
Situace v soudobé informaãní spoleãnosti,

s níÏ se musí vyrovnat i informaãní systémy

památkové péãe, je poznamenána kaÏdoden-

ním velk˘m mnoÏstvím vytváfien˘ch dat a jejich

kopií, které jsou uspofiádány v mnoha obdob-

n˘ch systémech pfiístupn˘ch nejrÛznûj‰ími

portály.

Prohledávaãe zaloÏené na standardech kon-

sorcia www (dále jen W3C) umoÏÀují relativnû

efektivnû vyhledávat data pouze fulltextovû

napfiíã zdroji dat i obory. V˘sledky vyhledávání

v‰ak ãasto neodpovídají pfiání nebo zámûru

tazatele, protoÏe nelze zadat v˘znam textové-

ho fietûzce, tedy sémantick˘ dotaz. Tento ne-

dostatek napravuje sémantick˘ web, kter˘ je

roz‰ífiením stávající celosvûtové sítû a umoÏ-

Àuje uÏivatelÛm sdílet obsah nehledû na zdro-

jov˘ informaãní systém nebo webovou strán-

ku. Je zaloÏen na standardu RDF, resp. RDF21

a jazyce OWL2. Objekty v digitálních sítích, te-

dy to, co v nich je oznaãeno identifikátorem,

pocházejí z rÛzn˘ch zdrojÛ. Vût‰inou nejsou

harmonizovány datové modely a vztahy mezi

strukturami a v˘znamovû unifikovány selekãní

prvky. V lep‰ím pfiípadû jsou data oznaãena

identifikátory, které jsou pfiidûleny speciálním

katalogizaãním systémem.

Odstranûní nesnází s vyhledáváním fie‰í jed-

notn˘ identifikátor zdroje.3

Interoperabilita

V tomto kontextu se pfiirozenû objevuje po-

Ïadavek na zaji‰tûní interoperability. Obecnû

se pod tímto pojmem rozumí schopnost nezá-

visl˘ch systémÛ vzájemnû si vymûÀovat data

a poskytovat sluÏby. Takové systémy mohou

efektivnû komunikovat, spolupracovat a do-

sáhnout vzájemné souãinnosti pfii vytváfiení

nové informaãní hodnoty.

Pro potfieby trvalé v˘mûny informací mezi

systémy je velmi dÛleÏité pouÏití jednoznaã-

n˘ch a stabilních, trval˘ch identifikátorÛ.4 Inte-

roperabilita identifikátorÛ pfiesahuje samotnou

technologii zpracování dat. Musí se na ní do-

Zp rávy  památkové  péãe  /  r oãn í k  74  /  2014 /  ã í s l o  5  /  
MATERIÁL IE ,  STUDIE | Zu zana  SYROVÁ ,  J i fi í  SYROV¯,  A l e na  ·ËOV ÍâKOVÁ /  Obo r o v ˘  i n f o r maãn í  s y s t ém  pamá t ko vé  pé ãe  v  k on t e x t u

ná r odn í c h  a  me z i n á r odn í c h  s nah  o  z a j i ‰ t û n í  i n t e r ope r ab i l i t y

51

Oborov˘  in formaãn í  sys tém památkové  péãe  v kontextu  
národn ích  a mez inárodn ích  snah  o za j i ‰ tûn í  i n teroperab i l i t y

Zuzana SYROVÁ, Jifií SYROV ,̄ Alena ·ËOVÍâKOVÁ

AN O TA C E :  âlánek se vûnuje fie‰ení potfiebn˘ch vazeb Integrovaného informaãního systému památkové péãe (IISPP), budovaného
v NPÚ od roku 2007, na národní a mezinárodní, pfiedev‰ím evropské struktury a standardy.

