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Zpracování výsledků vědy a výzkumu - předpisy
Příkaz generální ředitelky č. XV/2014 ( https://intranet.npu.cz/dms//doc/file/291012 )upravující přístup k vědeckým informacím
Příkaz generální ředitelky č. XIV/2009 (https://intranet.npu.cz/dms//doc/file/287879) k vydání Směrnice pro provoz Metainformačního
systému Národního památkového ústavu č. V/2009
https://intranet.npu.cz/dms/-/doc/file/293911
Zavazuje řešitele projektů financovaných z veřejných zdrojů (včetně DKRVO
a NAKI) ke zpřístupnění výsledků výzkumu prostřednictvím MIS a IISPP
Předpisy nebyly po spuštění Památkového katalogu v prosinci 2015
aktualizovány, avšak princip začlenění výstupů do IISPP je stále platný – PK
umožňuje uchovávat a zpřístupňovat vědecká data databázovým
způsobem, aniž by bylo nutno vytvářet samostatné katalogové listy či jiné
formuláře nebo pomocné tabulky (Google) a aniž by bylo potřeba vkládat
katalogové listy do MIS

Návody
návod na vytváření prostorové identifikace a vazeb na dokumentaci v MIS v
Památkovém katalogu z roku 2016 od arch. Syrových
(https://intranet.npu.cz/dms/-/doc/file/454161)
pokyny k ukládání do MIS jsou i v příloze k výše uvedenému příkazu č.
XV/2014 (https://intranet.npu.cz/dms/-/doc/file/293911)
postup pro vytváření specializovaných map (k roku 2014)
(https://docs.google.com/document/d/1f0YOHZN4-HoV3wK1J0zR_jWKReLQnb2Pncg-oVxt7o/pub(
spolupráce s jinou institucí či jednotlivci není překážkou ukládání do IISPP –
je ale nutno mít smluvně ošetřen souhlas spolupracovníků s uložením a
zveřejněním výsledku v IISPP. Spolupracovníci pak mohou mít přístup do
Památkového katalogu a ostatních částí IISPP, případně využívat mapy
formou webových služeb ve svých vlastních systémech.

Výhody IISPP
 trvalá udržitelnost (nebude vyžadovat
zvláštní financování po skončení projektu)
 synergické působení s dřívějšími projekty
VaV a běžnou statutární činností
 okamžité využití výsledků pro běžnou
agendu
 možnost okamžitého zveřejnění,
dostupnost výsledků pro širokou veřejnost
(záznamy Památkového katalogu např.
vyhledává Google, Wikipedie odkazuje na
kulturní památky)
 možnosti databáze pro vyhodnocení
poznatků v interním PK

 sledování postupu prací na úkolu on line

Specializované mapy s odborným obsahem
specializované mapy nebude nadále možné vytvářet mimo IISPP – není
technicky ani kapacitně ani finančně zvládnutelné udržovat další systémy
(např. nové verze prohlížečů starší aplikace neotevřou),
ani ArcGIS Online není systémovým řešením
odd. GIS nemůže zpracovávat mapy
z externích zdrojů – excelové tabulky,
cloudová úložiště fotografií nebo

katalogových listů apod.
dokumentace musí být uložena

v MIS a Památkovém katalogu

viz https://geoportal.npu.cz/web/MapApplication

Příklad prezentace výstupu
veřejný Památkový katalog
http://pamatkovykatalog.cz/
>rozšíření hledání >Tématické
soupisy >Název tématického okruhu

Tématický okruh Věžové vodojemy
http://pamatkovykatalog.cz/?mode
=parametric&addedSince=%2A%2A-%2A&addedTill=%2A-%2A%2A&revokedSince=%2A-%2A%2A&revokedTill=%2A-%2A%2A&topics=1&topicsProtectionTy
pe=4&presenter=ElementsResults
Geoportál NPÚ
https://geoportal.npu.cz/web
a mapa Věžové vodojemy
https://geoportal.npu.cz/webappb
uilder/apps/2/

odkazy z odborné mapy do dalších částí IISPP
z odborné mapy lze otevřít
záznam ve veřejném i
interním PK, všechny
připojené dokumenty v
MIS (nelze zatím z
veřejného PK vstoupit do
odborné mapy, ale i to je
možnost budoucího
rozvoje)

Katalog – atributy pro vědu a výzkum
 Specializace
 Tématický
okruh
 Úkol VV

Zásadní požadavek:
vyplnit pole Úkol vědy a
výzkumu – úkol musí mít
kód ve slovníku

správcem slovníku Věda a výzkum je Mgr. Stádníková

Katalog – další atributy (nejen) pro vědu a výzkum
Zpracovatel a datum
zpracování – bude
upraveno ve verzi 1.6

Zpracovatele a datum uvést, pouze
pokud založil, změnil či doplnil
odborný popis: název, popisné údaje
(zejména dataci, slohové, autorské a
časové určení, dějiny, historický vývoj,
popis..), hodnocení. Zpracovatel pak
zodpovídá i za základní správnost a
aktuálnost záznamu danému datu.

Katalog – další atributy (nejen) pro vědu a výzkum
Typ prvku – základní
typologické třídění - je
uveden u většiny záznamů,
je třeba ho vždy uvést,
úprava slovníku podle
požadavků je možná

konsolidace slovníku –
vodohospodářské stavbyumožní vyhledávání podle
nadřazených výrazů –
funguje ve veřejném
Katalogu, záměr stejné
vyhledávání i pro interní PK
požadavky na úpravu v
Codebooku: abecední
řazení pojmů; ikona pro
pojmy, které mají
synonyma; vypuštění pole
Rod; návrat do rozvinuté
hierarchie při editaci

oprávnění k editaci, územní příslušnost
každý editor může založit nový prvek, je vlastníkem záznamu a má možnost
ho kdykoli editovat (pozor – je zde nesrovnalost, pokud se záznam vytvoří
kopií, zkopíruje se i vlastník, ale je ho možno změnit)
pokud je zkoumán již existující prvek, chráněný či nechráněný, vlastněný
někým jiným, lze jej editovat ve schvalovacím režimu a předat ke schválení
redaktorovi v příslušném kraji nebo redaktorovi specializace (odbornému
správci dané specializace)
územní příslušnost se zadává podle lokalizace objektu, nikoli podle
lokalizace autora záznamu (kromě památek v zahraničí - tedy žádný záznam
nebude mít územní příslušnost GnŘ)

Kde najít radu pro editaci v Památkovém katalogu
1) přímo v Památkovém katalogu: Nápověda/Příručky v horní
liště (pozor – nejsou aktualizovány)

2) v Intranetu: Znalostní báze –
https://intranet.npu.cz/znalostni-baze (např. obsah polí)
3) u zástupce pro Památkový katalog

na každém ÚOP (krajský redaktor)
4) GnŘ: správce Památkového katalogu
Ing. Irena Blažková
mail blazkova.irena@npu.cz
nebo telefon 602794063

+ možnost školení řešitelů úkolu

Kde najít radu pro vývoj specializované mapy
konzultace specializované mapy již ve fázi záměru: odborný
správce GIS Ing. arch. Zuzana Syrová
technické zajištění publikace map na geoportálu: Ing. Šimon
Eismann

Děkuji za pozornost

Irena Blažková
NPÚ, generální ředitelství, oddělení památkové
informatiky a odborných informačních systémů
blazkova.irena@npu.cz

