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Publikace popisuje vznik, metody, postupy a spolupráci na vytvoření digitální databáze Geografické
bibliografie ČR 20. a 21. století. Databáze byla vytvořena netradičním způsobem kooperace s akademickými, univerzitními a jinými specializovanými knihovnami a především s Národní knihovnou
ČR. Většina rešeršních a exportních procesů byla automatizována. Jsou popsány jednotlivé typy dokumentů (monografie, seriály, články, vysokoškolské kvalifikační práce) a problémy spojené s jejich
získáváním, zpracováním a zpřístupněním. Bylo excerpováno 39 geografických profilových titulů
od prvního ročníku do současnosti. Databáze umožnila v závislosti na licencích mimo jiné archivaci
a přístupy k některým plným textům článků. Další část knihy popisuje výběr, zpracování a možnosti
využití oborových periodik v databázi. Je analyzován význam vědeckých geografických časopisů pro
rozvoj oboru. Jsou popsány možnosti implementace databáze GEOBIBLINE do geografického e‑learningu. Dokument uzavírá srovnání databáze se světovými, volně dostupnými geografickými databázemi. Polská, německá i americká geografická databáze mají své přednosti i nedostatky. Česká geografická databáze vznikla v časově nejkratším termínu, obsahuje navíc přidané hodnoty jako plné
texty nebo generované citace do ISO 690. GEOBIBLINE je důstojným partnerem okolních databází,
o čemž svědčí i vysoká návštěvnost databáze i webových stránek projektu.
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Databáze GEOBIBLINE i tato kniha vznikla díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR z programu DC – Zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů. První poděkování je tedy určeno výběrové komisi a hodnotící komisi
Ministerstva kultury za cenné rady a připomínky v průběhu celého řešení projektu.

Další dík náleží vedení Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (PřF
UK) a její geografické sekci, které projekt podporovaly. Výsledky vznikaly také díky
vynikající spolupráci specializovaných oddělení PřF UK, Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze (ÚVT UK), Přírodovědecké fakulty Masarykovy
Univerzity v Brně (PřF MU), katedry geografie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem a téměř dvaceti českých knihoven.

Ráda bych na tomto místě poděkovala především kolegům z Geografické knihovny PřF UK, kteří byli hlavními tvůrci neviditelné mravenčí práce při rešerších, dolaďování problémů, čištění databáze, kontrolách duplicit, opravách importovaných
záznamů a tvorbě tisíců bibliografických záznamů do databáze. Konkrétně to byly
Mgr. Lenka Křížová, která byla také administrátorkou projektu, Bc. Helena Šimánová,
Mgr. Marcela Štambachrová, Bc. Lenka Votýpková (dřívější administrátorka projektu), Bc. Monika Manová, Bc. Václava Morongová, Bc. Kateřina Šebková, Blanka
Šimánová, Mgr. Magdaléna Dvořáková a Bc. Hana Jehlíková.

Jak již bylo řečeno, na projektu spolupracovala i další oddělení PřF UK. Poděkování
přísluší Ing. Petru Janskému, CSc., Bc. Jitce Marečkové a dalším kolegům z Mapové
sbírky PřF UK za podporu při katalogizaci bohemikálních kartografických děl. Dále
Mgr. Davidu Kománkovi (CIT) za vynikající technickou podporu a tvorbu a správu
webových stránek projektu. Repozitář pro uložení plných textů připojených k bibliografickým záznamům vytvořil a spravoval Ing. Tomáš Bayer, Ph.D., z katedry
aplikované geoinformatiky a kartografie.

Mimořádné poděkování vyslovují autoři zejména PhDr. Pavlovi Krbcovi, CSc., který
jako tehdejší ředitel ÚVT UK projekt podpořil, a také současnému řediteli ÚVT UK,
RNDr. Štěpánu Bojarovi, CSc., za technickou a programovou podporu, tvorbu samostatné databáze a OPACu. Za vyladění množství problémů spojených s importy z různých knihoven ÚVT UK patří dík zejména PhDr. Ivě Příbramské, která byla
po celou dobu řešení projektu odpovědnou osobou a díky níž spolupráce probíhala
velice kvalitně a efektivně. Z ÚVT UK dále úzce a velmi účinně spolupracovali Jaro
Sivák, RNDr. Vladimír Pávek a Mgr. Jan Popelka.
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Poděkování autorů

Hlavním partnerem a koordinátorem projektu na UJEP byl Mgr. Pavel Raška, pedagogický pracovník katedry geografie. Poděkování za podporu díla patří také
PhDr. Ivo Brožkovi.

Zásadním způsobem nám vyšly vstříc PhDr. Ivana Anděrová, vedoucí oddělení analytického zpracování Národní knihovny ČR (NK), Mgr. Edita Lichtenbergová z oddělení jmenného zpracování NK a PhDr. B. Stoklasová, ředitelka úseku novodobých fondů
a služeb NK. Podstatný podíl při tom sehrála Helena Dvořáková, která řešila problémy exportů z databází NK. Důležitá byla součinnost s Mgr. D. Kindlem, který se dlouhodobě věnoval analytickému popisu geografických periodik.

Projekt podpořil také Ing. Martin Lhoták, ředitel Knihovny Akademie věd ČR
(AV ČR). Díky následné výborné spolupráci s výpočetním oddělením knihovny AV ČR pod vedením Mgr. Zdeňky Chmelařové byly nastaveny automatizované exporty i z knihoven dalších ústavů AV ČR. Se všemi knihovnami byla špičková spolupráce, ale vyzdvihla bych zejména koordinaci s bibliografickým oddělením
Historického ústavu AV ČR a export dat od PhDr. Václavy Horčákové.

Významný byl i počin Miloslavy Konopáčové z Českého hydrometeorologického
ústavu, která doplnila bibliografické záznamy oborového periodika o věcný popis
zpětně až k roku 1947 tak, aby do databáze GEOBIBLINE mohl být odeslán kvalitní export. Patří jí vřelé díky.

Poděkování patří také Ing. Martinu Vojnarovi, který zahájil exporty z Vědecké
knihovny v Olomouci. Dále pak Ing. Petrovi Žabičkovi, jenž nabídl databázi perspektivní spolupráci v oblasti zpracování kartografických dokumentů a také podpořil exporty dat z Moravské zemské knihovny. Díky právem náleží i Mgr. Pavlíně
Doležalové, která připravila dokumenty a realizovala úspěšné exporty z databáze
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Velký dík patří dalším řešitelům a celému týmu PřF MU v Brně, zejména Mgr. Věře
Anthové a RNDr. Vladimíru Herberovi, CSc., kteří dokázali efektivně koordinovat
činnosti, katalogizovat dokumenty a také přesvědčit vedení fakulty o smysluplnosti projektu. V této souvislosti bych také ráda vyjádřila vděčnost ředitelce knihovny
věd o Zemi PřF MU, Mgr. Taťáně Škarkové, která vyšla projektu maximálně vstříc
a propagovala ho. Zásadní byla technická podpora ze strany informačních oddělení,
zvláště pomoc RNDr. Miroslava Bartoška, CSc. a PhDr. Hany Vochozkové. Přínosná
a inovátorská byla podpora Mgr. Martina Krčála, DiS., při tvorbě generovaných citací prostřednictvím jeho webové služby. Poděkování patří i brněnské výtvarnici
Lence Burešové, která vytvořila grafické návrhy propagačních materiálů a booklety pro DVD projektu.

Na GEOBIBLINE také spolupracovala Petra Niederlová z firmy DERS při exportech
a importech z databáze publikační činnosti PřF UK.

Autorkou loga databáze GEOBIBLINE byla malířka MgA. Denisa Cirmaciová.

Nelze opominout ani významné zásluhy a nasazení redakcí a institucí vydávajících oborová periodika, které poskytly texty, udělily souhlas s archivací v repozitáři PřF UK a se zveřejněním plných textů prostřednictvím databáze GEOBIBLINE.
Za titul Vojenský geografický obzor jmenujme alespoň plukovníka gšt. Ing. Pavla
Skálu, za Moravian Geographical Reports prof. RNDr. Radima Blahetu, CSc., za Acta
Onomastica Doc. RNDr. Karla Olivu, za titul Opera Corcontica obsahovou redaktorku Alenu Ševců. Dále přispěli plnými texty šéfredaktor Acta universitatis Carolinae:
geographica Doc. RNDr. Vít Vilímek, PhD., a technický redaktor titulu Geografie:
sborník ČGS RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
Za kolektiv autorů všem velice děkuje

Eva Novotná
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Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Ze Západočeské univerzity pak databázi účinně napomohla Mgr. Marcela Sedláková.
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1.1

Definice geografie

Geografie je dynamicky se rozvíjející obor, jehož vývoj není zdaleka ukončen a jenž
stojí na pomezí přírodních a humanitních věd, resp. sociologie. Definic geografie
existuje značné množství, základní geografické disciplíny však nejlépe postihuje
tato Brázdilova klasifikace [1]:
•

fyzická geografie (geomorfologie, klimatologie, hydrologie, biogeografie, pedogeografie, geoekologie, oceánografie, krajinná ekologie);

•

regionální geografie a regionální rozvoj;

•

•

•

humánní/sociální (i socio-ekonomická) geografie (mj. geografie obyvatelstva a sídel, urbánní geografie, geografie průmyslu, zemědělství, dopravy, služeb, cestovního ruchu a rekreace, politická geografie, kulturní
geografie, historická geografie, environmentální geografie);
kartografie, geoinformatika, geografické informační systémy (GIS), dálkový průzkum Země (DPZ) (jako pomocné obory sloužící k analýze
geografických informací);
demografie.
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1

Geografická bibliografie ČR on-line:
vznik, metody a tvorba

Historie geografické bibliografie

Praktické zkušenosti ukázaly, že vědecké komunitě i odborné veřejnosti chybí
nástroj pro efektivní vyhledávání bohemikálních informačních zdrojů. Informace
o dokumentech byly roztroušeny v různých bibliografiích, soupisech, seznamech
nebo databázích (např. FRANCIS, GEODOK), chronologicky, obsahově i typologicky nesourodých. Většina sekundárních pramenů byla pouze v češtině, což znesnadňovalo přístup zahraničních badatelů k aktuálním tuzemským geografickým
informacím.

Nejucelenější tuzemskou geografickou bibliografii počátkem 20. století zpracoval
V. Švambera [2, 3]. V jeho díle pokračovali J. Král [4], J. Kunský [5], K. Kuchař [6],
L. Mucha [7], M. Střída [8, 9, 10]. Dalším významným zdrojem bylo zejména
dílo J. Kremerové [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17] z Národní knihovny České republiky. Geografické prameny podrobně popsala a zhodnotila E. Novotná ve své práci
Informační podpora geografie [18].

1.3

Program Ministerstva kultury ČR

Nápad vytvořit geografickou bibliografickou databázi mapující oborovou tvorbu
20. a 21. století vznikl v Geografické knihovně Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy v Praze (dále PřF UK). Po vyhlášení programu Ministerstva kultury nazvaného Zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů v roce
2007 oslovila řešitelka projektu E. Novotná potenciální partnery projektu, především geografické instituce: Katedru geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále PřF UJEP), Geografický ústav Přírodovědecké
fakulty Masarykovy univerzity v Brně (dále PřF MU) a knihovnu této fakulty.
Spolu s Geografickou knihovnou PřF UK tvořily institucionální základnu projektu.
Zásadní byla dohoda o spolupráci s Ústavem výpočetní techniky UK (dále ÚVT UK).

1.3.1

Příprava projektu databáze GEOBIBLINE

Tvorba databáze byla v mnohém nová a originální. Projekt byl zahájen důkladnou přípravou: rešeršemi, studijně-rozborovou činností, analýzami domácích i zahraničních pramenů a testováním nejen původní databáze Geografické knihovny
PřF UK, ale i zdrojů účastnických knihoven. Analyzovány byly bibliografické záznamy v databázích Národní knihovny ČR (dále NK) a rovněž Knihovny Akademie věd
ČR (dále KNAV) a knihoven některých výzkumných institucí. Rešerše zpracovaná
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1.2

Autoři projektu čerpali zkušenosti především ze zahraničních zdrojů, tj. z referátového časopisu mezinárodní francouzské bibliografie, Bibliographie géographique internationale [19], dále z bibliografie Ch. D. Harrise [20, 21, 22] a z monografie Geographic information od J. M. Johnsonové [23]. Ze zahraničních geografických bibliografických databází byly prozkoumány volné zdroje jako GEODOK1,
Bibliografia geografii Polskiej2 nebo GEOBIB3 [24] – viz též Kap. 8. V těchto zahraničních databázích bylo možné o českých geografických pramenech paradoxně najít více informací než ve zdrojích domácích. Například databáze GEODOK obsahuje záznamy článků titulu Acta Universitatis Carolinae: Geographica již od roku 1967,
zatímco článková bibliografie NK tentýž titul začala zpracovávat teprve v roce
1997, tedy o 30 let později.

1.3.2

Kritéria výběru dokumentů do databáze

Na počátku práce bylo nezbytné stanovit kritéria výběru do databáze. Kromě
orientace na základní geografické disciplíny bylo dalším obsahovým kritériem výběru dat do databáze bohemikální hledisko, tj. dokumenty českých autorů, dokumenty o Česku (v dějinném vývoji včetně Rakouska-Uherska, Československé
republiky, Protektorátu Čechy a Morava, Československé socialistické republiky, Československé federativní republiky a České republiky). Při výběru bohemikálních dokumentů jsme vycházeli z předpokladu, že existující oborové databáze
v anglickém, německém a polském jazyce pokrývají většinu impaktovaných 4 i recenzovaných periodik a jiných dokumentů v těchto jazycích.

1

www.geodok.de

4

Impakt faktor ISI (dále IF ISI).

2

3

www.bgp.pl

ww.geobib.com
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na české tištěné geografické zdroje zjistila 64 dostupných bohemikálních geografických bibliografií. Bylo vybráno 39 titulů profilových oborových periodik pro excerpci do databáze GEOBIBLINE (viz Příloha 1). Kromě tištěných bibliografií a periodik byly prověřeny klasické i elektronické katalogy oborových knihoven (PřF UK,
PřF MU, PřF UJEP, KNAV, NK) a rovněž katalogy publikační činnosti vědeckých a výzkumných institucí.

•

hledisko bohemikální – byly tím myšleny dokumenty vznikající v národním prostředí, dokumenty českých autorů nebo dokumenty o českém území5;

•

hledisko časové – bylo zpracováno období 1900–20106;

•

hledisko věcné a systematické13;

•

•

1.4

hledisko typů dokumentů – byly zpracovány kartografické dokumenty (v roce 2008 bylo v databázi UK 1993 kartografických dokumentů)7,
elektronické dokumenty 8, vysokoškolské kvalifikační práce 9, monografie10, seriály11 a samostatné články12;

hledisko biografické – byla provedena excerpce bibliografií práce známých českých geografů14.

Postup prací na databázi

Vedle stávajícího Centrálního katalogu UK (CKS01) vznikla samostatná databáze
GEOBIBLINE (CKS02). Po sérii jednání a dohodě s NK a ÚVT UK bylo rozhodnuto
o exportu jedinečných a nezaměnitelných dat, nejprve kartografických dokumentů
z NK, neboť soubor těchto dokumentů byl díky povinnému výtisku nejrozsáhlejší
a nejucelenější (obsahoval 6 000 bohemikálních kartografických záznamů). Do databáze GEOBIBLINE byly poté převzaty záznamy (s výjimkou kartografických dokumentů) z katalogu dílčí Geografické knihovny PřF UK. Na základě dalších rešerší
byly postupně vymazány i irelevantní dokumenty (neodpovídající obsahem nebo
proveniencí).
5 Rešerše: pole MARC 21: 008=kód jazyka=cze; kód země=XR OR CS; pole MARC 21: 651 a=Česko
OR Československo.

6

Rešerše: pole MARC 21: 260 c=19?? OR 20??.

9

Rešerše: vnitřní formát Aleph=DS AND pole dílčí knihovna nebo katedra geografie.

7

Rešerše: vnitřní formát Aleph=MP.

8 Rešerše: vnitřní formát Aleph=ER AND bohemika AND předmět.

10 Rešerše: vnitřní formát Aleph: BK AND bohemika AND předmět.
11 Rešerše: vnitřní formát Aleph: SE AND bohemika AND předmět.
12 Seznam profilových periodik podle ISSN, MARC 21: 022.

13 Rešerše pole MARC 21: 650 a= geografie OR fyzická geografie OR sociální geografie OR zeměpis
OR demografie OR kartografie OR GIS OR dálkový průzkum Země.

14 Rešerše pole MARC 21: 600 a =příjmení, jméno AND pole MARC 21: 650 a=bibliografie.
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Pro výběh dokumentů do databáze jsme zvolili tato kritéria:
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Obr. 1.1: Ukázka rešeršních dotazů v databází NK

V účastnických knihovnách začalo v roce 2008 postupné zpracování originální bibliografie. Z Geografické knihovny PřF UK byly denně automaticky exportovány prostřednictvím pole <GEO> ostatní typy dokumentů.

1.5

Metodika a způsoby tvorby
databáze

Pro tvorbu databáze byla vypracována základní metodika, která byla postupně aktualizována. Záznamy v databázi respektují národní i mezinárodní katalogizační
pravidla AACR2/R215 [25] a ISBD16 [26] ve formátu MARC2117 [27]. Rozsah bibliografického záznamu byl stanoven v rozsahu minimálního záznamu MARC2118. Byly
rovněž využity specializované normy pro katalogizaci kartografických dokumentů
ISBD(CM)19 [28]. Pro účastníky projektu bylo vytvořeno společné rozhraní a přístup do databáze prostřednictvím protokolu Z39.50.

1.5.1

Metoda příznaků pole GEO

Další podstatný problém, který bylo nutné vyřešit, byla souběžná práce ve dvou
databázích. V Geografické knihovně PřF UK byly bohemikální dokumenty průběžně katalogizovány do Centrálního katalogu UK. Tyto záznamy bylo nezbytné mít
zároveň i v databázi GEOBIBLINE. Bylo proto nutné vymyslet řešení, při němž bu-

15 AACR2/R - The Anglo-American Cataloguing Rules, second edition, 1988 revision.
16 ISBD - The International Standard Bibliographic Description.
17 MARC21 – Machine Readable Cataloging.

18 www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_marc_tist_monogr.htm.

19 ISBD(CM) je mezinárodní standardní bibliografický popis pro kartografické dokumenty.
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Po vyčištění databáze začalo její testování. Pro zpracování on-line rešerší v databázích NK (ANL a NKC – Aleph verze 16) počátkem roku 2008 zapůjčil ÚVT UK klienta pro grafické uživatelské rozhraní, s jehož pomocí se vybrané záznamy ukládaly
na server NK, odkud byly odeslány na server ÚVT UK. Rešerše se prováděly podle
dotazů zformulovaných pomocí oborových předmětových hesel v kombinaci s místem vydání a typem dokumentu. Velkou podporu poskytlo projektu oddělení článkové bibliografie NK, které mj. zpracovalo rešerše podle titulů excerpovaných periodik, podle mezinárodního desetinného třídění a předmětových hesel. Výsledky
rešerší byly kopírovány do databáze CKS02, a to jednou týdně až do června 2008.
V roce 2009 byly v NK zpracovány další rešerše, nejdříve v poloautomatizovaném
režimu, později již zcela automatizovaně (viz též Kap. 2).

Pole příznaku bylo z důvodů ochrany definováno tak, že jeho editace je umožněna
pouze správcům databáze. Do podpole <b> v poli <GEO> mohou informaci o úpravě záznamu, která by měla být přenesena do příslušného záznamu v Centrálním
katalogu UK, zapisovat pouze oprávnění katalogizátoři. Pokud se oprava opakuje,
katalogizátor přepíše datum v podpoli <b> aktuálním datem poslední úpravy. Data
v podpoli <a> i <b> v poli <GEO> se zapisují ve tvaru RRRRMMDD. Oba indikátory
jsou nedefinované, obsahují mezeru. V Centrálním katalogu UK platí pravidlo, že při
deduplikaci záznamů se nesmějí vymazat záznamy s polem <GEO>. Metoda příznaků byla použita i u nově vytvářených katalogizačních záznamů v knihovně PřF MU.

1.5.2

Kontrola duplicity

U každé databáze zpracovávané kooperativně je zapotřebí kontrolovat duplicity.
Pokud jsou do databáze importovány jedinečné záznamy, které se v ní nevyskytují,
např. vysokoškolské práce jiných univerzit, článková bibliografie apod., nebezpečí
duplicit nehrozí. V projektu GEOBIBLINE se tento problém začal řešit u záznamů
monografií nebo nových kartografických dokumentů, které se do databáze mohly
dostat některým typem importu, popř. mohly být účastnickými knihovnami poslány opakovaně.

Před importy záznamů bylo proto nutné otázku duplicit vyřešit. V knihovním systému Aleph na UK byla proto nastavena automatická kontrola duplicit podle osvědčeného postupu pomocí alespoň dvou kontrolních polí a pole <001> (MARC21).
Proces kontroly duplicit procházel dlouhým laděním, způsobeným jednak různými typy dokumentů, jednak různou úrovní importovaných záznamů. Systém měl
označit duplicitu a nahlásit chybu, správce databáze pak označil skutečnou duplicitu a systém následně dokončil import. V současnosti informuje o výskytu duplicitního záznamu automatizovaná elektronická zpráva, že je třeba provést kontrolu.
Problémy s duplicitami se vyskytovaly zejména v kontrolních polích KEY, která nebyla v záznamech správně nebo jednotně vyplněna, takže nemohla být kontrolována a do databáze zpočátku nekontrolovaně pronikaly duplicitní záznamy. Tyto problémy nastaly např. u prvního importu záznamů z KNAV. Ze 7 500 importovaných
záznamů jich cca 2 000 nemělo vyplněno pole formát <FMT>. Zpětně bylo zjiště-
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dou dokumenty katalogizovány pouze jednou a zároveň exportovány (nejlépe automatizovaně) do druhé databáze. Jako nejjednodušší řešení byl nakonec zvolen
zápis příznaků do polí. Podle předem definovaného příznaku <GEO> v katalogu
dílčí Geografické knihovny PřF UK byl bibliografický záznam identifikován a automaticky exportován z Centrálního katalogu UK do databáze GEOBIBLINE.

K problémům s ověřením duplicit docházelo i kvůli katalogizačním chybám nebo
kvůli nejednotnému vyplnění polí např. u analytického popisu. Velká pozornost
byla proto věnována korekturám, prevenci chyb a školení katalogizátorů. Byly
mnohdy náročnější než vlastní tvorba databáze, ale vyplatily se.

Tabulka 1.1: Stav databáze GEOBIBLINE k 1. 10. 2010
Formáty
SE (seriály)

Počet bibliografických záznamů
2 315

MP (kartografické dokumenty)

11 990

BK (monografie)

45 587

ER (elektronické dokumenty)

DS (vysokoškolské kvalifikační práce)

AN (analytické záznamy)
GP (grafika)

VM (vizuální dokumenty)

MX (smíšené dokumenty)

RP (staré tisky, rukopisy)

Celkem
18

228

4 829

64 514
264
30

2

28

129 787

Poznámky a vysvětlivky
retrospektiva od 1808
(18 dokumentů z 19. století)
retrospektiva od 1836
(20 dokumentů z 19. století)
retrospektiva od 1990

retrospektiva od 1818
(80 dokumentů z 19. století)
retrospektiva od 1896
retrospektiva od 1886
retrospektiva od 1993
retrospektiva od 1994

retrospektiva od 2000

retrospektiva let 1730–1800

(k 1. 10. 2010)
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no, že při konverzi knihovního systému Aleph z verze 14 na verzi 16 se pole formát zřejmě neuložilo, přitom právě na toto pole v kombinaci se třemi poli (předmět, kód země a jazyk) byla prováděna kontrola duplicity. Po odladění problémů
byly následující exporty z KNAV již v pořádku.

Souřadnice v polích 034 a 255 formátu
MARC21

Na doporučení komise Ministerstva kultury ČR hodnotící návrh projektu
Geografická bibliografie ČR on–line byly zahájeny testovací práce s polem 034
Kódované kartografické matematické údaje a podpolem 255c Matematické
údaje – kartografické dokumenty. Verze 18 knihovního systému Aleph měla tato
pole funkční, byla zobrazována i v on-line katalogu. S oddělením zpracování speciálních dokumentů NK byl konzultován způsob katalogizace těchto polí. Z platných pravidel AACR2/R vyplývá, že pro kartografické dokumenty je povinné uvedení údaje o měřítku u matematických a u dalších specifických údajů. Pro minimální záznam do Souborného katalogu ČR je také povinné pole 255, matematické údaje uvedené v tomto poli mohou být uvedeny též ve speciálním kódu v poli 034, které není povinné a záleží na potřebách konkrétní knihovny, zda tyto kódované údaje
vyplní a bude je používat jako selekční. Pokud je však pole 034 vyplněno, měla by
být pole 034 a 255 v relaci, tj. každému výskytu pole 034 by mělo odpovídat jedno
pole 255. Podle pravidla 3.3D systému AACR2/R není údaj o souřadnicích povinný.
Například NK vzhledem k charakteru nejčastěji zpracovávaných kartografických
dokumentů (autoatlasů, plánů měst, turistických map) uvádí u speciálních kartografických dokumentů údaj o souřadnicích opravdu jen výjimečně, a to jen u těch,
u nichž jsou souřadnice výrazně uvedeny a je zřejmé, že jsou pro uživatele důležité.
Geografická knihovna, Mapová sbírka PřF UK a Knihovna PřF MU začaly při katalogizaci kartografických dokumentů používat pole pro souřadnice, pokud bylo možné tyto údaje zjistit.

1.5.4

Kartografické dokumenty

V roce 2010, poprvé po 90 letech existence Mapové sbírky PřF UK, započala odborná katalogizace do knihovního systému Aleph. Přednostně byly dokumentovány
mapy, které obsahově odpovídaly profilu geografické databáze. V Centrálním katalogu UK se katalogizovalo pomocí příznakového pole GEO. Koncem roku 2010 bylo
v databázi zaznamenáno kolem 300 dokumentů. Většina zkatalogizovaných map
byla po digitalizaci uložena v repozitáři ÚVT UK. Započaly testovací práce na propojení bibliografických záznamů s objekty a generování metadat z bibliografických záznamů prostřednictvím modulu Digitool. Rozvinutí této činnosti se plánuje ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou (dále MZK) v projektu TEMAP
– Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodika a software pro
ochranu a využití kartografických děl národního kartografického dědictví
v programu NAKI Ministerstva kultury ČR.
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1.5.3

Plné texty

Databáze GEOBIBLINE byla od počátku chápána jako základní osnova pro plné texty nebo obrazy, které budou k databázi připojovány.

V průběhu roku 2008 došlo k opakovaným jednáním s redakčními radami a šéfredaktory titulů Geografické rozhledy, Acta Universitatis Carolinae: Geographica
a Geografie: sborník ČGS o možnosti zpřístupnění plných textů pro databázi
GEOBIBLINE [29, 30]. Vydavatelé většinou předběžně souhlasili, ale neměli zkušenosti s řešením problematiky autorských práv, neboť často ani neexistovaly smlouvy redakcí s autory. Navíc se v průběhu vydávání periodika několikrát změnila vydavatelství. Byly vytvořeny vzory pro uzavírání smlouvy s autory, získávat však
zpětně autorský souhlas nebylo reálné. Vydavatelé tak museli přejímat odpovědnost za elektronické vydávání textů. Písemné souhlasy vydavatelství se zveřejněním plných textů v GEOBIBLINE jsou archivovány v Geografické knihovně PřF UK.

Dalším problémem byly neexistující elektronické plné texty, redakce často neměly jejich zálohy nebo poslední verze po korekturách. Ukázalo se, že neměly potřebu
dlouhodobější archivace dat nebo se jí zabývaly minimálně a archivovaly se stále
tištěné verze titulů. Pro získání plných textů bylo tedy nutné tituly zpětně skenovat.
Zároveň se české digitální prostředí rozvíjelo. V roce 2008 připravovala NK úložiště pro plné texty a rozsáhlé digitalizace a v roce 2009 již bylo jasné, že bude národním koordinátorem pro rozsáhlé digitalizace pro Europeanu.

Také v redakcích byla vidět rychlá změna přístupu k zveřejňování plných textů.
Například v ediční komisi Karolina proběhla řada vleklých jednání o autorských
právech titulu Acta Universitatis Carolinae: Geographica. Nakonec byl v roce 2009
dán souhlas k internetovému zveřejnění plných textů celé řady Acta Universitatis
Carolinae: Geographica. V roce 2010 byly vystaveny plné texty na Internetu, a to nejen již vyšlá čísla, ale i ta, která byla teprve v tisku. Snahou bylo co nejdříve získat
čtenáře, příznivce, a tím i tolik ceněné a očekávané citační ohlasy.
Po řadě dalších jednání se ukázalo, že většinou není problematické dohodnout se
s příslušnými redakcemi nebo autory na souhlasu s připojením plných textů k databázi. Daleko obtížnější byla práce s různými formáty a formami uložení elektronických textů, jejich skenováním nebo automatizovaným přepisem textů (většinou
pomocí SW ABBY Readeru). Některé ročníky a čísla bylo nutné stáhnout z Internetu
a rozdělit do jednotlivých článků, jiné utřídit podle let a převést do formátu pdf.
Plné texty se ukládaly na server Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie
PřF UK, který byl využíván jako digitální repozitář projektu.
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1.5.5

Takto byly od prvního ročníku do současnosti připraveny tituly Acta onomastica,
Moravian Geographical Reports a Vojenský geografický obzor. Probíhají intenzivní
jednání s dalšími redakcemi, z nichž mnohé přislíbily spolupráci. Některé texty se
zatím získávají částečně, například tituly Geografie: sborník ČGS (roky 2008–2009)
nebo Acta Universitatis Carolinae: Geographica (roky 2000–2010), jinde jsou k dispozici již kompletní plné texty (Opera Corcontica, od roku 1964 do současnosti),
ale postupně se dokončuje článková bibliografie.

Další možností (licenčně snadnější) je připojování on-line článků dostupných z internetových adres prostřednictvím pole MARC 856, například tituly
Doprava, Geodetický a kartografický obzor, Mezinárodní politika, Opera Corcontica,
Sociologický časopis, Urbanismus a územní rozvoj, Země světa a další. I zde je však
řada problémů. Především jsou tituly ukládány na proměnlivé adresy a každá změna vyžaduje rozsáhlé ruční opravy. Dále tituly jsou často uložené v celých ročnících
a při připojení ke konkrétnímu článku se pak čtenáři nedostává relevantní informace a ztrácí se důvěryhodnost zdroje. Od roku 2010 existuje pravidelná kontrola a aktualizace nefunkčních a přesměrovaných jednotných lokátorů zdrojů (dále
URL) adres prostřednictvím automatizované služby programu Aleph. Hromadně
byly odmazány URL odkazy u analytických záznamů z NK, které odkazovaly na již
neexistující licenci ANOPRESS.

V případě, že byly k dispozici plné texty na Internetu i na pevném úložišti, vkládaly se
zároveň. Pokud byla k dispozici dvě různá URL, tak se vložila obě. Struktura popisu plného textu byla stanovena tak, aby byl dokument identifikovatelný i z názvu objektu:
Zkratka názvu_ROK_ročník_číslo_příjmení autor_3slova z názvu.pdf
Testování práce s plnými texty nicméně potvrdilo původní předpoklad, že bez základní bibliografie nelze dále efektivně pracovat s digitálními objekty. Digitalizace
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Prostřednictvím modulu ADAM (viz dále) se plné texty (zejména) článků, obálky
časopisů nebo zvláštní ukázky z rukopisů připojovaly k bibliografii. Aleph Digital
Asset Modul (ADAM) je speciální modul, který umožňuje knihovnám pracovat s digitálními objekty a metadaty (popisnými záznamy) v prostředí knihovního systému Aleph 500. Používáním modulu ADAM je možné plně integrovat digitální obsah s vlastními bibliografickými záznamy. Rozšířené možnosti systému Web OPAC
Aleph 500 umožňují čtenářům vyhledávat nejen bibliografické záznamy, ale i digitální objekty a jejich metadata [31]. Digitální objekty je možné zobrazovat a textové objekty také plnotextově prohledávat. V polovině roku 2010 obsahoval modul
ADAM pro GEOBIBLINE kolem 1 000 připojených objektů. Před každým zpřístupněním plného textu a v poli poznámek byl uživatel informován o autorských právech.

1.5.6

Publikační činnost Geografické sekce PřF UK

Databáze publikační činnosti Geografické sekce PřF UK obsahovala na počátku
roku 2009 celkem 2 300 záznamů ve zvláštním formátu, který nebyl plně kompatibilní s minimálním záznamem v MARC21, ale řešitelé projektu měli zájem na převodu těchto vědecky zajímavých dokumentů do databáze GEOBIBLINE.
Od počátku roku 2009 se řešil možný export dat. Nejprve se uvažovalo o výstupních formátech xml nebo csv, které umožňoval stávající program. Pro ÚVT UK ale
zůstával základním importním formátem sekvenční formát Aleph. Jelikož se uvažovalo i o budoucích exportech a na UK byl připravován jednotný software pro sběr
publikační činnosti, bylo domluveno, že po výběru nového software dojde nejprve k převodu dat celé databáze publikační činnosti a poté bude zajištěn exportní
formát do Alephu tak, aby bylo možné v následujících letech již provádět jednoduše exporty z publikační činnosti. Tím měla být nastavena exportní linka pro následující roky. Počet záznamů nebyl natolik rozsáhlý, aby bylo nutné importovat záznamy častěji než jednou ročně, zároveň šlo o záznamy, které měly pro vědeckou
akademickou obec vysokou informační hodnotu. Některé záznamy byly doplněné
odkazy na plné texty.
Po výběrovém řízení byla pro sběr publikační činnosti na UK vybrána firma DERS
s programem OBD. Provozuje se na bázi tzv. tenkého klienta, což znamená, že funguje v prostředí internetového prohlížeče a umožňuje uživatelům snadný přístup
z libovolného počítače připojeného k Internetu.

Časový harmonogram byl původně plánován s rezervou. Na podzim 2009 proběhla
harmonizace polí v MARC21 a v systému OBD u všech požadovaných typů dokumentů. Autorka ve spolupráci s I. Příbramskou (ÚVT UK) připravila všechny typy
minimálních záznamů MARC21 a přiřadila jim ekvivalentní pole v databázi publikační činnosti. Byla diskutována další pole nad rámec minimálního záznamu a jejich možné využití. Například pole s označením grantu nebo projektu bylo z publikační činnosti přesměrováno do pole poznámek 500. Řada polí (zejména pro věcný
popis) naopak v publikační činnosti chyběla. V létě 2009 měly probíhat převody
dat a testování, v září finální importy, školení a přechod na rutinní provoz v OBD.
Došlo však k posunu plánovaných termínů, a tím k opoždění importů do databáze
GEOBIBLINE.
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a získávání elektronických dokumentů probíhá pracně, ale mnohem rychleji než
tvorba metadat nebo bibliografie. Proto se hlavní pozornost v roce 2010 zaměřila
na dokončení analytického popisu periodik.

Po prvních exportech byly zjištěny a odstraněny nedostatky. V poli MARC21: 245
názvové údaje chyběla interpunkce oddělující název a autora a pole obsahovala v podpoli <a> také všechny další názvy dokumentu (podnázev, souběžný název,
číslo části apod.). Bohužel bylo nutné provádět korekturu tradičně, protože název
a podnázev nebyly jednoznačně oddělovány zadavateli záznamů. Totéž se týkalo
i pole pro edice (název, číslo, ISSN atd.). V poli 008 na pozicích 15 až 17 chyběl
kód země pro místo vydání. Programátor doplnil číselníky států. Dále chyběl věcný popis, který bylo nutné doplnit v polích 072, 080, 600, 610, 650 a 651. U některých záznamů se vyskytovala anglická předmětová hesla, ale chybně byly uvedeny indikátory (04 nebo 07 – byly změněny na 09). Chyběly také vazby na autority v polích 1XX, 6XX a 7XX. U pole fyzického popisu chyběla zkratka „s.“ pro
počet stran. U českých knih a článků z periodik bylo nutné provádět kontrolu duplicity, protože automatická kontrola nefungovala – nebyla totiž správně vyplněná
klíčová kontrolní pole.
První korektury byly velice náročné na manuální práci a zejména kontrolu duplicit.

