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Kulturní dědictví evropských zemí zahrnuje hmotné i nehmotné 
kulturní dědictví, nemovité i movité kulturní památky, muzea a 
sbírky, knihovny a archivy včetně fotografických, 
kinematografických a zvukových archivů, archeologické 
památky, architektonické památky, industriální památky, soubory 
kulturních a přírodních objektů, kulturní krajinu a další 
památkové lokality.

Industriální dědictví je tvořeno pozůstatky industriální kultury, které 
mají historickou, technologickou, sociální, architektonickou nebo 
vědeckou hodnotu.

• Společenské vnímání industriálního dědictví v ČR
• Ústřední registr 2008 objektů předindustriální období
• Ohrožení industriálního dědictví:

• Situování industriální památky
• Neprůhledné vlastnické vztahy
• Developerské záměry

• Propagace záchrany industriálního dědictví v ČR – mapování, 
dokumentace a medializace                                       [http://vcpd.cvut.cz]

… dědictví



Industriální 
památky

[STOKLASOVÁ]



Ukázka popisu industriální 
památky
Rolava (zaniklá obec)
Důl Sauersack



Muzea – ukázka popisu a zpřístupnění
Podsbírka: Militária
Vlastník: Pardubický kraj
Správce: RLM
Území: Litomyšl, Čechy….
Období: převážně 19.-20. stol.
Předměty: popis, volný text
********************************
Popis individuálního objektu

Předmět: puška lovecká
Datace:  2. čtvrtina 19. stol.
Autor: Suchy Franz
Místo vzniku: Benátky nad 
Jizerou
Inv.č.: 168-45



Archivy – ukázka popisu a zpřístupnění

Název fondu/sbírky:    Rodinný archiv toskánských Habsburků
Uloženo v archivu:      Národní archiv
Místo vzniku fondu/sbírky: Würzburg
Časový rozsah:                   1766-1915
Původce:                       Habsburkové toskánští (1737-1915); Petr Leopold; 
Ferdinand II.; Leopold I.; Toskánské zastupitelské úřady (1814-1873)

Tematický popis:      rodinné archivy, šlechta, rody šlechtické, 
monarchie, 
osvícenský absolutismus;, konstituční monarchie, dějiny novověku…



Popis a zpřístupnění archivní kulturní 
památky

Název AKP: Pamětní zakládací listina Národního divadla v Praze
Archivní soubor: Archiv Národního divadla, Praha
Archiv (místo uložení): Národní archiv
Datum prohlášení: 7. července 1977
Rozšířeno: Listina pamětní týkající se stavby Národního divadla v 
Praze a seznam osob a firem, které se na znovuzbudování divadla 
podílely, rok 1883
Datum rozšíření AKP: 16. prosinec 1986



Komplexní informační objekt
Čertova stěna: přírodní útvar, legenda, opera

 



Role paměťových institucí: uživatelsky 
vlídné vyhledávání informací
• Zprostředkují informace mezi tvůrci a příjemci informací
• Hrají důležitou roli v procesu komunikace
• Jejich role je opodstatněná, pokud těmto informacím dokáží 

přidat určitou významnou hodnotu; pokud hodnota není v určité 
oblasti významná, proces komunikace se obejde bez nich

• Názor institucí a názory uživatelů se však mohou lišit
• Omezená dokumentace, nevyhovující popis řady objektů
• Pouze názor knihovníka, kurátora, resp. specialisty, který objekt 

zařadil [KNOLL]

• Historická změna – knihovny poprvé ve své historii mají 
konkurenci ve svých základních funkcích: shromažďovat, 
uchovávat a zpřístupňovat tištěné dokumenty [RICHTER]

• 84% uživatelů začíná hledání informací k určitému tématu 
v internetových vyhledávačích, nejčastěji v Googlu 

• 1% uživatelů začíná na webových stránkách knihoven



• Konzistentní, kvalitní popis informačních objektů
• Dostupnost komplexních relevantních informací (z 

heterogenních informačních zdrojů) z jednoho místa
• Dynamické interaktivní prostředí
• Standardní počítačové rozhraní

• Řazení výsledků dotazu
• Nové navigační nástroje

• Vytvoření komplexního, kontextově bohatého, badatelského 
prostředí

• Dostupnost plných textů  
• Bezdrátový přístup k webu
• Zlepšená vizualizace artefaktů a sbírek [KNOLL]

