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Monitoring 

Postup editace monitoring se výrazně zjednodušil, máme nyní jen seznam karet stavu navázaných 
na prvek, nikoli na právní stav. To umožní monitorovat i nechráněné objekty, ale hlavně evidovat 
stav po jednotlivých objektech, ne po celých areálech a souborech památek - v ohrožených 
památkách se již nyní neobjeví hrad Křivoklát, ale jen skutečně ohrožený objekt – bollwerk – tedy 
pokud bude prvek veřejný, což není.  

Karta se vytvoří tlačítkem na prvku 4 Nová karta stavu                              , povinné je datum, typ 
karty,  

Zpracovatel by měl být povinný, ale zatím není – problém doplnění u dřívějších záznamů. 
Zpracovatele proto u nových záznamů vždy uvádět! Karta se uloží. 

Pak je možno vygenerovat tlačítkem 1 Generování celou kartu s předměty hodnocení, 
tlačítkem 2 Zadání hodnocení přidávat hodnocení k jednotlivým předmětům hodnocení. 

Výsledný stupeň stavu prvku se zvolí ze slovníku a uloží. 

Tlačítkem 3 Výsledek do prvku se přenese hodnocení na kartu prvku, tlačítkem 4 Prvek se 
vrátíme zpět do karty prvku  a můžeme zkontrolovat, že vše proběhlo v pořádku. 

 



Karta stavu prvku – založení karty 



Karta stavu prvku – předměty hodnocení - 1 

1 – generování předmětů hodnocení 



Karta stavu prvku – zadání hodnocení - 2 



Karta stavu prvku – výsledný stupeň stavu - 3 

po vyhodnocení stavu jednotlivých částí  (předmětů hodnocení) zpracovatel určí výsledný stupeň 
stavu a přenese ho tlačítkem 3 Výsledek do prvku do karty prvku 



Ohrožené a obnovené památkové objekty 

Prvky jsou do seznamu ohrožených památek a obnovených památek v PK zařazeny 
automaticky na základě stupně fyzického stavu: 

Ohrožené = Fyzický stav/Stupeň stavu je 4 nebo 5 

Obnovené = Fyzický stav/Stupeň stavu 4 nebo 5 se změnil na 1 nebo 2 

Stupeň stavu se zadává buď přímou editací nebo se přenáší z karty monitoringu tlačítkem 
Výsledek do prvku.  

Systém porovnává jen poslední dva stupně stavu prvku! Pokud bude opakovaně zanesen stav 
1 nebo 2, už se objekt nezařadí do Obnovených. U Obnovených je dále podmínka, že od 
posledního datumu stavu uplynulo méně než 5 let. 

Mezi ohroženými i obnovenými památkami mohou být interně vedeny i nechráněné objekty, 
avšak do veřejného seznamu se nedostanou. 

Mezi ohroženými a obnovenými mohou být i areály, nelze k nim však zavést kartu stavu, lze 
jen na kartě prvku určit fyzický stav. Areály by se takto měly označit pouze v případě, že celý 
areál je ohrožen/obnoven, jinak by na seznamu ohrožených/obnovených měly být jen 
jednotlivé objekty. 

Prvek musí být veřejný, aby byl vidět i ve veřejném PK. 

 



Autorizace odborné části  

Nově je umožněno zadávat dvojici údajů Zpracovatel – Datum zpracování opakovaně, v záložce 
Popisné údaje nová podzáložka Autorizace odborné části. Autorizace by se měla zaznamenat vždy 
při založení prvku a dále v případě, že další zpracovatel upraví odbornou část záznamu, např. 
doplní anotaci, popis, sloh, dataci, autora – nikoli když opraví gramatickou nebo stylistickou 
chybu, připojí fotografie (u fotografie je její autor uveden), přenese dataci a autora z migrace do 
správného pole, provede monitoring (u monitoringu je zpracovatel uveden na kartě) apod. 

Migrované záznamy jsou zachovány v záložce Migrace, z nich extrahovaní zpracovatelé a datumy 
zpracování jsou částečně hromadně doplněny a propojeny na slovník Subjetky v Codebooku , 
ještě se na tom pracuje. Zatím se kolegovi Škaloudovi podařilo vypořádat něco přes 200 
nejfrekventovanějších záznamů z řádově 6000 typů záznamů, které se v PK vyskytují. Tyto 
vypořádané záznamy pokrývají cca 120 000 prvků z asi 150 000 prvků, které mají zpracovatele.  