Druhý import dat z let 1998–2003 proběhl v únoru 2010. Zde již programátor upravil některá pole (008, 300, 650), ale přesto ještě byly nezbytné korektury a doplnění záznamů. Objevovaly se zde například mnohonásobné duplicity. Pole
100 nebylo vyplněno, pokud autor nebyl zaměstnanec UK, a zároveň bylo vyplněno podpole c v poli 245. Objevil se také posun v poli 008 na pozici pro jazyk 35-37,
kde vznikla mezera, která posunovala kód jazyka do pozice 38. Nejčastějšími chybami autorů původních záznamů byly chybně uvedené typy dokumentů, ale často
docházelo i k záměně pojmu ročník a rok vydání periodika. Exporty publikační činnosti za roky 1998 až 2008 a jejich korektury byly dokončeny v březnu 2010.
Pro exporty z let 2009–2010 byl již použit exportní formát OBD pro Aleph.
Jednoduchou rešerší geografická sekce AND rok vydání AND formát výstupu
(Aleph) byl získán výsledek pro import dat. Databáze obsahovala 250 záznamů
pro roky 2009–2010 (sběr dat za určitý rok bývá zahájen počátkem roku následujícího).
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Na přelomu prosince a ledna 2010 realizoval J. Popelka (ÚVT UK) exporty dat
podle typů dokumentů, které byly vybrány z let 2004–2008. Starší záznamy byly
exportovány ve druhém souboru, protože byly vytvářeny v jiném programovém
prostředí. Byly exportovány záznamy pro tyto typy dokumentů: článek v časopise, elektronický dokument, kapitola v knize, článek z konferenčního sborníku, software a výstava. Záznamy OBD bohužel neumožňovaly dokonalý export dat, což
bylo způsobeno problémy v obsahu polí, někdy i nastavením programu.

Tvar názvu zdrojového dokumentu

Komentáře k tvorbě názvových údajů v publikační činnosti

Acta universitatis Carolinae?
Geographica

chybný tvar – pro oddělení názvu a podnázvu použit otazník

Acta universitatis Carolinae..
Geographica

chybný tvar – pro oddělení názvu a podnázvu použity dvě tečky

Acta universitatis Carolinae.
Geographica

Acta universitatis Caroliniae.
Geographica
Acta universitatis CarolinaeGeographica

správný tvar názvu a podnázvu *)

chybný tvar – chyba v hlavním názvu

chybný tvar – pro oddělení názvu a podnázvu použita pomlčka

*) Takto je název periodika uváděn v rejstřících; pro jiné účely se používá ve tvaru Acta
Universitatis Carolinae: Geographica, tak je to i v našem textu.

Řada chyb, jež vznikala při vyplňování formuláře autory nebo oprávněnými tvůrci
dat, byla již v nové verzi OBD odladěna. Pole jsou kontrolovaná, vyplňovaná a generovaná z číselníků. Systém nabízí několik základních číselníků s možností jejich
správy, pracuje například s číselníkem zdrojů, vydavatelů či grantových programů,
navíc je možno ke každému poli připojit vlastní číselník. Plně konfigurovatelná je
správa druhů výsledků publikační činnosti (tzv. literárních forem). Byla definována také vazba na RIV, jednotlivá pole formuláře jsou nastavena jako povinná.
Export a korektury z publikační činnosti Geografické sekce PřF UK byly sice náročné, ale pro databázi GEOBIBLINE nepochybně obsahově velmi přínosné.
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Tabulka 1.2: Poškozené rejstříky zdrojových dokumentů po exportech z OBD

Obr. 1.2: Ukázka rešerše z databáze Publikační činnost Geografické sekce PřF UK pro rok 2009
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Nové typy spolupráce při tvorbě
databáze

Databáze GEOBIBLINE byla od počátku koncipována jako kooperativní dílo. Bez
spolupráce všech partnerů by nebylo myslitelné zvládnout tak velký rozsah činností v tak krátkém časovém úseku (čtyři roky). Zahraniční zkušenosti ukazují, že
tvorba podobné databáze trvá 12 až 25 let.

Geografická knihovna PřF UK začala spolupracovat nejdříve s PřF MU, PřF UJEP
a ÚVT UK jako účastníky projektu, záhy i s NK a KNAV. Postupně se přidávaly další
instituce či knihovny. Klíčová byla dohoda s ÚVT UK, uzavřená koncem dubna 2008,
o tvorbě databáze Geografická bibliografie ČR on-line. V dohodě byly stanoveny
zejména základní parametry databáze:
1. Bude vytvořena databáze GEOBIBLINE v knihovním systému Aleph na UK s těmito parametry:
a) prázdná databáze pro katalogizaci ve verzi 18 a následujících verzích
knihovního systému Aleph 18,
b) přístupy do databáze pro zaměstnance s možností katalogizace, editace
vč. možnosti mazání záznamů,

c) vytvoření účtu pro přenos souborů mezi počítači pomocí počítačové
sítě na serveru ÚVT UK, do něhož budou mít možnost dodávat data instituce PřF MU, PřF UJEP, NK a další. Součástí předávaných dat budou
všechny typy dokumentů (monografie, periodika, články, kartografické
dokumenty, vysokoškolské kvalifikační práce) opatřené siglou, identifikačním číslem knihovny. Data vysokoškolských kvalifikačních prací dodají výše zmíněné instituce v samostatných souborech.
2. Bude nastavena automatická kontrola duplicit, která je již součástí knihovního
systému Aleph na UK. Kontrola duplicit bude prováděna pomocí alespoň dvou
polí, KEY a 001.
3. Podle předem definovaného příznaku v katalogu dílčí Geografické knihovny
PřF UK bude bibliografický záznam identifikován a importován do databáze
GEOBIBLINE.
4. Bude zajištěn měsíční dávkový import (s kontrolou duplicit) dat ve výměnném
formátu MARC21 ve formě ISO 2709 do samostatné databáze GEOBIBLINE.
5. Bude vytvořen samostatný on-line katalog v již existujícím knihovním systému Aleph se samostatným přístupem uživatelů a názvem internetové stránky
Geografická bibliografie ČR on-line. Výstupní formáty budou uvedeny podle citační normy ISO690.

26

Novotná, E.; et al. Geografická bibliografie ČR online: GEOBIBLINE, 1st ed.; VŠCHT: Praha, 2011. ISBN 978-80-7080-773-6. Kniha je
k dispozici v elektronické formě na stránkách vydavatelství VŠCHT Praha, http://vydavatelstvi.vscht.cz/, E-mail: vydavatelstvi@vscht.cz, Tel.: (+420) 220 443 211.

1.6

Původně se uvažovalo i o zařazení zvláštního pole pro impakt faktor ISI (dále IF ISI),
který má mimořádný význam pro hodnocení vědy. Po jednání v NK nebyl tento požadavek uplatněn, protože se ukázalo, že hodnoty IF ISI jsou autorsky chráněné
a není možné je zveřejňovat mimo oficiální databáze ISI.

Druhý dodatek byl s ÚVT UK uzavřen v roce 2010 a obsahoval požadavky zadavatele na nastavení skriptu pro export dat do www.citace.com na automatizaci importu a automatických hlášek o nahraných systémových číslech Aleph (SYSNo),
na přípravu databáze GEOBIBLINE k vydání na DVD (seznam – prohlížení ve formátu „katalogizační lístek“), na zkvalitnění kontroly duplicit u analytického popisu
všude tam, kde to dovoluje jednotný zápis a respektování pravidel, na hromadnou
opravu formátů v poli MARC-formát pro vysokoškolské kvalifikační práce, na nastavení automatických hlášení pro nefunkční adresy URL v poli MARC 856, na hromadné opravy adresy, na kontrolu nefunkčních adres, na změnu struktury polí
v rejstříku pro vyhledávání v OPACu, na sjednocení formátů v poli MARC formát
u analytických záznamů při importu do databáze GEOBIBLINE z NK a z dalších
knihoven a na konzultace nových knihoven k automatickému importu dat.

1.6.1

Spolupráce s hlavními partnery

Národní knihovna České republiky (NK)
Hlavním partnerem projektu Geografická bibliografie ČR byla Národní knihovna
ČR. Systém spolupráce je popsán detailně v Kapitole 2.

Knihovna Akademie věd ČR a knihovny jednotlivých ústavů
V dubnu 2008 byla zahájena spolupráce s Knihovnou Akademie věd ČR (KNAV).
Byla exportována data z KNAV a ze 40 ústavních knihoven. Prostřednictvím
protokolu Z39.50 a strukturovaného dotazovacího jazyka (SQL) bylo provedeno
větší množství jednorázových rešerší a exportů. S technickým oddělením bylo do27
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V červenci 2009 byl s UVT UK uzavřen dodatek k dohodě z roku 2008, který se týkal
především rozvoje již vytvořeného prostředí beta verze databáze, vyhotovení
a provozu anglické verze OPACu databáze GEOBIBLINE, převodu dat z databáze
publikační činnosti Geografické sekce PřF UK do databáze GEOBIBLINE, pravidelných importů dat v dohodnuté formě z účastnických institucí projektu, automatického měsíčního zasílání statistik přístupů do databáze GEOBIBLINE, vyřešení
citačních výstupů pro OPAC pro uživatele při volbě Uložit nebo Odeslat vyhledané
záznamy databáze a zajištění licenčního přístupu k modulu ADAM pro práci v databázi GEOBIBLINE.

Původně se uvažovalo o exportu záznamů publikační činnosti z databáze
Automatizovaného systému evidence publikací (ASEP), avšak údaje byly ve formátu
UNIMARC. Konverze dat by tedy přicházela v úvahu až po migraci dat do MARC 21.
KNAV informovala o digitalizovaných plných textech článků a o možnostech jejich využití. Ukázalo se však, že skenovaná periodika vydávaná vydavatelstvím
Academia nejsou svázána do článků, ale že jsou naskenované jednotlivé strany.
Po testování v roce 2009 se přistoupilo v roce 2010 k automatizovaným exportům,
které probíhají jednou za čtvrt roku.

Vzhledem k právní subjektivitě jednotlivých vědeckých ústavů bylo nutné jednat s jejich vedením o možnosti exportování záznamů, jež by obsahově odpovídaly zaměření databáze. Dohoda o předáváni záznamů byla realizována s knihovnami Sociologického, Historického, Geologického, Geofyzikálního, Etnologického,
Archeologického ústavu AV ČR a Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Z databází těchto knihoven bylo vyexportováno 2 235 záznamů a z databáze KNAV 2 294 záznamů. V databázi GEOBIBLINE tvoří tyto převzaté záznamy jen menší část (cca 3,5 %
v září 2010) z celkového objemu dat, rozhodující ale není kvantita, ale kvalita dat.
Dohodl se také společný postup při zpracování čtyř geografických periodik vydávaných ústavy Akademie věd ČR.

Periodikum Acta onomastica vydává od roku 1995 Ústav pro jazyk český AV ČR.
Vedení ústavu souhlasilo se zpřístupněním plných textů. Po zpracování ve formátu
Word byly články převedeny do formátu pdf a uloženy do repozitáře Katedry aplikované geoinformatiky PřF UK. Byly zpracovány bibliografické záznamy a k nim
připojeny plné texty.
Podle údajů z roku 2010 databáze ANL NK obsahovala 347 bibliografických záznamů článků tohoto periodika, katalog KNAV jeden celkový záznam o periodiku, ale
žádný záznam analytický. V databázi ASEP KNAV se nacházelo 123 bibliografických
záznamů a v databázi GEOBIBLINE 484 bibliografických záznamů článků tohoto
periodika včetně připojených plných textů.

KNAV by uvítala článkovou bibliografii i plné texty svázané do článků. Předání je
vázáno na uzavření smlouvy mezi KNAV, PřF UK, NK a vedením ústavu [32].
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hodnuto, že budou připraveny zkušební rešeršní dotazy. Po jejich odladění byly
předány zkušební exporty dat.

Sociologický časopis, vydávaný od roku 1965 Sociologickým ústavem AV ČR, má
pro sociální geografii zásadní význam, neméně důležité je i jeho analytické zpracování. Roky 1993 až 2010 jsou dostupné on-line na webových stránkách ústavu20 a poslední ročníky jsou dokonce archivovány v repozitáři KNAV. Databáze
ASEP KNAV obsahovala 394 záznamů tohoto dokumentu. Databáze ANL NK obsahovala 1767 záznamů článků z let 1991 do současnosti (2010). V roce 2010 byla
v rámci projektu Geografická bibliografie ČR on-line zpracována článková bibliografie 26 chybějících ročníků (1965 až 1991). Záznamy pozdějších ročníků byly
exportovány z databáze ANL. V září 2010 obsahovala databáze GEOBIBLINE celkem 3 265 bibliografických záznamů ze Sociologického časopisu. Vedení ústavu
i časopisu je příznivě nakloněno zveřejnění plných textů prostřednictvím databáze
GEOBIBLINE, takže byla zahájena jednání o uzavření licenční smlouvy.
Brněnský titul Moravian Geographical Reports Ústavu geoniky AV ČR vychází
od roku 1993. V roce 2010 byla do databáze GEOBIBLINE kompletně zpracována článková bibliografie, tj. 282 záznamů, které byly částečně exportovány z databáze ANL NK (234 záznamů). Knihovna brněnské PřF MU doplnila článkovou bibliografii o chybějící ročníky z let 1993 až 1996. Databáze ASEP KNAV obsahovala
96 bibliografických záznamů tohoto periodika. Vydavatel souhlasil s uložením plných textů v repozitáři PřF UK a se zveřejněním plných textů prostřednictvím databáze GEOBIBLINE s dvouletým embargem. Částečně byly získány z Internetu. PřF
MU po dohodě s kolegy z Ústavu geoniky naskenovala články zejména starších ročníků a opatřila je obálkou periodika. KNAV má naskenovany pouze jednotlivé strany nesvázané do článků a nemá článkovou bibliografii. Po uzavření smlouvy s ústavem bude jednáno s NK a řešiteli o případném předání záznamů do databáze KNAV.
20 sreview.soc.cas.cz/en/archive
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Další titul, Historická geografie, vydává Historický ústav AV ČR od roku 1968.
Článková bibliografe se zde zpracovává v knihovnickém systému ISIS (Information
Storage and Retrieval Systems), a to od roku 1968 do současnosti. Z databáze ANL
NK byly převzaty záznamy z let 1991 až 1996, takže chybělo 37 ročníků. Export dat
byl dojednán s oddělením bibliografie ústavu, kde v roce 2010 probíhala konverze
dat do vyšší verze systému. Vybraná data v MARC21 by měla být v nejbližší době
importována do databáze GEOBIBLINE. Plné texty nemůže Historický ústav zveřejnit, neboť články často obsahují kopie dokumentů, jejichž použití je smluvně vázáno pouze na toto periodikum. Uzavírání licenčních smluv by bylo značně složité
a ani do budoucna se nepředpokládá zpřístupnění plných textů. Nicméně by mohly být přístupné alespoň anotace. V roce 2010 se v databázi ASEP KNAV nacházelo 67 bibliografických záznamů, v databázi ANL NK bylo 141 záznamů a v databázi
GEOBIBLINE bylo 206 záznamů periodika Historická geografie.

Do knihovního systému Aleph na Masarykové univerzitě byla přidána šablona pro
článkovou bibliografii, po proškolení se započalo s vytvářením bibliografických
záznamů článků geografických periodik Folia Facultatis scientiarum naturalium
Universitatis Masarykianae Brunensis, Geographica, Scripta Facultatis scientiarum
naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis – Geography, Fyzickogeografický
sborník a Studia geographica. K 30. 9. 2010 bylo z databáze MU do databáze
GEOBIBLINE celkem převedeno 1 160 záznamů.

Masarykova univerzita také zahájila jednání s Ústavem geoniky AV ČR o bibliografickém zpracování a možnosti zpřístupnění plných textů článků periodika Moravian
Geographical Reports. MU jednala také o plných textech pro databázi GEOBIBLINE,
např. skenováním článků z Fyzickogeografických sborníků 1 až 5.

Význam moravských vědeckých geografických časopisů pro rozvoj oboru popsal
V. Herber v Kapitole 2. Tato kapitola je také praktickou ukázkou využití vytvořené
databáze GEOBIBLINE.

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)
S centrální knihovnou UJEP bylo jednáno v březnu 2008. Její vedení projekt podpořilo nejen konzultacemi, ale i školeními a souhlasilo s exportem svých bibliografických záznamů. Knihovna disponuje cca 20 000 záznamy, v nichž převažovaly monografie, regionální sborníky a učební texty. Další významnější skupinou dokumentů byly vysokoškolské kvalifikační práce a regionální periodika. Zkušební
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Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty MU v Brně
Jednání s jedním z hlavních partnerů, s knihovnou PřF MU, proběhlo v únoru 2008.
Bylo nejen domluveno předávání dat knihovny do databáze GEOBIBLINE, ale byla
přislíbena i všestranná podpora projektu. S Ústavem výpočetní techniky MU bylo
třeba vyřešit formu exportů dat z provedených rešerší, nakonec byl místo formátu ISO2709 zvolen MARC21 (řádkový). Byly provedeny zkušební exporty a kontrola možných exportů z databáze publikační činnosti. Export dat po testování,
harmonizaci a úpravách je nyní automaticky zasílán v měsíčních dávkách. Z katalogu Ústřední knihovny PřF MU byly vyexportovány bibliografické záznamy vysokoškolských kvalifikačních prací a částečně kartografické dokumenty, jejichž
záznamy bylo třeba nejprve opravit. Do nových katalogizačních záznamů vkládá
nyní knihovna pole GEO, jež umožňuje jednoduchý výběr dokumentů pro databázi
GEOBIBLINE. Po vzoru bibliografických záznamů vysokoškolských kvalifikačních
prací brněnské knihovny rozšířila Geografická knihovna PřF UK tyto své záznamy o anotace a anglická klíčová slova. Tvorbu databáze těchto prací na MU popsala V. Antlová v samostatné Kapitole 6.

Katedra geografie UJEP se významně podílela na propagaci výsledků, na překladech webových stránek projektu a převodu on-line katalogu geografické databáze do angličtiny. Rozeslala překlady základních informací o databázi GEOBIBLINE
do významných světových geografických společností. Zejména po zveřejnění informace na webových stránkách společnosti International Geographical Union (IGU)
stoupl počet zahraničních návštěvníků databáze GEOBIBLINE.
Možnosti aplikace databáze a zkušenosti s jejím využitím při výuce geografie
a e-learningu popsal P. Raška v samostatné Kapitole 7.

1.6.2

Spolupráce s dalšími knihovnami

Vědecká knihovna v Olomouci (dále VKOL)
Knihovna se k projektu připojila v květnu 2009. Podle základních kriterií výběru byl do knihovny zaslán rešeršní dotaz a nejprve byla testována větší jednorázová dávka dat. Po odladění programu se sjednotily požadavky na minimální katalogizační záznam. U prvních importovaných dokumentů, zejména starších katalogizačních záznamů, chyběl věcný popis. Nové záznamy byly v pořádku. Podle rešeršních požadavků Geografické knihovny PřF UK byl nastaven skript na automatický export dat. Z Olomouce jsou do databáze GEOBIBLINE pravidelně měsíčně automaticky exportovány zejména záznamy kartografických dokumentů. Ke konci roku
2010 obsahuje databáze celkem 5 223 bibliografických záznamů importovaných
z této knihovny.

Moravská zemská knihovna (MZK)
K projektu se Moravská zemská knihovna připojila v červnu 2009. Výsledkem jednání byl jednorázový export dat kartografických dokumentů, do budoucna se počítá
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rešerše v knihovním systému Advanced Rapid Library proběhly úspěšně, avšak
v prvním exportu dat v řádkovém formátu MARC21 se bohužel vyskytly problémy v nesprávném pořadí exportovaných polí. Bylo proto rozhodnuto o exportech
ve formátu ISO 2709. Dalším problémem byla absence věcné katalogizace v bibliografických záznamech, kterou bylo nutné dotvořit. U starších záznamů nebyly
jmenné autority validovány ze souboru národních autorit NK, ale vytvářeny podle
lokálních pravidel. Proto se Katedra geografie UJEP věnovala primárně korekturám a tvorbě originálních záznamů pro vysokoškolské geografické kvalifikační práce. Předmětová katalogizace těchto prací, export dat z katalogu UJEP do databáze
GEOBIBLINE, byly dokončeny na přelomu let 2008/2009. Při exportu dat byla vypnuta lokální podpole u autorit těchto polí: 1XX, 6XX, 7XX. V databázi GEOBIBLINE
jsou cenné právě záznamy těchto prací UJEP z let 1999 až 2010.

P. Žabička a P. Přidal [33] z MZK se dlouhodobě zabývají zpracováním starých mapových děl. Geografické knihovně PřF UK proto nabídli programovou podporu při
katalogizaci a zpracování polí 034 a 255c pro souřadnice v MARC21. Pomoc uvítala i MU. Velmi užitečný je zejména volně dostupný internetový nástroj ohraničení viditelné oblasti (bounding box) pro určení souřadnicových polí v MARC 2121.
Umožňuje vybrat místo nebo území zobrazené na mapě a přidáním do boxu se
automaticky zobrazí souřadnice pro pole 034 a 255 c ve formátu pro MARC21.
Prostým překopírováním se přenesou do katalogizačního záznamu. Díky tomuto nástroji jsou souřadnice rychle popsány a při katalogizaci nedochází k chybám
v zápisu v těchto polích, jinak velmi náročných na pozornost. Při kopírování souřadnic z pole 651 MARC21 národních geografických autorit by bylo nejjednodušší, kdyby souřadnice bylo možné přímo generovat do dalších polí. U geografických autorit se ale souřadnice vyskytovaly většinou jen u sídel, tedy tam, kde bylo
možné zadat průsečík jakéhosi pomyslného středu. S využitím bounding boxu tak
může být velké množství kartografických dokumentů detailně popsáno. Vzhledem
k tomu, že pole 034 je vyhledatelné, naskýtají se nové možnosti i pro uživatele.
Zdaleka nejsou ještě vyřešeny všechny problémy, např. u map řek, ale i tak došlo
k výraznému pokroku.

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (SVK)
Po prezentaci geografické databáze na konferenci Knihovny současnosti v Seči
v roce 2009 se k projektu přidala SVK Plzeňského kraje. Knihovna zaslala testovací export dat a zahájila přednostní excerpci titulu Miscellanea geographica
Universitatis Bohemiae occidentalis svazků 1/1993 až 14/2008. Všechny zveřejněné statě, zpracované dosud pouze z obsahově regionálního hlediska, zpracovala
knihovna retrospektivně a v úplnosti a všechny záznamy kompletně předala do databáze GEOBIBLINE.

Do geografické databáze byly též převzaty excerpované tituly Sborník Vyšší pedagogické školy v Plzni: marxismus-leninismus a dějepis-zeměpis, Sborník pedagogického institutu v Plzni: dějepis a zeměpis, Sborník pedagogického institutu v Plzni: zeměpis a přírodopis, Sborník pedagogické fakulty v Plzni: zeměpis. Celkem bylo předáno
441 bibliografických záznamů.
21 www.oldmapsonline.org/boundingbox
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s pravidelným automatizovaným exportem dat. GEOBIBLINE obsahovala ke konci roku 2010 celkem 5 071 bibliografických záznamů převzatých z této knihovny.

V druhé polovině roku 2010 již na databázi GEOBIBLINE spolupracovalo 20 knihoven a informačních institucí. Geografická knihovna PřF UK se podílela na obsahu
databáze 15 % celkového počtu záznamů. Problémy byly značné, zejména v koordinaci exportů a vyladění problémových míst v katalogizaci jednotlivých institucí.

Většinu potíží se nicméně podařilo překonat a postupně byl nastaven automatizovaný export dat. Zajímavá byla zkušenost se vstřícností a profesionální snahou knihovníků i technických oddělení institucí při řešení problémů, která svědčila o tradičních bohatých zkušenostech s kooperací knihoven. Žádná z oslovených knihoven neodmítla spolupráci, mnohé se přihlásily k projektu samy a staly se aktivními spolutvůrci databáze.
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Univerzitní a Pedagogická knihovna Západočeské univerzity v Plzni
S Pedagogickou knihovnou Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) byla zahájena
spolupráce v roce 2009. Do databáze GEOBIBLINE byly zaslány vzorky vysokoškolských prací. Problémy byly nejprve s formátem, podobně jako na MU se zde
používala pro označení formátu vysokoškolských prací zkratka BK, zatímco v databázi GEOBIBLINE se používala analogicky ke katalogu UK zkratka formátu DS. To
pak způsobovalo problémy při vyhledávání v GEOBIBLINE podle typů dokumentů. Obě strany se dohodly na společném formátu DS, který bude vložen do záznamu automaticky při exportu dat. Dále se zde nepoužívala povinná formalizovaná
poznámka v poli 502 pro typ vysokoškolské práce, univerzitu a fakultu. Na základě
vzájemné dohody se začala při katalogizaci v ZČU vyplňovat. Posledním rozdílem
bylo podpole <h> v názvových údajích 245. I tento údaj byl ve prospěch jednotnosti údajů geografické databáze změněn. Po testování exportů a drobných úpravách bibliografických záznamů vysokoškolských kvalifikačních prací (2002–2009)
bylo v roce 2010 importováno 559 záznamů Univerzitní knihovny a 337 záznamů
Pedagogické knihovny ZČU, celkem tedy 896 záznamů. Tvůrci databáze byli vděčni
vedení knihovny za vstřícnost při unifikaci dat, ale i za poskytnuté záznamy, které
jsou velice cenné pro zajištění celkového obrazu aktuálních vysokoškolských prací vznikajících v oboru geografie. Jedná se dále o možnosti pravidelných automatizovaných exportů dat.

Obr. 1.3: Model spolupráce v databázi GEOBIBLINE
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Zpřístupnění databáze uživatelům

Databáze je přístupná prostřednictvím veřejně dostupného on-line katalogu
a na DVD. Veřejný katalog on-line pro databázi GEOBIBLINE byl vytvořen analogicky podle vzoru Centrálního katalogu UK v Praze. Bylo změněno záhlaví a blokována možnost pracovat v databázi jako autorizovaný uživatel. Databáze není propojena s možností rezervací nebo prolongací knihovních jednotek, ale má jiné možnosti. Vstupní stránka nabízí vstup do geografické databáze i do databází spolupracujících institucí. Podle českého on-line katalogu byla vytvořena také anglická verze.
Po vstupu do databáze má uživatel možnost využit osobní nastavení formátu, jazyka, sérii pomůcek pro práci s elektronickými informačními zdroji (například vyhledání on-line plnotextového dokumentu, citace, elektronického dodání dokumentu – SFX), dále se nabízí aktualizované informace o projektu, kontextuální nápověda a formulář pro připomínky.

Vyhledávání je umožněno v jednoduchém či kombinovaném rozhraní nebo pomocí příkazového jazyka. Pracuje se s booleovskými a proximitními operátory, ale
i s maskováním. Uživatelé si mohou listovat a prohledávat rejstříky, zpřesnit nebo
filtrovat dotazy. Je umožněna i práce s vybranými záznamy. Uživatelé je mohou prohlížet a ukládat, nebo si je odeslat do své elektronické pošty. Dokumenty lze také
fyzicky lokalizovat buď v Souborném katalogu ČR, v NK, MZK, VKOL nebo v katalogu Kongresové knihovny (Library of Congress).
Formáty uložení/odeslání záznamů byly standardně nastaveny na výstupy: katalogizační lístek, zkrácený záznam, formát pro MARC a pro OPAC. Předmětem řešení byly také citační výstupy. Byl připraven výstup pro program EndNote, který je
uživatelům většiny českých univerzit dostupný prostřednictvím databáze ISI Web
of Knowledge.

EndNote Web je bezplatný, volně dostupný citační program pro sběr a správu
bibliografických citací a webových referencí. Aplikace EndNote Web je sdružena
s citační databází Web of Science, ale dá se využívat i nezávisle na ni. Má o trochu
nižší funkcionalitu než komerční EndNote. Objem dat je omezen na 10 000 záznamů a data jsou uložena na serveru ISI a dostupná prostřednictvím Internetu.
Kolegové z MU vytvořili on-line tutoriál k práci s touto službou, www.ukb.muni.
cz/kuk/animace/eiz/ENW/index.html. Návody a tutoriály jsou dostupné z webových stránek projektu Geografická databáze on-line [34].

V roce 2010 byla zprovozněna nová služba díky portálu www.citace.com [35].
V průběhu května M. Krčál ve spolupráci s ÚVT UK zrealizoval zobrazování citací
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1.7

1.7.1

Webové stránky projektu: www.geobibline.cz

V roce 2009 byla spuštěna beta verze webových stránek projektu. Stránky vytvořil D. Kománek (Centrum informačních technologií PřF UK) v redakčním systému
DRUPAL. Obsahují základní informace, českou a anglickou verzi, vyhledávání podle klíčových slov, umožňují práci ve veřejném prostoru, i práci v interním prostoru
pro členy projektu. V autorizovaném přístupu jsou zveřejňovány nejnovější informace, pokyny, metodiky, formuláře a statistiky návštěvnosti stránek. Velký zájem
ze strany veřejnosti je o fulltextové časopisy a dokumenty, ale i o novinky v databázi. Uživatelé zde najdou i podrobné informace o excerpovaných titulech a postupu
prací. Informace o databázi jsou posílány pravidelně českým i zahraničním geografickým vědeckým ústavům.

Další z připravovaných výstupů bylo DVD s databází Geografická bibliografie ČR.
Výstup byl připraven ve spolupráci s V. Pávkem a I. Příbramskou (ÚVT UK) ve formátu katalogizačního lístku v anglickém i v českém jazyce. K souboru byly připojeny autorský, korporátní, názvový a geografický rejstřík, pomocí nichž je možné vyhledávání v databázi. Základní třídění vychází z typologie dokumentů s aktuálním
počtem záznamů v databázi. Obsahuje následující dokumenty: monografie, analytický popis, seriály, kartografické dokumenty, elektronické zdroje, grafiku, obrazové dokumenty, smíšené dokumenty, vysokoškolské kvalifikační práce, staré tisky.
DVD bylo doplněno úvodní informací o databázi, bookletem a informací o redakčním týmu celého projektu. Slouží také k další distribuci databáze a propagaci, zejména v zahraničí.
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podle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 v databázi GEOBIBLINE. Kolegové
z ÚVT UK nejprve připravili SRU-server (protokol pro on-line vyhledávání pomocí
jazyka CQL), který umožnil importovat bibliografická data z aktuálně zobrazeného
záznamu do souboru xml (dle systémového čísla). Tato data byla následně poslána na vstupní bránu portálu citace.com, který je zpracoval a vrátil citaci ve správné podobě v závislosti na druhu dokumentu ve formátu Json. Citace byla pomocí Javascriptu zobrazena u záznamu v katalogu. Následně proběhlo zobrazování
v testovacím režimu a odstraňovaly se event. chyby v citacích. Služba portálu citace.com byla pak spuštěna v běžném provozu.

Obr. 1.4: Ukázka záznamu generovaného z portálu citace.com do ČSN ISO 690. Záznam obsahuje též možnost prohlížení
dokumentu v Google book
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Databáze GEOBIBLINE chronologicky zahrnuje záznamy v databázi 20. a 21. století, tj. posledních 110 let. Bohemikální geografika nebo kartografika 19. století jako
přidaná hodnota se v databázi vyskytují výjimečně. V databázi se nacházejí i záznamy literatury s ideologickým obsahem. Byly do ní například zahrnuty jak nacisticky, tak komunisticky tendenčně pojaté dokumenty, neboť výzkum oboru má význam pouze v celém kontextu a dějinném vývoji. V budoucnu bude databáze doplněna o záznamy literatury 19. století.

Typologicky obsahuje databáze monografie, kartografické dokumenty, seriály,
články z časopisů a sborníků, elektronické dokumenty, grafiku, vizuální dokumenty i vysokoškolské kvalifikační práce.
Jazykově jsou v databázi zachyceny dokumenty z 93 % v českém jazyce, ze 4 %
v angličtině, ze 2 % v němčině, z 1 % ve španělštině, francouzštině a ruštině.

V průběhu roku 2008 se započalo s tvorbou základní beta verze samostatné databáze GEOBIBLINE v prostředí SW Aleph 500 verze 18. Databáze obsahovala
k 7. 11. 2008 poměrně vysoký počet dokumentů: 99 000 bibliografických záznamů
monografií, seriálů, kartografických dokumentů, elektronických dokumentů a vysokoškolských kvalifikačních prací z oboru geografie a kartografie s retrospektivou 1900–2008 (starší záznamy se ponechávaly jako přidaná hodnota). Vytvářely
se postupně podmínky pro on-line dodávání bibliografických záznamů do databáze pro Geografickou knihovnu PřF UK. Byl vytvořen účet protokolu pro přenos souborů (FTP) na serveru ÚVT UK, odkud byly do databáze GEOBIBLINE nejprve dávkově a poté automaticky ukládány bibliografické záznamy z NK, z MU a z UJEP.

V průběhu roku 2009 se pokračovalo s originální katalogizací a importy dat. Byla
také dokončena katalogizace titulů Acta onomastika, Acta Universitatis Carolinae:
Geographica a Vojenský geografický obzor. Databáze byla rozšířena k 30. 9. 2009 téměř o 20 000 záznamů (celkový počet stoupl na 116 215). Postupně byly automatizovány procesy importu dat do databáze a došlo k vytvoření vlastních webových
stránek projektu, www.geobibline.cz. Projekt byl prezentován v Seči na konferenci Knihovny současnosti.

Rok 2010 byl ve znamení plných textů a analytického popisu. Byla dokončena originální katalogizace 26 titulů. Plné texty se podařilo zpracovat a připojit u 7 titulů. K záznamu popisovaných periodik byly připojeny naskenované obálky. K 30 10. 2010
databáze GEOBIBLINE obsahovala přes 130 000 bibliografických záznamů.
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Shrnutí

Databáze GEOBIBLINE byla nominována na cenu MK ČR za významný počin roku
2009.
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Jedním z hlavních zdrojů záznamů pro GEOBIBLINE byly záznamy v databázích Národní knihovny ČR (NK). Databáze NKC, on-line katalog NK zahrnující též
českou národní bibliografii (převážně na základě povinného výtisku), mohl poskytnout záznamy kartografických dokumentů i knižní a seriálové dokumenty s geografickou tematikou. V databázi ANL, která obsahuje záznamy článků z excerpovaných českých novin, časopisů a sborníků, byla tato tematika rovněž zastoupena.
Pro získávání dat se obě databáze jevily jako zdroj relativně jednoduchý, protože
NK používá stejný knihovní systém (Aleph500), stejný formát záznamů (MARC21)
a stejné kódování (UTF-8). Export a import dat mohl tedy být zcela bezproblémový,
nevyžadující další konverze. Co bylo nutné vyřešit, byl výběr záznamů. Dále bylo
třeba zajistit, aby se ruční práce omezila na minimum. Ve spolupráci s Ústavem výpočetní techniky Univerzity Karlovy (ÚVT UK), který spravuje GEOBIBLINE (databázi CKS02) po softwarové stránce, se rozhodlo o postupu a jeho technické realizaci, která probíhala v několika fázích. K předávání dat slouží protokol a počítač obsluhující okolní počítače s protokolem pro přenos souborů mezi počítači pomocí
počítačové sítě (dále FTP) na rektorátě UK.
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2

Spolupráce Národní knihovny ČR
na budování databáze GEOBIBLINE:
jak probíhalo a probíhá dodávání dat

Export a import kartografických
dokumentů z databáze NKC

Základ GEOBIBLINE vytvořily záznamy kartografických dokumentů. Byly vybrány z NKC podle formátu záznamu = druhu dokumentu („alephovské“ interní pole
FMT) s filtrováním na českou provenienci; poté byly exportovány, pomocí protokolu pro přenos souborů FTP předány ÚVT UK, zkontrolovány na duplicitu a posléze importovány do databáze CKS02. Jednorázová akce proběhla „ručně“ již na jaře
roku 2008.

