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(Tyto změny se týkají především názvu akcí.)
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3. Změna v používání stávajících polí v autoritním 
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Změny v korporativním záhlaví

1. Datum konání akce jako součást jména akce

2. Místo konání akce jako součást jména akce

3. Akce, která se koná na dvou místech

4. Akce, která se koná na více než dvou místech

5. Uvádění kvalifikátoru u jména akce



1. Podle RDA už není možné zapsat datum konání
akce jako součást názvu akce v záhlaví, ale 
zapisuje se vždy do podpole pro data konání
akce. 

RDA:

Expo (1986 : Vancouver, Britská Kolumbie)

AACR2:

Expo '86 (Vancouver, Britská Kolumbie)



2. I když je místo konání akce součástí názvu akce, v 
záhlaví se tento údaj vždy opakuje v podpoli pro 
místo konání akce.

RDA:

Festival EuroArt Praha (10. : 2009 : Praha, Česko)

AACR2:

Festival EuroArt Praha (10. : 2009)



3. Pokud se akce koná na dvou místech, uvedou se 
v příslušném podpoli obě místa a oddělí se 
středníkem.

RDA:

Dny evropského filmu (14. : 2007 : Praha, Česko; Brno, 
Česko)

AACR2:

Dny evropského filmu (14. : 2007 : Praha a Brno, Česko)



4. Pokud se akce koná na více než dvou místech, 
uvedou se v příslušném podpoli všechna místa 
konání akce a oddělí se středníkem.

RDA:

Vzájemnost konfrontace (1. : 1996 : Aš, Česko; Tišnov, 
Česko; Brno, Česko)

AACR2:

Vzájemnost konfrontace (1. : 1996 : Aš, Česko atd.)

? Zatím není vyřešen zápis akcí s výrazně vyšším 

počtem míst konání (např. festival Febiofest se někdy 

konal až na 13 místech).



5. Jestliže jméno akce nevystihuje dostatečně, že
jde o akci, doporučuje se přidat kvalifikátor.

RDA:

Knihovny bez hranic (seminář) (2000 : Vsetín, Česko)

AACR2:

Knihovny bez hranic (2000 : Vsetín, Česko)



Změna používání stávajících polí v 
autoritním záznamu pro korporace

Poznámka v poli 680 (Veřejná všeobecná poznámka) se 
v autoritních záznamech pro korporace bude nadále 
používat pouze výjimečně, jen pro informaci o možné
zaměnitelnosti:

110 2 $a Rada Evropy

680  $i Nezaměňovat s:

$a Evropská rada



V ostatních případech se pole 680 nahradí poznámkou 
v poli 678 (Biografické nebo historické údaje):

110 2 $a Spolek Juristic

678 0 $a Poskytovatel webového prostoru pro 
společnosti či jednotlivce v oblasti právní
vědy, vydavatel webu Juristic.cz.



Personální autority

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 fiktivní entity a 
skutečné entity, které nejsou lidského 
původu

4. RDA neznají pojem „současný autor“



AACR

100 1 $a Allan, Luke, $d 
zemř. 1962 

100 1 $a Andrýsek, Josef, 
$d nar. 1893 

100 1 $a Adam z 
Veleslavína, Samuel, $d 
1592-ca 1627

RDA

100 1 $a Allan, Luke, $d -
1962 

100 1 $a Andrýsek, Josef, 
$d 1893 –

100 1 $a Adam z 
Veleslavína, Samuel, $d 
1592-asi 1627



AACR

100 1 $a Novotný, Petr, 
$d 1947 srp. 6.-

RDA

100 1 $a Novotný, Petr, 
$d 1947 srpen 6.-



AACR2 22.17A RDA  9.3.2.3, 9.3.3.3, 9.19.1.3

Smith, John, 1924- Smith, John, 1924-

Smith, John, 1900 led. 10- Smith, John, 1900 leden 10.-
měsíc uvádět ve formě výčtu kalendářních dnů tj. v nominativu – 10. leden  (nikoliv 

jako frázi v pádovém tvaru tj. 10. ledna)