Co tedy uživatelé požadují?



konkrétní objekt

časmísto

osoba

Obecný objekt

Informační objekt (informační artefakt) 
• Informace nebo skupina informací tvořících jednotný celek bez ohledu na 

typ nebo formát [KTD]
• Libovolný fragment skutečnosti, který se nachází ve vzájemném vztahu se 

subjektem a je pro něho zdrojem informací [INV]

Informační objekt – tři základní kategorie znaků vyjádřené prostřednictvím 
metadat

Charakter a obsah: informační objekt je pojímán jako celek, jeho vlastnosti, 
charakter a jeho obsah, co objekt obsahuje, z jakých dílčích prvků je 
sestaven (co?) = vnitřní znaky informačního objektu

Kontext: aspekty spojené s vytvořením objektu (kdo?, proč?, kdy?, jak?) = 
vnější znaky informačního objektu

Struktura: charakterizuje vztahy uvnitř nebo mezi informačními objekty – 
vnitřní i vnější znaky informačního objektu

Konzistentní, kvalitní popis informačních 
objektů



Vytvořit systém reprezentace a organizace poznání v paměťových 
institucích na bázi sémantické interoperability, tj. znalostní 
systém

Standardy, pravidla, formáty 
Soubory autoritních termínů
Konceptuální/sémantické modely
• Formální popis tj. schéma modelované reality
• Zjednodušený model světa
• Odraz skutečného (reálného nebo abstraktního) světa kolem 

nás
• Implementačně nezávislý, obecně aplikovatelný v jakémkoli 

technicko-programovém prostředí
Dva typy
• Entitně relační konceptuální model – ERM

• FRBR, FRAD, FRSAD
• Objektově  orientovaný model – OOM

• FRBROO, CIDOC CRM

Jak na to



Základní prvky/konstrukty ERM
• Entita/entitní typ/kategorie objektů – substantivum (např. kov)
• Entita/objekt = instance – objekt  reálného světa, který je schopen 

nezávislé existence a je jednoznačně odlišitelný od ostatních objektů – 
např. měď

• Atribut – vyjadřuje vlastnost entity nebo její charakteristiku 
• Vztah (relationship) – vyjadřuje souvislost (závislost, spojení) mezi 

výskyty entit – sloveso
• Jednoduché a elegantní, výhodné vyhledávání dat 
• Nízká podpora pro manipulaci s daty
• Založeny na dvourozměrných tabulkách
• Vztahy mezi daty jsou vyjadřovány porovnáváním hodnot v nich 

uložených
Konkrétní realizace, tj. relační databáze nejsou navrhovány pro ukládání 

objektů
Naprogramování rozhraní pro ukládání objektů v databázi je velmi složité

Entitně relační konceptuální model – ERM



Objekt 
• Entita (cokoli abstraktního či reálného) s jasně vymezenou rolí v daném 

kontextu, o čemž uchováváme údaje a metody, které s těmito údaji 
manipulují

• Samostatná nedělitelná entita
• Ví o sobě, kdo je
• Zná sám sebe (má atributy naplněné konkrétními hodnotami)
• Dělá něco (má metody)
• Zná možnosti svého použití (přípustné operace) – má zodpovědnost
• Umí zpracovávat zprávy a posílat zprávy
Principy objektově orientovaného přístupu
• Sebeidentifikace objektů
• Zapouzdřování objektů
• Klasifikace
• Dědičnost
• Polymorfismus – mnohotvárnost
Přínos
• Podpora složitých objektů – skládání objektů
• Možnost opakovaného použití objektů

[KUČEROVÁ]

Objektově orientovaný model – OOM



Téma (předmět dokumentu) – entita, která je předmětem dokumentu
                     Osoba, rod/rodina, korporace, akce, dílo, obecné téma, událost, místo
Nomen (pojmenování) – označuje pouze jedno „téma“ 

Příklad entitně relačního modelu
FRSAD
FRSAD – Functional Requirements for Subject Authority Data

[IFLA]



Příklad komplexních vazeb v rámci
systému věcných autorit – FRSAD



Příklad objektově orientovaného modelu
CIDOC/CRM

E7 - akce
Archivy, knihovny, muzea

v digitálním světě 2010 E55 - typ
konference

E74 - skupina
SKIP

E55 - typ
korporace

E55 - typ
pořadatel

P2 (je typu)