2.2

Získávání monografických, seriá
lových a analytických záznamů
z NKC a ANL dle vlastního výběru
(rešerše)

Tato etapa byla na práci pracovníků GEOBIBLINE poměrně náročná. Předcházela
jí analýza záznamů v databázích NKC a ANL, bylo potřeba stanovit rešeršní strategii a vybrat oborová hesla, která se budou používat. Ve spolupráci se správcem ANL
byly vytipovány konkrétní excerpované tituly a bylo zajištěno doplnění záznamů
před vlastním exportem.
Oddělení analytického zpracování v NK vyhotovilo před importem dat přehled
o katalogizovaných titulech podle seznamů českých profilových titulů periodik zaslaných z Geografické knihovny PřF UK. Správci databáze zkontrolovali duplicitní
a chybné záznamy a NK je následně opravila a doplnila o věcný popis. Tím se důkladně pročistila i databáze pro analytický popis (ANL). Dlouhodobá spolupráce
s tímto oddělením vyústila ve školení pro účastníky projektu v článkové bibliografii, do návrhů zjednodušujících práci katalogizátorů zejména s makry a úprav věcného popisu tak, aby vyhovoval terminologii oboru.

Pracovníkům GEOBIBLINE byl umožněn přístup do databází NK (NKC a ANL) přes
grafické pracovní rozhraní Aleph, aby nejen mohli provádět rešerše, což je možné
i z uživatelského internetového rozhraní, ale také výsledky rešerše ukládat na server. Malou nepříjemností bylo, že v době zahájení akce neměly NK a UK stejnou verzi systému Aleph, takže pracovníci GEOBIBLINE museli používat dva různé klienty –
– jeden pro práci ve své vlastní databázi (CKS02), druhý pro práci v databázích NK.
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2.1

Jak pomocí těchto programů zpracování probíhalo? Podle souborů s výsledky rešerší (každý den jeden pro databázi NKC, druhý pro ANL) se provedl export dat,
očištění dat o interní a nežádoucí pole a umístění souborů na FTP server UK; kromě toho odcházela zainteresovaným osobám zpráva o počtu záznamů. Program
ÚVT UK pak převzal soubory na FTP, zajistil odfiltrování duplicit a záznamy importoval do cílové databáze (CKS02). Po přechodu na plně automatizované zpracování přírůstků bylo zpracování rešerší pozastaveno a zmiňovaný program NK byl
nahrazen jiným, který obdobným způsobem zpracovával automaticky vyhledaná
a vyexportovaná data. Nic však nebrání tomu původní program opět oživit v případě potřeby.

Nejintenzivnější rešeršní aktivity probíhaly ve druhém čtvrtletí roku 2008. Exporty
dat a jejich následná kontrola v databázi GEOBIBLINE zajišťovala zpětnou vazbu
a zjištěné chyby pak bylo možné opravit i v databázi ANL, která retrospektivní katalogizací některých titulů získávala nové přírůstky. Například titul Acta Universitatis
Carolinae: Geographica byl v databázi ANL zastoupen pouhými dvěma ročníky
z 90. let minulého století. Geografická knihovna PřF UK poskytla NK zpětně i tištěné ročníky tohoto periodika a zajistila souhlas redakce s připojováním a zveřejňováním anotací v anglickém jazyce. Tvůrcům databáze se podařilo prosadit, že
redakce uvedeného titulu začala od roku 2010 vystavovat plné texty článků zpětně za posledních deset let na svých webových stránkách. Plné texty byly připojeny k poli MARC21 856. V databázi GEOBIBLINE jsou dostupné prostřednictvím repozitáře PřF UK. Další podobně zpracovávané tituly jsou Doprava nebo Geografie:
sborník ČGS. Obě databáze si tedy vzájemně poskytly odkazy pro pole 856.

Oddělení jmenného zpracování řešilo s ÚVT UK zásadní problémy, které vykrystalizovaly při zpracování importovaných dat. Databáze GEOBIBLINE se též stala součástí nabídky Jednotné informační brány22, kde uživatel nalezne podrobné informace a popis databáze v oddílu Nalézt zdroje. Je možné také prohledávat oborové
zdroje geologie–geografie podle konspektu NK.
22 info.jib.cz
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Každodenní výsledky rešerší (všechny rešerše v jedné databázi spojené dohromady) ukládali na server jako soubor se systémovými čísly záznamů pod dohodnutým jménem, aby mohly být zpracovány programem. Pro zpracování výsledků
rešerší byly vytvořeny dva programy, jeden na straně NK, který se automaticky
spouštěl každý večer, druhý na straně ÚVT UK, který zpracovával vytvořené soubory za delší období, obvykle za týden.

Automatizované zpracování
měsíčních přírůstků

Prvním krokem k další automatizaci přebírání dat pro GEOBIBLINE z databází
Národní knihovny byly měsíční exporty nových kartografických dokumentů z databáze NKC. Nové přírůstky lze snadno vyhledat podle údajů ve speciálním interním
poli, což umožňuje provádět výběr, export i import zcela automatizovaně. Program,
který každý den zpracovával výsledky rešerší, se dal snadno použít s určitou úpravou i pro zpracování těchto přírůstků – vždy za uplynulý měsíc. Až do přechodu
na plně automatizovaný provoz byl takto spouštěn (s potřebnými parametry) počátkem každého měsíce. Výsledný soubor na FTP se pak standardně zpracovával
původním programem ÚVT UK.

Jak přibývalo pracovníkům GEOBIBLINE zkušeností s výběrem záznamů z cizích
databází a formulacemi rešeršních dotazů, situace se ustálila do té míry, že bylo
možné specifikovat rešeršní dotazy pro sběr nových přírůstků. Mohlo se tedy přejít na plně automatizované zpracování veškerých měsíčních přírůstků v obou databázích NK, které zajišťuje opět program spouštěný vždy na počátku měsíce. Pro
databázi NKC se k výběru přírůstků kartografických dokumentů přidal výběr přírůstků monografické i seriálové literatury s odpovídající tematikou – záznamy obsahující konkrétní předmětová hesla (geografie, kartografie, zeměpis, demografie).
Podle stejných hesel se vybírají nyní i přírůstky z databáze ANL, kde se navíc sbírají všechny nové záznamy článků excerpovaných z vybraných titulů s geografickou
tematikou (tituly jsou identifikovány pomocí ISSN, které je uloženo v poli Zdrojový
dokument). Průměrně se takto každý měsíc exportuje z databází NK 100–300 záznamů, které dále zpracuje program ÚVT UK. Exportní program rovněž zasílá elektronickou poštou informaci o počtu přírůstků a celkovém počtu záznamů, které
byly z bází NKC a ANL pro GEOBIBLINE vyexportovány.

2.4

Výsledky spolupráce s NK

Více než dva roky spolupráce NK na tvorbě GEOBIBLINE přinesly slušné ovoce:
z databáze ANL bylo vyexportováno cca 62 000 záznamů, z databáze NKC přes
46 000 záznamů. Na straně NK je zajištěno, aby se záznam již jednou exportovaný nedostal do dalšího exportu. Přesto nemusejí úplně všechny záznamy skončit v GEOBIBLINE: pokud by se tam odpovídající záznam předtím dostal z jiných
zdrojů, zadržely by ho pravděpodobně deduplikační programy ÚVT UK. Záznamů
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2.3

Spolupráce s NK byla korunována nejen vysokým podílem záznamů, ale i účastí kolegů z Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK na kontrole dodatků
překladu k MARC21 pro kartografické dokumenty. Části pro pole 342 (geoprostorová referenční data) a 343 (data s rovinnými souřadnicemi) byly do českého jazyka přeloženy vůbec poprvé.

Ukázalo se, že sběr dat může probíhat i jinak, než jak bylo doposud zvykem.
Originální způsob tvorby databáze nejen obohatil partnery obou spolupracujících
stran o nové znalosti a zkušenosti, ale přinesl i efektivnější kontrolu dat a úprav
rejstříků a v neposlední řadě i nová data do katalogů.
Seznam použitých zkratek
ANL

analytická databáze NK ČR

FTP

File transfer protokol (protokol pro přenos souborů mezi počítači)

FMT
NKC
UTF
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formát v Alephu
databáze NK ČR

UCS Transformation format (kódování řetězců znaků Unicode/
/UCS do řetězců bajtů)
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se značkou Národní knihovny (ABA001), bylo v srpnu 2010 v databázi GEOBIBLINE
(obsahující v té době celkem 130 000 záznamů) přes 80 000, což představuje 62 %
obsahu databáze. Ze zdrojů NK pochází ovšem také nemalé množství záznamů
vytvořených v databázi ANL jinými knihovnami, v rámci kooperačního systému
článkové bibliografie, takže ve skutečnosti je tento podíl ještě vyšší. A protože NK
je národní bibliografickou agenturou, která musí striktně dodržovat katalogizační
pravidla a určitý rozsah záznamu, měly by mít její záznamy i dostatečnou kvalitu.

Helena Šimánová

Klíčová slova:
import dat; geografické monografie; fulltexty; obohacené katalogy; pole GEO
Keywords:
data import; geographical monographs; fulltext; enhanced catalogue; GEO field

Projekt Geografická bibliografie ČR on-line má vyřešit tíživou situaci české geografické bibliografie, která dosud existovala pouze v nesourodé a na sebe nenavazující podobě. Součástí projektu bylo tedy vytvoření základní logické databáze GEOBIBLINE,
on-line a dávkové dodávání dat z databáze Geografické knihovny PřF UK a ostatních
partnerských organizací, kontroly duplicit a korektury již importovaných dat.

Předmětem sběru jsou záznamy dokumentů z oblasti geografie, fyzické geografie, sociální geografie, didaktika geografie, kartografie, geografických informačních
systémů a dálkového průzkumu Země a demografie. Dalšími kritérii jsou hlediska
bohemikální, časové (1900–2010), biografické a institucionální [1].

3.1

Základ databáze GEOBIBLINE

Jádrem databáze se stal elektronický katalog Geografické knihovny PřF UK
(ckis.cuni.cz/F/?func=find-a-0&local_base=ggr). Do databáze byly importovány
všechny záznamy kromě kartografických dokumentů a následně se odstranily záznamy, které neodpovídaly tematickému zaměření databáze, tzn. dokumenty nevztahující se k Česku a dokumenty z hraničních oborů.
Pro rešerše byly použity dotazy tohoto typu:
předmět=(geomorfologie) NOT jazyk=(cze) NOT země vydání=(xr OR cs).
Celkem bylo v této první fázi z databáze odstraněno 1 215 záznamů.
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3

Katalogizace geografických monografií
a sborníků

Importy z Národní knihovny

V další fázi se přistoupilo k rešerším z on-line katalogu Národní knihovny (NK)
(sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=NKC). Pomocí GUI-klienta
bylo možné provádět rešerše přímo v databázi NK (rešerše byly prováděny opět
každodenně), výsledky se vždy uložily na server Národní knihovny, odkud byly
poslány na sever UK a v týdenních intervalech importovány do databáze
GEOBIBLINE.

Rešerše probíhaly celý červen 2008 podle předem stanovených vyhledávacích
kritérií: podle předmětových hesel třídění používaného v Geografické knihovně
PřF UK a podle místa vydání. Příklad rešeršního dotazu: předmět=(sociální geografie OR religiózní geografie OR regionální geografie OR geografie průmyslu OR periferie OR politická geografie OR politologie) AND země vydání=(xr OR cs). Celkem
bylo do databáze importováno 30 056 záznamů.

Při importech záznamů z Národní knihovny bylo nutné vyřešit otázku duplicit.
Kontrola duplicitních záznamů je v systému Aleph prováděna pomocí dvou kontrolních polí KEY a 001. Problém nastal v případě, když některá pole, ze kterých se
pole KEY generuje, nebyla správně vyplněna a duplicita tak nemohla být odhalena.
Tyto problémy se podařilo vyřešit a v současnosti probíhá kontrola duplicit automaticky při každém importu, upozornění jsou zasílána elektronicky [2].

3.3

Pole GEO

Originální katalogizační záznamy českých geografických dokumentů se ukládají
do databáze CKS01 (Centrální katalog Univerzity Karlovy v Praze), zároveň je ale
nutné, aby byly tyto záznamy i v databázi CKS02 (GEOBIBLINE). Pro souběžnou práci s těmito dvěma databázemi bylo zvoleno řešení pole předem definovaného příznaku (GEO). V databázi Geografické knihovny je bibliografický záznam identifikován,
automaticky exportován z databáze CKS01 a importován do databáze CKS02.

Pole <GEO> bylo vytvořeno speciálně pro účely projektu. Je určeno pro zaznamenání informace o tom, že daný záznam má kopii v databázi CKS02. Pole je chráněno před úpravami a vymazáním ze strany neoprávněných osob v on-line režimu.
Do podpole <$$a> se zapisuje datum, kdy bylo rozhodnuto, že jde o záznam, který by měl být zkopírován do databáze CKS02, aby mohl být využíván pro potřeby
Geografické bibliografie ČR on-line. Do podpole <$$b> zapisují oprávnění katalogi-
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3.2

Tabullka 3.1: Ukázka katalogizačního záznamu z katalogu Geografické knihovny s použitím pole <GEO>
FMT
LDR

001
003

BK

00000nam-a22-----7a-4500
001138737

CZ-PrCU

005

20091030125036.0

040

|a ABD063 |b cze |c ABD063

1001

|a Smolíková, Libuše, |d 1932- |7 jk01120130 |4 aut

007
008

072 7
080

24510
260

300

500
504
546

ta

091021s1962----gw-----f-----||||-0-ger-d

|a 55 |x Vědy o Zemi. Geologické vědy |2 Konspekt |9 7
|a 55 |x (437.6) |2 MRF

|a Zur Altersfrage der mitteleuropäischen Terrae calcis: |b mit 10 Abbildungen
und 2 Tabellen im Text / |c von Libuše Smolíková & Vojen Ložek
|a Öhringen: |b [s.n.], |c 1962

|a s. [73]-91: |b tab., vyobr., fot.

|a Zvláštní otisk z Eiszeitalter und Gegenwart. 1962, Band 13, Seite 157-177.
|a Lit. s. 176-177

|a Souhrn také v angl.

65007 |a geologie |2 czenas
651 7
655 7

7001
910

SKC

GEO

KEY2
SYS

|a Slovensko |2 czenas
|a studie |2 czenas

|a Ložek, Vojen, |d 1925- |7 jk01072519 |4 aut

|a ABD063

|a ggr200910

|a 20091021 |b 20091029

|a 0f0f852a42b3a2646a5be03369650475 |b
BKzuraltersfragedermitteleuropaischenterraecalcissmolikova196291
001138737

49

Novotná, E.; et al. Geografická bibliografie ČR online: GEOBIBLINE, 1st ed.; VŠCHT: Praha, 2011. ISBN 978-80-7080-773-6. Kniha je
k dispozici v elektronické formě na stránkách vydavatelství VŠCHT Praha, http://vydavatelstvi.vscht.cz/, E-mail: vydavatelstvi@vscht.cz, Tel.: (+420) 220 443 211.

zátoři informaci o úpravě záznamu, která by se měla přenést do příslušného záznamu v databázi CKS02 (viz tab. 3.1) [3]. Pole <GEO> se přidává pouze do záznamů
dokumentů, které odpovídají tematickému profilu databáze GEOBIBLINE a které
ještě nejsou v databázi zahrnuty.
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Obr. 3.1: Znázornění vazby mezi databázemi CKS01 a CKS02

Propojení plných textů –
– pole 856 – obohacené katalogy

Na stále rostoucí zájmem uživatelů o plné texty dokumentů reagují knihovny propojováním bibliografických záznamů s volně dostupnými plnými texty nebo alespoň s anotacemi a obsahy. Formát MARC21 používá pro tyto účely pole 856. Při původní katalogizaci se rešerší na Internetu zjišťuje, jestli existuje elektronická verze
dokumentu a event. jestli je volně dostupná. Stále častěji se takto objevují kvalitní
plné texty, např. výsledky projektů nebo učební materiály. Odkazy na plné texty se
do bibliografických záznamů přidávají i zpětně.

Příkladem současné tendence zpřístupňování plných textů na Internetu je např.
Český statistický úřad, který na svých stránkách (www.czso.cz) zveřejňuje své publikace včetně archivu starších ročníků.

3.5

Geografické sborníky

Z geografických sborníků jsou příspěvky excerpovány přímo do databáze
GEOBIBLINE. K analytickému popisu jsou vybírány současné oborově relevantní sborníky s důrazem na publikované práce vědeckých pracovníků Geografické
sekce PřF UK, případně jejich doporučení, dary apod. O tyto články je mezi uživateli z řad studentů z pochopitelných důvodů největší zájem. Příklady excerpovaných titulů:

DRBOHLAV, Dušan (ed.). Nelegální ekonomické aktivity migrantů: (Česko
v evropském kontextu). Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008. 311 s.
ISBN 978-80-246-1552-3.
LANGHAMMER, Jakub (ed.). Údolní niva jako prostor ovlivňující průběh a následky
povodní. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta,
2008. 276 s. ISBN 978-80-86561-59-2.

Záznam příspěvku je v bibliografické databázi GEOBIBLINE vazebním polem LKR
propojen se záznamem zdrojového dokumentu (databáze CKS02) a ten pak s odpovídajícím záznamem v Centrálním katalogu (databáze CKS01), kde lze zároveň
zjistit dostupnost v knihovnách Univerzity Karlovy.

Dalším krokem je připojení obsahu nebo plných textů k bibliografickému záznamu přes správu digitálních objektů ADAM systému Aleph. Při přidávání digitálního
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3.4

3.6

Vyhledávání dokumentů

Bibliografické záznamy v databázi GEOBIBLINE, které byly importovány pomocí
pole <GEO> z databáze CKS01, zůstávají s těmito původními záznamy propojeny
(viz Obr. 3.2) vazebním polem, takže k přechodu mezi oběma databázemi lze v katalogu použít odkaz. Stejné je to i s odkazem na Google Book Search (books.google.
com), který je vždy až na úplném konci záznamu.

Beta-verze vyhledávání plných textů knih Google Book Search nabízí uživatelům
možnost vyhledávat v plných textech dokumentů, i když jinak nejsou na webu volně dostupné [4]. Bibliografické záznamy jsou napojeny na recenze, plné texty nebo
jejich části, uživatelé jsou odkazováni na internetová knihkupectví a knihovny,
ve kterých je možné dokument získat. Pokud to umožňují autorská práva, může si
uživatel knihu prohlédnout nebo celou stáhnout. V případě, že tomu tak není, bývá
k dispozici obsah a vybrané části k nahlédnutí [2].

Propojení bibliografického záznamu z databáze GEOBIBLINE s Centrálním
katalogem UK nebo s Google Book Search (odkazy na internetová knihkupectví a volba „Najít v knihovně“) usnadňuje uživateli lokalizovat primární dokument, který si v Geografické bibliografii ČR on-line našel. Pokud uživatel dokument v Centrálním katalogu UK nenajde, má několik možností, kde
dokument zkusit najít, a to zejména službu SFX UK (sfx.cuni.cz/SFX-6.html),
Jednotnou informační bránu (www.jib.cz) nebo Souborný katalog ČR CASLIN
(sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=SKC).
SFX server Univerzity Karlovy je provozován jako jedna z knihovních aplikací Informačního systému Univerzity Karlovy v Praze. Zajišťuje pro studenty a zaměstnance UK i pro externí registrované uživatele služby propojení na plné texty
dokumentů a na další služby on-line.
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objektu je důležité nastavení poznámky k autorským právům a možnosti zobrazení dokumentu nepřihlášeným uživatelům. Pokud se jako digitální objekt přidává
textový dokument, je v něm možné po indexaci vyhledávat ve fulltextu.

Číslo zázn.
Název

000105981

Nelegální ekonomické aktivity migrantů: (Česko
v evropském kontextu) / Dušan Drbohlav (editor)

Vydání

Vyd. 1.

Popis

311 s.: il., tab.

VedlZ-jm. korp./akce

Univerzita Karlova

Naklad. údaje

VedlZ-osobní jm.
Bibliogr.

Výraz tez.-dle $ 2

Praha: Karolinum, 2008
Drbohlav, Dušan, 1959-

Obsahuje bibliografii

migrace obyvatelstva

šedá ekonomika

nelegální ekonomické aktivity

Geograf. jméno

Česko

Příbuzný záznam

CKIS

Zobrazení vazeb dolů

Vazby dolů (zobrazení)

ISBN

ISBN 978-80-246-1552-3 (brož.)

Vazby dolů (vytvoření)

Evropa

Vytvoření souboru záznamů, které mají vazbu dolů

O této knize v Google Book Search
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Obr. 3.2: Propojení záznamů mezi CKS02, CKS01 a Google Book Search

Kromě toho SFX k danému dokumentu nabízí další užitečné odkazy, například vygenerování citace [5]. Oproti již zmíněné Jednotné informační bráně a Soubornému
katalogu ČR má SFX server UK tu výhodu, že jeho služby lze využívat přímo z vyhledaného záznamu v GEOBIBLINE označením příslušné ikonky.

3.7

Závěr

Záznamy geografických monografií tvoří základ databáze GEOBIBLINE, přestože je
jinak důraz kladen především na analytické záznamy. Od vytvoření samostatné databáze CKS02 se podařilo provést importy záznamů z katalogu Geografické knihovny PřF UK, posléze z celého Centrálního katalogu UK a databáze NKC. Proběhlo několik čistících fází, při kterých se vymazaly irelevantní a nebohemikální záznamy, podařilo se vyřešit i problémy s duplicitami. Pomocí pole <GEO> probíhá každodenní
import nových záznamů z databáze CKS01, stále také pokračují průběžné korektury.
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Obr. 3.3: Nabídka dalších služeb SFX UK

Literatura
[1]

[2]

[3]
[4]
[5]

[6]

ČNB – Česká národní bibliografie [online]. Praha: NK ČR, 2005 [cit. 2009-11-20].
Dostupný z: sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=CNB.
NOVOTNÁ, E. GEOBIBLINE: online ke geografii. Ikaros [online] 2009, roč. 13,
č. 4 [cit. 2009-11-19]. Dostupný z www.ikaros.cz/node/5373. ISSN 1212-5075.
PŘÍBRAMSKÁ, I. Geografická bibliografie. In Interní stránky CKIS [online].
Praha: Univerzita Karlova, 2008 [cit. 2010-05-31]. Autorizovaným
uživatelům dostupný z: cks.cuni.cz/CKS-86.html.
NOVOTNÁ, E. Informační podpora geografie. Praha: Univerzita Karlova,
Přírodovědecká fakulta, 2009. 267 s. ISBN 978-80-86561-42-4.
Univerzita Karlova v Praze, Ústav výpočetní techniky. SFX [online]. Praha:
Univerzita Karlova [cit. 2010-05-31]. Dostupný z sfx.cuni.cz/SFX-6.html.
Vyhledávání knih GOOGLE [online]. 2009. [Mountain View, CA]: Google, 2009
[cit. 2009-11-20]. Dostupný z: books.google.com.

55

Novotná, E.; et al. Geografická bibliografie ČR online: GEOBIBLINE, 1st ed.; VŠCHT: Praha, 2011. ISBN 978-80-7080-773-6. Kniha je
k dispozici v elektronické formě na stránkách vydavatelství VŠCHT Praha, http://vydavatelstvi.vscht.cz/, E-mail: vydavatelstvi@vscht.cz, Tel.: (+420) 220 443 211.

Přestože budoucí zveřejňování plných textů monografií není na rozdíl od článků
zdaleka tak pravděpodobné, dalším cílem by mělo být připojení obálek, obsahů
a anotací k co největšímu počtu bibliografických záznamů a propojování záznamů
z GEOBIBLINE se záznamy externích databází typu Google Book Search a s dokumenty volně dostupnými na webu.

Eva Novotná, Lenka Křížová, Daniel Kindl
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Oborové časopisy tvoří špičku ledovce ve vědě a výzkumu. Zveřejňují se v nich
nejnovější výsledky, objevy, měření a originální výzkum. České časopisy se podle
hodnocení ve vědě řadí do několika skupin. Stále více redakcí se snaží o zařazení periodik do prestižních databází, což ovšem není jednoduché. Tituly jsou dlouhodobě sledovány, hodnotí se nejen odborná úroveň, původnost a originalita, ale
i úroveň recenzního řízení, a v neposlední řadě i pravidelné intervaly vydávání
a distribuce. Nejvýše ceněny jsou tzv. impaktované tituly, s impakt faktorem ISI
z databáze Web of Science [1]. Dosud žádný z českých geografických ani kartografických titulů nebyl zařazen do databáze ISI, nachází se zde ale Sociologický časopis [2], který je také využíván sociálními geografy a je impaktován v ISI Journal
Citation Reports.

Rada pro výzkum a vývoj (dále RVaV) v roce 2008 rozhodla, že pro Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje 2008 budou použity databáze SCOPUS [3] a ERIH [4].
Další sledovanou skupinou jsou časopisy ze Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR [5].

Do databáze GEOBIBLINE byly zpracovány odborné i populárně naučné seriály
podle předem stanovených kritérií pro bohemikální geografika. O obsahu pojmu bohemikální geografika pojednává podrobně Kapitola 1. Byly vytipovány odborné tituly k excerpci.
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4

Seriály a články v GEOBIBLINE

Dělení podle vydavatelských korporací je probráno v Odd. 4.4.

Z hlediska trvání můžeme geografické časopisy rozdělit na dvě skupiny: časopisy
vydávané v současnosti a časopisy, jejichž vydávání bylo ukončeno. Některé
ze současných titulů byly v minulosti vydávány pod jiným názvem, často několikrát změněným.

Mnoho českých geografických a kartografických titulů nebylo dosud v úplnosti
analyticky zpracováno, což působilo potíže při vyhledávání relevantních informací. V rámci základních rešerší bylo zjištěno, které tituly a v jakém časovém období
byly zpracovány (viz Příloha 1). Databáze Národní knihovny ČR ANL [6] pro analytický popis obsahovala sice články některých profilových periodik oboru, ale jen
výběrově a zhruba od poloviny devadesátých let, například titul Acta Universitatis
Carolinae: Geographica [7] zde byl zpracován pouze v rozsahu let 1996–1997.

Geografická databáze GEOBIBLINE však měla zachycovat produkci 20. a 21. století. Chybělo tedy většinou průměrně 40 až 50 ročníků, u titulu Geografie: sborník
ČGS [8] dokonce 100 ročníků.

V první fázi byly importovány záznamy seriálů z databáze Geografické knihovny
PřF UK a přidány seriály z databáze NK. Výběr byl prováděn pomocí předem definovaných rešerší. Zde se prolínaly v logickém součinu dotazy předmětové podle základních geografických disciplin (podle tematického členění v Geografické knihovně PřF UK) s dotazy na místo vydání (bohemikální hledisko) a typ dokumentu (seriály). Do databáze takto pronikly i některé tituly, které nebylo možno považovat
za odborné. Bylo to způsobeno především nepřesnou indexací titulů. Proto byly vytipovány, vyhledávány a odmazávány nejčastější spamy.
Po vstupním hromadném importu periodik do databáze z Centrálního katalogu UK
a z databáze ANL NK se již hromadné importy seriálů neprováděly. Byl nastaven
automatický export dat pomocí pole <GEO>. Každý nově katalogizovaný titul v centrální databázi UK splňující kritéria pro geografickou databázi byl kontrolován
a pokud v geografické databázi chyběl, bylo vyplněno speciální pole <GEO> a titul
byl exportován. Importy nových seriálů z databáze NK probíhaly automatizovaně
na základě vyprofilovaného rešeršního dotazu. V databázi GEOBIBLINE se nachází celkem 2 321 titulů bohemikálních oborových seriálů (k říjnu 2010). Kromě
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Česká geografická periodika je možné klasifikovat podle mnoha hledisek, například podle tématu, vydavatele, obsahu, délky trvání nebo podle stupně hodnocení
ve vědě a výzkumu.

V druhé fázi bylo vytipováno podle výše uvedených kriterií 39 titulů k excerpci.
Cílem bylo zpracovat tyto tituly v úplnosti od prvního ročníku do posledního vydaného čísla a zajistit pravidelnou aktualizaci zařazováním nových článků. Pomocí
modulu ADAM byly k záznamům připojeny naskenované obálky časopisů pro
snadnější orientaci uživatelů. Modul ADAM umožňuje knihovnám pracovat s digitálními objekty a metadaty v prostředí knihovního systému Aleph 500.

Bylo zjištěno, jaký je stav zpracování základních titulů v databázi ANL, která byla
považována za hlavní zdroj pro export záznamů. Databáze účastnických knihoven
neobsahovaly článkovou bibliografii. Částečně byla obsažena v databázích publikační činnosti účastnických institucí, ty však nebyly kompatibilní s bibliografickým formátem. Rešerše z databáze ANL byly připraveny podle ISSN a byly provedeny první importy. Bylo také nastaveno pravidelné automatické importování
nových záznamů vycházejících titulů. Kromě této množiny dat se průběžně pravidelně importují i články vycházející v periodikách i regionálních denících podle tematických rešerší. Fakticky databáze GEOBIBLINE obsahuje články z několika stovek titulů, ale pouze výběrově.

Úplný seznam základních titulů se stavem rozpracovanosti je možné najít na webových stránkách projektu www.geobibline.cz. V polovině roku 2010 bylo zpracováno 25 titulů od prvního do posledního vydaného ročníku.

4.1

Importy článků do databáze

Importy probíhaly pravidelně měsíčně, čtvrtletně nebo pololetně podle domluvy
s účastnickými institucemi. Jak již bylo výše uvedeno, bylo žádoucí importy co nejvíce zautomatizovat.

Při importech bylo nutné kontrolovat duplicitu pomocí kontrolních polí KEY.
Soubory pro import analytických dokumentů byly posílány podle metodických pokynů ve zvláštních souborech, protože pořádací mechanismy importu byly jiné pro
články a jiné pro další typy dokumentů.
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odborných a vědecko-naučných geografických titulů zde jsou regionální periodika,
časopisy národnostních menšin, dále regionální sborníky, statistiky, elektronické
časopisy, ale i ročenky, výroční zprávy z vědeckých ústavů a knihoven.

Při zasílání článků bylo nezbytné poslat je zvlášť a označit je ANL.
Vzor: gANL_zkratka instituce (max. 4 znaky)_RRMM.dat

ÚVT UK informoval pravidelně hlavní autorku o nahraných importech.
Vzory pro zasílání: Národní knihovna – články: ganl_
Masarykova univerzita, Brno – knihovna PřF: ganl_muni_

U titulů vycházejících v Akademii věd ČR se zkoumalo, zda již neexistuje článková bibliografie v elektronické podobě. V některých případech tomu tak již bylo, například u titulu Historická geografie [9], ale záznamy nebyly dostupné ve formátu
MARC 21, ale pouze ve formátu ISO.
Mezi účastnické knihovny byly rozděleny tituly a započalo se s jejich zpracováním.

4.2

Spolupráce s Národní knihovnou

Pro spolupráci na projektu se podařilo získat kolegu z oddělení článkové bibliografie. V rámci projektu bylo rozhodnuto o retrospektivním zpracování titulu Acta
Universitatis Carolinae: Geographica. Na něm bylo možné testovat exporty z databáze ANL. V souvislosti s bibliografickým zpracováním titulu se přistoupilo
k doplnění bibliografických záznamů o abstrakty (60 % záznamů). Bibliografické
záznamy, zpracované v souladu s ISBD(CP) [10], strukturně obsahovaly a využívaly jmenné i věcné Soubory národních autorit a rovněž skupinu konspektu vytvořenou NK. Věcný popis byl postupně sladěn s oborovým tříděním Geografické
knihovny PřF UK a chybějící hesla byla postupně doplňována. Abstrakty byly
skenovány s převodem do textu prostřednictvím OCR a následnou revizí opravou chyb převedeného anglického či německého textu. U článků (v anglickém jazyce), které abstrakty neobsahovaly, byly anglické abstrakty vytvořeny.
Lingua universa byla upřednostňována především pro možné převzetí záznamů
do mezinárodních oborových bibliografických bází. Tímto způsobem byl titul zpracován v databázi ANL a exportován do databáze GEOBIBLINE. Retrospektivně byly
také zpracovány některé ročníky titulu Geografie: sborník ČGS a Doprava [11].
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Exporty byly zasílány na FTP-server rektorátu UK. Každý export byl zřetelně označen písmenem <g> (konvence pro GEOBIBLINE) a měla by tam být i jasná identifikace záznamů. Šlo o instituci, z níž záznamy přicházely, a o chronologii.
Vzor: gzkratka instituce (max. 4 znaky)_zkratka formátu dokumentu_RRMM.dat
(popř. UJEP dodávala… _.iso).

Oddělení Analytického zpracování NK má dlouhodobou a tradiční zkušenost se
zpracováním článkové bibliografie, prakticky od roku 1953. Souborná vydání
článkové bibliografie vycházela čtvrtletně v modrých sešitech pod názvem České
časopisy [12], později Články v českých časopisech [13]. Od roku 1992 se přistoupilo k automatickému zpracování bibliografie. V současné době je bibliografická
databáze ANL doplňována záznamy vytvářenými v rámci kooperačního systému
tvořeného krajskými a vědeckými knihovnami, které zpracovávají periodika
a sborníky regionálního charakteru. Analytické oddělení zpracovává periodika
a sborníky s celostátní působností. Do této oblasti spadají periodika s geografickou a příbuznou tematikou. Jedná se o časopisy, jejichž články jsou průběžně
elektronicky zpracovány zhruba od poloviny devadesátých let:
Demografie: revue pro výzkum populačního vývoje
Geodetický a kartografický obzor
Geografické rozhledy
Geografie: sborník České geografické společnosti
Lidé a země (www – plné texty)
Mezinárodní politika (www – plné texty)
Mezinárodní vztahy (www – plné texty)
Moderní obec (www – plné texty)
National Geographic (www – plné texty)
Obec a finance (www – plné texty)
Sociologický časopis
Urbanismus a územní rozvoj (www – plné texty)
Veřejná správa (www – plné texty)

Časopisy v databázi ANL jsou sledovány a postupně doplňovány o odkazy na plné
texty článků (v poli 856 formátu MARC21) v případech, kdy jsou periodika veřejně přístupná na webu. V roce 2010 probíhala v Oddělení analytického zpracování
NK komunikace s vydavateli ohledně autorského souhlasu s přebíráním abstraktů
publikovaných v časopisech do bibliografického záznamu článku v databázi ANL.
Z hlediska využití bibliografického záznamu je jeho doplnění o abstrakt kvalitativně významným krokem v tvorbě přidané hodnoty.
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Po kontrole v databázi GEOBIBLINE přicházela do oddělení článkové bibliografie
zpětná vazba a opravovaly se chybné záznamy v databázi.

