezené míøe, která nenaru�uje pøehlednost.
Úplnost záznamù, resp. úroveò zpracování dokumentù je
a� na pøekvapivì vysoké úrovni vzhledem k tomu, �e úèast
ve SKAT není podmínìna omezeními kladenými na kva-
litu záznamu (systém LANius nebyl strukturován podle
doporuèených knihovnických standardù). Jednotlivé
knihovny v�ak postupem doby potøebnost takových unifi-
kaèních snah pochopily a respektují je.

Závìr
Reálné souborné katalogy na území Èeské republiky

pøekonaly poèáteèní problémy vývoje spojené s koncepcí,
standardizací, zpùsoby naplòování a dal�ími otázkami je-
jich tvorby, správy a vyu�ívání. Stejnì tak do�lo k roz�íøení
virtuálních SK, které bylo podmínìno v�eobecnou dostup-
ností sí�ových technologií a zejména internetu. Po obdo-

bí, kdy si správci jednotlivých SK dostateènì neuvìdo-
movali význam spolupráce v oblasti SK, se situace po-
zvolna mìní a  zaèínají se uskuteèòovat rùzné formy spo-
lupráce mezi jednotlivými SK. Pøesto�e souèasný stav
zdaleka není uspokojivý, vývojové trendy nasvìdèují tomu,
�e by se v budoucnosti mohla rozvinout slibná spolupráce
zejména v oblasti standardizace identifikaèního popisu,
komunikativních formátù a nìkterých dal�ích. Nezanedba-
telným prvkem, který ovlivòuje v�echny aktivity spojené
s tvorbou a správou SK, je lidský faktor. SK se také mo-
hou stát jedním z úèinných nástrojù, prostøednictvím kte-
rých se uskuteèòují kooperativní projekty.

Za v�emi uskuteènìnými projekty je nutné vidìt finanè-
ní podporu zahranièních i èeských grantových agentur, bez
které by nebyla realizace �ádného z projektù mo�ná.

V souèasné dobì le�í pøed vìt�inou knihovníkù úkol
pochopit potøebnost a nezbytnost sdílené katalogizace. Jde
o minimalizaci multiplicitní tvorby katalogizaèních zázna-
mù, jako jedné z cest efektivního vyu�ití omezených fi-
nanèních zdrojù, kterými knihovny disponují. Tato otázka
se netýká pouze sdílení záznamù, co� je zále�itost maxi-
málnì posledních 40 let, ale pøedev�ím potøeby sdílet pri-
mární informaèní zdroje. Rozvoj SK tedy posiluje i vý-
znam a funkce MVS, resp. DDS.

Tato problematika je ov�em pouze jedním z úkolù, kte-
rý se týká na�ich knihovníkù opravdu bezprostøednì a ak-
tuálnì. Projevuje se nutnost zapojit se do zahranièních
projektù a podchytit zahranièní trendy. Jaké trendy tedy
jsou v souèasnosti aktuální a jaké mù�eme vysledovat?
V nìkterých knihovnicky vyspìlých zemích se budují ce-
lonárodní i nadnárodní virtuální souborné katalogy. Jsou
zaji��ovány prostøednictvím metavyhledávaèù, které jsou
schopny provádìt vyhledávání v katalozích v�ech kniho-
ven zapojených do projektu bez ohledu na pou�ívaný kni-
hovní systém. V ÈR by zøejmì �lo v první fázi o integraci
èeských souborných katalogù pomocí podobného meta-
vyhledávaèe do národního virtuálního souborného kata-
logu. Dal�ím krokem by bylo vytváøení nadnárodních vir-
tuálních SK, je� se budují napø. v severských zemích.

V dal�í fázi pùjde o propojování záznamù dokumentù
na jejich plné texty. Je otázkou, zda právì souborné kata-
logy by mìly plnit funkci takových pøístupových bodù,
ale na druhé stranì by bylo vhodné vyu�ít ji� existujícího
potenciálu, který SK nabízejí. V zahranièí u� první pro-
jekty orientované tímto smìrem probíhají.

S elektronickou formou dokumentù souvisí otázka, zda
pøetrvá potøeba klasické, tj. ti�tìné podoby dokumentù.
K extrémní situaci, tzn. absolutnímu vymizení ti�tìných
dokumentù, zøejmì nedojde, na druhé stranì se ov�em ne-
ustále zvy�uje poèet dokumentù rùzných typù, které mají
pouze elektronickou podobu.

