
Nové formuláře 
 

• Nové formuláře - stručný přehled 
• Nový záznam 
 
• Autority – nové funkce ve formulářích 
• Vyhledávání a opravy autorit 
• Zápis nových autorit 
 



Nové formuláře 
MyASEP 

Po přihlášení se v MyASEP 
objeví nové položky v nabídce: 
 
Zpracování 
•Nový záznam  
•Aktuální rok sběru 
•Odeslané záznamy 
•Neodeslané záznamy 
 
Výstupy 
•Kontroly dat 
•Výstupy RIV 
 

Přehled záznamů 
•Záznamy ústavu v IPAC 
•Záznamy s PT 
•Záznamy NUŠL 
•Archiv 



Nové formuláře – horní lišta 
Stejná kontrola jako v 
klientu ve Výstupech 

Přidání 
plného textu Odeslat do IPAC Kopie záznamu Tisk Link zpět do 

MyASEP 

Vyhledání podle sysna Nový 
záznam 

Uložit 



Nové formuláře 
Nový záznam 

MyASEP – Nový záznam – Nový -  Vybrat formulář 

Výběr formuláře 



Nový záznam 

Povinné pole 

Zobrazovací formáty: 
Zkrácený 
Uživatelský 
Bib. Citace 
MARC 

Odkaz do 
Manuálu 

Výběr z autorit 



Výběr z autorit 

Výběr z 
autorit 



Autorské údaje 

Pokud autor 
není v rejstříku, 
zapíšeme ho do 
formuláře a 
autorita se 
vytvoří sama. 

+ -  
Přidání, 
smazání, 
posun 
autora 



Autority – oprava autorit 

Přístup z online katalogu (IPAC) - Přihlášení  - MyASEP 

Autority – oprava autorit nově přes formuláře 
 

• Rychlé opravy autorit a doplňování údajů, zápis 
nových autorit 

• Kontrola autorit 
• Klient – složitější opravy, spojování záznamů, 
přidání mazacích kódů, hromadné úpravy při změně 

oddělení 



Formuláře autorit 

Jak se dostat do formuláře autority: 
1. Z formuláře záznamu – Vybrat autoritu z 

rejstříku - Zobrazovací formát uživatelský – 
Lupa – Editace 

2. Vyhledáním – Zdroje:Autority – vyhledat – 
Editace 

3. Nový formulář pro zápis nové autority 



Autorské údaje 

Po zapsání 
autora přes 
formulář 
doplníme údaje: 
identifikátory, 
případně RČ 
apod. 
 
Zvolíme 
zobrazovací 
formát 
Uživatelský a 
přes ikonu lupy 
se proklikneme 
do autority, 
vybereme 
možnost 
Editovat 



Vyhledávání autorit 
možnosti 

Projekt: 
Číslo projektu 
Ústav 
Opravy: všichni 

Autor: 
Osobní jméno 
Pracoviště (zkratka např. MU-W) 
Opravy: vlastník záznamu 
Autory mimo AV mohou editovat všichni 

Spolupracující instituce: 
Název 
Zkratka 
Opravy: všichni 

Akce 
Název akce/konference 
 
Opravy: všichni 

Sborníky: 
Název sborníku 
ISSN a ISBN 
Opravy: vlastník záznamu 

Časopisy: 
Název periodika 
ISSN 
Opravy:pouze administrátor 



Vyhledání autority pracoviště 

Pracoviště: 
Vyhledání pouze podle sysna 
Báze : Autority 
Např.: p0000016 
Opravy: zpracovatel ústavu 
 

Nebo provést opravu v klientovi 



Opravy autorit 
Přístup k autoritám 

• Autor - zpracovatel může pracovat se všemi rodnými čísly svého 
pracoviště, ostatní rodná čísla jsou mu nepřístupná 

  (Mimoakademické autory může editovat každý) 

• Pracoviště - může upravovat autoritu svého pracoviště 

• Sborníky - pokud autoritu založil 

 
• Konference, projekty, spolupracující instituce – 

všichni uživatelé všechno 
 

• Periodika – pouze administrátor 

 



Databáze autorit v online katalogu 
přístup 

Jiný způsob vyhledání autorit 
Zdroje – Autority - Uložit 

Index pro 
vyhledání 



Báze autorit v IPAC - vyhledávání 

Můžete vyhledávat podle: 
 
Jména autora 
Pracoviště 
Systémového čísla 

Příklad dotazu: 
Pracoviště: KNAV-K 
Zobrazí se seznam všech 
autorit autorů ústavu 



Zápis nových autorit 
Nový – Báze Autority – vybrat formulář 



Autorské údaje 
výběr z rejstříku autorit 

Vyhledání podle 
pracoviště 

Navázané záznamy 

Všichni autoři 
z ústavu 



Autorské údaje 

Doplnění údajů, 
opravy – projeví se ve 
všech napojených 
záznamech 
(mimo oddělení – to 
ve starých záznamech 
zůstává nezměněné) 



Spolupracující instituce 

Spolupracující instituce 
Nepovinné, ale 
doporučujeme zapsat. 
Vyberte z rolety, 
případně zapište. 
Editovat mohou všichni 
zpracovatelé. 



Spolupracující instituce 
vyhledání 



Zdrojový dokument, konference 
novinky 

Tituly periodik vybíráme z rejstříku, 
pokud ještě není uveden, vyplníme 
potřebné údaje 

Rozlišujeme ISSN a eISSN 

Nově je možné uvést číslo PubMed 

Datum konference se vybírá z 
kalendáře – eliminace chybných 
zápisů 



Akce/konference 



Akce/konference 



Akce/konference 

Autorita 
Akce/konference 
 



Projekty 

Projekty 
Poskytovatel CEP 
Poskytovatel ostatní 
Projekty EC 
 



Projekty 

U projektů 
není ikona 
lupy 
Vyhledání je 
možné pouze 
podle 
systémového 
čísla v bázi 
autorit 



Projekty 



Projekty 

Po vyhledání 
zvolíme formát 
MARC a získáme 
systémové číslo 
autority projektu 



Projekty 

Při změně 
autority 
projektu je 
potřeba 
znovu vložit 
projekt do 
záznamu 
- Změna se 
neprojeví v 
záznamech 
automaticky 
 



Autorita časopisu 
 

opravuje jen KNAV 
Požádejte o opravu 
arl@lib.cas.cz 



Sborník 

Vyhledání 
autority z 
rejstříku a 
dotažení do 
záznamu 



Sborník 
 

Vyhledání přes 
Uživatelský 
formát - Lupu 



Sborník 



 
 
 
 

Děkuji za pozornost 
 
 
 
 
 

dotazy na: arl@lib.cas.cz 
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