Připojování plných textů

Od roku 2009 se mimo jiné experimentovalo také s připojováním plných textů. Na internetových stránkách projektu byl vytvořen soubor Fulltextová periodika. Průběžně
zde byly doplňovány tituly, které se stále častěji objevovaly na Internetu s plnými texty. Zatímco v roce 2008 byly takto zpřístupněny pouze tři časopisy, koncem roku
2010 to bylo již 18 titulů v různých úrovních. Pouze výjimečně však byla zpřístupňována kompletní produkce. Většina redakcí zveřejnila pouze některé ročníky v závislosti na politice vydavatele. Rozsah volných ročníků se také několikrát od roku 2008
změnil. Forma zpřístupnění byla různá: celé ročníky nebo čísla v celém souboru, popř.
jednotlivé články. S těmito redakcemi byly také nejprve zahájeny rozhovory o možném zpřístupnění titulů prostřednictvím pevné adresy v repozitáři PřF UK.
Protože se prokázalo, že publikovaní na Internetu je velice proměnlivé, bylo snahou
autorů získat smlouvu o archivaci a zpřístupnění článků z repozitáře PřF UK. Často tak
byl vytvořen sekundární výsledek, neboť některé redakce začaly zveřejňovat plné texty po kampani, kterou zahájili autoři. Přinejmenším se začal zvedat zájem a základní
povědomí o nutnosti archivace elektronických článků. Neméně důležitými se v těchto souvislostech jevily smlouvy s autory, které většinou doposud redakce neuzavíraly nebo v nich nepomýšlely na možnost elektronického publikování. Autorská práva byla tedy značně neujasněná, což bránilo dalším snahám o připojení plných textů.
Zásadní byla však rostoucí snaha vědeckých redakcí o co nejvyšší citovanost článků. Proto se v některých případech připravovaly články k elektronickému zveřejnění ještě před fyzickým vydáním čísla.

Zpřístupnění plných textů článků bylo umožněno dvěma způsoby: připojováním přes URL adresu, nebo uložením a propojením z repozitáře PřF UK. V prvním případě bylo možné realizovat připojení jednotlivých článků pomocí pole 856
v MARC 21 pro URL, ale problémy byly s častými změnami těchto adres. Systém
sice automaticky ohlašoval změnu nebo přesměrování adresy, ale ve velkém množství se odkazy obtížně předělávaly, neboť na tuto činnost chyběly lidské zdroje.

Zcela dostupný byl pouze titul Urbanismus a územní rozvoj [14]. Částečně přístupné tituly byly: Acta Universitatis Carolinae: Geographia, Czech demography [15],
Doprava, Geografie: Sborník ČGS, Geodetický a kartografický obzor [16], Mezinárodní
politika [17], Moravian geographical reports [18], Miscelanea geographica internetica [19], Opera corcontica [20], Sociologický časopis, Vodohospodářský časopis
[21] a Vojenský geografický obzor [22]. Ale i u těchto titulů se během roku změnila
skladba vystavených ročníků.
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4.3

Druhá a optimální možnost připojování plných textů k bibliografii probíhala prostřednictvím modulu ADAM. Skrze modul správy digitálních objektů ADAM byl přivázán článek připravený do formátu pdf. Při ukládání bylo potřeba nastavit typ použití dokumentu jako „zobrazení“, znakovou sadu CP 1250, adresář pro ukládání (hlavní repozitář), zobrazení upozornění k autorským právům. Dále se uvádělo,
zda je možné dokument zobrazit v katalogu OPAC a zda je umožněn neautorizovaný přístup. Posledním krokem bylo indexování.

Připravené články byly ukládány na server PřF UK a připojovány k bibliografii.
Každý byl opatřen nejen poznámkou (pole 500 MARC 21) o copyrightu plných textů, ale před zpřístupněním byl uživatel informován o autorských právech a o možnostech využití díla.

Takto byly připraveny kompletně od prvního ročníku do současnosti tituly Acta
onomastica [23], Moravian Geographical Reports a Vojenský geografický obzor.
Probíhají intenzivní jednání s dalšími redakcemi, z nichž mnohé přislíbily spolupráci. Některé texty se získávají zatím částečně, například z titulu Geografie: sborník ČGS (2008–2009) nebo Acta Universitatis Carolinae: Geographia (2000–2010),
jiné jsou k dispozici kompletně (Opera Corcontica), ale stále se pracuje na článkové
bibliografii. Databáze se tak stala zároveň archivem textů geografických periodik.

Testovací práce s plnými texty však potvrdily původní předpoklad, že bez bibliografie, resp. metadat nelze dále pracovat s digitálními objekty. Digitalizace
a získávání elektronických dokumentů probíhá pracně, ale podstatně rychleji než
tvorba bibliografie a metadat. Autoři museli vycházet ze základního zadání, podle
něhož bylo primárním cílem projektu vytvoření geografické bibliografie a plné texty byly vítanou přidanou hodnotou. Proto bylo nezbytné věnovat se primárně bibliografii.
Dalším zajímavým přínosem tohoto snažení byla dohoda s NK o tom, že si bude
pravidelně stahovat nové URL adresy z databáze GEOBIBLINE do svých databází.
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Ukázalo se, že většinou není problematické dohodnout se s odpovědnými redakcemi nebo autory na souhlasu s archivací na serveru PřF UK a s připojením plných
textů k databázi. Daleko obtížnější byla práce s různými formáty a formami uložení elektronických textů, popřípadě jejich skenování k automatizovanému OCR
přepisu textů (pomocí SW ABBY Reader). Některé ročníky a čísla bylo nutné postupně stáhnout z Internetu a rozdělit do jednotlivých článků, jiné utřídit podle
let a převést do formátu pdf. Plné texty se ukládají na serveru Katedry aplikované
geoinformatiky a kartografie PřF UK.

Zpracování titulů podle
vydavatelských korporací

4.4.1

Tituly vydávané AV ČR

Do této rodiny řadíme tituly vycházející v Akademii věd ČR nebo v jejích ústavech. Ústavy AV ČR vydávají čtyři dále uvedené tituly, které byly vybrány k úplnému zpracování pro databázi GEOBIBLINE.

Acta onomastica (dále AO) [23] vychází od roku 1995 v Praze v Ústavu pro jazyk
český AV ČR. Nachází se Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (2010) (dále Seznam recenzovaných periodik ČR) a je
rovněž evidován v databázi ERIH (kategorie C).

Článková bibliografie titulu z let 1997–2008 byla nejprve importována do databáze NK. Byla doplněna originální bibliografie chybějících článků z let 1995–1996
i z pozdějšího období. Česká geografická bibliografická databáze se v roce 2009
podstatně rozšířila o odkazy na plné texty článků na Internetu, ale i v digitálním
úložišti PřF UK.
Ředitel Ústavu pro jazyk český souhlasil se zpřístupněním plných textů z repozitáře PřF UK. Díky vstřícnosti šéfredaktora a výkonné redaktorky byly do geografické databáze připraveny a předány elektronické texty článků titulu od roku 1993
do roku 2008.

Články byly nejprve rozděleny z jednotlivých rubrik, přeformátovány z Wordu
do formátu pdf a označeny podle předem smluvené konvence:
zkratka periodika_rok_ročník_příjmení autora_první tři slova názvu

Články pak procházely další kontrolou. Na Katedře aplikované geoinformatiky
a kartografie PřF UK byl vytvořen prostor na serveru a data tam byla uložena. Pro
připojování objektů, v našem případě plných textů článků, se použil modul ADAM.
Bibliografické záznamy článků obsahují informací o copyrightu v poli poznámek
v podobě požadované vydavatelem:
Plný text © vydavatel Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Stisknutím tlačítka na pdf souboru se text rozbalí. Má samostatnou adresu, takže
je možné také odkazovat přímo na vybraný článek z jiných webových adres. Tuto
možnost lze dobře využít například u webových stránek jiných projektů, kde je
možné představit profilové články k tématu.
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4.4

Práce na článkové bibliografii, připojení a zpřístupnění titulu Acta onomastica trvaly rok a byly velice náročné, pro připojování plných textů bylo pilotním testem
zkontrolováno zpracování titulu. Tvůrci databáze získali mnoho zkušeností v oblasti zpracování a archivace textů. Díky vstřícnosti vedení ústavu i vedení redakce bylo možné zpřístupnit celých 15 ročníků. Kontinuálně se bude pokračovat v excerpci a zpřístupnění následujících ročníků.

Ústav geoniky AV ČR vydává od roku 1993 časopis Moravian geographical reports [18]. Časopis je součástí Seznamu recenzovaných periodik ČR. Do databáze ANL NK, odkud geografická bibliografie čerpala záznamy, byly v rámci kooperativní tvorby exportovány záznamy titulu z let 1997–2008 excerpované z periodika
Moravskou zemskou knihovnou. Do databáze GEOBIBLINE byly články importovány v roce 2009. Knihovna brněnské Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
doplnila článkovou bibliografii o chybějící ročníky 1993–1996. V polovině roku
2010 obsahovala databáze již celkem 292 záznamů z Moravian geographical reports. Nově vycházející čísla budou postupně dále excerpována.

Redakce Moravian geographical reports zveřejňovala prostřednictvím Internetu
plné texty s dvouletým zpožděním. Byla zahájena jednání s vedením ústavu. PřF MU
po dohodě s kolegy z Ústavu geoniky skenovala jednotlivé články zejména starších
ročníků. Každý článek byl opatřen také aktuální obálkou periodika. Z Ústavu geoniky byl získán již počátkem roku 2010 souhlas s uložením dat na serveru PřF UK
a se zveřejněním plných textů v rámci databáze GEOBIBLINE, podmínkou bylo
zmíněné dvouleté embargo. Výhodou tohoto typu zpracování a uložení plných textů je především jistota neměnné adresy, která umožní uživateli přístup kdykoliv
i při změně vystavených ročníků nebo webových stránek. Články byly doplněny informací v poli poznámek o copyrightu Ústavu geoniky AV ČR k plným textům. Texty
nemohly být připojeny do pole 856 MARC 21, neboť internetová verze zpřístupňovala vždy celé číslo v pdf, tedy několik článků najednou. Pro čtenáře by to znamenalo listování a zdržení, které je při práci s elektronickými texty nežádoucí. V databázi bylo zpracováno 5 nových ročníků a 15 ročníků bylo připojeno fulltextově.

Časopis Historická geografie [9] se rovněž nachází v Seznamu recenzovaných periodik ČR a byl v databázích popsán různými způsoby, souborně,
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Vyhledávací prostředí databáze pracuje s rejstříky, kde je možné si zadat do položky název Acta onomastica a po označení myší lze vstoupit do vyhledané množiny 484 bibliografických záznamů (stav z roku 2010). Ty lze dále řadit podle autora,
podle názvu, nebo chronologicky. Rešerše jsou možné také pomocí jednoduchého
a kombinovaného vyhledávání s boolovskou algebrou.

Sociologický časopis [2] vydává Sociologický ústav AV ČR a má impakt faktor ISI.
Databáze ANL obsahovala bibliografické záznamy od roku 1999 do současnosti.
Bylo tedy potřeba zpracovat 33 ročníků. Než začala originální katalogizace ročníků 1965–1998, ověřovali si autoři, zda již bibliografie neexistuje v knihovně AV ČR
nebo v knihovně Sociologického ústavu. Bylo zjištěno, že se sice uvažovalo o tvorbě této bibliografie, ale dosud na ni nebyly vyčleněny prostředky. Proto bylo zpracování článků v projektu GEOBIBLINE ze strany Sociologického ústavu pozitivně
přijato.

Časopis byl excerpován od roku 1965 do roku 1999. Data z let 1999 do současnosti byla importována z databáze ANL. S vedením ústavu byla také zahájena jednání
o smlouvě k uložení a zveřejnění plných textů prostřednictvím repozitáře PřF UK.
Sociologický ústav zveřejňuje plné texty na Internetu, a to od roku 1995 do současnosti. Poslední ročníky jsou umístěny v repozitáři Knihovny AV ČR. Bibliografické
záznamy 15 ročníků byly připojeny k plným textům na Internetu.
Z Tab. 4.1 je patrné, že byly v úplnosti zpracovány celkem čtyři tituly vydávané
v AV ČR, zpracovalo se celkem 73 ročníků.

Tabulka 4.1: Časopisy vydávané ústavy AV ČR
Titul

Acta onomastica

Historická geografie

Moravian geographical reports
Sociologický časopis

Počet záznamů Počet záznamů Počet nově
v ANL
v GEOBIBLINE zpracovaných
(k roku 2008) (k roku 2010) ročníků/roky
238

484

161

292

73

1 450

680

3 281

Fulltexty (počet
ročníků/roky)

2/1995–1996

14/1995–2009

5/1993–1997

15/1993–2008

33/1968–2001

–

33/1965–1998 15/1995–2010
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podle jednotlivých monotematických čísel a částečně i analyticky. Bylo zjištěno, že
bibliografické oddělení Historického ústavu AV ČR již titul analyticky zpracovalo. Problém byl s formátem databáze, protože software ISIS neumožňoval export
do MARC 21. V průběhu roku 2010 měla proběhnout konverze dat do vyšší verze,
ale export do MARC 21 se nepodařilo zajistit. Data z let 1968–2001 byla vyexportována do ISO 2769 a bylo připraveno 33 nových ročníků. Plné texty nebudou podle
vyjádření vedení ústavu zveřejněny, neboť kopie dokumentů jsou vázány na další
licence z jiných institucí.

Tituly vydávané na vysokých školách

Geografické tituly vycházejí nebo vycházely na Karlově Univerzitě v Praze,
na Masarykově univerzitě v Brně a v Ostravské univerzitě.

Klíčový titul, Acta Universitatis Carolinae: Geographica (dále AUC Geographica)
vychází pololetně od roku 1966 a byl v databázi ANL [6] zpracován pouze za období 1996–1997. K jednotlivým záznamům byly skenovány v OCR anotace, popřípadě byly doplňovány v anglickém jazyce, pokud chyběly. Excerpovaný titul byl pak
úspěšně exportován do databáze GEOBIBLINE.

Články byly v dřívějších letech výběrově excerpovány v Geografické knihovně PřF UK
pro Bibliographie géographique internationale (dále BGI) a jejich záznamy (222)
byly přístupné z komerční databáze FRANCIS [24]. Výběrově byly články bibliograficky zpracovány také v Německu do databáze GEODOK [25]. V roce 2010 obsahuje databáze 401 záznamů bez abstraktů. Obsah posledního vydaného čísla časopisu AUC Geographica zveřejňuje databáze univerzitní knihovny v Milwaukee ve státě Wisconsin Current Geographical Publications on-line [26]. Koncem roku byl časopis zařazen do databáze SCOPUS [3]. Je také zařazen do Seznamu recenzovaných
periodik ČR [5].

Nejúplněji byl titul zpracován v databázi GEOBIBLINE, kde v roce 2010 obsahoval 782 záznamů s anotacemi. Kromě bibliografických záznamů obsahuje anglické anotace, odkazy na jmenné a geografické autority. K posledním deseti ročníkům
byly také připojeny plné texty z pevného úložiště na PřF UK. Titul usiluje o zařazení do databáze Web of Science [1].

Tři tituly, Folia Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae
Brunensis: Geographia (dále Folia) [27], Geografie [28] a Scripta Facultatis
scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis (dále Scripta)
[29], vydávala Masarykova univerzita. V databázi ANL byl částečně excerpován
pouze titul Geografie. Do databáze GEOBIBLINE bylo zpracováno celkem 46 ročníků. Tituly Folia a Scripta byly zpřístupněny s článkovou bibliografií.

Titul Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis [30] vydává
Západočeská univerzita v Plzni od roku 1993. Vychází nepravidelně, dosud bylo dosud vydáno 14 svazků. Excerpce titulu byla řešena ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou (SVK) Plzeňského kraje, kde byly excerpovány sv. 1 až 5 (1993–1995),
celkem 30 statí z obsahově regionálního hlediska. V databázi ANL byly zpracovány
svazky 1–5 (1993–1995), jejichž původcem byla SVK v Plzni v rámci kooperativního
budování databáze Česká národní bibliografie. Dále zde byl svazek 7 (2000, původ-
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4.4.2

V Západočeské univerzitě v Plzni byly výběrově excerpovány sv. 6–14 (1998–2008).
V databázi se nacházelo celkem 61 záznamů (např. ze sv. 14 pouze 1 stať, ze sv. 13
celkem 7 statí, ve svazku bylo ale 26 statí). Titul bylo třeba projít de visu a článkovou bibliografii doplnit. V databázi GEOBIBLINE se nachází 202 záznamů (2010).

Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity [31] měl v databázi ANL 18 analytických záznamů. Po zpracování 14 ročníků by měla databáze
GEOBIBLINE obsahovat kolem 100 záznamů z tohoto titulu, který nebyl dosud excerpován. Podle sdělení ředitelky Univerzitní knihovny Ostravské univerzity bylo
posledním vydaným číslem nepravidelně vycházejícího sborníku číslo 10 vydané
v roce 2007. Titul vycházel od roku 1993.

Tabulka 4.2: Geografické tituly vydávané vysokými školami
Titul

Acta Universitatis
Carolinae: Geographica

Folia Facultatis
scientiarum naturalium
Universitatis Purkynianae
Brunensis: Geographia
Geografie

Miscellanea geographica
Universitatis Bohemiae
Occidentalis
Sborník prací
Přírodovědecké fakulty
Ostravské univerzity

Scripta Facultatis
scientiarum naturalium
Universitatis Purkynianae
Brunensis

Počet záznamů Počet
Počet nově
Fulltexty (počet
v ANL
záznamů
zpracovaných ročníků/roky)
(k roku 2008) v GEOBIBLINE ročníků/roky
(k roku 2010)
101

782

0

87

26

ve zpracování
[122]

61

202

18

ve zpracování
[100]

0

43/1966–95,
10/2000–2010
1998–2010
14/1964–
-2001

14/1964–2001

8/1967–99

–

12/1994,
1996–1999,
2001–2004,
2006–2008
14/1993–
2007

–
–

ve zpracování
24/1971–98 24/1971–1998
[100]
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cem byla NK), svazek 11 (2005; celkem sedm statí, ve svazku se ale nacházelo třináct
statí, tvůrcem byla Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích).

Tituly vydávané dalšími vědeckými
a výzkumnými institucemi

Čtvrtletník Doprava z Centra dopravního výzkumu vychází od roku 1959. Titul je zařazen do Seznamu recenzovaných periodik ČR. Databáze ANL obsahovala v roce 2008
celkem 410 zpracovaných bibliografických záznamů (od roku 1993 do současnosti).
Průběžně se importují do GEOBIBLINE. Redakce časopisu zveřejňuje na Internetu
plné texty sedmi ročníků od roku 2003 do současnosti. Jsou zpřístupněny podle ročníků, čísel i článků ve formátu pdf, takže mohou být propojeny prostřednictvím pole
856.23 Jedná se o možnosti umístění a zpřístupnění plných textů z úložiště PřF UK.

Český hydrometeorologický ústav (dále ČHÚ) vydává šestkrát ročně titul
Meteorologické zprávy [32]. Bylo zjištěno, že článková bibliografie byla v knihovně ústavu zpracována od prvního ročníku, ale potřebuje dílčí úpravy, zejména doplnění a opravy v oblasti věcného popisu. V roce 2010 byly provedeny uvedené
opravy a zaslány zkušební exporty dat ve formátu UNIMARC. Koncem roku byla
data vyexportována z KPWINu SQL do řádkového formátu MARC 21, ale export nebyl úspěšný. Další testovací export proběhl ve formátu ISO 2709. Předpokládá se,
že import dat článků z let 1947–1990 bude do konce roku 2010 úspěšně vyřešen.
Hlavní zásluhu na zpracování titulu má knihovna ČHÚ.
Bibliografické záznamy z let 1991 do současnosti byly zpracovány a exportovány
z databáze ANL. U některých ročníků byl uveden titul, u části ročníků i podtitul
periodika. Chyba způsobovala potíže při vyhledávání v rejstříku. Do pole 773 se
uvádí klíčový název podle databáze ISSN, proto byly záznamy sjednoceny a stejný postup byl proveden i v databázi GEOBIBLINE. Titul není plnotextově dostupný, na Internetu jsou zpřístupněna pouze abstrakta v českém a anglickém jazyce
za posledních 10 let.24

Mezinárodní politika [33] a Mezinárodní vztahy [34] jsou dva tituly vydávané Ústavem mezinárodních vztahů (dále ÚMV). Jsou důležité pro oblast sociální geografie a byly pro geografickou bibliografii zpracovány retrospektivně. Titul
Mezinárodní vztahy je na Seznamu recenzovaných periodik ČR [5]. Knihovna ÚMV
nemohla poskytnout řešitelům článkovou bibliografii před rokem 1990, neboť nebyla dosud zpracovaná.

Titul Mezinárodní politika byl excerpován v Geografické knihovně PřF UK.
Zpracovávalo se 14 ročníků za období 1959–1969, kdy bylo vydávání periodika
přerušeno a bylo obnoveno až v roce 1990. V databázi ANL byl titul nejprve do23 www.revuedoprava.cz
24 portal.chmi.cz
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4.4.3

Časopis Mezinárodní vztahy byl zpětně zpracováván v knihovně UJEP. Databáze
ANL obsahovala záznamy od roku 1990 po současnost, ale tento čtvrtletník vycházel již od roku 1966, proto bylo třeba zpracovat dalších 25 ročníků. Na Internetu
jsou zpřístupněna starší čísla, a to vždy s dvouletým odstupem, počínaje ročníkem 37 (2002), jsou v plném znění ve formátu pdf v českém jazyce a jsou dostupné v celých číslech.26 Titul je dostupný také v databázích Central and Eastern
European Online Library, ProQuest, EBCO, World Affairs Online.

Periodikum Opera Corcontica (dále OC) [20] vydávané od roku 1964 Správou
Krkonošského parku zpracovávala NK pouze nahodile v letech 1993 a 1997 (nikoliv celé ročníky). Titul přitom obsahuje mnoho zajímavých odborných článků, zejména z oblasti fyzické geografie, ale i z hraničních oborů, např. biogeografie. Jsou
zde zveřejňovány recenzované odborné články, výjimečně také krátké odborné
zprávy z oblasti přírodních věd, společenských věd a ochrany přírody týkající se
Krkonoš i sousedních území Vysokých Sudet, pokud má problematika příspěvku
zřetelnou souvislost s Krkonošemi. Články jsou tištěny česky nebo polsky s anglickým překladem názvu, abstraktu, tabulek a obrázků; v případě nadregionálního
významu je článek zveřejněn anglicky s českým nebo polským souhrnem. Titul je
zajímavý také tím, že byl zařazen do Seznamu recenzovaných periodik ČR.

V rámci retrospektivní článkové bibliografie bylo nutné zpětně zpracovat 44 ročníků. Titul byl zveřejňován s plnými texty na Internetu, proto byla s redakcí záhy
zahájena jednání o možnosti archivace a zpřístupnění z úložiště na PřF UK. OC byl
mezi prvními tituly, u nichž byl získán souhlas vydavatele se zpřístupněním plných textů. Články byly stahovány z Internetu, přejmenovány, uloženy do repozitáře a poté připojovány k článkům. Některé soubory byly poškozené, jiné chybně naskenované. To bylo zpětně řešeno s redakcí.

Výsledkem jsou katalogizované články 44 ročníků z let 1964–2009, je k nim připojen plný text článku, jak v poli pro elektronické objekty, tak v poli 856.27 Články
jsou také zařazeny v databázích ProQuest: Environmental Science Collection [35],
Thomson Scientific: Zoological Record a Google Scholar [36].
25 www.iir.cz/display.asp?ida=151&idi=413
26 www.iir.cz/display.asp?ida=156&idi=402
27 opera.krnap.cz
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stupný od roku 1991 do současnosti. Plné texty z let 2000–2009 jsou dostupné
prostřednictvím Internetu.25 Jsou bohužel dostupné v celých číslech, takže není
možné je provázat pomocí pole 856 s články. Redakce dává roční embargo na zpřístupnění plných textů.

Tabulka 4.3: Tituly vydávané dalšími vědeckými institucemi
Titul

Doprava

Počet záznamů Počet záznamů Počet nově zpra- Fulltexty (počet
v ANL
v GEOBIBLINE covaných roční- ročníků/roky)
(k roku 2008) (k roku 2010) ků/roky

Meteorologické
zprávy
Mezinárodní
politika

Mezinárodní
vztahy

Opera
Corcontica

Vodní
hospodářství

4.4.4

410

ve zpracování
[539]

36/1956–1992

7/2003–2010

ve zpracování
[4 152]

14/1956–1969,
1990

–

694

46/1964–2009

527

ve zpracování
[722]

682

ve zpracování
[791]

0

ve zpracování
[0]

2 997

17

45/1947–1990

25/1966–1990

15/1995–2010

–

46/1964–2009
–

Tituly vydávané orgány státní správy

Do geografické bibliografie byly zahrnuty také tři tituly sloužící zejména státní
správě a samosprávě, Moderní obec [38], Obec a finance [39] a Veřejná správa
[40]. Budou využitelné zejména v oblasti sociální geografie.

Titul Moderní obec s podtitulem Měsíčník pro komunální politiku a regionální rozvoj vychází od roku 1995. Archiv měsíčníku Moderní obec (mimo článků z předposledního vydání) patří do placených částí serveru iHned. Pro předplatitele tištěných verzí je přístup do on-line archivu zdarma.
28 www.vodnihospodarstvi.cz/cze/index.htm
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Hydrologický titul Vodní hospodářství = Water management; voda - ovzduší - půda - odpady [21] vydává Výzkumný ústav vodohospodářský a nachází se
v Seznamu recenzovaných periodik ČR. V databázi ANL byl částečně excerpován
počátkem devadesátých let, kdy ovšem vycházel pod jiným názvem jako Vodní hospodářství = Water Management: časopis pro rozvoj, ochranu a využití vodních
zdrojů: Vědeckotechnický měsíčník a s jiným ISSN [37]. Od roku 1995 do roku
2010 (15 ročníků) chyběla článková bibliografie. Zpracovávají se v Geografické
knihovně PřF UK. Roky 2008–2009 jsou dostupné plnotextově na Internetu jako
celá čísla.28

Titul Veřejná správa vychází od roku 1998. Vydavatelem je Ministerstvo vnitra ČR.

Předchozí tři tituly byly od prvního ročníku do současnosti excerpovány v databázi
ANL a úspěšně importovány do databáze GEOBIBLNE. Na Internetu jsou zpřístupněny v archivu vybrané plné texty z let 2000–2008.30

Český statistický úřad vydává tituly Demografie [41] a Statistika [42], oba ze
Seznamu recenzovaných periodik ČR. Časopis Demografie zveřejňuje aktuální
články, analýzy a přehledy o populačním vývoji v ČR i v zahraničí, poskytuje data
o sňatečnosti, rozvodovosti, porodnosti, úmrtnosti, potratovosti, o migraci a analýzy populačních cenzů. Ve zpravodajské části přináší informace o české a zahraniční literatuře v podobě recenzí a anotací a o hlavních demografických akcích. Studie
jsou opatřeny abstrakty a shrnutím v angličtině.
Statistika, odborný časopis Českého statistického úřadu vydávaný ve spolupráci s Českou statistickou společností, obsahuje rubriky o obecných problémech
a otázkách statistiky, teoretické a metodické přínosy, novinky ze státní statistiky, statistická zjišťování, ekonomicko-statistické analýzy vývoje z různých oblastí ekonomiky, obyvatelstva a životního prostředí, články o statistice jiných zemí
a o zkušenostech ze statistické praxe. Statistika navazuje na řadu ekonomickostatistických časopisů státní statistické služby vycházející na území České republiky od roku 1920: Československý statistický věstník (1920–1930), Statistický obzor (1931–1961), Statistika a kontrola (1962–1963), Statistika (od r. 1964).

Tituly byly také částečně zpracovány v databázi ANL. Demografie je zachycena
od roku 1991 do současnosti, vychází však již od roku 1959, proto bylo nutné 31
ročníků zpětně zpracovat. Statistika byla zpracována od roku 1990 do současnosti.
Některé ročníky (1994–2009) také analyticky zpracovala knihovna ČSÚ.
29 www.triada.cz/oaf/prehled.asp

30 aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/s/archiv.html
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Obec a finance vychází pětkrát ročně od roku 1996. Vedle ekonomických otázek a financování se časopis zabývá v plném rozsahu problematikou územní veřejné správy včetně životního prostředí, investiční a bytové výstavby, infrastruktury, energetických úspor, dopravy, školství, sociálních věcí, kultury, problematikou rozvoje venkova, regionální politiky a související legislativou. Samostatná barevná příloha Veřejná správa on-line je věnována informatice a informačním technologiím ve státní správě a samosprávě. Součástí časopisu jsou pravidelné Zprávy
Ministerstva financí. Hlavní články z ročníků vydaných v letech 2000–2010 jsou
částečně plnotextově zpřístupněné na Internetu.29

Titul Demografie je postupně zpracováván v MU, začala také jednání o zpřístupnění plných textů. Koncem roku 2010 bylo v databázi GEOBIBLINE 1 721 bibliografických záznamů. Zpracovává se postupně celkem 24 nových ročníků.
V roce 2007 ČSÚ začal publikovat anglickou elektronickou verzi časopisu Czech
Demography (Vol. 1). Obsahuje vybrané články z titulu Demografie: revue pro populační výzkum.
Periodikum Statistika bylo v databázi ANL v roce 2008 zastoupeno 1 773 záznamy
a od prvního vydání chybělo zpracovat 25 ročníků. Plnotextově bylo zpřístupněno
posledních deset ročníků s ročním embargem.31

Brněnský Ústav územního rozvoje (dále ÚÚR) vydává od roku 1998 časopis
Urbanismus a územní rozvoj [14]. Je to odborné periodikum určené pro potřeby orgánů územního plánování a pro odbornou veřejnost v oborech územní plánování a územní rozvoj, urbanismus, regionální politika a regionální rozvoj, bydlení
a cestovní ruch. Pokud se týká územního plánování, je dokonce jediným odborným
periodikem v České republice zaměřeným na tuto problematiku. Titul je evidován
v Seznamu recenzovaných periodik ČR.

Databáze ANL obsahovala kompletně zpracovaný titul od prvního ročníku do současnosti. Periodikum je s půlročním embargem dostupné plnotextově na Internetu,
proto byly prostřednictvím pole 856 propojeny plné texty s bibliografickými záznamy. Problém nastává při změnách ID článků. Proto byla zahájena jednání o možnosti zpřístupnění z repozitáře PřF UK.

31 http://panda.hyperlink.cz/cestatxt/minule.htm
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V letech 1966–1990 vycházela knižně Bibliografie československé statistiky a demografie, v níž byly výběrově zpracovány články z obou titulů. Články z roku 1959 byly
exportovány z databáze knihovny ČSÚ.

Titul

Počet záznamů Počet záznamů Počet nově zpra- Fulltexty (počet
v ANL
v GEOBIBLINE covaných roční- ročníků/roky)
(k roku 2008) (k roku 2010) ků/roky

Demografie

1 424

ve zpracování
[1 752]

31/1959-1990

3/2006-2009
(výběrově)

980

1 151

0

10/1998/2008
(výběrově)

0

11/1999–2010

3 178

Moderní obec

Obec a finance

3 967

0

Statistika

1 473

ve zpracování
[1 688]

25/1964–1989

Veřejná správa

2740

3792

0

Urbanismus
a územní rozvoj

4.4.5

776

880

Tituly vědeckých společností

–

9/2000–2009

8/2000–2008
(výběrově)

Nejstarším českým geografickým časopisem je Sborník České společnosti zeměvědné založené 1. května 1894. Zakládajícími členy společnosti byli významní geografové, geologové a cestovatelé. Mezi hlavní cíle společnosti patřilo i vydávání vědeckého časopisu, proto první číslo Sborníku České společnosti zeměvědné vyšlo ihned v roce 1895. Sborník byl v souvislosti se vznikem samostatného
Československa v roce 1918 přejmenován na Sborník československé společnosti zeměpisné. Za okupace vycházel pod názvem Sborník československé geografické společnosti a po válce opět jako Sborník československé společnosti zeměpisné. Roku 1979 se pozměnil titul v souvislosti se změnou názvu společnosti
na Sborník Československé geografické společnosti. Rozdělení Československa
přineslo další titul: Sborník České geografické společnosti. V pořadí sedmou a zatím poslední změnu názvu zaznamenal časopis v roce 1995, kdy získal současný
název Geografie s podnázvem Sborník České geografické společnosti [8]. Titul je
uveden v Seznamu recenzovaných periodik ČR [5].
Kompletní retrospektivní katalogizace byla dokončena u těchto titulů sborníku:

1. Sborník České společnosti zeměvědné. Nákladem České společnosti zeměvědné.
Praha: J. Otto, 1895–1920. 1krát ročně. Excerpovány roky 1895–1920, 270 záznamů.
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Tabulka 4.4: Tituly vydávané orgány státní správy

3. Sborník České společnosti zeměpisné. Praha: Česká společnost zeměpisná,
1939–1944. Excerpovány roky 1939–1944, 78 záznamů.
4. Sborník Československé společnosti zeměpisné. Praha: Academia, 1945–1978.
Excerpovány roky 1945–1978, 880 záznamů.

5. Sborník Československé geografické společnosti. Praha: Academia, 1979–
1991. 4krát ročně. Excerpovány roky 1979–1991, 316 záznamů.
6. Sborník České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost,
1992–1995. 4krát ročně. Excerpovány roky 1992–1995, 101 záznam.

7. Geografie: sborník České geografické společnosti. Česká geografická společnost. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 1996–. 4krát ročně.
ISSN 1212-014. Exportováno z databáze ANL, 1996–současnost, 358 záznamů.

Celkem bylo vytvořeno 2 395 bibliografických záznamů článků. Jde o nejstarší
a nejrozsáhlejší geografický časopis, který byl takto zpracován. Bylo zpracováno
100 ročníků originální katalogizací a 15 let bylo exportováno z databáze ANL NK.

Po jednáních s redakcí byly plnotextově zpřístupněny oběma způsoby poslední tři
ročníky titulu. Starší jsou skenovány a v dohledné době se počítá s jejich zveřejněním.

Časopis obsahuje množství článků z oboru geografie, kartografie, demografie, ale
i etnografie a historie. V souvislosti se stárnutím informací mohou být články využitelné např. pro geomorfology, hydrology, historiky, demografy, krajináře, ekology,
ale i pro další specialisty. Články bývají doplněné zajímavými obrázky, fotografiemi,
mapami nebo plánky. Zpracování titulu umožňuje také komparaci oboru, rozbor
vývoje/stagnace geografie a zejména umožňuje rychlý průzkum pramenů od roku
1895 do současnosti.

Dalším titulem ČGS je didaktický časopis Geografické rozhledy [43]. Vychází 5krát
ročně od roku 1991. V databázi ANL byl zpracován od roku 1993. V Geografické
knihovně PřF UK byly excerpovány první dva ročníky. Titul je uveden na Seznamu
recenzovaných periodik ČR. Jednání o zpřístupnění plných textů prozatím váznou
na neujasněných autorských právech. Elektronicky jsou zatím dostupné pouze obsahy čísel.
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2. Sborník Československé společnosti zeměpisné. Praha: Academia, 1921–1938.
Excerpovány roky 1921–1938, 392 záznamy.

Titul

Geografie: sborník
ČGS
Geografické rozhledy

4.4.6

Počet záznamů Počet záznamů Počet nově zpra- Fulltexty (počet
v ANL
v GEOBIBLINE covaných roční- ročníků/roky)
(k roku 2008) (k roku 2010) ků/roky
290

868

2 395

1 309

100/1895–1990 3/2008–2010
2/1991–1992

–

Ostatní vědecké nebo vědecko-populární tituly

Vědecko-populární titul Lidé a Země [44] je znám jako měsíčník (od roku 1957)
i jako ročenka (v letech 1961–1990). Do databáze byla analyticky zpracována ročenka, protože nebyla dosud excerpována. Chybělo tedy celkem 29 ročníků.
Měsíčník byl převzat z databáze ANL, kde se nacházelo 3 250 bibliografických záznamů s retrospektivou k roku 1991. Redakce měsíčníku zpřístupňuje na Internetu
archiv od roku 2005 do současnosti.32

Světoznámý titul National Geographic [45] začal vycházet v roce 2002 každý měsíc také v české verzi. NK ho excerpuje do databáze ANL od prvního ročníku. Články
byly exportovány do geografické bibliografie. V NK k nim byly připojeny odkazy
na internetovou verzi periodika, ale bohužel bez přímého propojení k jednotlivým
článkům. Na Internetu není dostupný archiv čísel, ani není možné dohledat konkrétní články.33 V databázi GEOBIBLINE se nacházelo v roce 2010 celkem 595 záznamů z titulu.

