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stav v datech  

aktuální počet dokumentů cca 1 644 
000 

veřejný 601 668  

interní 663 126  

vyhrazený 373 955 

pro státní správu 978 921 

import digitalizovaných dokumentů z 
projektu Digitalizace fondů NPÚ 
516365 celkem 

 



nové atributy pro omezení přístupu 

veřejný – interní – vyhrazený 

vyhrazený přístup – je určen pro pracovníky, kteří mají oprávnění k movitým 
památkám, zaměstnance NPÚ i úředníky, v PK odpovídá atributu M (pro omezení 
přístupu) – atribut neznamená ale, že jde o movitou památku (některé movité 
památky jsou veřejně dostupné a jedná se i o movité součásti nemovitosti) 

Pro státní správu– umožňuje zpřístupnit nebo omezit přístup externích uživatelů 
(úředníků) k interním dokumentům. U dokumentů movitých památek 
(vyhrazený přístup) byl nastaven na „ano“. 

defaultní nastavení je na interní proto, aby se omylem nezveřejnily dokumenty, 
které nemají být veřejné 

pozor, i při použití funkce Přidat jako se nastavení změní na interní! – je nutno 
vždy všechna pole před vložením kontrolovat a rovněž vložený dokument 
zkontrolovat 

 



nové atributy – co vidí úředník? 

Atributy dokumentu Role uživatele Dokument viditelný? 

Přístup Pro úřední potřebu Role „Urednici“ Role „Vyhrazene“ 

Interní ANO ANO ANO ANO 

Interní ANO ANO NE ANO 

Interní ANO NE ANO NE 

Interní ANO NE NE NE 

Interní NE ANO ANO NE 

Interní NE ANO NE NE 

Interní NE NE ANO NE 

Interní NE NE NE NE 

Vyhrazený ANO ANO ANO ANO 

Vyhrazený ANO ANO NE NE 

Vyhrazený ANO NE ANO ANO 

Vyhrazený ANO NE NE NE 

Vyhrazený NE ANO ANO NE 

Vyhrazený NE ANO NE NE 

Vyhrazený NE NE ANO ANO 

Vyhrazený NE NE NE NE 



import digitalizátů 

stále probíhá import digitalizovaných dokumentů ÚSKP, které 
digitalizovalo sdružení Handicap v roce 2015 – v roce 2022 
importovány pro movité památky v počtu 60 348 

• fotografie ÚSKP 

• doplňkové listy staré 

• evidenční listy staré 

• evidenční listy nové 

kromě hromadného vložení kolegové z oddělení evidence movitých 
památek vkládají dokumenty, které se nepodařilo vložit hromadně 

(filtr – událost Digitalizace fondů NPÚ, projekt IOP reg. č. 
CZ.1.06/1.1.00/17.09397, autor digit. dok. Sdružení Handicap vdi a 
WAY UP s.r.o. – pozor , u mnoho dokumentů jsou tyto atributy chybně 
v důsledku nesprávného použití funkce Přidat jako) 

 

 



import digitalizátů a dalších dokumentů 

u digitalizovaných dokumentů typu 
fotografie proběhl převod vlastnictví 
záznamu na lokální správce MIS (Mgr. 
Krupičková)  – podle tabulky v příloze ve 
znalostní bázi v sekci MIS zde 
https://intranet.npu.cz/znalostni-baze/-
/wiki/12010/Hromadn%C3%A1+zm%C4%9B
na+vlastn%C3%ADka+-
+v%C3%BDb%C4%9Br+okresu  

migrace ODAN (obrazová dokumentace 
archeologických nalezišť) mají Událost 
migrace ODAN 2015 – 11 584 dokumentů, z 
toho jen  709 má vazbu na prvek 
památkového katalogu – mají vazbu na 
ISAD  9956 

 



import digitalizátů a dalších dokumentů 

dokumenty „bez lokalizace“ 
– většinou migrace z Art 
Guardu (ISO) – zjevně nebyla 
dobře promyšlena a vyplnění 
atributů je až kuriózní 

256422 záznamů 

jak řešit??? 