Pozn.: Dle stávající praxe - pokud nepotřebujeme rozlišit dvě shodná záhlaví, pak den 

narození neuvádíme

Smith, John, ca. 1837-1896 Smith, John, asi 1837-1896

Smith, John, 1837-ca. 1896 Smith, John, 1837-asi 1896

Smith, John, ca. 1837-ca. 1896 Smith, John, asi 1837-asi 1896

Smith, John, nar. 1825 Smith, John, 1825-

Smith, John, zemř. 1859 Smith, John, -1859

Johnson, Carl F., činný 1893-

1940

Johnson, Carl F., činný 1893-1940
Pozn.: Neexistuje omezení při zápisu dat činnosti, tj. “činný” používáme též pro 20. 

století

Seneca, Lucius Annaeus, ca 4 

př. Kr.-65 po Kr.

Seneca, Lucius Annaeus, asi 4 před Kristem-65 po Kristu



Doplňky rodinných vztahů

• Doplňky rodinných vztahů (např. Jr., Sr., 
mladší, starší, fils, père) a římské číslice (např. 
III.) jsou brány jako fráze - zapisují se tedy v 
doplňku záhlaví tak, jak najdeme na titulní
straně! (ve zkratce, resp. v textové podobě)

100 1# $a Williams, Hank, $c Jr., $d 1949-



Fiktivní autoři

Nově se vytváří záhlaví jmenného popisu na 
fiktivní entity a skutečné entity, které nejsou 
lidského původu) 



Odkazy viz též

Změna: nerozlišujeme "současné" a jiné autory
-používá-li tvůrce pseudonym, zapíšeme ho jako 
záhlaví
-používá-li více pseudonymů, každé dílo popisujeme 
pod tím pseudonymem, pod nímž vyšlo
-vyšlo-li jedno dílo několikrát pod různými 
variantami (např. zpočátku pod pseudonymem, 
později pod vlastním jménem), zvolíme tu nejčastěji 
použitou
-nedá-li se nejčastější varianta snadno zjistit, 
použijeme variantu z nejnovějšího vydání



Citace 670

Zápis pole 670 u více autorů

100 1 $a Basařová, Pavlína, $d 1965-

670   $a Basařová, Gabriela -- Basařová, Pavlína : 
Sladařství, 2015 $b autoritní forma, datum a místo 
narození, biografické údaje 

678 0 $a Narozena 19. 9. 1965 V Praze. Ing. chemie, obor 
technická fyzikální chemie, specializuje se na 
termodynamiku tekutin a vícefázové systémy. 

909   $a CZ 



Citace 670

040   $a KLG001 $b cze $d ABA001 $e rda 
046   $f 1985 
100 1 $a Aaron, Anna, $d 1985-
400 1 $w p $a Meyer, Cécile, $d 1985- $0 o 
667   $a Zdroj Wikipedia uvádí celé datum narození 29. 1. 1985. 

Některé zdroje uvádí datum narození 1986. 
670   $a El tiempo de la revolución [zvukový záznam] p2012 
670   $a www(Wikipedia, die freie Enzyklopädie), cit. 10. 4. 2013 $b 

datum narození
670   $a DNB, cit. 10. 4. 2013 $b autoritní forma, biografické údaje, 

datum narození
675   $a HELVETICAT, cit. 28. 11. 2012 
678 0 $a Švýcarská zpěvačka, skladatelka a klavíristka. 
856 42 $u http://de.wikipedia.org/wiki/Anna_Aaron $4 N



Citace 670

100 1 $a Akins, Tony, $d 1960- $7 xx0186055
670$a Willingham, Bill: Mýty: Trpká období (kresba 

Tony Akins), 2014 $b autoritní forma 
670   $a LC (Names), cit. 4. 6. 2014 $b autoritní

forma 
670   $a www (Wikipedia, the free encyclopedia), 

cit. 4. 6. 2014 $b profesní údaje, rok narození
678 0 $a Americký malíř, grafik, karikaturista. 
856 42 $u 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Akins $4 N 