Časopis Nika [46] je tradičním, odborně zaměřeným periodikem na oblast ochrany
přírody a krajiny. Věnuje se ekologické osvětě již 30 let. Za tuto dobu se několikrát
změnil vydavatel periodika, v současnosti titul vydává občanské sdružení Centrum
environmentálních studií a zároveň je podporován Ministerstvem životního prostředí ČR. Databáze ANL obsahovala v roce 2008 celkem 660 záznamů s retrospektivou k roku 1992. Bylo nutné zpracovat zpětně 12 ročníků. Fulltextové články jsou
dostupné výběrově v ukázkových číslech vystavených v archivu Niky.34
Vědecko-populární titul Země světa [47] s podnázvem Zeměpisný a cestopisný měsíčník vychází od roku 2002. Byl kompletně zpracován v NK a následně převzat
32 www.lideazeme.cz/archiv

33 www.national-geographic.cz

34 www.nika-casopis.cz/archiv-cisel/default.aspx
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Tabulka 4.5: Tituly vědeckých společností

Tabulka 4.6: Vědecko-populární tituly
Titul

Lidé a Země

Počet záznamů Počet záznamů Počet nově
v ANL
v GEOBIBLINE zpracovaných
(k roku 2008) (k roku 2010) ročníků/roky
0

ve zpracování
[117]

29/1961–1990

–

660

ve zpracování
[1 107]

12/1980–1991

–

National geographic

465

Země Světa

1029

Nika

4.4.7

Fulltexty (počet
ročníků/roky)

595

1 520

0

0

–

–

Kartografické tituly

Zvláštní skupinu v geografické bibliografii tvoří kartografická periodika (viz
Tab. 4.7). V České republice vycházejí například kartografický a geodetický časopis
Zeměměřič [48], GeoBusiness [49], GEOacademia [50], Kompendium geoinformatiky [51], Geodetický a kartografický obzor [16] a Vojenský geografický obzor [22].
Pro excerpci byly vybrány ty časopisy, které měly nejdelší kontinuitu. Mezi ně se
řadily Geodetický a kartografický obzor a Vojenský geografický obzor. Geodetický
a kartografický obzor byl vydáván od roku 1913 do roku 1939 pod názvem
Zeměměřičský věstník [52]. V následujících letech byl změněn název časopisu a nesl
titul Zeměměřičský obzor: zeměměřičství. Nakonec v roce 1955 získal Geodetický
a kartografický obzor svůj současný název. Jeho články jsou katalogizovány v rámci projektu GEOBIBLINE od roku 1955. Titul je součástí Seznamu recenzovaných
periodik ČR.

Vojenský geografický obzor: sborník geografické služby AČR začal vycházet
v roce 1954 pod názvem Topografický vojenský obzor. Od roku 1974 nesl název
Sborník topografické služby Ministerstva národní obrany s podtitulem Vojenský topografický obzor a v roce 1995 byl podtitul změněn na Sborník topografické služby
AČR. Od roku 2001 do současnosti je časopis vydáván pod současným názvem [53].
35 www.zemesveta.cz/archiv
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do databáze GEOBIBLINE. Na Internetu jsou dostupné obálky a abstrakty k jednotlivým článkům z let 2002–2010.35 Ty byly připojeny k článkové bibliografii.
Nepočítá se s plnotextovým zpřístupněním titulu.

Pro katalogizaci do databáze GEOBIBLINE byly vybírány pouze hlavní odborné
články, nikoli drobné informační zprávy a recenze. Do Souboru národních autorit byly doplňovány jmenné autority, které byly vytvářeny podle životopisů autorů publikovaných ve vybraných titulech. Problémy se objevovaly u věcného popisu.
Kartografická a geodetická terminologie používaná v polovině 20. století je dnes již
zastaralá a také tehdejší technologie a metody jsou postupně nahrazovány modernějšími. Jiné termíny, které se v článcích vyskytovaly velmi často, chyběly ve věcných autoritách NK: například aplikovaná geodezie, souřadnicové systémy, letecké snímky nebo polygonové pořady. Oddělení věcných autorit bylo požádáno o doplnění nových autorit. Dále byly do pole 651 vkládány geografické autority v případě, že článek se vztahoval k určitému území nebo obsahoval informace o zeměpisných názvech.
Originální katalogizace probíhala v Geografické knihovně PřF UK. Záznamy
po jmenném a věcném zpracování procházely vždy kontrolou, což zaručovalo jejich vysokou kvalitu.

Po vytvoření bibliografického záznamu bylo další etapou zpřístupnění plného textu dokumentu prostřednictvím on-line katalogu. Prvním důležitým krokem byla
jednání o zveřejnění plných textů s redakcemi časopisů, aby nedošlo k porušování
autorských práv. Po písemném souhlasu vedení redakce nebo vydavatele se mohlo začít pracovat s plnými texty.
Plné texty však zatím připojeny nejsou, protože jsou vystaveny v celých číslech, nikoliv jednotlivé články, což je problematické z hlediska využití.36 O možnosti uložení titulu rozděleného na jednotlivé články a jejich zpřístupnění prostřednictvím
databáze se jedná s ředitelem Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.

Jak již bylo řečeno, mezi excerpovanými tituly byl i Vojenský geografický obzor (dále VGO). Obsahoval zajímavé kartografické články a nebyl excerpován NK.
Periodikum vycházelo od roku 2001. Na jaře roku 2009 byla redakce oslovena s žádostí o kooperaci. Článková bibliografie k titulu nebyla zpracována, proto obě
36 archivnimapy.cuzk.cz/index_zemvest.html
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Titul Geografický a kartografický obzor [16] byl od roku 1991 do současnosti excerpován v databázi ANL. Tyto záznamy byly exportovány do databáze Geografická
bibliografie ČR. Od roku 1955 do roku 1990 bylo třeba zpracovat 36 ročníků. Proto
se také zkoumal stav excerpce v katalogu Zeměměřičské knihovny Výzkumného
ústavu geodetického, topografického a kartografického. Byly zde ale nalezeny jen
některé články z titulu.

Řešila se též problematika plných textů. Počátkem roku 2010 byl získán i oficiální písemný souhlas se spoluprací na bibliografii a připojením plných textů do databáze GEOBIBLINE. Nejprve byly staženy celé ročníky a poté byly jednotlivé hlavní články rozděleny a podle zadané konvence znovu uloženy na diskové pole PřF
UK. Poté byly k jednotlivým bibliografickým záznamům článků přivazovány prostřednictvím modulu ADAM plné texty článků. Do pole 856 MARC 21 pro URL byly
připojovány také odkazy na internetové uložení periodika, pokud by uživatel chtěl
hledat přímo v jednotlivých ročnících.

Titul VGO byl sice v minulosti volně dostupný prostřednictvím Internetu, ale vždy
pouze jako celý ročník. Tato skutečnost byla problematická jak pro následnou práci s plnými texty, tak pro studium čtenářů, neboť museli listovat vždy celým ročníkem, než se dostali k hledanému článku. Navíc u adres umístěných na Internetu
hrozí vždy změna a to by mohlo do budoucna ohrozit pravdivost URL uložených
v databázi. To se opakovaně potvrdilo i u tohoto titulu, kdy byly v roce 2009 dostupné plné texty z let 2003–2008. V roce 2010 již to byla léta 2008–2010. Proto
bylo uložení v repozitáři PřF nejlepším možným řešením.
Tabulka 4.7: Kartografické tituly v databázi GEOBIBLINE
Titul

Geografický a kartografický obzor

Vojenský geografický obzor
78

Počet záznamů Počet záznamů Počet nově
v ANL
v GEOBIBLINE zpracovaných
(k roku 2008) (k roku 2010) ročníků/roky
1 081
0

3 022
155

36/1955–1990
9/2001–2010

Fulltexty (počet ročníků/
roky)
–

7/2003–2009
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strany uvítaly možnost její tvorby. Přes šíři témat byla článková bibliografie realizována pro všechny hlavní články a pro biografické informace. Velice přínosný
byl dokument Soupis příspěvků publikovaných ve Vojenském topografickém obzoru
a Vojenském geografickém obzoru, který autorům redakce poskytla. Podle Soupisu
byla dokončena bibliografie titulu pro první dva ročníky 2001–2002. V úvodu byla
detailně popsána historie titulu, včetně změn titulu, stránkování, formátů, vydavatele apod. Další velmi podrobný článek o titulu VGO vyšel z pera L. Břouška v roce
2009 k 55. výročí sborníku. Excerpce titulu byla dokončena v roce 2009 a nové ročníky jsou doplňovány průběžně po vydání. V polovině roku 2010 obsahovala databáze 155 záznamů z VGO. Obsahově se mohou ocitnout na hranici zájmů databáze,
ale přesto jsou obohacující. Navíc titul je zpracován celý, což je cenné.

Výstupy

Z celkového počtu 130 tisíc bibliografických záznamů databáze je možno vyhledávat v jednoduchém nebo kombinovaném vyhledávání, prohlížením rejstříků nebo pomocí příkazového jazyka. Vyhledané a vybrané záznamy je možné si
uložit do schránky, dále rešerši zpřesnit a poté odeslat na elektronickou adresu
v různých formátech včetně tagovaného formátu ISI pro EndNote. Kromě toho je
od roku 2010 k dispozici i služba serveru citace.com, umožňující automatické
zobrazení bibliografického záznamu periodika i článku ve formátu mezinárodní citační normy ISO 690.

Před každým otevřením souboru ve formátu pdf se uživateli rozbalí podrobná informace o možnostech použití plného textu v souladu s platným autorským právem. Celkem 27 titulů, které byly kompletně zpracovány v databázi, je součástí databáze kooperativního systému článkové bibliografie NK ČR.
Celkově bylo v databázi GEOBIBLINE popsáno 2 320 seriálů, 65 325 analytických
záznamů, excerpováno 39 titulů (u některých včetně přecházejících názvů). Nově
bylo zkatalogizováno 24 titulů z 613 ročníků. Z databáze ANL byly staženo 6 kompletně zpracovaných titulů. Prostřednictvím databáze GEOBIBLINE bylo zpřístupněno a archivováno 15 titulů se 196 ročníky plných textů článků. Zároveň bylo archivováno 1 500 článků (k říjnu 2010), které by jinak zmizely z internetového prostoru. Databáze má v poli 856 MARC21 celkem 8 950 připojených platných URL adres. Sekundárním přínosem databáze je zpětná vazba pro databázi ANL v podobě
korektur, doplnění některých titulů a URL adres.

V České republice ani v jiných evropských a světových databázích není geografická
bibliografie podobného obsahu a rozsahu dostupná ani v tištěné, ani v elektronické podobě, a právě to databázi GEOBLINE činí cennou a unikátní.
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5.1

Vědecké informace a vědecká
komunikace

Vědecké poznání můžeme přirovnat ke stále narůstající hromadě písku a kamenů. Každý nový poznatek je dalším zrnkem písku, které umožňuje, aby se v hromadě usadily velké stavební kameny, často slepence z drobných poznatků předchozích. Ani nejskvělejší vědecké objevy nemají však pro pokrok lidstva žádný význam,
neseznámí-li se s nimi rychle ostatní vědci a posléze všichni lidé. Komunikace je
ve světě vědy stejně důležitá jako ve světě politiky, umění, obchodu i jinde. Proto
jedním ze základních předpokladů pokroku vědy je rychlé a přesné informování
o výsledcích zkoumání [1].

Vědecká komunikace se rozvíjela souběžně s rozvojem vědy. Existovala samozřejmě už v pravěku, kdy se výsledky vědeckého poznání přenášely ústním podáním,
osobním předáváním nových poznatků a dovedností apod. V antice o vědeckých
poznatcích autoři nejen přednášeli, ale zároveň je i sepisovali. To se udrželo až
do novověku: hlavním komunikačním prostředkem byla vždy ústní sdělení, psané
a později tištěné knihy. V 17. století přibyly vědecké časopisy, na začátku 19. století se začaly vydávat první specializované vědecké časopisy.

Současná moderní věda je záležitost mezinárodní, rychle se vyvíjející, počet vědeckých publikací se ve 20. století každých 10 až 15 let zdvojnásobil, z asi 1 milionu
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5

Význam vědeckých časopisů pro
rozvoj geografie

Ve světě v současnosti vychází ročně asi 70 000 odborných a vědeckých časopisů,
což představuje 100 000 stránek za den ve více než 65 jazycích. Denně je publikováno cca 6 000–7 000 vědeckých článků, přičemž počet publikovaných článků se
každých 5,5 roku zdvojnásobuje.

Publikační a informační exploze má ale i své negativní stránky. Stále větší měrou
narůstá počet informací a informačních zdrojů, které nejsou zárukou zmnožení
dosavadního poznání. Nejenže mu mnohdy neprospívají, někdy dokonce mohou
škodit. Dnes vedle tištěných časopisů stále víc na popularitě nabývají elektronické časopisy.

5.2

První vědecké geografické
časopisy v Brně

Vědecké časopisy musely prodělat obrovský vývoj, než dospěly k současnému stavu. Vitásek [2] uvádí, že čeští badatelé na Moravě byli v první polovině 19. století
nuceni větší práce vydávat německy, poněvadž na Moravě ani v Čechách neexistovala česká společnost, která by mohla nést náklady s tím spojené. První česká společnost na Moravě, Národní jednota sv. Cyrila a Metoda, vznikla v Brně roku 1849
po vzoru České matice jako spolek vědecký a humanitní. Měla několik oborů a roku
1852 se název změnil na Matici moravskou, která začala vydávat časopis.

Dalším významným mezníkem byl rok 1873, tehdy začal uveřejňovat časopis
Komenský vlastivědné články, referáty a kritiky učebnic. V roce 1884 pak vznikl
v Olomouci Časopis vlasteneckého musejního spolku, první tiskovina pro uveřejňování českých přírodovědeckých prací na Moravě (jen do roku 1951 bylo vydáno
59 ročníků). Nastala tak nová doba pro rozvoj přírodních věd a s nimi i pro geografii, neboť jednotliví pracovníci učených společností a ústavů zaměřili svoji činnost
na podrobnější přírodovědecké poznání a vlastivědu Moravy a jejich výsledky pak
mohly být publikovány.
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publikací vznikla polovina v posledním desetiletí. Bylo-li možné posledních deset
let 20. století označit jako nástup moderních informačních technologií, pak během
prvních deseti let 21. století se tyto technologie staly dominantním nástrojem práce s informacemi vůbec.

Vznik univerzity v Brně
a brněnské geografie

Rozvoj geografie na Moravě byl umožněn zřízením Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity v Brně a jejího Zeměpisného ústavu (založen 1922). Ten se
stal vlivem organizačních a pedagogických schopností zakladatele prof. Františka
Koláčka37 střediskem vlastivědné a výzkumné práce a výchovy mladých badatelů
a znamenal novou etapu ve vývoji moderní geografie na Moravě.

Koláčkovy organizační schopnosti se projevily i v podpoře a vydávání Spisů Odboru
Československé/České společnosti zeměpisné v Brně (Obr. 5.1), které především
v meziválečném období sehrály významnou roli v prezentaci výsledků geografických výzkumů. Tyto Spisy vycházely od roku 1929 ve třech řadách. V řadě A Spisů
Tatranské komise vyšlo šest spisů [3–8], v řadě B (Čechy a Morava) 15 titulů [9–23]
a řadě C (oblasti mimo Čechy a Moravu) vyšlo do roku 1941 deset spisů [24–33],
a to díky redakcí F. Vitáska (řada A) a F. Koláčka (řady B a C). Řazení spisů do těchto řad však vždy tematicky neodpovídalo, právě tak jako jejich číslování (docházelo k dubletám), některé Spisy byly vydány mnohem později, než je jejich vročení,
popř. tři číslované Spisy řady A a tři číslované Spisy řady B vyšly v jednom svazku
s názvem Rozpravy B. Horáka, B. Hrudičky, Fr. Koláčka, Vl. Teyrovského [34]. Spisy
Odboru ČSZ byly vydávány po 2. světové válce až do roku 1948, celkem vyšlo 31 titulů, v roce 1950 bylo vydávání zastaveno a posléze ukončeno.

Spisy Odboru České společnosti zeměpisné v Brně společně s dalším vědeckým časopisem, staršími Spisy vydávanými Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity, v předválečném Československu výrazně formovaly nejen brněnskou či moravskou geografii, ale měly i velký vliv na utváření československé geografie, s velmi
příznivým ohlasem v zahraničí.

Profesor Koláček pěstoval fakticky všechny obory geografie, do počátku třicátých
let 20. století převažovala jeho publikační činnost ve fyzické geografii, jeho zájem
se soustřeďoval hydrologii a klimatologii. V souladu s trendy světové geografie
po první světové válce stály v popředí zájmu i u prof. Koláčka otázky sídelní geografie, kdy projevil zájem o problematiku venkovských sídel [12], daleko více však
věnoval pozornost městům [9]. Druhá polovina třicátých let je pak charakterizována významným podílem prací kartografických, Koláček také publikoval více prací
z dějin geografie a historické geografie.
37 Od roku 1921 byl vůbec prvním habilitovaným docentem přírodovědecké fakulty brněnské univerzity, od roku 1923 mimořádným a od roku 1929 řádným profesorem geografie.
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5.3

Říkovský [13] zde publikoval vůbec první soubornou práci v naší sídelně-zeměpisné literatuře, která se zabývá venkovským i městským osídlením a opírá se zvláště
metodicky o rozsáhlou a kriticky přijímanou zahraniční literaturu, hlavně německou. Práce v té době ukázala jasnou cestu, jíž se musí ubírat výzkum geografie sídel
našich zemí. V kontextu některých současných výzkumných trendů v krajinné ekologií je zajímavé, že za nejcennější poznatky v této práci považoval autor rozřešení
otázky rekonstrukce původního krajinného rázu našich starých kulturních oblastí.

Z nejvýznamnějších geomorfologických prací J. Krejčího zde byl publikován jeho Profil rovnováhy jakožto základ studia říčních teras [7]. Tato práce se stala vědecko-teoretickým základem vývoje údolí a říčních teras, uplatnil v ní zkušenosti ze svých studijních pobytů v zahraničí a tato práce ovlivnila
geomorfologický výzkum na řadu let.
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Obr. 5.1: Příklad titulní stránky Spisů
Odboru ČSSZ

Vědecké časopisy brněnské
přírodovědecké fakulty

Významným počinem pro šíření výsledků geografického bádání a nových poznatků bylo založení fakultního vědeckého sborníku s názvem Spisy vydávané
Přírodovědeckou fakultou Masarykovy university (Obr. 5.2), po roce 1948 přejmenované na Spisy Přírodovědecké fakulty University J. E. Purkyně v Brně (dále
jen Spisy PřF, Obr. 5.3), které vedl od roku 1921 (s přestávkou v letech 1934–1945)
až do roku 1948 jejich zakladatel a první redaktor, prof. PhDr. Bohuslav Hostinský,
významný matematik a fyzik světové pověsti. Tyto Spisy PřF mj. sehrály i významnou roli především při formování brněnské klimatologie, geomorfologie, hydrologie a geografie sídel, a právě zde můžeme nalézt kořeny tradičně „silných“
vědních oborů brněnské geografie. V předválečném období byly ve Spisech PřF zveřejněny zásadní příspěvky F. Koláčka [35–38], F. Říkovského [39–43], B. Hrudičky
[44], F. Vitáska [45–47], J. Krejčího [48], po roce 1945 navíc i práce M. Noska [49]
či R. Netopila [50], které měly podstatný vliv na další směřování geografických výzkumů nejen brněnských geografů.

Obr. 5.2: Příklad titulní stránky Spisů
PřF MU
88

Obr. 5.3: Příklad titulní stránky Spisů
PřF UJEP
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5.4

Bohuslav Hrudička, zakladatel dynamického směru klimatologie, zaměřil svoji pozornost na závažné otázky podnebí Moravy a Slezska a Československa.
Prezentoval se pracemi, v nichž poukázal na působení orografických, cirkulačních a lokálních vlivů na zvláštnosti rozložení hodnot teplotní kontinentality, termodromického kvocientu a asymetrie ročního chodu teploty a srážek a ombrické kontinentality, kdy novou metodou ukázal, že v českých zemích a na západním Slovensku roste kontinentalita východním směrem [44]. Velmi ceněna byla
i studie ročního chodu srážek v Evropě, v níž vymezil oblasti s určitými typy ročního chodu srážek podle cirkulačních vlivů [26]. Těmito i dalšími pracemi se
významně podílel na vytváření tehdejší brněnské klimatologické školy, která
spolu s klimatologickými pracemi F. Koláčka, F. Říkovského a F. Vitáska podala
takový souborný obraz podnebí Moravy a Slezska, jaký v tehdejší době jiné oblasti Československa neměly.
František Říkovský se zde mj. věnoval zpracování srážkových poměrů na Moravě
a ve Slezsku, publikoval závislost srážek na nadmořské výšce [40], z geomorfologických problémů ve Spisech zveřejnil řešení počtu terasových stupňů na Svitavě
a Svratce [39], [42] a nastínil vývoj těchto toků [43].

Tradici brněnské/moravské klimatologie reprezentují práce věnující se vlhkosti
ovzduší od M. Noska [41] a teplotním poměrům od J. Machyčka [51]. Využití statistických metod pří zpracování údajů o úrovní hladiny podzemních vod představil R. Netopil [50]. Vydávání Spisů přírodovědecké fakulty pokračovalo až do roku
1970 (celkem bylo na fakultě vydáno přes 500 čísel Spisů).
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Řada prací byla regionálně zaměřena na Moravu a Slezsko, ať již geomorfologicky,
jako jsou práce Františka Vitáska [45, 46], či na vývoj geografie [47] jako takové.
František Koláček v nich např. publikoval oblastní odtokovou mapu Moravy [37],
velmi inspirativní je i jeho zpracování a vymezování přírodních zeměpisných krajin nebo regionální studie Pavlovského kraje [38]. Problematika vymezování krajin a regionálních studií pak měla řadu následovníků z řad brněnských geografů.

Časopisy brněnské přírodovědecké
fakulty od 60. let minulého století
do současnosti

V roce 1960 byla na brněnské přírodovědecké fakultě zřízena nová ediční
řada – Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Purkynianae
Brunensis (dále jen Folia, Obr. 5.4) tvořená několika řadami, mj. i řadou Geographia
– pro publikování vědeckých poznatků, a to jak vědeckých monografií a rozsáhlejších studií, tak i sborníků příspěvků z konferencí pořádaných fakultou. O 10 let později byl založen další vědecký časopis, Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium
Universitatis Purkynianae Brunensis (dále jen Scripta), pokračovatel Spisů PřF
(od roku 1971), za účelem publikování vědeckých a odborných článků, zpráv a sdělení. Oba časopisy také sloužily pro výměnu knihovního fondu, kdy meziknihovní
výměnou s pracovišti u nás i v zahraničí byla získávána řada časopisů pro knihovnu fakulty.

Obr. 5.4: Obálka časopisu Folia PřF UJEP

Ve Foliích nejprve pokračovala tradice publikování výsledků geomorfologických
výzkumů. Významná je Krejčího práce o reliéfu Brna a jeho okolí [52]. Krejčí zavedl u nás moderní metodu soustavného geomorfologického průzkumu všech
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5.5

Když se Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně
(dnes Geografický ústav Přírodovědecké fakulty MU) v 70. letech 20. století začala programově zabývat geografickým výzkumem krajiny a životního prostředí [68]
a když byl zformulován jasný výzkumný program v širších vědeckých i společenských souvislostech, a to konkrétně na území Znojemska, do něhož se zapojila většina pracovníků katedry, zvýšila se i tematická pestrost publikovaných vědeckých
studií. Objevily se tak i první příspěvky věnované studiu krajiny, např. dodnes ceněná práce o krajinných jednotkách dyjské části Znojemska [69]. Pro komplexní
geografický výzkum krajiny a životního prostředí uskutečňovaný katedrou geografie byla důležitá týmová práce, pokračující i při výzkumu Rosicko-Oslavanska
[70], brněnské aglomerace a Uherskohradišťska. Nově vytvořený krajinářský směr
a jeho protagonisté se mj. prezentovali i studií o přírodních jednotkách (bývalého)
Československa [71] či o geografickém přístupu k výzkumu krajiny a percepci životního prostředí [72].
Významným průkopnickým počinem bylo vydání publikace o geografických informačních systémech [73], ojedinělého díla té doby v rámci střední Evropy. S rozšiřujícími se možnostmi geografických výzkumů a orientací na výzkum polárních
oblastí (nejdříve na Špicberkách [74], později v Antarktidě) se nadále měnila i tematická pestrost jednotlivých titulů [75]. Není potřeba připomínat, že se rovněž
podstatným způsobem zlepšila kvalita tisku a knihařské práce.
Zatímco ve Foliích byly publikovány hlavně rozsáhlejší studie, mj. [76–78], tak časopis Scripta (prozatím 28 ročníků, Obr. 5.5) uveřejňoval zpravidla kratší články. I tento časopis doznal několik změn ve svém názvu (vliv změn názvu brněnské univerzity), nejprve Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis
Purkynianae Brunensis (1971–1990, ročníky 1–20), dva ročníky byly vydány
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povrchových tvarů komplexně v jejich vzájemné závislosti a vztazích. Dále byly
vydány studie o významu spraší na Moravě [53] nebo o antropogenní transformací reliéfu od M. Konečného [54]. Odborně velmi silná brněnská univerzitní klimatologie a hydrologie se prezentovala řadou příspěvků (Nosek, Brázdil, Kolář)
věnovaných především atmosférickým srážkám [55–60], teplotám vzduchu (příspěvek P. Proška [61]) a podzemním vodám (práce R. Netopila [62] a Č. Brázdy
[63], [64]). Jedinou monografii ekonomicko-geografického charakteru reprezentuje Šlampova analýza vývoje indické produkce potravin ve vztahu k početnímu růstu obyvatelstva Indie [65], až mnohem později se objevil postkonferenční sborník věnovaný komplexní problematice sídel a jejich životního prostředí
[66] a historicko-geografická studie zabývající se přehledem územního vývoje
Československa [67].

Obr. 5.5: Obálka časopisu Scripta PřF MU

Bez ohledu na název časopisu jsou tradičně velmi početně zastoupeny výsledky meteorologických a klimatologických výzkumů, jako jsou studie o srážkových
poměrech [79–83], práce zabývající se teplotami vzduchu i půdy [84–87], studiu
sněhové pokrývky [88, 89], příspěvky věnované klimatickým změnám [90, 91]
anebo výstupy historicko-klimatologických výzkumů [92]. Nadále také pokračuje publikování prací z geomorfologie, např. práce J. Demka věnující se vzniku a vývoji kryopedimentů [93], příspěvek J. Krejčího o problému vzniku pleistocénních
říčních teras [94], nebo studie P. Kubíčka [95, 96]. Pokračuje tradice zveřejňování hydrologických příspěvků [97–99] a byly nadále publikovány i články věnující se problematice regionalizace [100, 101], výzkumu krajiny [102, 104, 105], kolektivem autorů byly rovněž publikovány výsledky komplexního regionálního
výzkumu Uherskohradišťska [106]. Zcela nová je problematika studia polárních
oblastí [107, 108].
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jako Scripta: a collection of original articles from the Faculty of Science, Masaryk
University, Brno (1991–1992, ročníky 21–22), od roku 1993 vychází jako Scripta
Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, s podnázvem The journal of the Faculty of Science, Masaryk University, Brno (ročníky
23–28).

5.6

Kabinet pro geomorfologii –
– předchůdce Geografického
ústavu ČSAV

Jednou z možností, kde zveřejnit výsledky vědeckých geografických výzkumů, byl
také časopis Práce Moravské přírodovědné společnosti (Acta Societatis scientiarium naturalium moravicae), který vycházel v období 1924–1954 (ročníky
I–XXVI), zde např. uvedl Říkovský [125] poznatky o zeměpisném rozšíření srážek
na Moravě a ve Slezsku, anebo Krejčí [126] studii o sesuvných územích na Zlínsku.
Na tento časopis pak navázaly Práce Brněnské základny Československé akademie věd (Acta Academiae scientiarium čechoslovenicae Basis brunensis, ročníky XXVII–XXXIV, vydávané v letech 1955–1962, Obr. 5.6), pokračováním pak
byly Přírodovědné práce ústavů Československé akademie věd v Brně (Acta scientiarium naturalium Academiae bohemoslovacae - Brno), v dalším textu všechny
označované jen jako PBZ.

Své výsledky zde publikovali i pracovníci Kabinetu pro geomorfologii (předchůdce Geografického ústavu ČSAV), založeného roku 1952 v Brně, jehož hlavním
úkolem byl komplexní geomorfologický výzkum, spojený s podrobným geomorfologickým mapováním. K významným titulům patří např. Nejmladší tektonické
poruchy v údolí Dřevnice a Vsetínské Bečvy [127], studie J. Demka [128] o geo
morfologii dolní Brtnice, práce o geomorfologických poměrech povodí Veverky
[129] či syntetizující kolektivní práce podávající geomorfologickou charakteristiku střední části ČSSR, navíc doplněná i přehlednou geomorfologickou mapou
1: 500 000 [130].
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Tradici geografie obyvatelstva a osídlení reprezentují příspěvky Z. Tarabové [109,
110] zaměřené na Brno a Jihomoravský kraj. Zastoupeny jsou i příspěvky z geografie dopravy [111] a z geografie zemědělství [112–116]. Objevila se i nová témata,
a to jak z kartografie [117, 118] a dálkového průzkumu Země [119], tak z humánní
geografie – příspěvky R. Wokouna z geografie rekreace, obchodu a služeb [120–
122], geografická analýza trhu práce [123] či politické geografie [124] od P. Daňka.
Folia i Scripta patří mezi excerpovaná periodika projektu Geografická bibliografie ČR on-line (www.geobibline.cz), byla vytvořena článková bibliografie a záznamy
jsou propojeny s fulltexty.

K dalším významným titulům lze zařadit práci věnovanou typologii venkovského
osídlení v Československu [131] nebo rozbor charakteristických úrovní hladiny
podzemní vody a jejich trvání v objektech mezi Přerovem a Dluhonicemi [132] či
mezoklimatická studie střední části Dyjskosvrateckého úvalu [133]. Velký přínos
pro další rozvoj fyzické geografie měla studie věnovaná moravským zeměpisným
krajinám [134], ve které F. Vitásek navázal na regionalizační problematiku pěstovanou brněnskou geografií. Později v PBZ vyšla řada dalších geografických vědeckých studií, mj. i práce Huberta Kříže analyzující hydrologické podmínky v jižní
části Českotřebovské vrchoviny [135] nebo studie T. Czudka věnující se geomorfologii Moravské brány [136].

5.7

Geografický ústav ČSAV v Brně
a jeho publikační aktivity

Nezastupitelnou roli v rozvoji české geografie a publikačních aktivitách sehrál
Geografický ústav ČSAV v Brně, který vznikl roku 1963 sloučením geografických
kabinetů (Kabinetu pro geomorfologii a Kabinetu pro kartografii). Ústav jednak
dokončil nejprve úkoly dřívějších pracovišť a zahájil vlastní výzkumy, pracoval
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Obr. 5.6: Práce Brněnské základny
Československé akademie věd

Obr. 5.7: Zprávy Geografického ústavu
ČSAV v Brně – původní obálka

Obr. 5.8: Zprávy Geografického ústavu
ČSAV v Brně – nová obálka

Geografický ústav ČSAV od roku 1963 rovněž nepravidelně vydával Zprávy o vědecké činnosti Geografického ústavu ČSAV v Brně, kde byly publikovány rozsáhlejší
studie nebo monotematické příspěvky nejen pracovníků ústavu [137, 138]. Na základě rostoucího významu geografických věd, zejména v souvislosti se zkoumáním
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na geografické regionalizaci a výzkumu malých oblastí. V roce 1964 zahájil vydávání Zpráv Geografického ústavu Československé akademie věd (Obr. 5.7) a navázal
tím na dosud vydávané Zprávy Slezského ústavu ČSAV – Přírodní vědy, redigované přírodovědným oddělením tohoto ústavu, které se po delimitaci stalo od ledna
1964 pracovištěm Geografického ústavu ČSAV. V počátečním období byly zveřejňovány nové výsledky dosažené pracovníky ústavu při řešení základního geografického výzkumu v rámci výzkumných úkolů „Geografická rajonizace“ a „Geografické
podmínky, osídlení a zdroje rozvojových oblastí“. Jak se měnila výzkumná témata,
tak se proměňovala i obsahová náplň jednotlivých čísel Zpráv a s novými polygrafickými možnostmi se zlepšovala i kvalita tisku (Obr. 5.8). Vedle souborných sdělení byly publikovány i kratší příspěvky o nových poznatcích, zprávy z konferencí a recenze literatury. Vzhledem k rozsáhlým vědeckým stykům se zahraničními
pracovišti byla uváděna i cizojazyčná shrnutí a některé příspěvky byly publikovány v některém z jazyků používaných na kongresech IGU.

Obr. 5.9: Studia geographica
(Geografický ústav ČSAV v Brně)

V průběhu několika desetiletí byly zveřejněny vědecké práce vycházející ze základního výzkumu hlavně pracovníků Geografického ústavu ČSAV, jako jsou Quittova klimatická klasifikace [142], regionální geomorfologické členění [143], ekonomický
potenciál českého průmyslu [144], vybrané aspekty obyvatelstva a sídel Česka [145],
využití vícerozměrných statistických metod při výzkumu diferenciace prostorových struktur [146] nebo výsledky studia režimu podzemních vod [147]. Byly publikovány i výsledky ze společného výzkumu se zahraničními kolegy, např. z výzkumu
kubánského krasu [148], popř. z činnosti komise IGU pro geomorfologické ma-
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otázek životního prostředí, a také díky tomu, že česká (československá) geografie
neměla publikační fórum, kde by bylo možné zveřejňovat obsáhlejší studie, rozhodla v roce 1969 vědecká rada ústavu o nepravidelném vydávání nové publikační řady – Studia geographica (Obr. 5.9). Hlavním cílem bylo vydávat především
výsledky vědecké činnosti pracovníků ústavu a pracovišť spolupracujících na úkolech koordinovaných Geografickým ústavem ČSAV v Brně. První číslo nové řady
Studia geographica bylo věnováno zakladateli Geografického ústavu prof. Františku
Vitáskovi [139]. Jelikož tato publikační řada byla zaměřena i na zahraniční odbornou veřejnost, byly jednotlivé studie alespoň doplněny obsáhlejšími resumé, např.
práce o Pavlovských vrších [140], popř. byly některé studie zveřejněny ve světových jazycích, např. [141].

Řada titulů sloužila i jako studijní literatura pro brněnské posluchače geografických oborů: Systémová teorie a studium krajiny [153], Úvod do studia geografie.
Teoretické základy geografie [154], mnohé tituly byly základem pro později vydané rozsáhlejší monografie či učebnice, např. ČSSR – příroda, lidé a hospodářství [155] nebo Hamplova teorie strukturální a vývojové organizace geografických systémů [156].

5.8

Současný stav a výhled
do budoucnosti

Třebaže Geografický ústav ČSAV byl r. 1993 zrušen a v Brně zůstala jen pobočka
Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i., titul Studia Geographica (Obr. 5.10) vychází (po určitém časovém přerušení) nepravidelně dodnes [157, 158] a načal již druhou stovku čísel [159, 161].

