Aktualizace Konspektového schématu 2016
Původní znění
PK 1 - *Antropologie, etnografie
39 – Etnologie. Etnografie. Folklor
398 - Folklor
572 - Antropologie

PK 4 - *Ekonomické vědy, obchod
005.91/.92 - Kancelář

Změna

Zdůvodnění

39 – Kulturní antropologie. Etnologie.
Etnografie
398 – Folklor. Lidové tradice
572 – Fyzická antropologie

Změna slovního vyjádření; souvisí se zrušením notace
MDT 572.02…, kulturní antropologie přeřazena do 39;
Změna slovního vyjádření, rozšíření
Změna slovního vyjádření; souvisí se zrušením notace
MDT 572.02…, kulturní antropologie přeřazena do 39;

005.91/.92 – Vedení úřadu (kanceláře).
Spisová služba

Změna slovního vyjádření, rozšíření

908(437) – Vlastivěda Česka a Slovenska

Změna aplikace: nadále se bude se používat i pro
monografie, ne pouze pro periodika

78.011.26 – Populární hudba. Populární
písně. Populární taneční hudba
Zahrnuje vokální a instrumentální hudbu
z oblasti nonartificiální hudby od počátku
20. století do současnosti. Patří sem
taneční hudba, cíleně zábavná hudba a
písně, jazz, rock, folk, „dechovka“.
Nezahrnuje folklor.
Pro jazzové, rockové… opery a muzikály
použijte Konspekt 782

Nová, zahrnuje vokální i instrumentální; změna notace

PK 8 -*Historie a pomocné historické
vědy. Biografické studie

PK 9 -*Hudba

Text poznámky

78.03 – Vývojová období v dějinách hudby

78.03 – Hudební styly, vlivy, školy
780.6 – Hudební nástroje a příslušenství

Změna slovního vyjádření
Nová, hudební nástroje přeřazeny z 681 – Přesná
mechanika a přístroje

003 Systémy psaní a písma. Sémiotika
(obecně)

Změna slovního vyjádření

PK 12 -*2 - *Knihovnictví, informatika,
všeobecné, referenční literatura
027 - Univerzální knihovny. Veřejné
knihovny

027 - Univerzální knihovny. Veřejné
knihovny. Soukromé knihovny

Změna slovního vyjádření

PK 13 - *Matematika
519 – Kombinatorika. Teorie grafů.
Matematická statistika. Operační výzkum.
Matematické modelování

519.1/.8 - Kombinatorika. Teorie grafů.
Matematická statistika. Operační výzkum.
Matematické modelování

Oprava MDT; 519 neexistuje

159.96 – Zvláštní duševní stavy a procesy.
Hlubinná psychologie

Změna slovního vyjádření;

316.4/.7 Sociální interakce. Sociální
komunikace
Sociální psychologie. Sociální chování.
Sociální postoje. Mínění. Sociální role.
Sociální komunikace. Mediální
komunikace. Skupinové procesy. Vedení a
autorita. Sociální vztahy. Interpersonální

Změna slovního vyjádření, poznámky

PK 11 - *Jazyk, lingvistika, literární věda
003 Systémy psaní a písma

PK 17 - *Psychologie
159.96 – Zvláštní duševní stavy a procesy

18 - *Sociologie
316.4/.7 Sociální interakce

Poznámka

316.8 – Manželství a rodina. Sexuální
vztahy
PK 19 -* Technika, technologie,
inženýrství
647 – Domácí personál
681 – Přesná mechanika a přístroje.
Hudební nástroje

PK 22 -*Výchova a vzdělávání
371 – Školství (organizace)
373.5/.6 – Střední školy

vztahy.
316.36 – Manželství a rodina. Sexuální
vztahy

Změna notace MDT

64-051 - Domácí personál
681 – Přesná mechanika a přístroje

Změna notace MDT
Změna slovního vyjádření; hudební nástroje
přeřazeny z 681 – Přesná mechanika a přístroje do
nové SK

37.09 – Organizace výuky a vzdělávání
373.5 – Střední školy

Změna notace MDT i slovního vyjádření
Změna notace MDT

