
 
 
 

 
Zápis z 8. zasedání  

Rady pro koordinaci Polytematického strukturovaného hesláře 
(PSH) ze dne 11.12. 2006 

 

Přítomni:  

Ing. M. Svoboda (ředitel STK, předseda Rady), B. Ševčíková (tajemník Rady), Bc. L. Skolková, Mgr. 
Š. Žižková, M. Píšková (všichni STK), Mgr. M. Balíková (NK ČR), Mgr. M. Machytková (ČVUT) – 
zastoupena Bc. T. Macháčkovou, Ing. M. Nič, PhD. (VŠCHT) 

Hosté:  

Mgr. R. Římanová (STK) 

Omluveni:  

Mgr. J. Schwarz, PhDr. A. Stöcklová (oba ÚISK FF UK) 

 
 

� Poradu zahájil ing. M. Svoboda, ředitel STK. Přivítal všechny přítomné a upozornil 
na nové personální obsazení referátu PSH. Od počátku letošního roku působí 
v referátu PSH L. Skolková, od dubna pak B. Ševčíková. Na zasedání byly proto 
prezentovány výsledky činnosti za rok 2006 a zejména plán činnosti na rok 2007. 

� Na začátku byla představena nová verze hesláře 2.1 a byl popsán průběh 
rozsáhlých oprav. Většinou se jednalo o nešetrně vyřazená hesla. Ta byla 
v průběhu oprav znovu přidána do hesláře, nejčastěji jako nepreferovaný termín 
k existujícím heslům. Při provádění oprav bylo využito konzultací s dr. M. Píškovou 
z referátu správy autorit a věcného popisu v STK. Bylo konstatováno, že po 
ukončení oprav bude nutné provést aktualizaci metodiky správy hesláře 
(a vytvořit samostatnou metodiku pro praktickou indexaci pomocí hesel PSH) 
a důsledně ji při práci s heslářem dodržovat. 

� B. Ševčíková dále přiblížila převod hesláře do nového systému Aleph: Bylo nutné 
vytvořit formulář polí ve formátu MARC 21 pro převod záznamů z dosavadního 
formátu UNIMARC. Problémy nastaly v oblasti identifikátorů záznamů (nově byl 
zaveden stálý identifikátor záznamů ve tvaru PSHxxxxxx, kde x jsou číslice), 
editace hesel a zobrazení původní stromové struktury. V řešení těchto dvou 
problémů budeme pokračovat ještě v průběhu příštího roku. Pozitivní skutečností 
je, že software Aleph umožňuje tvorbu autoritní databáze, export dat v různých 
formátech a prostřednictvím protokolu Z39.50. 

� V průběhu roku probíhala propagace PSH na různých konferencích: MEDSOFT 
2006, INFORUM 2006 a Knihovny současnosti 2006.  

� Heslář byl za poslední rok předán do čtyř knihoven (viz blíže prezentace dostupná 
ke stažení na adrese http://www.stk.cz/psh/rada2006.pdf). Díky účasti na 
konferencích byla navázána spolupráce s dalšími knihovnami a potenciálními 
zájemci o heslář (včetně např. dr. Henryka Hollendera z Polska). Na základě 
telefonického průzkumu bylo zjištěno, že v současné době heslář aktivně využívá 
20 knihoven. 

� L. Skolková a B. Ševčíková dále informovaly o svém zapojení do činností 
souvisejících s analýzou dosavadního a návrhem nového webu STK. 
Předpokládaným výsledkem je mj. optimalizace internetové prezentace a zlepšení 
nalezitelnosti informací o hesláři. 

http://www.stk.cz/psh/rada2006.pdf


 
 
 

� V červnu 2006 proběhla první schůzka s mgr. Balíkovou a byla navázána užší 
spolupráce s Oddělením věcných autorit a věcného zpracování NK ČR. Doposud 
probíhají diskuze o řadě témat (kvalifikátory, Aleph, pole a podpole MARC21 
a stanovení pravidel vzájemné spolupráce). Nyní je navíc připravováno propojení 
PSH a věcných autorit NK ČR, prostřednictvím kterých budou hesla PSH 
obohacena o třídníky MDT. Nová hesla budou dále tvořena výhradně v souladu 
s NK ČR. 

� Na zasedání byl prezentován návrh na zlepšení komunikace referátu PSH s Radou 
pro koordinaci PSH v období mezi jednotlivými zasedáními. Rada schválila 
zavedeni elektronické konference radapsh@stk.cz a souhlasí také se zvaním hostů 
z jiných knihoven z celé republiky na další setkání. 

� Rada pro koordinaci PSH souhlasí s následujícím plánem činnosti referátu PSH na 
rok 2007: 

• v lednu 2007 předání seznamu všech polí 150 z hesláře PSH do NK ČR; 
• testování editace v Aleph; 
• převedení PSH do formy autoritní databáze; 
• kontaktování dalších knihoven včetně speciálně technických knihoven; 
• publikace aktualit o PSH na webu; 
• vytvoření strategii distribuce (nabídka, logo, srozumitelné představení 

hesláře). 

� V závěru jsme představily naše diplomové práce. L. Skolková pracuje na práci 
nazvané Polytematický strukturovaný heslář. Vedoucím práce je Ing. Miloslav Nič, 
PhD., z VŠCHT. B. Ševčíková se zabývá tématem věcného pořádání šedé 
literatury. Vedení práce se ujal mgr. Josef Schwarz z ÚISK FF UK. 

� V následné diskuzi bylo navrženo: 
• vždy vysvětlovat zkratka „PSH“, aby byl heslář lépe srozumitelný 

uživatelům; 
• rozvinout spolupráci s českou Wikipedií; 
• požádat uživatele hesláře o poskytnutí seznamu volně tvořených 

klíčových slov za účelem obohacení PSH, a to v rámci smluvně 
stanovené kooperace; 

• rozšířit dovednosti B. Ševčíkové a L. Skolkové v oblasti práce 
s technologií XML (Relax); 

• spolupracovat s oddělením věcných autorit NK ČR na sjednocování 
heslářů a tvorbě jejich stromové struktury. 

 
Závěry: 
 
Rada pro koordinaci PSH přijímá novou verzi PSH 2.1. 
Rada schvaluje zavedení elektronické konference radapsh@stk.cz pro zlepšení vzájemné 
komunikace. 
Rada souhlasí také se zvaním hostů z jiných knihoven z celé republiky na další setkání. 
Rada doporučuje dodržet stanovený plán na rok 2007. 

 
Zapsala: Barbora Ševčíková, 12. 12. 2006 
 
Četl: Ing. M. Svoboda                   