 



Literatura a prameny – úpravy 1 

Byly rozšířeny strukturované údaje a rozlišeny podle toho, zde jde o literaturu nebo pramen. 
Rozšířily se zároveň údaje, které se natahují webovými službami z Tritia, což umožnilo, že se 
automaticky generuje citace, pokud jsou literatura či pramen navázy na na záznam v Tritiu. 

Typ zdroje L nebo P musí být vyplněn pro správné generování citace – podle toho se generuje 
odlišný typ citace. U zdrojů z Tritia je zdroj automaticky zařazen dle tabulky: 

 

 

 

 

 

 

Literatura a prameny se zobrazují ve veřejném Katalogu, pokud je zatrženo pole Významný 
zdroj/Veřejný. Mělo by být zatrženo defaultně (ale zatím není) již při vytváření záznamu jak 
ručně, tak z Tritia.  

Nově se zobrazí i odkazy na elektronické zdroje. 

 

Fond Popis L/P 

PE OK Periodika L 

KN OK Monografie L 

AN OK Články L 
SD OK Speciální dokumenty P 

ST OK Staré tisky P 
DP OK Studentské práce P 

Fond Popis L/P 
PD plánová dokumentace P 
MP mapy a plány území P 
PP průzkumy, posudky, zprávy P 
RZ restaurátorská dokumentace (restaurátorská 

zpráva, záměr, průzkum, posudek) 
P 

AZ archeologické výzkumy, posudky, zprávy P 
IK ikonografická dokumentace P 
FO fotografická dokumentace P 
AU audiovizuální dokumentace P 



Literatura a prameny – úpravy 2 

Do pole citace je možno nadále zapisovat bez vyplnění strukturovaných údajů ve slovníku, 
správný postup je ale použití slovníku v PK! Vytvořením záznamu ve slovníku je možno tutéž 
literaturu použít víckrát u různých prvků, omezí se duplicitní záznamy.  

Úprava verze 1.6 není dosud dokončena, všechny záznamy budou hromadně označeny jako 
Významný zdroj/Veřejný. Mělo by být hromadně nastaveno L/P (literatura/ pramen) a 
vygenerována citace tam, kde není. (Zde bude problém - asi 4000 záznamů nemá typ zdroje a 
není z Tritia, pravděpodobně bude muset být doplněno ručně do tabulky.)  

Všechna dosavadní literatura/prameny budou veřejné, lze je ručně zneveřejnit. 

 

 



Literatura a prameny – editace 1 

otevře interní 
slovník  
Katalogu 

načte údaje 
 z Tritia 

atributy pro  
pramen 



Literatura a prameny – editace 2 

postup editace 

1) vyhledat, zda literatura/pramen je ve veřejném katalogu Odborné knihovny a 
dokumentační fondy (Carmen) https://iispp.npu.cz/carmen/ (v interním Tritiu má jen 
málokdo oprávnění, mimto je nutno hledat zvlášť v každém ÚOP) – pokud ano, použít 
identifikátor Tritia z adresního řádku – automaticky se vygeneruje se citace, nutno obnovit 
záznam (refresh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

identiifkátor Tritia 

https://iispp.npu.cz/carmen/
https://iispp.npu.cz/carmen/


Literatura a prameny – editace 3 

2) pokud literatura/pramen není v Tritiu, vyhledat je v interním slovníku Katalogu – pole název s 
ikonou slovníku 

3) pokud není ani v interním slovníku PK, vytvořit nový záznam v okně slovníku (ikona „zelené 
+“             ) a tento šipkou přenést k prvku 

4) přes ikonu „dvě modré šipečky“         v menu  lze vygenerovat citaci (pozor, objeví se až po 
znovunačtení  - refreshi         ) 

 



Literatura a prameny – editace 4 – slovník v PK 



Literatura a prameny – editace 4 – autor ze slovníku 
Subjekty 

uložit autora zeleným zatržítkem, pomocí refresh se autor objeví v citaci ve slovníku, pomocí šipky se vloží  
záznam ze slovníku k prvku 



Literatura a prameny – editace 5 



Přírůstky a úbytky ochrany 

přírůstky a úbytky v interním PK lze hledat pomocí běžného filtru 



Přírůstky a úbytky ochrany 

ve veřejném PK lze vyhledat v ÚSKP v rozšířeném vyhledávání po zadání typu ochrany, např. 
dlaždice Kulturní památky 



blazkova.irena@npu.cz 

děkuji za pozornost 