Se zrušením Geografického ústavu ČSAV v Brně bylo ukončeno i vydávání Zpráv
Geografického ústavu ČSAV, a to dvojčíslem ročníku 29, s uvedeným rokem vydání
1992. V nově vytvořeném Ústavu geoniky, kam ze zaniklého Geografického ústavu
ČSAV přešla skupina odborníků věnujících se environmentální problematice, byl
v lednu 1994 založen nový titul, Moravian Geographical Reports (dále jen MGR,
Obr. 5.11). Redakční rada vědeckého časopisu si v redakčním úvodu [162] vytýčila několik cílů a představila i řadu podstatných změn – počínaje změnou formátu
(A4) a způsobu financování, přes barevnou obálku až po publikování v anglickém
jazyce atd. Časopis byl nejprve řízen novou redakční radu složenou jen ze zástupců
geografických pracovišť na Moravě, později se členy redakční rady stali i odborníci
ze zahraničí, čímž se MGR začlenil mezi standardní vědecké časopisy uznávané mezinárodní komunitou. Jelikož časopis MGR patří mezi excerpovaná a fulltextová periodika projektu Geografická bibliografie ČR on-line (www.geobibline.cz), upozorňujeme jen na několik vybraných příspěvků publikovaných v MGR. Opět se tradičně
uplatňují geomorfologické příspěvky domácích i zahraničních autorů [163–165],
převažují však práce věnované rozmanitým aspektům environmentální problematiky [166], rurální geografii [167] či studiu měst, např. [168, 169].
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pování [149]. Byly zde publikovány i první geografické studie a články, zaměřené
na aktuální problémy geografie, jako byla problematika životního prostředí [150,
151] nebo orientované na ekonomickogeografickou regionalizaci ČSR [152].

Obr. 5.11: Obálka Moravian Geogra
phical Reports

Na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity bylo v posledních 10 letech
přerušeno pravidelné vydávání geografických čísel časopisů Folia i Scripta, a to
i z ekonomických důvodů, a proto také výměna knihovního fondu, v minulosti velmi významná oblast knihovnických služeb, nadále prochází fází útlumu. Příčinami
tohoto nepříliš optimistického trendu jsou nedostatek financí, znevýhodnění zásilek poštou, zdražování, nulový impakt faktor, vznik nových specializovaných časopisů a také skutečnost, že vývoj nadále směřuje k aktivnějšímu využívání elektronických zdrojů. Ale i v éře elektronických médií mají „klasické tištěné“ vědecké
časopisy ve vědecké komunitě významnou roli a většina z těchto periodik usiluje
o zařazení mezi impaktované časopisy anebo alespoň do Seznamu recenzovaných
neimpaktovaných časopisů ČR. Publikační aktivity geografů se přesunuly do jiných
periodik v Česku i v zahraničí, a také do Fyzickogeografického sborníku (Obr.
5.12), kde jsou publikovány příspěvky z výročních konferencí Fyzickogeografické
sekce České geografické společnosti, které se každoročně konají v Brně. Zatím
bylo vydáno osm Sborníků [170–177]. Vzhledem k novým pravidlům financování české vědy a výzkumu a k zavazujícím tradicím vydávat univerzitní geografický
vědecký časopis určitě brzy dojde k obnovení vydávání vlastního geografického časopisu, minimálně v elektronické podobě.
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Obr. 5.10: Studia Geographica
(Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.)

Folia		Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Purkynianae
Brunensis. Geographia / Facultatis scientiarium naturalium
Universitatis Masarykianae Brunensis. Geographia
MGR

Moravian Geographical Reports

PBZ		Práce Brněnské základny Československé akademie věd
Rozpravy
Scripta

Rozpravy B. Horáka, B. Hrudičky, Fr. Koláčka, Vl. Teyrovského [34]

Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Purkynianae
Brunensis. Geographia / Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium
Universitatis Masarykianae Brunensis. Geographia

SG		Studia geographica. Geografický ústav ČSAV v Brně.
SOČSSZ

Spisy Odboru Československé/České společnosti zeměpisné v Brně

SPFMU

Spisy Přírodovědecké fakulty Masarykovy university

99

Novotná, E.; et al. Geografická bibliografie ČR online: GEOBIBLINE, 1st ed.; VŠCHT: Praha, 2011. ISBN 978-80-7080-773-6. Kniha je
k dispozici v elektronické formě na stránkách vydavatelství VŠCHT Praha, http://vydavatelstvi.vscht.cz/, E-mail: vydavatelstvi@vscht.cz, Tel.: (+420) 220 443 211.

Zkratky použité v seznamu literatury:

Obr. 5.12: Obálka Fyzickogeografického
sborníku

[1]
[2]
[3]

[4]
[5]
[6]
[7]

[8]

[9]
[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]
[16]

[17]

[18]

[19]

[20]
[21]
100

ŠESTÁK, Z. Jak přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000. 204 s.
VITÁSEK, F. Vývoj moravské geografie. Praha: Academia, 1973. 120 s.
VITÁSEK, F. Stopy starých ledovců v Bělských Tatrách. SOČSSZ 1929, řada A;
spis 1. 16 s.
VITÁSEK, F. Srážkové poměry Tater. SOČSSZ 1930, řada A; spis 2. 91 s.
GREGOR, A. Klima Starého Smokovce. SOČSSZ 1932, řada A; spis 3. 32 s.
VITÁSEK, F. Terasy horního Váhu. SOČSSZ 1932, řada A; spis 4. 23 s.
KREJČÍ, J. Profil rovnováhy jakožto základ studia říčních teras. SOČSSZ 1939,
řada A; spis 5. 144 s.
VITÁSEK, F. Srážky v povodí Moravy a horní Odry. SOČSSZ 1945, řada A;
spis 6. 48 s.
KOLÁČEK, F. Půdorysy moravských měst. SOČSSZ 1930, řada B; spis 1. 38 s.
HRUDIČKA, B. Isanomaly síly větru v zemi Moravsko-slezské. In Rozpravy.
SOČSSZ 1933, řada B; spis 2. s. 11–16.
HRUDIČKA, B. Asymetrie křivky ročního průběhu teploty vzduchu v býv.
Československu. In Rozpravy. SOČSSZ 1933, řada B; spis 3. s. 17–25.
KOLÁČEK, F. Moravské okrouhlice. In Rozpravy. SOČSSZ 1933, řada B; spis 4,
s. 49–64.
ŘÍKOVSKÝ, F. Základy k sídelnímu zeměpisu býv. Česko-Slovenska. SOČSSZ
1939, řada B; spis 5. 150 s.
HONL, I. Zeměměřiči ve službách české komory v době vlády Rudolfa II.
a na začátku vlády Matyášovy. SOČSSZ 1939, řada B; spis 6. 23 s.
HRUDIČKA, B. Klimatické tabulky pro Brno. SOČSSZ 1939, řada B; spis 7. 16 s.
CHROMEK, J.; CHROMKOVÁ, V. Sněžné srážky v Čechách podle průměrů
z let 1896–1915. SOČSSZ 1945, řada B; spis 8. 31 s.
MALOCH, A. V. Nesnáze českého horopisu. K vydání připravil Horák, B.;
Honl, I. SOČSSZ 1940, řada B; spis 8. 16 s.
HONL, I. Počátky českého zeměměřictví do poloviny XIV. věku. SOČSSZ
1941, řada B; spis 9. 8 s.
SOUKAL, J. Přehledná hydrografie moravských řek. SOČSSZ 1946, řada B;
spis 9. 30 s.
HRANIČKA, J. Geomorfologie Hádů u Brna. SOČSSZ 1941, řada B; spis 10. 80 s.
LÁZNIČKA, Z. Typy venkovského osídlení na Moravě. SOČSSZ 1946. řada B;
spis 10. 57 s.

Novotná, E.; et al. Geografická bibliografie ČR online: GEOBIBLINE, 1st ed.; VŠCHT: Praha, 2011. ISBN 978-80-7080-773-6. Kniha je
k dispozici v elektronické formě na stránkách vydavatelství VŠCHT Praha, http://vydavatelstvi.vscht.cz/, E-mail: vydavatelstvi@vscht.cz, Tel.: (+420) 220 443 211.

Literatura

101

Novotná, E.; et al. Geografická bibliografie ČR online: GEOBIBLINE, 1st ed.; VŠCHT: Praha, 2011. ISBN 978-80-7080-773-6. Kniha je
k dispozici v elektronické formě na stránkách vydavatelství VŠCHT Praha, http://vydavatelstvi.vscht.cz/, E-mail: vydavatelstvi@vscht.cz, Tel.: (+420) 220 443 211.

[22] LÁZNIČKA, Z. Příspěvky k sídelně zeměpisné charakteristice osad
na Novoměstsku. SOČSSZ 1941, řada B; spis 10. 34 s.
[23] LÁZNIČKA, Z. Moravská města: (anthropogeografická studie). SOČSSZ 1948,
řada B; spis 13. 151 s.
[24] HORÁK, B. La question de la connaissance du lac d‘Aral dans ľantiquité.
SOČSSZ 1931, řada C; spis 1. 32 s.
[25] HORÁK, B. Le territoire slave ďaprès Jordanès. In Rozpravy. SOČSSZ 1933,
řada C; spis 2. s. 3–10.
[26] HRUDIČKA, B. Příspěvek k prozkumu ombrické kontinentality v Evropě.
In Rozpravy. SOČSSZ 1933, řada C; spis 3. s. 27–48.
[27] TEYROVSKÝ, V. K dnešnímu stavu nauky o zeměpisném rozšíření zvířat.
In Rozpravy. SOČSSZ 1933, řada C; spis 4. s. 65–74.
[28] HRUDIČKA, B. Úvod do technické meteorologie. SOČSSZ 1935, řada C; spis 5.
62 s.
[29] HRUDIČKA, B. Klimatologie a obrana státu. SOČSSZ 1937, řada C; spis 6. 8 s.
[30] Sborník IV. sjezdu československých geografů v Olomouci 1937. Redigovali
Koláček, F.; Krejčí, J.; Semerád, A.; Vitásek, F. SOČSSZ 1938, řada C; spis 7.
156 s.
[31] KOLÁČEK, F. Zeměpisné smíšené oblasti. SOČSSZ 1939, řada C; spis 8. 24 s.
[32] KOLÁČEK, F. Počasí jako činitel geografický. SOČSSZ 1939, řada C; spis 9. 44 s.
[33] HORÁK, B.; KOLÁČEK, F. Výbor z kritických statí Bohuslava Horáka:
k šedesátým narozeninám. SOČSSZ 1941, řada C; spis 10. 114 s.
[34] Rozpravy B. Horáka, B. Hrudičky, Fr. Koláčka, Vl. Teyrovského. SOČSSZ 1933.
74 s.
[35] KOLÁČEK, F. Hydrologie Jizery. SPFMU 1923, 31. 50 s.
[36] KOLÁČEK, F. Systém vodních toků na základě odtoku. SPFMU 1925, 47. 97 s.
[37] KOLÁČEK, F. Oblastní odtoková mapa Moravy. SPFMU 1925, 64. 13 s.
[38] KOLÁČEK, F. Pavlovský kraj. SPFMU 177, 1933. 60 s.
[39] ŘÍKOVSKÝ, F. Terasy dolní Svitavy a dolní Svratky. SPFMU 1926, 67. 17 s.
[40] ŘÍKOVSKÝ, F. Vztah mezi atmosferickými srážkami a nadmořskou výškou
na Moravě a ve Slezsku. SPFMU 1926, 78. 15 s.
[41] ŘÍKOVSKÝ, F. Předmiocenní relief a miocenní plošiny v oblasti střední
Svratky. SPFMU 1932, 149. 21 s.
[42] ŘÍKOVSKÝ, F. Fluviatilní terasy střední Svratky. SPFMU 1932, 152. 22 s.
[43] ŘÍKOVSKÝ, F. Dolní Svratka. Studie paleopotamologická. SPFMU 1933, 167.
27 s.

102

Novotná, E.; et al. Geografická bibliografie ČR online: GEOBIBLINE, 1st ed.; VŠCHT: Praha, 2011. ISBN 978-80-7080-773-6. Kniha je
k dispozici v elektronické formě na stránkách vydavatelství VŠCHT Praha, http://vydavatelstvi.vscht.cz/, E-mail: vydavatelstvi@vscht.cz, Tel.: (+420) 220 443 211.

[44] HRUDIČKA, B. Isanomaly thermické kontinentality a thermodromického
kvocientu v Československu. SPFMU 164, 1932. 19 s.
[45] VITÁSEK, F. Morfologický vývoj Hlučínska. SPFMU 1926, 66. 38 s.
[46] VITÁSEK, F. Morfologický vývoj těšínského Podbeskydí. SPFMU 1938, 250.
18 s.
[47] VITÁSEK, F. Začátky moravské geografie. SPFMU 1952, 339. s. 213–228.
[48] KREJČÍ, J. Příspěvek k otázce abrasních teras ve Ždánském lese. SPFMU
1931, 139. 17 s.
[49] NOSEK, M. Vlhkost ovzduší na Moravě a ve Slezsku. SPFMU 1958, 399.
s. 437–448
[50] NETOPIL, R. Nejdelší a nejkratší překročení charakteristických úrovní
hladiny podzemní vody v profilu HP 204 mezi Horní Moštěnicí a Věžkami
v Hornomoravském úvalu. SPFMU 1962, 431. s. 97–132.
[51] MACHYČEK, J. Teplotné poměry Moravy a Slezska: (podle období 1901–1930).
SPFMU 1958, 391. s. 41–96.
[52] KREJČÍ, J. Reliéf brněnského prostoru. Folia 1, 1964. 123 s.
[53] KARÁSEK, J. Dosavadní názory na geomorfologický a strategický význam
spraší Moravy a přilehlých území. Folia 4, 1968. 42 s.
[54] KONEČNÝ, M. Antropogenní transformace reliéfu: kartografické a mate
maticko-kartografické modely. Folia 17, 1983. 145 s.
[55] NOSEK, M. Říjnové srážkové singularity na území ČSSR. Folia 1964, 2,
s. 3–95.
[56] NOSEK, M. October Precipitation in the Carpathian Region of the Danube
Basin. (A Study in the Fluctuation of Climate). Folia 1964, 2, s. 97–116.
[57] BRÁZDIL, R. Zimní zvýšení srážek na území ČSSR. Folia 1977, 11, s. 9–42.
[58] BRÁZDIL, R. Variation of atmospheric precipitation in the C.S.S.R. with
respect to precipitation changes in the European region. Folia 1987, 22.
169 s.
[59] BRÁZDIL, R.; ŠTEKL, J. Cirkulační procesy a atmosférické srážky v ČSSR.
Folia 1986, 23, 298 s.
[60] KOLÁŘ, M. Příspěvek k analýze denních úhrnů srážek v měsíci březnu
na území ČSSR (1901-1970). Folia 1977, 11, s. 43–72.
[61] PROŠEK, P. Vliv reliéfu na teplotní poměry Pavlovských vrchů. Folia 1978,
13. 99 s.
[62] NETOPIL, R. Podzemní voda a její režim na území Hornomoravského úvalu
u Kroměříže. Folia 1964, 2, s. 117–195.

103

Novotná, E.; et al. Geografická bibliografie ČR online: GEOBIBLINE, 1st ed.; VŠCHT: Praha, 2011. ISBN 978-80-7080-773-6. Kniha je
k dispozici v elektronické formě na stránkách vydavatelství VŠCHT Praha, http://vydavatelstvi.vscht.cz/, E-mail: vydavatelstvi@vscht.cz, Tel.: (+420) 220 443 211.

[63] BRÁZDA, Č. Podzemní vody v horní části povodí Jihlavy a jejich podíl
na celkovém říčním odtoku. Folia 1972, 7. 45 s.
[64] BRÁZDA, Č. Podzemní odtok ve vybraných dílčích povodích řeky Moravy.
Folia 1977, 11, s. 73–94.
[65] ŠLAMPA, O. Vývoj indické produkce potravin ve vztahu k početnímu růstu
obyvatelstva Indie. Folia 1967, 3. 57 s.
[66] NOSEK, M. (ed.) Sborník referátů ze Semináře konanho ve dnech 9.
a 10. prosince 1976 v Brně k uctění památky nedožitých 75. narozenin
prof. RNDr. Františka Říkovského na téma „Komplexní problematika sídel
a jejich životního prostředí“. Folia 1978, 12. 91 s.
[67] TRÁVNÍČEK, D. Přehled územního vývoje našeho státu. Folia 1984, 20. 76 s.
[68] NOSEK, M. a kol. Výchova k péči o životní prostředí. Folia 1979, 14. 64 s.
[69] HYNEK, A.; TRNKA, P. Topochory dyjské části Znojemska. Folia 1981, 15. 99 s.
[70] HYNEK, A. a kol. Geografická analýza a syntéza Rosicko-Oslavanska. Folia
1983, 16. 101 s.
[71] HYNEK, A.; TRNKA, P.; HERBER, V. 1984. Přírodní krajinné mezochory
Československa (1. přiblížení). Folia 16, 94 s.
[72] HYNEK, A. 1984. Geografický výzkum krajiny a percepce životního
prostředí. Folia 18, 85 s.
[73] KONEČNÝ, M.; RAIS, K. 1985. Geografické informační systémy. Folia 21, 194 s.
[74] BRÁZDIL, R. a kol. 1988. Results of investigations of the geographical
research expedition Spitsbergen 1985. Folia 24, 337 s.
[75] PROŠEK, P.; LÁSKA, K. (eds.) Ecology of the Antarctic Coastal Oasis. Folia
2001, 25. 119 s.
[76] NOSEK, M.; NETOPIL, R. Příspěvky ke klimatickým a hydrologickým
poměrům Československé socialistické republiky. Folia 1964, 2. 197 s.
[77] KREJČÍ, J. Vývoj průchodní funkce Moravské brány. Folia 1971. 5. 70 s.
[78] DRÁPAL, M. Život a dílo prof. dr. Aloise Musila: věnováno k 80. narozeninám
korespondenta ČSAV, prof dr. Františka Vitáska, DrSc. Folia 1972, 6. 63 s.
[79] BRÁZDIL, R. Vliv města Brna na srážkový režim brněnské oblasti. Scripta,
Geographia 1 1979, 9, s. 9–19.
[80] BRÁZDIL, R. Dosavadní poznatky o srážkovém režimu města Brna. Scripta,
Geographia 2 1979, 9, s. 47–53.
[81] BRÁZDIL, R. Historie měření srážek v Brně. Scripta, Geographia 2 1979, 9,
s. 55–74.
[82] BRÁZDIL, R. Statistické hodnocení srážkových poměrů města Brna. Scripta
1979, 9, s. 75–100.

104

Novotná, E.; et al. Geografická bibliografie ČR online: GEOBIBLINE, 1st ed.; VŠCHT: Praha, 2011. ISBN 978-80-7080-773-6. Kniha je
k dispozici v elektronické formě na stránkách vydavatelství VŠCHT Praha, http://vydavatelstvi.vscht.cz/, E-mail: vydavatelstvi@vscht.cz, Tel.: (+420) 220 443 211.

[83] BRÁZDIL, R. Precipitation Singularities in the Variation of Diurnal Sums of
Precipitation in the Summer Season of the territory of the Czechoslovak
Socialist Republic (CSSR). Scripta 1982, 12, s. 169–202.
[84] PROŠEK, P. Die warme Hangzone im Gebiet von Pavlovské vrchy-Berge.
Scripta 1975, 5, s. 35–48.
[85] PROŠEK, P. Die Temperaturbodeninversionen im Südteil von Boskovická
brázda – Furche. Scripta 1982, 12, s. 233–246.
[86] CIBULKOVÁ, H.; VITÁSKOVÁ, D.; PROŠEK, P. Minimální teploty v oblasti
Rosicko–Oslavanska a jejich závislost na utváření reliéfu. Scripta 1980, 10,
s. 211–219.
[87] DOBROVOLNÝ, P; MIKA, J. A comparison of several GCM simulations of
seasonal temperatures over Central Europe. Scripta 1995, 25, s. 61–77.
[88] DOBROVOLNÝ, P. Variation of the Snow Cover Characteristics on the
Territory of South Moravia. Scripta 1988, 18, s. 21–38.
[89] DOBROVOLNÝ, P. Snow as an indicator of climatic change. Scripta 1993, 23,
s. 25–34.
[90] BRÁZDIL, R. Climatic Change in the Historical and Instrumental Periods.
Scripta 1990, 20, s. 3–96.
[91] BRÁZDIL, R. Climatic Scenarios and the Assumed Impacts of Climatic
Changes in the Region of Czechoslovakia for the Model of the Global
Warming of the Earth. Scripta 1991, 21, s. 3–38.
[92] BRÁZDIL, R.; KOTYZA, O. Daily meteorological observations of Charles
Senior of Žerotín in the years 1558–1591. Scripta 1995, 25, s. 7–39.
[93] DEMEK, J. Kryopedimenty: jejich vznik a vývoj. Scripta 1980, 10, s. 221–231.
[94] KREJČÍ, J. Úvahy k problému vzniku pleistocénních říčních teras v Českém
masívu. Scripta 1988, 18, s. 189–204.
[95] KUBÍČEK, P. Development of Abrasion on the Banks of the Brno Reservoir.
Scripta 1987, 17, s. 63–72.
[96] KUBÍČEK, P. Geomorphological analysis of the region of the middle part of
the Rokytná river valley and its subroundings. Scripta 1993, 23, s. 55–68.
[97] BRÁZDA, Č. Režim vydatností pramenů u Arnolce na Českomoravské
vrchovině. Scripta 1972, 2, s. 1–18.
[98] NETOPIL, R. 1981. Small Water Bearings Values and Their Periods in the
Rivers of the Czech Socialist Republic. Scripta, vol. 11 (1981), No. 7–8,
s. 333–343.
[99] HERBER, V. Long-term runoff fluctuation in the Dyje river basin. Scripta
1993, 23, s. 35–45.

105

Novotná, E.; et al. Geografická bibliografie ČR online: GEOBIBLINE, 1st ed.; VŠCHT: Praha, 2011. ISBN 978-80-7080-773-6. Kniha je
k dispozici v elektronické formě na stránkách vydavatelství VŠCHT Praha, http://vydavatelstvi.vscht.cz/, E-mail: vydavatelstvi@vscht.cz, Tel.: (+420) 220 443 211.

[100] HYNEK, A. Physico-Geographical Regionalization of Czechoslowakia.
Scripta 1988, 18, s. 169–187.
[101] DANĚK, P. Toward cultural regionalization of the Czech Lands: Sudeten half
a century after the transfer. Scripta 1995, 25, s. 41–60.
[102] HYNEK, A. Integrated landscape Research. Scripta 1981, 11, s. 309–322
[103] PIPKOVÁ, V. a kol. Integrated Landscape Research: Case Study of the Losský
Stream Drainage basin (stream order 2, the Bohemia–Moravian Highlands,
Czechoslovakia). Scripta 1983, 13, s. 409–422.
[104] HYNEK, A. a kol. The Fryšávka Drainage Basin Strategy as Proposed by Geo
graphical Workshop Group of Brno University. Scripta 1985, 15, s. 139–157.
[106] HYNEK, A. a kol. Geographical Knowledge Synthesis of the Uherské
Hradiště-District. Scripta 1989, 19, s. 357–388.
[107] PROŠEK, P.; BRÁZDIL, R. Energy balance of the tundra at the Spitsbergen
Island (Svalbard) in the summer seasons of 1988 and 1990. Scripta 1994,
24, s. 43–60.
[108] PROŠEK, P.; BRÁZDIL, R. Thermics of the tundra underlier and its
conditioning by the energy balance at Barentsburg and Reindalen
(Spitsbergen Island, Svalbard) in the summer seasons of 1988 and 1990.
Scripta 1994, 24, s. 61–78.
[109] TARABOVÁ, Z. Die Bevölkerungsentwicklung der Siedlungen der Umgebung
von Brno im Zeitabschnitt 1869–1980. Scripta 1984, 14, s. 335–341.
[110] TARABOVÁ, Z. Wanderung zwischen Kreisen des Bezirk Südmähren. Scripta
1989, 19, s. 337–347.
[111] ŘEHÁK, S. The study improvement of spatial aspects of public personal
transport in former Czechoslovakia. Scripta 1993, 23, s. 83–89.
[112] VĚŽNÍK, A. Some Problems of the Development of Sugar Making Industry of
the South Moravian Region. Scripta 1991, 21, s. 61–73.
[113] VĚŽNÍK, A. Commuting to agriculture in the district of Uherské Hradiště.
Scripta 1992, 22, s. 71–79.
[114] VĚŽNÍK, A. Agriculture on former Czechoslovakia before andafter 1990.
Scripta 1993, 23, s. 97–106.
[115] VĚŽNÍK, A. Geographical aspects of the transformation of agriculture of the
Czech Republic. Scripta 1995, 25, s. 119–129.
[116] VĚŽNÍK, A. The development of growing sugar beet and the sugar making
industry since 1985 up to the present in the Czech Republic. Scripta 1996–98,
26–28, s. 87–94.

106

Novotná, E.; et al. Geografická bibliografie ČR online: GEOBIBLINE, 1st ed.; VŠCHT: Praha, 2011. ISBN 978-80-7080-773-6. Kniha je
k dispozici v elektronické formě na stránkách vydavatelství VŠCHT Praha, http://vydavatelstvi.vscht.cz/, E-mail: vydavatelstvi@vscht.cz, Tel.: (+420) 220 443 211.

[117] DRÁPELA, M. V. K otázce třídění map životního prostředí. Scripta,
Geographia 2, 1978, 8, s. 21–26.
[118] KONEČNÝ, M. Visualization: specification, definition, domain (in cartography
and geography). Scripta 1992, 22, s. 39–54.
[119] DOBROVOLNÝ, P. On potencial of several methods for revealing temporal
changes in suburban areas using LANDSAT TM data. Scripta 1996–98,
26–28, s. 3–23.
[120] WOKOUN, R. Die Erholung in der Umgebung von Neratovice und Kostelec n.
L. Scripta 1981, 11, s. 357–362.
[121] WOKOUN, R. Geographische Aspekte des Handels in der Stadt Brno und
ihren AtraktionSGebiet. Scripta 1983, 13, s. 437–443.
[122] WOKOUN, R. Prostranstvennyj analiz seti rozničnoj torgovli v oblasti
Rosice-Ivančice. Scripta 1984, 14, s. 367–370.
[123] TOUŠEK, V.; HRABCOVÁ, M. Unemployment in the Czech Republic. Scripta
1996–98, 26–28, s. 55–85.
[124] DANĚK, P. Communist landscapes of Moravia and Silesia (1925–1992).
Scripta 1993, 23, s. 9–24.
[125] ŘÍKOVSKÝ, F. Zeměpisné rozšíření atmosférických srážek na Moravě
a ve Slezsku. Práce Moravské přírodovědecké společnosti 1926, sv. 3, spis 9,
s. 284–316.
[126] KREJČÍ, J. Sesuvná území na Zlínsku. Práce moravské přírodovědecké
společnosti 1943, sv. 15, spis 10, 22 s.
[127] KREJČÍ, J. Nejmladší tektonické poruchy v údolí Dřevnice a Vsetínské Bečvy.
PBZ 1955, 27, s. 73–92.
[128] DEMEK, J. Ke geomorfologii dolní Brtnice. PBZ 1955, 27, s. 93–104.
[129] LINHART, J. Geomorfologické poměry povodí Veverky. PBZ 1957, 29,
s. 369–391.
[130] KOLEKTIV Přehled geomorfologických poměrů střední části ČSSR. PBZ
1961, 33, s. 493–543.
[131] LÁZNIČKA, Z. Typy venkovského osídlení v Československu. PBZ 1956, 28,
s. 95–145.
[132] NETOPIL, R. Charakteristické úrovně hladiny podzemní vody a jejich trvání
v objektech mezi Přerovem a Dluhonicemi. PBZ 1961, 33, s. 77–111.
[133] VITÁSEK, F. Moravské zeměpisné krajiny. PBZ 1962, 34, s. 103–149.
[134] QUITT, E. Mesoklimatický průzkum střední části Dyjskosvrateckého úvalu.
PBZ 1961, 33, s. 369–391.

107

Novotná, E.; et al. Geografická bibliografie ČR online: GEOBIBLINE, 1st ed.; VŠCHT: Praha, 2011. ISBN 978-80-7080-773-6. Kniha je
k dispozici v elektronické formě na stránkách vydavatelství VŠCHT Praha, http://vydavatelstvi.vscht.cz/, E-mail: vydavatelstvi@vscht.cz, Tel.: (+420) 220 443 211.

[135] KŘÍŽ, H. Groundwater in the southern part of the Českotřebovská vrchovina
(Highland). Přírodovědné práce ústavů Československé akademie věd v Brně
1973, nová ser., 7, 11, 43 s.
[136] CZUDEK, T. Die Talasymmetrie im Nordteil der Moravská brána (Mährische
Pforte). Přírodovědné práce ústavů Československé akademie věd v Brně
1973, nová ser., 7, 3, 48 s.
[137] MACKA, M. (ed.) Problémy ekonomické geografie. Zprávy o vědecké činnosti,
č. 5. Brno: Geografický ústav ČSAV Brno, 1965. 184 s.
[138] MACKA, M. (ed.) Některé problémy ekonomické geografie ČSSR. Zprávy
o vědecké činnosti, č. 6. Brno: Geografický ústav ČSAV Brno, 1967. 112 s.
[139] DEMEK, J. (ed.) Sborník prací k osmdesátinám univ. prof. Dr. Františka
Vitáska. SG 1969, 1, 186 s.
[140] DEMEK, J.; MACKA, M. (eds) Pavlovské vrchy a jejich okolí, regionálně-geogra
fická studie. Die umgebung von Pavlovské vrchy, regional-geographische
studie. SG 1970, 11. 198 s.
[141] BUČEK, A.; MIKULÍK, O. (eds) Evaluation of the negative effects of economic
activities on the environment of the model region of Liberec and Excursion
Guide. SG 1977, 57. 186 s.
[142] QUITT, E. Klimatické oblasti Československa. SG 1971, 16. 73 s.
[143] CZUDEK, T. (ed.) Geomorfologické členění ČSR. SG 1972, 23. 137 s.
[144] MAREŠ, J. Ekonomickogeografický potenciál průmyslu ČSR. SG 1981, 69. 76 s.
[145] BÍNA, J. Vybrané aspekty geografie obyvatelstva a sídel ČSR. SG 1984, 77. 88 s.
[146] VITURKA, M. Aplikace metody hlavních komponent ve výzkumu
diferenciace prostorové socioekonomické struktury ČSR. SG 1985, 85. 96 s.
[147] KŘÍŽ, H. Vliv geografických podmínek na režim podzemních vod. SG 1992,
97. 101 s.
[148] PANOŠ, V. Carsos de Cuba oriental: regionalización, tipología, utilización. SG
1988, 91. 194 s.
[149] DEMEK, J. (ed.) Problems of medium-scale geomorphological mapping. SG
1974, 41. 209 s.
[150] DEMEK, J.; VORÁČEK, V. Životní prostředí České socialistické republiky.
Současný stav, problémy a perspektivy. SG 1974, 39. 62 s.
[151] MAREŠ, J. (ed.) Vliv hospodářské činnosti na životní prostředí Ostravska. SG
1974, 43. 242 s.
[152] BLAŽEK, M. Ekonomická regionalizace. SG 1976, 53. 66 s.
[153] DEMEK, J. Systémová teorie a studium krajiny. SG 1974, 40. 200 s.

108

Novotná, E.; et al. Geografická bibliografie ČR online: GEOBIBLINE, 1st ed.; VŠCHT: Praha, 2011. ISBN 978-80-7080-773-6. Kniha je
k dispozici v elektronické formě na stránkách vydavatelství VŠCHT Praha, http://vydavatelstvi.vscht.cz/, E-mail: vydavatelstvi@vscht.cz, Tel.: (+420) 220 443 211.

[154] DEMEK, J. Úvod do studia geografie. 1. část, Teoretické základy geografie.
SG 1977, 63. 93 s.
[155] DEMEK, J. (ed.) ČSSR – příroda, lidé a hospodářství. SG 1975, 48. 294 s.
[156] HAMPL, M. Teorie strukturální a vývojové organizace geografických
systémů: principy a problémy. SG 1988, 93. 78 s.
[157] HRÁDEK, M. Natural hazards in the Czech Republic. Studia Geographica 98.
Brno: Ústav geoniky AV ČR, 1996. 162 s.
[158] VAISHAR, A. a kol. Geografie malých měst. Studia Geographica 99. Brno:
Ústav geoniky AV ČR, 2008. 107 s.
[159] VAISHAR, A. a kol. Současný vývoj vnitřních částí Brna a Ostravy. Studia
Geographica 100. Brno: Ústav geoniky AV ČR, 2009. 136 s.
[160] VAISHAR, A. a kol. Orlicko – region v pohraničí: výstup projektu Národního
programu výzkumu II číslo 2D06001: rozvojové zájmy pohraničních regionů
(na příkladu Orlicka). Studia Geographica 102. Brno: Ústav geoniky AV ČR,
2009. 116 s.
[161] CETKOVSKÝ, S.; FRANTÁL, B.; ŠTEKL, J. a kol. 2010. Větrná energie v České
republice: hodnocení prostorových vztahů, environmentálních aspektů
a socioekonomických souvislostí. Studia Geographica 101. Brno: Ústav
geoniky AV ČR, 2009. 208 s.
[162] MUNZAR, J. Editorial. MGR 1993, 1, s. 2.
[163] IVAN, A., KIRCHNER, K. Geomorphology of the Podyjí national park in the
southeastern part of the Bohemian massif (South Moravia). MGR 1994, 2,
s. 2–25.
[164] LACIKA, J. The principles of morphostructural division of Slovakia. MGR
1999, 7, s. 2–12.
[165] HRÁDEK, M.; LACINA, J. Destructional landforms arised from extreme
events in the Desná river valley and their vegetation. MGR 2003, 11, s. 2–19.
[166] LIPSKÝ, Z. Present land use changes in the Czech cultural landscape:
driving forces and environmental consequences. MGR 2001, 9, s. 2–14.
[167] VAISHAR, A. a kol. 1997. New prosperity for rural regions. MGR 1997, 5,
s. 18–35.
[168] VAISHAR, A.; ZAPLETALOVÁ, J. Problems of European inner cities and their
residential environments. MGR 2003, 11, s. 24–35.
[169] KALLABOVÁ, E.; BÍLEK, J. The historical background and current situation
of mass (industrial) forms of housing in the Ostrava Region (Czech
Republic). MGR 2006, 14, s. 27–42.

109

Novotná, E.; et al. Geografická bibliografie ČR online: GEOBIBLINE, 1st ed.; VŠCHT: Praha, 2011. ISBN 978-80-7080-773-6. Kniha je
k dispozici v elektronické formě na stránkách vydavatelství VŠCHT Praha, http://vydavatelstvi.vscht.cz/, E-mail: vydavatelstvi@vscht.cz, Tel.: (+420) 220 443 211.

[170] HERBER, V. (ed.) Fyzickogeografický sborník 1. Fyzická geografie –
– vzdělávání, výzkum, aplikace. Příspěvky z 20. výroční konference Fyzicko
geografické sekce České geografické společnosti konané 11. a 12. února
2003 v Brně. Brno: Přírodovědecká fakulta MU v Brně, 2003. 206 s.
[171] HERBER, V. (ed.) Fyzickogeografický sborník 2. Kulturní krajina. Příspěvky
z 21. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické
společnosti konané 16. a 17. února 2004 v Brně. Brno: Přírodovědecká
fakulta MU v Brně, 2004. 221 s.
[172] HERBER, V. (ed.) Fyzickogeografický sborník 3. Fyzická geografie – krajinná
ekologie – trvalá udržitelnost. Příspěvky z 22. výroční konference Fyzicko
geografické sekce České geografické společnosti konané 14. a 15. února
2005 v Brně. Brno: Přírodovědecká fakulta MU v Brně, 2005. 229 s.
[173] HERBER, V. (ed.) Fyzickogeografický sborník 4. Fyzická geografie – teorie
a aplikace. Příspěvky z 23. výroční konference Fyzickogeografické sekce
České geografické společnosti konané 14. a 15. února 2006 v Brně. Brno:
Přírodovědecká fakulta MU v Brně, 2007. 207 s.
[174] HERBER, V. (ed.) Fyzickogeografický sborník 5. Fyzická geografie – výzkum,
vzdělávání, aplikace. Příspěvky z 24. výroční konference Fyzickogeografické
sekce České geografické společnosti konané 13. a 14. února 2007 v Brně.
Brno: Přírodovědecká fakulta MU v Brně, 2007. 213 s.
[175] HERBER, V. (ed.) Fyzickogeografický sborník 6. Fyzická geografie a trvalá
udržitelnost. Příspěvky z 25. výroční konference Fyzickogeografické sekce
České geografické společnosti konané 30. a 31. ledna 2008 v Brně. Brno:
Přírodovědecká fakulta MU v Brně, 2008. 280 s.
[176] HERBER, V. (ed.) Fyzickogeografický sborník 7. Fyzická geografie a krajinná
ekologie. Příspěvky z 26. výroční konference Fyzickogeografické sekce
České geografické společnosti konané 10. a 11. února 2009 v Brně. Brno:
Přírodovědecká fakulta MU v Brně, 2009. 229 s.
[177] HERBER, V. (ed.) Fyzickogeografický sborník 8. Fyzická geografie a kulturní
krajina. Příspěvky z 27. výroční konference Fyzickogeografické sekce
České geografické společnostu konané 2. a 3. února 2010 v Brně. Brno:
Přírodovědecká fakulta MU v Brně, 2010. 155 s.