P2 (je typu)

P14 (provedl)

P14.1 (v roli)

E19 - fyzický objekt
Národní archiv

P8 (probíhalo v)

E52 - doba
1.12. - 2.12.2010

P4 (má dobu)

E7 - akce
Archivy, knihovny, muzea

v digitálním světě 2009

P134 (byla pokračováním)E53 - místo
Praha

P7 (probíhalo kde)

E52 - doba
2.12. - 3.12.2009

P4 (má dobu)

E74 - skupina
Národní archiv

E74 - skupina
Národní knihovna ČR

P14 (provedl) P14 (provedl)

E55 - typ
pořadatel

P14.1 (v roli)

E55 - typ
korporace

P2 (je typu)

E21 - osoba
Vít Richter

E21 - osoba
Bohdana Stoklasová

P107 (má jako člena)
P107

P14.1

E55 - typ
vzdělávání

P21 (má obecný cíl)
E73 - informační objekt
paměťové instituce, 

informační technologie

P129 (se týká)



Příklad objektově orientovaného modelu
CIDOC/CRM

E74 - skupina
SKIP

E55 - typ
pořadatel

P2 (je typu)

E7 - akce
Týden knihoven ČR

P14.1

E55 - typ
profesní spolek

E53 - místo
Praha

P74 (má sídlo)

P14.1 (v roli)
E7 - akce

Knihovny současnosti

E7 - akce
Archivy, knihovny, muzea v 

digitálním světěE21 - osoba
Libuše Nivnická

E21 - osoba
Vít Richter

P107 (má jako člena)

P14.1

P14.1

P107

E21 - osoba
Aleš Brožek

P107

E21 - osoba
Zuzana Hájková

P107

E40 - právnická osoba
Knihovna Jiřího 

Mahena

P107 (je členem)

E40 - právnická osoba
Jihočeská věděcká 

knihovna

E40 - právnická osoba
Severočeská vědecká 

knihovna

E40 - právnická osoba
Národní knihovna ČR

P107

P107P107

E53 - místo
Brno

E53 - místo
Praha

E53 - místo
Ústí nad Labem

E53 - místo
České Budějovice

E55 - typ
knihovna

E55 - typ
knihovna

P74 (má sídlo)P74 P74 P74P2 (je typu) P2 (je typu)

E55 - typ
předsednictvo

P2 (je typu)

E55 - typ
předsednictvo

P2 (je typu)



Příklad objektově orientovaného modelu
CIDOC/CRM

E21 - osoba
Bohdana Stoklasová

P11 (zúčastnil se)

E40 - právnická osoba
Národní knihovna ČR

P107 (je členem)

E7 - akce
Archivy, knihovny, muzea v 

digitálním světě 2010

E7 - akce
Archivy, knihovny, muzea v 

digitálním světě 2009

E7 - akce
Archivy, knihovny, muzea v 

digitálním světě 2008

E65 - tvorba

P107

E74 - skupina
IFLA

P14 (provedl)

E73 - informační objekt
NDK

E55 - typ
projekt

P11

P2 (je typu)

P94 (vytvořila)

E31 - dokument
Co projekt NDK...

E73 - informační objekt
JIB

E55 - typ
prezentace

P2 (je typu)

P129 (se týká)

P67 (odkazuje na)

P94 (vytvořila)



Role konceptuálních modelů 
• Syntaktická rovina – propojení metadatových platforem a 

schémat
• Sémantická rovina – co, jak označovat (autority až ontologie)

Možnosti (výhody) konceptuálních modelů
• Technologicky nezávislé
• Obecné modelování reálného prostředí

Závěr

autority

Dublin Core
title
creator
subject
…

EAD
titleproper
author
subject
…

CIDOC/CRM
E35 title
E39 actor (+ P94)
E28 refers to content
…
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2010. 

 Portál Autority (http://autority.nkp.cz)

Literatura



…  

Děkujeme za pozornost

V prezentaci jsou použity ukázky z prezentací B. Stoklasové a V. Richtra, kterým 
děkujeme za jejich poskytnutí.

Marie Balíková (marie.balikova@nkp.cz)
Nadežda Andrejčíková (andrejcikova@cosmotron.cz)
Jana Šubová (subova@cosmotron.cz)

Otázky
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