změna vlastníka záznamu  

Jméno Pracoviště E-mail Pozice Převod fotografií z digitalizace 

Irena Blažková GnŘ blazkova.irena@npu.cz pracovník památkové péče 

Svatava Hausknechtová Podrazilová GnŘ podrazilova.svatava@npu.cz pracovník památkové péče 

Jiří Syrový GnŘ syrovy.jiri@npu.cz pracovník památkové péče 

Tomáš Brož ÚOP Ústí nad Labem broz.tomas@npu.cz vedoucí odboru 

Hana Vesela ÚOP Ústí nad Labem vesela.hana2@npu.cz vedoucí oddělení X 

Alena Houdková ÚOP Ústí nad Labem houdkova.alena@npu.cz památkářka 

Dalibor Buršík ÚOP v Olomouci bursik.dalibor@npu.cz vedoucí odboru 

Radim Richter ÚOP v Olomouci richter.radim@npu.cz památkář X 

Petr Dvořák ÚOP v Kroměříži dvorak.petr@npu.cz pracovník památkové péče - GIS, MIS X 

Lenka Lišková ÚOP v Plzni liskova.lenka@npu.cz památkářka X 

Helena Lukešová ÚOP v Brně lukesova.helena@npu.cz pracovník památkové péče X 

Karel Sklenář ÚOP v Brně sklenar.karel@npu.cz vedoucí oddělení - GIS, MIS 

Pavel Maren ÚOP v Ostravě maren.pavel@npu.cz pracovník památkové péče - GIS, MIS X 

Ivan Minář ÚOP Středních Čech minar.ivan@npu.cz památkář X 

Hana Prixová Dvorská ÚOP Středních Čech prixova.hana@npu.cz vedoucí oddělení 

Vratislav Nový ÚOP v Praze novy.vratislav@npu.cz památkář - MIS X 

Přemysl Havlík ÚOP v Praze havlik.premysl@npu.cz památkář - MIS 

Ladislav Bartoš ÚOP v Praze bartos.ladislav@npu.cz vedoucí oddělení 

Marek Pacák ÚOP v Josefově pacak.marek@npu.cz pracovník památkové péče X 

Romana Divišová ÚOP v Josefově divisova.romana@npu.cz pracovník dokumentačních fondů 

Karel Provazník ÚOP v Pardubicích provaznik.karel@npu.cz vedoucí odboru X 

Jana Pochmanová ÚOP v Pardubicích pochmanova.jana@npu.cz pracovník dokumentačních fondů 

Lukáš Smola ÚOP v Lokti smola.lukas@npu.cz vedoucí odboru X 

Petr Stejskal ÚOP v Telči stejskal.petr@npu.cz vedoucí oddělení X 

Vladimír Vrabec ÚOP v Liberci vrabec.vladimir@npu.cz vedoucí oddělení X 

Miroslav Pikous ÚOP v ČB pikous.miroslav@npu.cz památkář - GIS, MIS X 
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typ/druh dokumentu 

úprava slovníku v Codebooku podle požadavků ze strany pracovní komise pro 
Tritius, což se projevilo i v MIS – musely být proto provedeny i drobné úpravy v 
datech, které spočívaly většinou spíše v opravě chyb Typ/druh dokumentu se 
týká originálu dokumentu, nikoli jeho digitálního zpracování (např. reprofoto) 

 

MIS 

Codebook 



metodické poznámky 

datum pořízení fotografie je automaticky doplněno z EXIF – stále mnoho 
editorů neví a vyplňuje ručně, je však třeba po vložení ověřit, že konkrétní 
fotografie má EXIF v takové podobě, že se datum automaticky načte 

licence – při použití Přidat jako je nutno licenci zvolit – nejčastěji licenci CC BY-
NC-ND 4.0 - licence Creative Commons Uveďte autora – Neužívejte komerčně – 
Nezpracovávejte, která byla stanovena pro zaměstnanecká autorská díla v NPÚ 
(zejména fotografie). Držitelem je v takovém případě Národní památkový ústav. 

naopak při novém vložení je CC BY-NC-ND 4.0 je defaultně nastavena a je nutno 
ji vyměnit, pokud jde o dílo, které licenci nepodléhá = úřední dílo, volné dílo 
nebo je to dílo vytvořené mimo NPÚ 