Věra Anthová
Klíčová slova:
vysokoškolská kvalifikační práce; GEOBIBLINE; Masarykova univerzita; Česká
republika
Key words:
academic these; GEOBIBLINE; Masaryk University; Czech Republic

Geografický ústav Masarykovy univerzity vznikl i s knihovnou krátce po založení
univerzity v roce 1921. Tehdy se ještě jmenoval Zeměpisný ústav a v jeho čele stál
první profesor geografie na MU a také zakladatel Zeměpisného ústavu František
Koláček. „Začátky tohoto ústavu byly svízelné. Pro první útulek poskytl ústavu
Dr. B. Macků dva pokoje … Na návrh Koláčkův a docenta B. Horáka z filozofické fakulty koupilo ministerstvo školství za 28 500 Kč soukromou knihovnu zemřelého českého geografa a více presidenta zemské školní rady Jindřicha Metelky. Tímto darem
byl zeměpisný ústav obohacen o 1 524 spisů ve 2 267 svazcích a čtyři skříně.“ [1].
Mezi další významné geografy, kteří stáli u zrodu Zeměpisného ústavu patří např.
František Říkovský, František Vitásek, Bohumil Hrudička a další.

Zeměpisný ústav poznamenala druhá světová válka, kdy se geografie na německé
technice téměř nevyučovala a v koncentračních táborech byli umučeni tři ze čtyř
významných učitelů–geografů Zeměpisného ústavu. V následujícím období socia
lismu vznikala řada kvalitních odborných kvalifikačních prací a také řada méně
kvalitních prací, poplatných tehdejší době. Knihovně se nevyhnuly ani nejrůznější
zákazy, případně pokusy o cenzuru některých prací označených jako „tajné“. Podle
jedné z tehdejších knihovnic Bohumily Zitterbartové přišel v sedmdesátých letech
z děkanátu příkaz k likvidaci prací Jaromíra Karáska (geomorfologa) a Karla Kršky
(klimatologa), ale příkaz byl bojkotován.
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6

Vysokoškolské kvalifikační
práce Geografického ústavu
na Přírodovědecké fakultě Masarykovy
univerzity

Obr. 6.1: Úvod ze Státní domácí
práce ze zeměpisu: Výzkum
Výchovní Indie od Růženy Kaňkové
z dvacátých let 20. století

Geografická knihovna byla až do roku 2006 vždy součástí GÚ MU (později byla metodicky řízena jako dílčí knihovna Ústřední knihovnou PřF). V Ústřední knihovně
byly uloženy práce vyšší (kandidátské, disertační) a v knihovně GÚ byly uloženy
převážně diplomové práce. V roce 2006 se celý fond přestěhoval do nově postavené budovy Ústřední knihovny PřF MU, kde jsou nyní starší kvalifikační práce uloženy ve skladu a nejnovější pak ve volném výběru k prezenčnímu studiu v prostorách knihovny.
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Nedílnou součástí současného fondu Ústřední knihovny PřF MU jsou též vysokoškolské kvalifikační práce (dále VŠKP). Podle Ivo Brožka [2] VŠKP představují obraz českého školství dané doby. Nejinak tomu je i u těch geografických. Zajímavé je
procházet si diplomové práce proudem času a vidět, jak se v průběhu uplynulých
90 let změnily. Nacházíme tu i krasopisně ručně psané „Státní domácí práce ze zeměpisu“ (viz Obr. 6.1), obhájené práce označené speciálním kolkem, poté následovala doba psacích strojů až k současným pracím psaným na počítačích.

Postup je takový, že studenti vkládají samostatně do systému svoji kvalifikační práci (ve formátu Word nebo PDF), dále česky a anglicky název práce, anotaci (o délce
alespoň 100 znaků) a klíčová slova (o délce alespoň 30 znaků). Vkládány a zveřejňovány jsou i posudky vedoucího práce a oponenta.

V letech 2004-2006 probíhal na PřF MU projekt retrokatalogizace, v němž byly
zpracovány mimo jiné dokumenty i starší geografické kvalifikační práce a zpřístupněny prostřednictvím souborného katalogu MU.39
V roce 2007 proběhl na MU projekt digitalizace VŠKP, které se zúčastnila
i Přírodovědecká fakulta. „Cílem projektu bylo výrazně rozšířit objem vysokoškolských kvalifikačních prací (disertačních, diplomových, bakalářských) přístupných online, a tím na jedné straně zlepšit jejich dostupnost pro uživatele, na druhé straně snížit provozní náročnost knihovně (uchovávání, půjčování, manipulace s VŠKP).“ [4].
Na PřF bylo digitalizováno přes 500 bakalářských a diplomových prácí i disertací
z různých oborů zpětně do roku 2001, ale k plným textům mají přístup pouze studenti a zaměstnanci MU v Archivu IS MU.
Práce úspěšně obhájené jsou z Archivu IS MU automaticky stahovány do knihovního systému Aleph, následně jsou knihovníky (úprava jmenného a věcného popisu) zkatalogizovány a poté zveřejněny v souborném katalogu s funkčními odkazy
na plné texty v Archivu IS MU. V databázi se zveřejňují se i práce neobhájené, ale
nekatalogizují se. Taktéž se v Ústřední knihovně skladují v tištěné podobě neobhájené práce. U jmenného popisu katalogizátoři kontrolují správnost českého i anglického názvu, pole 245 a 246 a doplňují autority u pole 700 a informace o jazyku.
Přidává se název ústavu v poli 710, rok obhajoby práce a také počet stran (listů).
38 is.muni.cz/thesis
39 aleph.muni.cz
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Studenti bakalářského a magisterského studia MU musí povinně vkládat již
od září 2004 kvalifikační práce i s přílohami do Archivu Informačního systému
MU.38 „Povinnost zveřejnění prací podle zákona se týká pouze závěrečných prací odevzdaných po účinnosti novely zákona, tj. od začátku roku 2006. Masarykova
univerzita však zveřejnila také práce odevzdané a obhájené v dřívějších letech,
pokud dali autoři souhlas.“ [3]. Postupně od roku 2008 s výjimkou Přírodovědecké
a Lékařské fakulty byla zrušena povinnost odevzdávat kvalifikační práce v tištěné
formě do knihovny, částečně z kapacitních důvodů a také proto, že jsou v elektronické podobě přístupné veřejnosti na Internetu v Archivu závěrečných prací MU.
Na PřF MU se však k tomuto kroku zatím nepřistoupilo.

Na stránkách GÚ MU jsou zveřejněny seznamy kvalifikačních prací. Nacházejí se
zde obhájené disertační a diplomové práce od roku 1994. V roce 2005 byly přidány obhájené bakalářské práce.40 Disertační práce byly rozděleny podle oborů:
fyzická geografie, regionální geografie a regionální rozvoj, kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země. Bakalářské a diplomové práce byly rozděleny po
dle roku obhajoby s odkazem na plný text do Archivu MU. Geografické kvalifikační
práce jsou poměrně úspěšné v celostátní soutěži o nejlepší studentskou vědeckou
(geografickou) práci.41 Tím, že jsou vysokoškolské kvalifikační práce zveřejňovány, lze snadno posoudit a porovnat jejich úroveň s prácemi absolventů jiných škol.

V roce 2008 vznikl Národní registr vysokoškolských kvalifikačních prací a systém
na odhalování plagiátů 42, který je provozován MU a jehož součástí jsou přirozeně i VŠKP MU. Kvalifikační práce jsou porovnávány s ostatními nejen závěrečnými
pracemi již v systému uloženými.

Na podzim roku 2007 byla zahájena spolupráce na projektu Geografická bibliografie ČR on-line mezi Geografickou knihovnou PřF UK, Geografickým ústavem
PřF MU a Ústřední knihovnou PřF MU. Zpočátku bylo potřeba pro budoucí databázi udělat rešerši geografických kvalifikačních prací a exportovat záznamy z Alephu.
Ukázalo se, že univerzitní verze knihovního programu vykazuje drobné odlišnosti.
Po domluvě s ÚVT UK byla v roce 2008 vytvořena aplikace pro vyhledávání záznamů a následné stahování ze systému Aleph.

Při formulaci exportní rešerše bylo nutné překonávat různé problémy. Zjistily se
například nesrovnalosti v označování VŠKP v jednotkách u druhu dokumentu.
Dále se ukázalo, že nelze vyhledávat podle hledisek určujících zemi vydání, Česko/
/Československo. V současné době je otázka pravidelného exportu vyřešena již
zmíněným polem <GEO>.

40 Seznamy prací GÚ: www.geogr.muni.cz/cz/studium/studentske-prace

41 www.geogr.muni.cz/cz/studenti/soutez-SVP.html

42 www.theses.cz
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Z věcného popisu knihovníci především odmazávají klíčová slova, která zadávají studenti do systému a doplňují předmětová hesla autorit Národní knihovny jak
česká, tak anglická a samozřejmě vhodné notace mezinárodního desetinného třídění a Konspekt.
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|a Diplomová práce má za cíl zpracování tématu přírodních pohrom a jeho
využití v geografickém a environmentálním vzdělávání. Teoretická část práce
se zabývá vývojem moderních teorií vzdělávání a s ním související proměnou
výukového procesu jako celku, z čehož dále vychází popis metodologie vytváření
efektivních a smysluplných e-learningových nástrojů. Aplikační část práce
je zosobněna vznikem online výukové příručky, jež na základě uvažovaných
teoretických východisek řeší problematiku prezentace a evaluace konkrétního
tématu z oblasti přírodních pohrom, sopečné činnosti. |% cze
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Obr. 6.2: Ukázka ze souborného katalogu MU
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|a The presented thesis deals with the topic of natural disasters and its
application in geographical and environmental education. The theoretical
part of the thesis depicts current developments in the field of educational
theories which transform the traditional view of the process of teaching.
Based on these premises, methodology of building effective and meaningful
e-learning tools is further described. The practical part of the thesis, which
follows the very same theoretical principles, is embodied in the devised
on-line e-learning material, content of which is the presentation and
evaluation of the specific natural-disaster-related topic of volcanism. |% eng

Postupně byly tyto odchylky sjednoceny v polích i ve formátech dokumentů.
Geografická knihovna PřF UK převzala z MU model připojující české a anglické
anotace i anglická předmětová hesla. Rozšířila se tím možnost využití databáze zahraničními uživateli.

Do nových geografických bohemikálních záznamů knihovník vkládá pole <GEO>
s datem zpracování, aby mohly být záznamy automaticky každý měsíc exportovány do databáze GEOBIBLINE. Pokud je záznam odeslán, objeví se generovaný text
ODESLÁNO a datum exportu záznamu. Proces exportů byl od roku 2010 zcela automatizován.

Katalogizační záznamy jsou exportovány do databáze GEOBIBLINE ve stejném formátu MARC 21 jako jsou v Souborném katalogu MU, tzn. i s elektronickým odkazem na plný text propojený přes pole 856 s Archivem závěrečných prací MU.

Jak v souborném katalogu MU, tak v databázi GEOBIBLINE je pak možný výstup citací v ISO 690 díky spolupráci s projektem citace.com.43 Aktuálně se díky programu
Ministerstva kultury ČR (VISK 9) začalo i na MU s tvorbou jmenných autorit ve spolupráci s NK ČR.

Existují i rozdílné přístupy v katalogizaci CD s kvalifikačními pracemi, na kterých
jsou plné texty kvalifikačních prací studentů. U geografických prací studenti MU
často odevzdávají geografické práce tištěné i plný text na CD-ROM, který se katalogizuje jako elektronický dokument a ve studovně se případně prezenčně půjčuje. Na UK se katalogizují tištěné dokumenty VŠKP a CD se evidují jako přílohy, které se nepůjčují.
Počet vysokoškolských kvalifikačních prací narůstá s počty studentů, kterých absolvuje každý rok více. Je pravděpodobné, že i na PřF MU se časem ustoupí od archivování tištěných kvalifikačních prací v knihovně a bude se využívat plných textů
zveřejněných v Archivu MU nebo právě prostřednictvím GEOBIBLINE.

43 www.citace.com
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Základ databáze GEOBIBLINE pro šedou literaturu tvořily katalogizační záznamy
geografických VŠKP Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a k nim se přidaly
kvalifikační práce z Masarykovy univerzity. Při počátečních průzkumných rešerších a následných exportech záznamů se projevily vzájemné rozdíly v katalogizaci
v MARC 21.
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7.1

Informační technologie
v geografickém vzdělávání

Nebývalý rozvoj informačních technologií (IT) od 80. let 20. století [1, 2] pronikl do všech oborů lidské činnosti včetně vědy a výzkumu, geografické obory
přitom nevyjímaje. Ačkoliv první generace počítačů vznikala již těsně po druhé
světové válce, teprve nová generace osobních počítačů (zhruba od roku 1981)
umožnila naplnit již dlouho proklamovaný obrat geografie ke kvantitativním metodám tak, jak jej nastínila „kvantitativní revoluce“ o pár desítek let dříve [3, 4].
Důvodem byla skutečnost, že se výpočetní technika prosadila na komerční bázi
a malé, a přitom výkonné stroje pronikly také na univerzitní a výzkumná pracoviště, a to i v našich podmínkách. S jistým zpožděním pak na nástup informačních technologií ve vědě reaguje i praxe vzdělávání ve světě a tím spíše v Česku.
Příčin tohoto pozdějšího a méně intenzivního nástupu bylo několik a vztahují se
jak k obecně platným principům rozvoje dovedností člověka, tak ke specifikům
regionálním.
První skupina příčin reflektuje skutečnost, že zatímco generace žáků a studentů se
relativně snadno učí využívat moderní technologie (srov. [5, 6, 7]), generace pedagogů, vychovaná v jiných podmínkách, tuto dovednost zdokonaluje hůře a namnoze se dalšímu vzdělávání v IT brání. Ke specifickým prvkům regionálního charakte-
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7

Projekt GEOBIBLINE a e-learning
v geografickém vzdělávání

Zřejmě nejčastějším typem implementace IT do vzdělávání ve smyslu systémové podpory (tj. ne pouze podpory v rámci jednotlivých hodin) je e-learning neboli electronic learning [8, 9]. Chápání termínu je poměrně variabilní [10], avšak
zpravidla vyjadřuje způsob učení, při němž jsou využívány elektronické nástroje, např. počítače či elektronická média, s cílem rozvoje vědomostí žáků a studentů.
Ke značnému rozvoji teoretických, filosoficko-pedagogických i praktických úvah
nad e-learningem přispělo distanční a celoživotní (life-long) vzdělávání.

Efektivní distanční (v našich podmínkách tzv. kombinované) studium přímo vyžaduje využívání Internetu pro zprostředkování materiálů ke kurzům, případně pro
tvorbu virtuálních učeben [11]. Distanční vzdělávání je velmi běžné v angloamerickém světě, své místo však našlo i v dalších zemích, které nejsou (minimálně laickou
veřejností) považovány za iniciátory nových pedagogických trendů. Tak například
nejúspěšnější turecká univerzita roku 2009, Anadolu Üniversitesi v Eskisehiru, má
v současnosti okolo 1 miliónu distančních studentů, pro jejichž podporu provozuje
vzdělávací systém zahrnující i vlastní univerzitní televizní stanici.

Potenciál využití e-learningu v celoživotním vzdělávání se může zdát nižší, neboť
vzděláváme zejména osoby středního a vyššího věku, jejichž IT dovednosti nemusí být v některých případech na tak vysoké úrovni. V této skutečnosti lze však
naopak spatřovat právě jeden z důvodů implementace IT do celoživotního vzdělávání. Vzdělávání prostřednictvím informačních technologií v sobě totiž zákonitě nese i vzdělávání informačním technologiím a navíc skutečnost, že návštěvníky
kurzů jsou již dospělí s trvalým zaměstnáním, je motivací pro časovou optimalizaci jejich studia. Konečně pak současná teorie pedagogiky a managementu vzdělávání vnímá celoživotní vzdělávání jako konsekvenci vzdělávání školního, v jehož rámci by již měly být tvořeny strategie a konkrétní podmínky pro celoživotní vzdělávání [12].

M. F. Paulsen [13] vymezuje několik skupin výukových metod, které se vztahují k e-learningu, a to na základě charakteru cílové skupiny (počtu a interakce
členů). První metoda „one-online“ je realizována např. prostřednictvím on-line
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ru pak patří některá specifika českého školství (trvalý deficit finančních prostředků,
po dlouhou dobu malé zastoupení praktických činností v kurikulu, ad.) a zvláště
pak pozdější zakořenění Internetu v českém prostředí oproti zahraničí, přičemž
právě internetové prostředí lze považovat za hlavní podmínku implementace IT
do (nejen) geografického vzdělávání. V případě posledně uvedeného důvodu pak
lze uvažovat také historické souvislosti před rokem 1989, které ze známých příčin
bránily rozvoji nástroje, jakým je Internet.

Současný e-learning je nutné vnímat jako skutečný systém vzájemně se doplňujících nástrojů, které již nezahrnují pouze zveřejnění obsahu kurzů v interaktivních prezentacích, ale vytváří vícerozměrné virtuální studijní prostředí využívající webové 3d technologie [14] či knihovny informačních zdrojů [15]. Právě přístup
k bibliografickým databázím a knihovnám zdrojů (dokumenty, média aj.) je jedním z předpokladů optimálního vzdělávacího procesu, neboť e-learning více než
kterékoliv jiné metody předpokládá alespoň částečné samostudium. Základními
otázkami, které by si měli pokládat tvůrci elektronických knihoven pro vzdělávání, jsou [15]:
•

Jaké zdroje a služby by měly být obsaženy v e-learningové knihovně?

•

Jakým způsobem mohou/mají e-learningové knihovny reflektovat teorie vzdělávání?

•

Jakým způsobem organizovat a prezentovat tyto zdroje a služby?

Kromě e-learningových aplikací se elektronické knihovny staly také nedílnou součástí tzv. blended learningu [16]. Jedná se o interaktivní elektronickou podporu
kurzů či celého studia, přičemž základem vzdělávání stále zůstává přímý kontakt
pedagoga a žáků či studentů [17].

Má-li být tato kapitola věnována využití geografické bibliografie on-line jako elektronické podpory geografického vzdělávání, je vhodné zvolit pro tyto úvahy výchozí bod. Na základě výše uvedeného a se zvážením současné praxe českého
školství je možné konstatovat, že základní využití najdou bibliografické databáze v e-learningu a zejména pak v blended learningu v rámci metody „one-to-one“
[13]. Zhodnocení elektronické podpory geografie již přehledně provedly práce [18,
19], v této kapitole se proto zaměříme pouze na některá specifika Geografické bibliografie on-line, přičemž hlavní důraz bude kladen na oborovou strukturu záznamů databáze a nástin možných přístupů k jejímu zapojení do vzdělávání.
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studia dokumentů jednotlivcem, aktivitou v rámci zájmových seskupení, on-line
vyhledáváním v databázích. Druhá metoda „one-to-one“ je uskutečňována zvláště korespondenčním studiem (e-mail) či specifickým výukovým vztahem učitele
a žáka/studenta (např. apprenticeship, internship ad.), třetí metoda „one-to-many“
využívá zejména sympozií a virtuálních přednášek. Poslední je čtvrtá metoda,
„many-to-many“, která pracuje s technikami diskuse, brainstormingu, projektů
a prezentací a vyžaduje zpravidla počítačový konferenční systém (tzv. videokonference).

Struktura databáze GEOBIBLINE

Bibliografická databáze GEOBIBLINE [20] vznikla s cílem vytvořit on-line databázi geografických prací Česka pro 20. a 21. století, jako jistá nadstavba jsou však
zahrnuty i práce starší, jejichž záznamy byly převedeny ze zdrojových databází.
K 30. listopadu 2009 bylo v databázi evidováno 116 684 záznamů knih, článků,
sborníků, kartografických a jiných dokumentů ze všech oborů geografie a příbuzných disciplín (kartografie, demografie, dálkový průzkum Země, geografické informační systémy atp.). Pro uživatele je jedním z hlavních kritérií efektivity práce s databází kvalita vyhledávání, a to jak ve smyslu objektivním (zvolený software a konkrétní způsob zadávání rešeršního dotazu), tak subjektivním (tj. třídění
záznamů dle předmětových hesel, výrazů tezauru, atp.). Zatímco objektivní kritéria kvality vyhledávání jsou poměrně málo variabilní, protože většina softwarových produktů umožňuje navenek podobné spektrum funkcí a liší se spíše uživatelská přívětivost prostředí, v případě subjektivních kritérií je proměnlivost
mnohem větší. Ačkoliv existují základní pravidla věcné katalogizace, volba výrazů, které jsou připojeny k jednotlivým záznamům, náleží do kompetence toho, kdo
katalogizaci provádí. Kvalita zpracování záznamu pak reflektuje i základní znalost
problematiky oboru a jeho vnitřní struktury, trendů a vzájemných vztahů různých
pojmů, stejně jako přehled o obsahu katalogizované práce.

Zkušenosti autora ukazují, že největší počet studentů44 vyhledává zdroje podle předmětových hesel a autorů. V případě předmětových hesel jsou vyhledávány
především oborové kategorie (názvy dílčích disciplín – cílem je zpravidla najít studijní materiál ke konkrétnímu kurzu) a toponyma (v případě regionálně zaměřených seminárních a jiných prací nebo přípravy na zkoušku z regionální geografie).
Teprve při (alespoň) mírně pokročilé znalosti problému začíná uživatel vyhledávat
také podle odborných termínů, případně podle dalších polí pro vyhledávání (především názvové údaje). Teprve při jasné představě o studovaném problému, která
je dána zpravidla přípravou seminární či kvalifikační práce na dané téma, student
začíná v plném rozsahu využívat více polí pro vyhledávání a jejich kombinací. Výše
zmíněná specifika vyhledávání jsou způsobena mimo jiné tím, že studenti nejsou
v počátku studia schopni konstruovat přesný rešeršní dotaz a podceňují přípravu
tvorby bibliografické rešerše. Využití moderních nástrojů pro tvorbu tematických
bibliografických databází (viz následující část kapitoly) pak tento nedostatek nemůže vyrovnat, protože již od počátku absentuje samotná logická stavba rešerše.
Z výše uvedených zkušeností plyne, že má-li se stát bibliografická databáze
efektivním nástrojem pro studium geografie (ale platí to i pro další disciplíny),

44 V daném případě se jedná o zkušenost s vysokoškolskými studenty.
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7.2

Oborová (tematická) struktura záznamů databáze GEOBIBLINE byla zhodnocena
na základě rešeršního dotazu provedeného autorem 16. 10. 2009. Byly vymezeny
tři segmenty geografických a příbuzných disciplín, k nimž byly dále doplněny dílčí obory (viz Obr. 7.1). První segment, fyzická geografie, zahrnoval obory geologie,
geomorfologie, meteorologie, klimatologie, hydrologie, pedologie, pedogeografie,
biogeografie, ekologie a geoekologie. Druhý segment, sociální (humánní) geografie,
obsahoval obory sociální geografie, ekonomická geografie, geografie dopravy, geografie hospodářství, kulturní geografie, politická geografie, demografie, regionální rozvoj a sociologie. Konečně třetí segment, pomocné disciplíny, zahrnoval kartografii, geografické informační systémy (GIS), dálkový průzkum Země (DPZ) a statistiku. Samozřejmě lze namítat, že seznam oborů není kompletní a jejich zařazení
je subjektivní. Cílem ovšem není diskuse nad systémem geografických věd, členění
je účelové, mělo pokrýt „základní disciplíny“, které student poznává v průběhu studia, a umožnit tak zhodnocení oborové struktury databáze. Vyhledávání proběhlo
zadáním dotazu pro konkrétní disciplínu do pole Předmět/Klíčové slovo/Tezaurus.

Provedená sonda ukazuje relativně nerovnoměrné zastoupení záznamů uvnitř
segmentů geografických a příbuzných disciplín. V rámci fyzické geografie přísluší
extrémní hodnoty geologii (maximum) a pedogeografii a geoekologii (minimum),
v sociální geografii přesáhly četnost záznamů 1 000 obory demografie a kulturní
geografie, v pomocných vědách je maximálně zastoupena statistika, nejméně pak
dálkový průzkum Země (DPZ). Abstrahujeme-li od subjektivity při katalogizaci
a předpokládáme-li, že jeden knihovník přistupuje k záznamům napříč obory stejným způsobem, vypovídá variabilita četnosti zastoupení dílčích disciplín poměrně
dobře i o stavu oboru jako celku, jeho dlouhodobých prioritách a tématech výzkumu,
stejně jako současných trendech. Detailnější analýza těchto otázek by však vyžadovala analýzu nejen oborovou, ale také tematickou (odborné termíny) a historickou tak, jak byla provedena např. v krajinné ekologii na příkladu vybraných periodik [21]. Celkový počet záznamů, které mají v předmětových heslech uveden název
disciplíny, tj. 13 918, tvoří 12 % celkového počtu záznamů v době provedení rešeršního dotazu.

45 Podrobné (a mnohdy i základní) kódy Mezinárodního desetinného třídění (MDT) či jiné systematické označení záznamů studenti většinou (především zpočátku studia) nedokáží interpretovat,
neboť se s nimi setkávají poprvé.
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a to od prvních studijních let, je nutné klást zvýšený důraz na logickou posloupnost
předmětových hesel připojovaných k jednotlivým záznamům a u každého záznamu uvádět jeho oborové zařazení v rámci geografie.45
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Obr. 7.1: Zastoupení vybraných disciplín v databázi GEOBIBLINE
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5 000

Oborové bibliografické databáze v zásadě nabízejí dva způsoby či účely využití. Nejčastějším způsobem a důvodem rešerší bývá poznání stavu zpracování určitého regionálně, tematicky, oborově či metodicky vymezeného problému. Uživatel,
v našem případě pedagog či student, provádí zpravidla vstupní analýzu toho, co
již bylo napsáno k danému problému a prostřednictvím studia těchto dokumentů
získává jak faktografické informace o řešení problému, tak usměrňuje a konkretizuje téma, které sám řeší. Výsledkem takové rešerše by měla být bibliografie k tématu, která bude vnitřně strukturovaná (velmi dobře a přitom s nadhledem o studijních problémech spojených s bibliografií mluví Umberto Eco ve své klasické
knize Jak napsat diplomovou práci [22]). Z tohoto pohledu se velmi vhodným nástrojem staly softwarové produkty, které umožňují tvorbu bibliografických databází a seznamů na základě zvolených kritérií pro vyhledávání a stavbu citace, jednoduché vyhledávání v bibliografii a dále pak i prezentaci bibliografie například
prostřednictvím webového rozhraní. V institucích zabývajících se vědou a výzkumem jsou nejčastěji využívány dva produkty: Reference Manager [23], jehož cena
se nyní pohybuje okolo 250 $, a Biblioscape [24], který má podobné funkce jako
Reference Manager, avšak jeho cena je přibližně 300 $, se slevou pro edukační pracoviště pak ca 200 $. Výhodou těchto programů je to, že na rozdíl od vyhledávání
přímo v databázích na Internetu (GEOBASE, GeoRef, SCOPUS, ISI WOK, aj.) umožňují nastavit místo vyhledávání a záznamy jsou na základě zvolených parametrů (forma citace, třídění záznamů, fulltexty, atp.) pak převáděny přímo do souboru, s nímž
můžeme pracovat na pracovní stanici a k němuž se lze velmi jednoduše vracet.
Druhým, méně častým způsobem a důvodem využívání bibliografických databází je studium pozice oboru samotného (viz výše citovaná práce M. Antropa, [21]).
Zvláště v případě pedagogů a studentů ve vyšších ročnících studia lze takto hodnotit zaměření, strukturu a vývoj oboru, zastoupení dílčích disciplín, absenci (a její
možné důvody) některých výzkumných témat, reflexi mezinárodních trendů v oboru i aktuálních souvislostí ve společnosti, ad. Integrovaná oborová bibliografická
databáze (v našem případě GEOBIBLINE) se tak stává primárním způsobem poznání dějin oboru a definic jeho hlavních rysů a perspektiv, v čemž můžeme spatřovat jedny ze základních předpokladů samotné existence tohoto oboru.

V souvislosti s hodnocením struktury obsahu databáze GEOBIBLINE byly zadány
i rešeršní dotazy, jejichž prostřednictvím měly být hodnoceny vazby geografických
disciplín k jednomu z ústředních pojmů geografie, jímž je krajina (viz Obr. 7.2).

124

Novotná, E.; et al. Geografická bibliografie ČR online: GEOBIBLINE, 1st ed.; VŠCHT: Praha, 2011. ISBN 978-80-7080-773-6. Kniha je
k dispozici v elektronické formě na stránkách vydavatelství VŠCHT Praha, http://vydavatelstvi.vscht.cz/, E-mail: vydavatelstvi@vscht.cz, Tel.: (+420) 220 443 211.

7.3 Možnosti implementace GEOBIBLINE
do geografického e‑learningu
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Výsledky opět ukazují velké nerovnoměrnosti ve frekvenci záznamů. Nejčastěji je
pojem krajina zaznamenán v souvislosti s obory ekologie a geomorfologie (segment fyzické geografie), kulturní geografie (segment sociální geografie) a kartografie a geografických informačních systémů (segment pomocných disciplín). Opět,
jak bylo výše naznačeno, můžeme alespoň do určité míry odmyslet subjektivitu
zpracování jednotlivých záznamů, uvedené výsledky pak můžeme interpretovat
jako záznamy, v nichž explicitně, nebo alespoň se zřejmým odkazem vystupuje název disciplíny a pojem krajina.
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Výsledkem tříleté intenzivní práce na projektu GEOBIBLINE je databáze o 130 tisících záznamech (v srpnu 2010), z nichž některé obsahují abstrakty, některé URL
odkazy nebo jiné formy přístupů k plným textům. Podívejme se nyní na srovnání databáze v mezinárodním prostředí. Komparace vychází z podobných zdrojů,
tedy nelicencovaných a volně (zdarma) uživateli dostupných. Jde o tři bibliografické geografické databáze: polskou, německou a americkou. Nebudou srovnávány
komerční databáze typu GeoRef, GeoBase a další, které mají jiné výchozí podmínky pro tvorbu i využití.

8.1

Bibliografia geografii Polskiej
Bibliography of Polish geography
Bibliografija Poľskoj geografii

URL: www.cbgios.pan.pl/bazy/bgp
Editory jsou Dorota Gazicka a Jan Peliwo. Databáze vychází v Polské akademii věd
ve Varšavě. V tištěné podobě je dostupná od roku 1956.

Polská geografická bibliografie je pokračujícím zdrojem Ústavu geografie a regio
nálního plánování Polské akademie věd. Doposud vyšlo 38 částí zahrnující léta
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8

Srovnání databáze GEOBIBLINE
s podobnými zahraničními produkty

Bibliografie zahrnuje geografická polonika, kompletní vědeckou a populárně-naučnou publikační činnost polských geografů, články z oboru geografie v zeměpisných i ostatních časopisech. Dále jsou excerpována díla zahraničních autorů
píšících o Polsku z geografického hlediska, překlady publikované v odborných časopisech a konečně knihy, mapy a atlasy související s geografií. Excerpuje se kolem 150 polských a zahraničních titulů časopisů a 190 edic, jejichž seznam je součástí databáze. Bibliografie se dělí na část všeobecnou a na část regionální. První
část se dále člení na teoretickou, fyzickou a sociálně-ekonomickou geografii, druhá na svět, moře a oceány, jednotlivé světadíly a podrobně jsou popsány regiony
v Polsku. Struktura bibliografického záznamu je normalizovaná.

8.1.1

Vyhledávání

V databázi je umožněno vyhledávání podle: autora, titulu, předmětových hesel,
měřítka, časopisů, edic, roků vydání, místa vydání, vydavatele, instituce, ISBN a signatury. Vše je doplněno rejstříky. Další možnost zúžení rešeršních dotazů souvisí
s typy dokumentů (výběr článků, referátů, monografií, atlasů, map), s chronologickými údaji (omezení na jednotlivé roky v rozmezí 1985–2004). U vyhledávaných
dokumentů je možné zadávat lokace v Polské národní knihovně, Knihovně
Varšavské univerzity nebo v Geografické knihovně Varšavské univerzity. K dispozici je rovněž abecední seznam excerpovaných periodik, kterým je možné listovat.

8.1.2

Práce s bibliografickými záznamy

Formát zobrazení záznamu je buď plný tabulkový, nebo zkrácený. Vyhledané záznamy se řadí podle titulu od nejnovějšího k nejstaršímu – vzestupně/sestupně.
Záznamy je možné vytisknout.

8.1.3

Srovnání polské databáze s českou

Obecně postrádáme základní informace o databázi v anglickém jazyce, chybí přehledy o počtu záznamů, o ročním přírůstku, o rocích excerpovaných periodik a podobně. Excerpční záběr polské bibliografie je mnohem širší, než je tomu
u GEOBIBLINE [2]. To vyplývá z tradice i z možností obou institucí. Tištěná i elektronická bibliografie je časově zpožděná: tištěná vyšla naposledy v roce 2002, elektronická zachycuje polskou bibliografii k roku 2004, tj. s šestiletým zpožděním [3].
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1918–1927, 1936–2001. Od roku 1999 je bibliografie dostupná na Internetu [1].
V současnosti on-line verze obsahuje období 1985–2004. Databáze vzniká v systému ISIS.

Vyhledávání v obou databázích je podobné, s možností prohledání rejstříků, s omezeními. Program Aleph (GEOBIBLINE) nabízí ještě další možnosti jemného doladění rešerše nebo hypertextové prohledávání prostřednictvím prolinkovaných výrazů
v bibliografických záznamech. Problematické se jeví v polské bibliografii vyhledávání geografických autorit v rámci předmětových hesel. Geografické autority se
zde neobjevují.
Pro práci s vyhledanými záznamy existuje možnost prohlížení nebo vytištění
ve dvou typech formátu, nelze je ale uložit nebo zaslat elektronickou poštou. Není
možné pracovat s formátem MARC nebo ISO690.

Polská databáze vzniká od roku 1999 (12 let), zatímco GEOBIBLINE je zpracovávána od roku 2008 (3 roky) [1].

8.2

GEODOK

URL: www.geodok.uni-erlangen.de
Geografickou bibliografickou databázi GEODOK ve verzi 5.0 vydává německý
Institut für Geographie, Universität Erlangen – Nürnberg s retrospektivou od roku
1950, ale obsahuje zejména záznamy po roce 1980. Databáze byla zprovozněna
roku 1999 a aktualizuje se měsíčně. Celkový počet záznamů dosahuje cca 140 000
[4] s ročním přírůstkem 10 000 záznamů [1]. Zpracovává se v SW Aleph.