Dal�í mo�ností vyu�ití SK v celonárodním i celosvì-
tovém mìøítku by mohly být zdokonalené MVS, resp.
DDS, kdy by takový nástroj dokázal optimalizovat dodáv-
ku dokumentu u�ivateli tím zpùsobem, �e by identifikoval
v rámci v�ech existujících lokací tu u�ivateli nejbli��í èi
nejpøístupnìj�í, èím� by se zkrátila dodací lhùta a zároveò
by do�lo ke zlevnìní výsledného produktu.
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Projekty metavyhledávaèù souvisí s virtuálními SK,
ale je nutné si uvìdomit jejich omezenou funkci. Virtuální
SK plní pouze funkci informaènì-lokaèní a ostatní funkce
souborných katalogù ze své podstaty plnit nemohou. Pro
funkci bibliografickou, katalogizaèní i standardizaèní musí
nutnì existovat reálné souborné katalogy, i kdyby jediným
reálným SK mìly být SK národní. Tvorba národních sou-
borných katalogù stejnì jako regionálních souvisí s celo-
svìtovým programem UBC - univerzální bibliografické
kontroly - který je zamìøen na podchycování svìtové lite-
rární produkce, co� by v rámci virtuálních SK bylo reali-
zovatelné jen velice obtí�nì.

Za reálný výhled do budoucnosti mù�eme pova�ovat
stav, kdy vedle sebe budou existovat virtuální i reálné SK,
které budou propojeny s ostatními svìtovými informaèní-
mi zdroji a slu�bami prostøednictvím komunikaèních sítí,
napø. internetu a které budou poskytovat �iroké spektrum
informaèních slu�eb.

Poznámky:

1) Spojením �reálný souborný katalog� nemám na mysli
reálné SK ve smyslu typologie podle Noerra, ale jde o
odli�ení dvou typù podle zpùsobu práce se záznamy:
reálné a virtuální. V pøípadì reálného jde o fyzicky tvo-
øenou databázi, v pøípadì virtuálních SK se souborná
databáze �vytváøí�pøi zpracování dotazu.

2) V elektronickém èasopise IKAROS, 2000, roè. 4, è. 6
je uveøejnìn èlánek �Mají smysl reálné souborné kata-
logy ve virtuálním svìtì? : srovnání virtuálních a reál-
ných souborných katalogù v kontextu moderních in-
formaèních technologií�, který se zabývá obecnìj�ím
srovnáním RSK A VSK.
Dostupný z: <http://ikaros.ff.cuni.cz/ikaros/2000/c06/
skvs.htm>

3) Analyzovala jsem záznamy v SK typovì zamìøených
na kni�ní dokumenty, pøesto�e nìkteré SK se ji� neo-
mezují pouze na nì.

4) U jednotlivých SK budu uvádìt zaøazení podle Noer-
rovy typologie.
Odkazuji na èlánek P. Noerra z roku 1993 (NOERR,
P. L. The virtual union catalogue. In ELAG�93 : the
virtual library : 17th library systems seminar, Graz/
Austria, 14-16 April 1993 [online]. [cit 2000-05-30].
Dostupný z www: http://www.konbib.nl/coop/elag/
elag93/papers/union1.html) nebo pøeklad s výkladem
J. Kohoutkové (KOHOUTKOVÁ, Jana, Souborné kni-
hovní katalogy. Zpravodaj ÚVT MU, 1994, è. 3, s. 10-
14). Noerr dìlí SK na ètyøi typy podle sí�ové architek-
tury: centralizované, reálné, replikované a virtuální.

5) Èíselné údaje uvádìné v èlánku byly, pokud mo�no,
aktualizovány.

6) Popisky k jednotlivým formátùm jsou pøevzaty
z popisù pøi volbì výstupních formátù SK CASLIN
(http://www.caslin.cz/)

7) JELÍNKOVÁ, V., SAPÁKOVÁ, B. Souborný katalog
KAKS v Moravské zemské knihovnì. In Sborník pøí-
spìvkù ze semináøe CASLIN´99 - Souborné katalogy:
organizace a slu�by, 30.5.-3.6.1999 [online]. [cit. 2000-
05-21] Dostupný z: <URL: http://www.caslin.cz:7777/
caslin99/s5.htm>

8) JELÍNKOVÁ, V., SAPÁKOVÁ, B. Souborný katalog
KAKS...  [online]

9) I správce SK UK tuto skuteènost neoficiálnì pøipou�tí.
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