Název dokumentu – u běžné fotografie v podstatě duplikuje Popis, je relevatní 
hlavně u dokumentů s vazbou na Tritius 

při použití funkce „Přidat jako“ pečlivě  zkontrolovat všechna  pole , hlavně u 
prvního dokumentu k určitému objektu, pak už lze jen měnit atributy, jako je 
Popis a Záběr 

 



role lokálního správce MIS 

role lokálního správce MIS:  

• měl by aktivně v pravidelných časových intervalech kontrolovat, jaké 
dokumenty jsou vkládány a zejména nové editory metodicky usměrňovat, 
upozorňovat na chyby 

• měl by pomocí různých způsobů filtrování aktivně vyhledávat nesrovnalosti a 
usilovat o nápravu – k tomu nabízíme spolupráci při hromadných opravách či 
obohacování dat – vždy je nutno posoudit, jestli je efektivnější provést 
hromadnou úpravu nebo ruční opravu 

• měl by zajistiti proškolení nových zaměstnanců pro vkládání do MIS – kolegyně 
Krupičková připravila videa s návody , které najdete ve znalostní bázi zde 
https://intranet.npu.cz/znalostni-baze/-
/wiki/V%C3%BDchoz%C3%AD+Wiki/Videa+s+n%C3%A1vody+na+vkl%C3%A1d%
C3%A1n%C3%AD+dokument%C5%AF 

 



uživatelská klíčová slova 

uživatelská klíčová slova – budou nadále ponechána volnému použití editorů, 
ale znamená to, že jejich použití pro hledání je velmi omezené, prakticky jen na 
toho editora, který klíčové slovo využil, alternativou by byla řízená uživatelská 
klíčová slova tak, je mají knihovny: k tomu je nutná značná pracovní kapacita a 
vytvořený schvalovací systém , který by dovolil použití až po schválení 
redaktorem. Zároveň by byla nutná metodická pravidla pro vytváření  klíčových 
slov. 

Stejný problém s klíčovými slovy řeší i Tritius, v Tritiu již od uživatelských upustili 
– ponechají je, ale nebudou dále přidávat a nebudou se dále synchronizovat do 
MIS – ověřit 

z Tritia se do MIS budou i nadále (bez možnosti editace na straně MIS) 
synchronizovat tyto údaje: Název dokumentu, Územní identifikace, Datum 
vzniku, Autor originálu z Tritia (resp. nově Původce z Tritia), Inventární číslo, 
Propojení s aplikacemi ?? 



plánované úpravy funkční 

přeskupení polí v detailu dokumentu tak, aby tvořily logické celky, zejména ty, 
týkající se licence a dalšího použití dokumentu 

zneplatnění dokumentu – nyní je tlačítko viditelné jen po odpojení vazeb, mělo 
být viditelné, ale nedovolit zneplatnění, pokud vazby nejsou odpojeny (hláška)  

sjednocení terminologie – především definiční a přírůstkové body jsou nazývány 
několika způsoby v různých aplikacích, ale i ve stejné aplikaci 

generování citace pro použití dokumentu 

otázka rozvoje úprav funkce vkládání prostřednictvím Zoneru – v současné 
podobě funkce není zřejmě využívána, pokud by ale byla rozšířena, mohlo by být 
vkládání přes Zoner výhodné 

 

 



plánované úpravy v datech 

odpojení vazeb na MonumIS/MonumNet ( cca 110 000 záznamů) – část již 
odpojena – tam, kde byla vazba na Katalog, dále je nutno vymezit pravidla pro 
přepojení přes DB/PB 

přidání vazeb u dalších dokumentů přes def. a přír. body, kde by to možné (podle 
typu dokument, především u fotografií) 

nevhodný autor „ISO B“ – přemístiti do pole Událost a Úložiště, opravit úložiště 
na Národní památkový ústav 

doplnění licencí u stávajících dokumentů, kde je „neurčena“ 

analýza, zda by bylo možné opravit nadbytečné události Digitalizace fondů NPÚ, 
projekt IOP reg. č. CZ.1.06/1.1.00/17.09397 



blazkova.irena@npu.cz 

děkuji za pozornost 