Databáze shromažďuje analytické záznamy z profilových geografických periodik, jako jsou Geographische Rundschau [5], Praxis Geographie [6] a dalších zhruba
500 titulů seriálů zejména v německém, anglickém a francouzském jazyce (mimo
jiné také Acta Universitatis Carolinae: Geographica [7] vydávané nakladatelstvím
Karolinum). Databáze začala vznikat v roce 1994 nejprve jako interní, pro potřeby Geografického ústavu v německém Erlangenu. Od roku 1999, kdy byla poprvé
vystavena na Internetu, prochází průběžně dalšími vývojovými změnami. Do anglické verze databáze se ročně adresuje kolem 3 miliónů rešeršních dotazů [1].
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Databáze GEOBIBLINE je naproti tomu plně aktualizovaná a díky automatickým
importům z databáze Centrálního katalogu UK i z databáze NK má vždy k dispozici nejnovější produkci všech dostupných typů dokumentů. To je pro vědce dosti
podstatný ukazatel. Zdá se také, že program ISIS neposkytuje tolik možností k vyhledávání informací.

Pomocné seznamy

Vstupní stránka umožňuje prohlížení abecedního seznamu časopisů a edic [8]. U každého titulu je uveden počet záznamů v databázi a malé modré –i–, jehož prokliknutím je možno se dostat do souborného katalogu časopisů Zeitschriftendatenbank
(ZDB OPAC) [9]. Zde pak uživatel snadno zjistí, která knihovna vlastní hledaný titul
a v případě zájmu získá bibliografický záznam časopisu, údaje o ISSN, předcházejícím nebo následujícím názvu.

8.2.2

Vyhledávání

Dotazy je možné formulovat podle několika kritérií: autor, věcné téma, slova z názvů článků, z názvů časopisů, edic nebo ISSN. Další možnost je výsledek hledání
omezit rokem, jazykem nebo druhem dokumentu. Používá se pravostranné maskování pomocí znaků ? a *. Přehlásky je možné nahradit klasicky: ae = ä, oe = ö,
ue = ü, ss = ß. K hledání věcného tématu je možno k ověření používaného tvaru
použít deskriptory tezauru [10]. Základní deskriptory jsou: všeobecná geografie,
všeobecné pojmy, fyzická geografie, kulturní geografie, aplikovaná geografie a regionální geografie.
Regionální témata lze ověřovat také podle kódů zemí podle normy ISO 3166 [11].
Méně zkušení uživatelé mohou začít návodem nebo prostým a jednoduchým vyhledáváním z libovolného pole. V jednotlivých záznamech jsou hypertextově (jde
o strukturování textu, který není lineární) odkazovaná pole autorské odpovědnosti, titulu seriálu, věcných hesel a kódů země.

8.2.3

Zpracování a lokalizace vyhledaných
dokumentů

Výsledné rešerše lze vytisknout nebo jednotlivě odeslat do exportního formátu
programu pro sběr a správu citací a článků EndNote, dále zkontrolovat v databázi ZDB-OPAC, či zpřístupňovat pomocí SFX. Záznamy obsahují signatury knihovny
v Erlangenu. Poměrně problematická jsou omezení pro hromadnou práci s vyhledanými záznamy a jejich další hromadné zpracování. Uživatel si je nemůže vybrat,
zúžit, uložit (kromě exportu do EndNote). Formát pro ISO690 nebo pro MARC není
v exportních nabídkách zahrnut.

Tvůrci databáze upozorňují, že prostřednictvím databáze není možné objednávat
a dodávat dokumenty, jde pouze o vyhledávací službu. Webová aplikace nabízí
také alternativní databáze jako GeoRef, EZB a další.
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8.2.1

Obr. 8.1: Ukázka vyhledaného záznamu z databáze GEODOK

Novotná, E.; et al. Geografická bibliografie ČR online: GEOBIBLINE, 1st ed.; VŠCHT: Praha, 2011. ISBN 978-80-7080-773-6. Kniha je
k dispozici v elektronické formě na stránkách vydavatelství VŠCHT Praha, http://vydavatelstvi.vscht.cz/, E-mail: vydavatelstvi@vscht.cz, Tel.: (+420) 220 443 211.

132

Srovnání s databází GEOBIBLINE

Databáze GEODOK má omezení ve výběru typu dokumentů. Zpracovává pouze
analytický popis, zato ve velké šíři. Oproti GEOBIBLINE, kde je excerpováno
komplexně 39 titulů a ostatní výběrově s ohledem na obor, zpracovává 500 titulů. GEOBIBLINE však má zase výhodu v šíři zpracovaných dokumentů od monografií, přes kartografické dokumenty až po šedou literaturu. Podobnost je v celkovém počtu záznamů, který se pohybuje kolem 130 až 140 tisíc dokumentů,
pouze s rozdílem délky zpracování. Německá databáze vznikala 12 let, zatímco
česká byla vytvořena za 3 roky. Roční přírůstek se zatím liší, zhruba o 50 % více má
GEOBIBLINE, ale domníváme se, že při následujícím zcela automatizovaném provozu počet ročních přírůstků také mírně poklesne. Obě databáze mají webovou
prezentaci i anglické verze katalogů a stránek, návody k vyhledávání.

V oblasti vyhledávání jsou rešeršní možnosti podobné. V databázi GEODOK lze
navíc pracovat se seznamy kódů zemí a deskriptory ze systematického tezauru.
V GEOBIBLINE naopak můžeme ověřovat údaje v rejstříku, prohlížet geografické
autority nebo zdrojový dokument podle roků a ročníků. V základním vyhledávání
GEOBIBLINE umožní vyhledat též ISBN/ISSN a nakladatele, v kombinovaném vyhledávání uživatel může hledat místa vydání, jazyku dokumentu či originálu nebo
podle Mezinárodního desetinného třídění.
Konečná úprava rešerše nabízí mnohem více možností v databázi GEOBIBLINE.
Zatímco databáze GEODOC zobrazí záznam v geograficky oblíbené harvardské citační struktuře a pak připraví export do EndNote, databáze GEOBIBLINE umožňuje několik výstupních formátů zobrazení (včetně MARC, citace ISO690, EndNote).
Především ale umožňuje pracovat s několika záznamy najednou a dále rešerši upravovat. Databáze GEODOK umožní práci vždy právě s jedním záznamem, což je trochu zdlouhavé. Důležitým mezinárodním bonusem české bibliografie jsou anglické
anotace některých článků a vysokoškolských kvalifikačních prací a přímý přístup
k volně přístupným plným textům prostřednictvím databáze nebo odkazů.

8.3

GEOBIB

URL: geobib.lib.uwm.edu
Databázi GEOBIB vydává American Geographical Society Library na universitě
v Milwaukee ve státě Wisconsin (USA). Časový záběr pokrývá období od r. 1985
do současnosti, s měsíční aktualizací. Bibliografická databáze měla tištěný
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8.2.4

Americká geografická bibliografie poskytuje bibliografické odkazy na knihy, perio
dika, články, letáky, vládní dokumenty, mapy a atlasy z knihovny Americké geografické společnosti na universitě v Milwaukee. K indexování databáze je využíván
předmětový katalog knihovny Americké geografické společnosti, jenž odpovídá
rejstříku v tištěném periodiku Current Geographical Publications. Pro dotazy před
rokem 1985 je třeba vyhledat tištěnou verzi.

8.3.1

Vyhledávání

Vyhledávání a zobrazování výsledků připomíná prostředí Library of Congress.
Uživatel má možnost vybrat si jednoduché nebo kombinované vyhledávání. Může
volit z polí autor, název, předmět, klíčové slovo, jméno jako předmět nebo edice.
Jednotlivá pole lze kombinovat pomocí boolovské algebry. V pravém dolním rohu se
nabízí možnost omezení dotazu podle jazyků, roku vydání nebo typu dokumentu.
Výsledky dotazu se zobrazují pod sebou ve zkrácených bibliografických záznamech.

Po otevření je možné si záznam prohlížet v úplném zobrazení nebo ve formátu
MARC. Vybrané záznamy se dají vytisknout, uložit na disk nebo poslat elektronicky,
a to v šesti různých formátech včetně citace do programu EndNote [13].

8.3.2

Srovnání s databází GEOBIBLINE

Záběr typů popisovaných dokumentů je v obou databázích podobný. Odlišnost je
v oblasti šedé literatury, kdy GEOBIB zpracovává navíc vládní dokumenty a letáky.
Oproti tomu česká bibliografie pracuje s vysokoškolskými kvalifikačními pracemi.

Další, ale zásadní rozdíl je v retrospektivním zpracování. Zatímco GEOBIBLINE
zabírá celé 20. a 21. století, americká bibliografie byla vytvořena od roku 1985.
Vzhledem ke zpracování ve stejném softwarovém produktu jsou vyhledávací a výstupní možnosti zhruba podobné, i když výstup do ISO690 přímo u vyhledaného
záznamu nabízí pouze česká databáze.

Podobně jako u předcházejících databází jsou velkou předností anotace a plné texty vybraných dokumentů.
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ekvivalent vycházející pod titulem Current Geographical Publications. Vydávání titulu bylo ukončeno k roku 2003 a od té doby vychází pouze on-line [12]. Databáze
vytvářená v SW Aleph se specializuje na dokumenty věd o Zemi.

Závěr

Databáze GEOBIBLINE je dobře srovnatelná s podobnými zahraničními produkty. Zajímavá je rychlost tvorby databáze. Oproti americké, vznikající 25 let, ale
i polské a německé, jejichž internetový život je 12 let, český produkt vznikl za pouhé tři roky. Bylo to možné především díky originálnímu typu spolupráce 16 knihoven, směr exportu dat neprobíhal jen směrem „nahoru“, ale i „dolu“, například
od Národní knihovny do oborové bibliografie GEOBIBLINE. Tři zahraniční geografické databáze vznikají vždy právě jen v jedné instituci.

Celkový počet záznamů je srovnatelný s německou databází (140 tisíc záznamů),
polská a americká bibliografie číselné údaje nezveřejňují. Typologie dokumentů je nejbohatší v americké a české databázi. Německá a polská bibliografie se zaměřují zejména na analytický popis, proto mají také velmi rozsáhlý počet titulů
excerpovaných dokumentů. Německá databáze má 500 titulů periodik a polská
340 titulů periodik a edic. Česká databáze programově excerpuje 39 profilových titulů, ale v databázi je mnohem větší počet výběrově sbíraných tematických článků
z různých periodik a edic.

Retrospektiva je nejdelší v české databázi, od roku 1900 po současnost (s mírným
přesahem do 19. století). Německá bibliografie zahrnuje vybrané záznamy od roku
1950, ale spíše až od roku 1980, polská a americká od roku 1985, a to nikoliv do současnosti. Obsahově pokrývají všechny databáze obor geografie a věd o Zemi. V jazycích a zemích vydání dokumentu jsou více kosmopolitní americká (důraz na angloamerickou jazykovou oblast) a německá databáze (zejména německá jazyková oblast), zatímco česká a polská se zaměřují výhradně na bohemika a polonika.
Vyhledávání je ve všech databázích jednoduché i kombinované s dalšími možnostmi omezení v letech, jazyce nebo typu dokumentu.

Práce s vyhledanými dokumenty se jeví komfortnější v SW Aleph (americká
a česká databáze), méně možností nabízí prostředí polské databáze a německá databáze již hromadné úpravy rešerší nenabízí.

Americká a česká databáze umožňují exporty do šesti výstupních formátů.
Přidanou hodnotou české databáze je automatické zobrazení bibliografického záznamu v citačním formátu v ISO690 u vyhledaného záznamů ve všech typech dokumentů. Polská databáze umožňuje výstup ve dvou formátech. Německá databáze má výstup do citačního programu EndNote, ale odkazem záznamu do ZDB jsou
umožněny ještě další výstupy, i když v jiné databázi.
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8.4

Databáze jsou vesměs bibliografické, ale velkým přinosem českého produktu jsou
anotace a plné texty u vybraných záznamů. Tento fakt bývá také vysoce hodnocen
uživateli databáze a je jasné, že tímto směrem je třeba postupovat.

Závěrem lze tedy konstatovat, že česká databáze GEOBIBLINE důstojně vyplňuje místo ve středoevropském geografickém informačním prostoru a je plně konkurenceschopná. Nejenže drží krok, vidí do budoucna, ale v mnohém předstihuje
své zahraniční vzory. Všechny stávající databáze se pak dokonale doplňují ve funkcích, typologii dokumentů a způsobu zpracování. Do budoucna by bylo pro uživatele všech geografických databází nekomerčního typu jistě přínosné, kdyby poskytovaly možnost prohledávání jedním systémem z jedné oborové brány. Uživatelé by
tak měli komfort výběru: buď vstupovat do jedné databáze, nebo procházet všechny databáze zároveň.
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Demografie: revue pro výzkum populačního vývoje. Praha: GTA, 1959–.
4krát ročně. ISSN 0011-8265.
Excerpováno od roku: 1993–současnost (NK), k 1. 3. 2008: 1424 záznamů
Dostupnost on-line v ČR: databáze: ANL NK
Doprava: odborný provozně ekonomický měsíčník pro všechna dopravní odvětví.
Roč. 1, č. 1 (1959)–. Praha: Dopravní nakladatelství, 1959–. 6krát ročně. ISSN
0012-5520.
Excerpováno od roku: 1993–současnost (NK), k 1. 3. 2008: 410 záznamů
Dostupnost on-line v ČR: databáze: ANL NK
Geodetický a kartografický obzor: odborný a vědecký časopis Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního a Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky. Praha: Vesmír, 1955–. 1krát měsíčně. ISSN 0016-7096.
Excerpováno od roku: 1991–současnost (NK), k 1. 3. 2008: 1081 záznamů
Dostupnost on-line v ČR: databáze: ANL NK
Geografické rozhledy: výuka a popularizace geografie, ekologická výchova.
Praha: Česká geografická společnost, 1991–. 5krát ročně. ISSN 1210-3004.
Excerpováno od roku: 1993–současnost (NK), k 1. 3. 2008: 868 záznamů
Dostupnost on-line v ČR: databáze: ANL NK
46 Díky vstřícnosti PhDr. Ivany Anděrové, byla odd. článkové bibliografie NK ČR dokončena excerpce AUC: Geographica k poslednímu vydanému číslu v roce 2006, v databázi k 1. 8. 2008: 314 záznamů s anotacemi.
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Geografie: sborník České geografické společnosti. Praha: Nakladatelství České
geografické společnosti, 1996–. 4krát ročně. ISSN 1212-0014. ISSN 1210-115X
(chyb.).
Excerpováno od roku: 1996–současnost (NK), k 1. 3. 2008: 290 záznamů
Dostupnost on-line v ČR: databáze: ANL NK
Geografie. Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Katedra geografie. Brno:
Masarykova univerzita, [199-?]–1998.
Excerpováno od roku: 1993–1998 (NK), k 1. 3. 2008: 26 záznamů
Dostupnost on-line v ČR: databáze: ANL NK
Historická geografie. Praha: Historický ústav ČSAV, 1968– . Vychází nepravidelně.
ISSN 0323-0988.
Excerpováno od roku: 2001–současnost (NK), k 1. 3. 2008: 73 záznamů
Dostupnost on-line v ČR: databáze: ANL NK
Lidé a země: ročenka populárně vědeckého zeměpisného a cestopisného měsíčníku.
Praha: Academia, 1961–1990. 1krát ročně.
Excerpováno od roku: 1997–současnost (NK), k 1. 3. 2008: 1914 záznamů
Dostupnost on-line v ČR: databáze: ANL NK
Meteorologické zprávy = Meteorological Bulletin: časopis pro odbornou veřejnost.
Roč. 1, č. 1 (1947)–. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 1947–. 6krát ročně. ISSN 0026-1173.
Excerpováno od roku: 1991–2003 (NK), k 1. 3. 2008: 527 záznamů
Dostupnost on-line v ČR: databáze: ANL NK
Mezinárodní politika. Roč. 14 [1], č. 1 (1990)–. Praha: Orbis, 1956–. 1krát měsíčně.
ISSN 0543-7962.
Excerpováno od roku: 2002–současnost (NK), k 1. 3. 2008: 2994 záznamů
Dostupnost on-line v ČR: databáze: ANL NK
Mezinárodní vztahy. Roč. 1, č. 1 (1966)–. Praha: Ústav mezinárodních vztahů,
1966–. 4krát ročně. ISSN 0323-1844.
Excerpováno od roku: 1990–současnost (NK), k 1. 3. 2008: 682 záznamů
Dostupnost on-line v ČR: databáze: ANL NK
Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis. Západočeská
univerzita. Plzeň: Západočeská univerzita, [1993]– . Vychází nepravidelně.
ISSN 1213-7901.
Excerpováno od roku: 1993–1995; 2000; 2005. (NK), k 1. 3. 2008: 60 záznamů
Dostupnost on-line v ČR: databáze: ANL NK
Moderní obec: měsíčník pro komunální politiku a regionální rozvoj. Roč. 1, č. 1
(leden 1995)–. Praha: Economia, 1995–. 1krát měsíčně. ISSN 1211-0507.
Excerpováno od roku: 2003–současnost (NK), k 1. 3. 2008: 3178 záznamů
Dostupnost on-line v ČR: databáze: ANL NK
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Moravian Geographical Reports. 1993–, roč. 1, č. 1– . Brno: Akademie věd České
republiky, Ústav geoniky, 1993–. 2krát ročně. ISSN 1210-8812.
Excerpováno od roku: 1993–současnost. (AV ČR)
Dostupnost on-line v ČR: databáze: AV ČR:
Dostupný z: www.geonika.cz/CZ/CZresearch/CZMgr.html
Full text: 2005: www.geonika.cz/CZ/CZresearch/CZMgr.htm
Nika: časopis pro ochranu přírody a životního prostředí. Roč. 1, č. 1
(1980)–. Praha: Český svaz ochránců přírody Nika, 1980–. 1krát měsíčně.
ISSN 0862-514X.
Excerpováno od roku: 1992–2006 (NK), k 1. 3. 2008: 660 záznamů
Dostupnost on-line v ČR: databáze: ANL NK
Obec a finance: odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí a měst. Roč. 1,
č. 1 (1996)–. Praha: Triada, 1996–. 5krát ročně. ISSN 1211-4189.
Excerpováno od roku: 1996–současnost (NK), k 1. 3. 2008: 980 záznamů
Dostupnost on-line v ČR: databáze: ANL NK
Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Geografie–Geologie.
Ostravská univerzita. Přírodovědecká fakulta. 1993–, [vol.] 136, č. 1– . Ostrava:
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 1993– . Ročenka. ISSN 1213-841X.
Excerpováno od roku: 1993–1995 (NK), k 1. 3. 2008: 18 záznamů
Dostupnost on-line v ČR: databáze: ANL NK
Scripta Facultatis scientarum naturalium Universitatis Masarykianae
Brunensis. Geography. Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Brno:
Masaryk University, [19--]– . Vychází nepravidelně.
Excerpováno od roku: 2000 (NK), k 1. 3. 2008: 6 záznamů
Dostupnost on-line v ČR: databáze: ANL NK
Sociologický časopis = Czech sociological review. Roč. 1, č. 1 (1965)–. Praha:
Sociologický ústav AV. ČR, 1965–. 4krát ročně. ISSN 0038-0288.
Excerpováno od roku: 1998–současnost (NK), k 1. 3. 2008: 1450 záznamů
Dostupnost on-line v ČR: databáze: ANL NK
Statistika: ekonomicko-statistický časopis. Roč. 1, č. 1 (1964)–. Praha: GTA,
1964–. 6krát ročně. ISSN 0322-788X.
Excerpováno od roku: 1995–současnost (NK), k 1. 3. 2008: 1473 záznamů
Dostupnost on-line v ČR: databáze: ANL NK
Urbanismus a územní rozvoj. Č. 1 (1998)–. Brno: Ústav územního rozvoje, 1998–.
6krát ročně. ISSN 1212-0855.
Excerpováno od roku: 1998–současnost (NK), k 1. 3. 2008: 685 záznamů
Dostupnost on-line v ČR: databáze: ANL NK

Plnotextové časopisy přístupné na Internetu v roce 2008
Vojenský geografický obzor: sborník geografické služby AČR. Vojenský topografický ústav. Praha: Ministerstvo obrany ČR, Hlavní úřad vojenské geografie,
2001– . 2krát ročně. ISSN 1214-3707. ISSN 1211-0701 (chyb.).
Přehled článků od roku: 2003–současnost. (Nejde o bibliografii, přehled článků.)
Dostupnost on-line v ČR: databáze: Ministerstvo obrany ČR
Full texty: 2003–2007. Dostupný z: www.army.cz/scripts/detail.php?id=7162
Moravian Geographical Reports. 1993–, roč. 1, č. 1– . Brno: Akademie věd České
republiky, Ústav geoniky, 1993–. 2krát ročně. ISSN 1210-8812.
Full text: 2005: www.geonika.cz/CZ/CZresearch/CZMgr.html
Mezinárodní politika. Roč. 14 [1], č. 1 (1990)–. Praha: Orbis, 1956–. 1krát měsíčně.
ISSN 0543-7962.
Full text: vždy mimo poslední ročník, dostupné z: www.iir.cz/display.asp?ida=151
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Veřejná správa: týdeník vlády České republiky. Roč. 9, č. 27 (1998)–. Praha: MV
ČR, 1998–.1krát za dva týdny. ISSN 1213-6581.
Excerpováno od roku: 2005–současnost (NK), k 1. 3. 2008: 2740 záznamů
Dostupnost on-line v ČR: databáze: ANL NK
Vodní hospodářství = Water management: voda – ovzduší – půda – odpady.
Roč. 45, č. 1 (1995)–. Praha: Nadace Voda a vzduch, 1995–. 1krát měsíčně. ISSN
1211-0760.
Excerpováno od roku: 1992–1993 (NK), k 1. 3. 2008: 160 záznamů
Dostupnost on-line v ČR: databáze: ANL NK
Země světa: zeměpisný a cestopisný měsíčník. Praha: ABC-Info, 2002–. 1krát měsíčně. ISSN 1213-8193.
Excerpováno od roku: 2002–současnost (NK), k 1. 3. 2008: 1029 záznamů
Dostupnost on-line v ČR: databáze: ANL NK.

Rešerše české geografické bibliografie
A.1. Rešerše geografická bibliografie
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Afrika v československé literatuře 1945-1963: geografická bibliografie. Sestavili
J. Bursa […et al.]. Praha: Geografický ústav ČSAV, 1964. 66 s.
Bibliografie české literatury geografické v l. 1906 a 1907. Sestavili V. Švambera
a A. Basl. Praha: Geografický ústav České university, 1911. 48 s. Travaux géographiques tchéques, 4.

Bibliografie české literatury geografické v l. 1908, 1909 a 1910. Sestavili
V. Švambera a A. Basl. Praha: Geografický ústav České university, 1912. 46 s.
Travaux géographiques tcheques, 7.
Bibliografie československé statistiky a demografie. J. Podzimek. 1. vyd.
Praha: Výzkumný ústav statistiky a účetnictví, 1969. 318 s.

Bibliografie geografických bibliografií. J. Kremerová. Praha: Státní knihovna
ČSR, 1971. s 263-430.

Bibliografie pseudokrasu v ČSSR. J. Vítek. Praha: Státní ústav památkové péče
a ochrany přírody, 1986. 109 s. Knihovna České speleologické společnosti, sv. 2.

Bibliografie publikační činnosti učitelů katedry geografie přírodovědecké fakulty University Palackého v Olomouci za léta 1956-1965. Olomouc: Universita
Palackého, 1968. 23 s.

Československá geografická literatura 1961-1965. M. Střída. Brno: Českoslo
venská akademie věd, Geografický ústav, 1966. 35 s.
Československá geografická literatura v roce-: bibliografická ročenka 1989.
M. Střída, J. Runštuková. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1990. 72 s.

10. Československá geografická literatura v roce-: bibliografická ročenka 1990.
M. Střída, J. Runštuková. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1991. 58 s.

11. Československá geografická literatura v roce-: bibliografická ročenka 1988.
M. Střída, J. Runštuková. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1989. 94 s. Informace
Československé geografické společnosti při Československé akademii věd, 6.

12. Československá geografická literatura v roce – : bibliografická ročenka 1986.
M. Střída, J. Runštuková, V. Vaníčková. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1987. 90 s.
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14. Čeští a slovenští geografové: bibliografie personálních bibliografií. Sestavila
J. Kremerová. Praha: Státní knihovna ČSR, 1975. 48 s. Příloha k Novinkám literatury - Geologie-geografie, roč. 1975, č. 4.

15. Dějepis. Zeměpis: výběr knih z oddělení dějepis-zeměpis zařazeného do knihovního fondu SPK Komenského ve 4. čtvrtletí 1964. Sestavili M. Krutská,
Z. Šelderová. Praha: Státní pedagogická knihovna Komenského, 1965. 7 s.

16. Didactics of geography: selected bibliography for... 1982. Prague: Pedagogical
faculty of the Charles University, 1985. 392 s. Informační bulletiny.

17. Didactics of geography: selective bibliography for... 1979. Praha: Pedagogická
fakulta Univerzity Karlovy, 1981. 152 s. Informační bulletiny.

18. Didactics of geography: a selected bibliography for... 1981. Prague: Pedagogical
faculty of the Charles University, 1983. 244 s. Informační bulletiny.

19. Didactics of geography: selective bibliography for... 1984. Prague: Pedagogical
faculty of the Charles University, 1986. XV, 288 s. Informační bulletiny.

20. Didactics of geography: selective bibliography of... 1976. Compiled by D. Frič.
Prague: Pedagogical faculty of the Charles University, 1978. 179 s. Informační
bulletin.
21. Didactics of geography: selective bibliography of... 1978. Compiled by D. Frič.
Prague: Pedagogical faculty of the Charles University, 1980. 168 s. Informační
bulletiny.

22. Didaktika geografie: výběrová bibliografie za rok 1977. Odpovědná redaktorka
P. Lipertová. Praha: Univerzita Karlova, 1978. 180 s. Informační bulletin.
23. Didaktika geografie: výběrová bibliografie za rok 1978. Odpovědná redaktorka
P. Lipertová. Praha: Univerzita Karlova, 1979. 186 s. Informační bulletin.
24. Didaktika geografie: výběrová bibliografie za rok 1979. Odpovědná redaktorka
P. Lipertová. Praha: Univerzita Karlova, 1981. 181 s. Informační bulletin.
25. Didaktika geografie: výběrová bibliografie za rok 1980. Praha: Ústřední
knihovna: OBIS pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, 1981. 141
s. Informační bulletin.
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13. Československá geografická literatura v roce-: bibliografická ročenka 1985.
Zpracovali M. Střída, J. Runštuková, V. Vaníčková. Brno: Geografický ústav
ČSAV, 1986. 73 s.

27. Didaktika geografie: výběrová bibliografie za rok 1982. Díl 1. Odpovědná redaktorka P. Lipertová. Praha: Univerzita Karlova, 1982. 286 s. Informační bulletin.

28. Didaktika geografie: výběrová bibliografie za rok 1982. Díl 2. Odpovědná redaktorka P. Lipertová. Praha: Univerzita Karlova, 1982. 287-567 s. Informační
bulletin.

29. Didaktika geografie: výběrová bibliografie za rok 1984. Odpovědná redaktorka
P. Lipertová. Praha: Univerzita Karlova, 1985. 600 s. Informační bulletin.

30. Didaktika geografie: výběrová bibliografie za rok 1985. Redaktor J. Herink,
P. Lipertová. Praha: OBIS pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, 1987.
262 s. Informační bulletin.
31. Didaktika geografie: výběrová bibliografie za rok 1986. Redaktor J. Herink,
P. Lipertová. Praha: OBIS pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, 1988.
445 s. Informační bulletin.
32. Didaktika zeměpisu: výběrová bibliografie za rok 1976. Redaktor D. Frič,
P. Lipertová. Praha: Univerzita Karlova, 1977. 163 s. Informační bulletin.

33. Geografie: Bibliografická ročenka. 1988, Ochrana životního prostředí.
Zpracovala J. Kremerová. Praha: Státní knihovna ČSR, 1989. 127 s.
ISBN 80-7050-005-0.

34. Geografie: ochrana životního prostředí: bibliografická ročenka. Zpracovala
J. Kremerová. Praha: Novinář, 1988. 132 s.

35. Geologie - Geografie: soupis české a slovenské literatury za léta 1980–1985.
Sestavila J. Kremerová. Praha: Státní knihovna ČSR, 1986. 157 s. Odborné bibliografie St. knihovny ČSR. Přírodní vědy.

36. Geologie; Geografie: soupis české a slovenské literatury za léta 1973–1980.
Sestavila J. Kremerová. Praha: Státní knihovna ČSR, 1980. 133 s. Odborné bibliografie. Přírodní vědy.

37. Historické učebnice zeměpisu ve fondu SPKK: (1850–1950). Zpracovala
B. Vlková. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997. 70 s.
ISBN 80-211-0272-1.
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26. Didaktika geografie: výběrová bibliografie za rok 1981. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1982. 281 s. Informační bulletiny.

39. KUNSKÝ, J. Všeobecný zeměpis I: Úvod do studia: bibliografie. 1. vyd.
Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. 517 s.

40. Metodika zeměpisu: Bibliografie knižních publikací a čas. článků. Sestavil
K. Horňák. Brno: Státní vědecká knihovna, 1967. 45 s. Publikace Státní pedagogické knihovny v Brně, č. 283.
41. Na pomoc výuce vlastivědy a zeměpisu: výběrová bibliografie. Brno: Knihovna
Jiřího Mahena, 1982. 40 s.

42. Odborná specializace a výběr publikací [členů] katedry geografie.
In Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis. [Sv.] 1. Plzeň:
Západočeská univerzita, 1993, s. 120–138.

43. Průvodce na cesty: výběrová bibliografie. 1. [díl], Evropa – kromě
Československa. Sestavila J. Ullrichová. Brno: Universitní knihovna, 1971.
111 s. Výběrové seznamy Universitní knihovny v Brně, č. 148.

44. Průvodce na cesty: výběrová bibliografie. 2. [díl], Československo. Sestavila
J. Ullrichová. Brno: Universitní knihovna, 1973. 275 s. Výběrové seznamy
Universitní knihovny v Brně, č. 166.

45. Přehled publikační činnosti Geografického ústavu ČSAV v Brně za léta
1952–1967. Sestavil V. Mariánek. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1968. 143 s.
Zprávy o vědecké činnosti Geografického ústavu ČSAV v Brně; č. 10.

46. Sborník Pedagogické fakulty v Plzni. Zeměpis. 7. [sv.]. Připravil [kol.] pod vedením L. Mištery. 1. vyd. Praha: SPN, 1972. 239 s.

47. Sborník Pedagogické fakulty v Plzni. Zeměpis. 7. [sv.]. Připr. [kol.] pod ved.
L. Mištery. 1. vyd. Praha: SPN, 1972. 239 s.
48. Sborník prací přírodovědecké fakulty University Palackého v Olomouci.
20. [sv.], Obor: Geografie – geologie. 7. [sv.]. Redakce F. Němec.
Praha: SPN, 1967. 365 s.

49. Sborník prací přírodovědecké fakulty University Palackého v Olomouci. 8. [sv.],
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1

Geographical bibliography of the Czech
Republic on-line: origin, methods and
generation

The chapter describes the database creation, the selection of the documents
according to the departmental Bohemical content, the problems and solutions
of imports and duplications. The creators work with the MARC 21 fields for the
coordinates using bounding box that makes Moravian Land Library (MZK) available.
The original way of the database creation is illustrated here, in the top-down
direction, starting from large to small libraries. The results are mutual corrections,
data transmission, mutual search and collection. There are 20 libraries cooperating
in the project including the National Library of the Czech Republic and the Academy
of Sciences of the Czech Republic Library. The publishing activity of the Faculty
of Science, Charles University in Prague, whose data have been harmonized with
MARC21, has become part of the database. The database includes full texts of some
periodicals that are connected via ADAM module. Cooperation with the service
citace.com is described at the output of the bibliographical records to ISO 690.
The web pages for internal and external communication have been created. They
inform about news, the editorial team, full texts, excerpted periodicals, about
the database use statistics and the web. DVD has been created.

2

Cooperation with the National Library
of the Czech Republic on database
GEOBIBLINE: imports of data

Databases NKC and ANL of the National Library of the Czech Republic as a main
source of records for GEOBIBLINE – the development of the collaboration from
partly manual selection downloads and uploads to the fully automated monthly
processing of new records.
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English summaries

Cataloguing of geographic monographs
and collections

It was necessary to gather data from all kind of resources to create a united
geographical bibliographic database, therefore the data from the catalogues of
the Geographical Library and other participating institutions were imported.
Connection between the GEOBIBLINE database and the growing catalogue of the
Geographical Library was provided by creating a new field in the MARC 21 format
called GEO. Many records are accompanied by hyperlinks to full texts or further
information and after searching the database the users can utilize the SFX service
or the connection to the Centralized Catalog of Charles University as well as Google
Book Search to find the required library unit.

4

Serials and scientific papers in GEOBIBLINE

The chapter describes the processing of serials and articles in the geographical
bibliography. The selection of Bohemical titles, the cooperation of libraries and data
exports. Furthermore, it is described in detail the processing of the 39 profile titles
and the status of their excerpts in comparison with the databases of the National
Library and with the GEOBIBLINE database. The titles were divided according
to the publishing corporations into academic, university, scientific institutional,
administrative, scientific societies and other non-fiction. Cartographical periodicals
form a special group. Attention is also paid to the connecting of the full texts from
data storage and from Internet. GEOBIBLIONE database is original in its content
and scope.

5

The importance of scientific journals
for the development of the Czech geography

The aim of the contribution is to show the importance of selected scientific journals
for the development not only of the Brno geography from the 20s of the last century
to the present day. The selection includes magazines of The Faculty of Science in
Brno - Files issued by the Faculty of Science of Masaryk University (Files FS), after
1948 renamed to Files of the Faculty of Science of the J. E. Purkyně University in
Brno, to Folio of the Faculty of Science, UJEP in Brno (today MU) and to Scripta
of the Faculty of Science, UJEP in Brno (today Masaryk University) (Scripta),
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3

6

Academic theses of the Department
of Geography of Faculty of Science
of Masaryk University in Brno

Academic theses of the Department of Geography of Faculty of Science of Masaryk
University are a valuable part of the GEOBIBLINE database. The introduction of
the article contains brief characterization of the academic theses in the historical
context. The article also presents the way these theses are processed and stored in
the Central Library of Faculty of Science of Masaryk University. There are shown
mutual differences and subsequent influence in the creation of cataloguing records
between Charles University and Masaryk University. Finally, the article describes
the problems that had to be resolved in connection with the GEOBIBLINE database.

7

Project GEOBIBLINE and e-learning
in geographic education

The information technologies that entered the geography in the last three decades
brought new tools both research and educational praxis. Besides the e-learning or
blended learning technology, bibliographic databases remain the most widely used,
while presenting the databases of individual publishers, or those enabling crossreferencing comprising the whole field of geographical study. The paper focus on
educational potential of the GEOBIBLINE bibliographic database, which aims to
centralize the records of all geographical documents that concern Czechia or were
written by Czech authors during the 20th century. At first, we introduce the state
of IT implementation to geography with a focus on the Czech Republic, followed
by analyses of records in the GEOBIBLINE database according to geographical
disciplines (physical and social geography, instrumental methods such as GIS,
remote sensing and statistics). We especially discuss the problem of lacks in
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furthermore Files of Czechoslovak/Czech Geographical Society Department in
Brno, the Work of the Czechoslovak Academy of Science Base in Brno, publications
issued by Geographical Institute of the Czechoslovak Academy of Science (already
dissolved) – News of the Geographical Institute of the Czechoslovak Academy
of Science, Study geographica (SG), and the magazine of the Institute of Geonics,
Academy of Science of the Czech Republic, PRI - Moravian Geographical Reports
(MGR).

8

The comparison of the database GEOBIBLINE
with similar foreign geographical databases

The aim of the contribution is comparison of similar non-commercial, freely
available, bibliographic geographical databases: Czech, Polish, German and
American. The databases have similar searching environment and similar
number of records. They differ in the method and the length of processing, in the
retrospective coverage, in the typology and in the range of processed documents.
Both annotations and full texts for selected records are added value of the Czech
bibliography.
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hierarchy of subject cataloguing and its effects in effective use of the bibliography.
Finally, we evaluate the potential of the bibliography for tertiary geographical
education in Czechia with special attention devoted to literature reviews and
analyses of evolution of geography.
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