Obr. 1. Mapov˘ projekt Územní / prostorové identifikace

v zahraniãí s náhledem fotografie uloÏené v MIS; Gugg

Haus – rodn˘ dÛm Kry‰tofa Dientzenhofera (Flintsbach-

Guggenberg, Brannenburg, Horní Bavorsko); objekt iden-

tifikován v IISPP pfiírÛstkov˘m ãíslem 91612.

� Poznámky

1 RDF2 (Resource Description Framework 2) je specifiko-

ván konsorciem W3C pÛvodnû jako metadatov˘ model. Je-

ho ambicí je b˘t v‰eobecnou metodou konceptuálního mo-

delu a popisu informací webov˘ch zdrojÛ. Stanoví schéma

vztahÛ entit a diagram tfiíd v UML (unifikovaném jazyku mo-

delu). Jedná se o základní stavební prvek objektovû orien-

tovaného modelování.

2 OWL Ontology Web Language.

3 URI (Uniform Resource Identifier – „jednotn˘ identifiká-

tor zdroje“) je textov˘ fietûzec umoÏÀující specifikaci zdro-

je (dokumentu, sluÏby) pro poãítaãové sítû.

4 Identifikátory jsou lexikální jednotky, které oznaãují

v‰echny objekty v systému. Jejich vlastností je, Ïe jsou

persistentní, tj. stálé, trvalé.
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hodnout daná odborná komunita k danému,

tfieba i mezioborovému úãelu. Prostfiedkem,

jak interoperability mezi obory dosáhnout, je

pak pfiísné dodrÏování spoleãn˘ch standardÛ

a jejich mezioborová kompatibilita. Pfiitom

identifikátory, které byly pfiidûleny v jednom

kontextu, mohou b˘t trvale vyuÏívány i v kon-

textu jiném, aniÏ by bylo nutno obracet se na

správce pfiíslu‰ného informaãního systému.

Interoperabilitu mÛÏeme podrobnûji specifi-

kovat z následujících hledisek:

1/ Interoperabilita trval˘ch identifikátorÛ5

slouÏí pro interoperabilitu metadat (ve smyslu

popisu dat a vztahu mezi dvûma informaãními

objekty), vytvofiení pfiekladaãÛ mezi stejn˘mi

informaãními objekty oznaãen˘mi rÛzn˘mi

identifikaãními standardy, vytvofiení sluÏby,

která vyhledává ve více systémech a umoÏÀu-

je sdílet obsah.

2/ Syntaktická interoperabilita pfiedpokládá,

Ïe nezávislé systémy dodrÏují technické speci-

fikace pro fietûzce znakÛ identifikátorÛ a tak je

identifikují. Systém je syntakticky interopera-

bilní, pokud je schopen jakékoliv komunikace

a v˘mûny dat, ãehoÏ se docílí vymezením ko-

munikaãních protokolÛ, specifikováním formá-

tÛ, rozhraní etc.

3/ Sémantická interoperabilita fie‰í zásadní

otázku v˘znamu identifikátoru. Tedy: pokud je

v jednom systému znakov˘ fietûzec „s˘pka“,

znamená to totéÏ co „s˘pka“ v jiném systému?

Pokud je fieãeno „s˘pka“, „‰p˘char“ a „komo-

ra“, mÛÏe to znamenat totéÏ? Aby bylo dosaÏe-

no cíle porozumûní v˘znamu identifikátoru, mu-

sí b˘t pfiipojen popis objektu s pouÏitím

strukturovaného souboru prvkÛ (metadat). Ke

ztotoÏnûní objektÛ musí rozdílné identifikátory

sdílet stejn˘ referenãní rámec. K tomu je zapo-

tfiebí strukturovaná ontologie (explicitní specifi-

kace reprezentace objektÛ a vztahÛ mezi nimi),

obecn˘ model umoÏÀující generování nov˘ch

vztahÛ a metoda zaznamenání dohody mezi

systémy. V oblasti dokumentace kulturního dû-

dictví toto napfi. v rámci muzeí zaji‰Èuje koncep-

tuální referenãní model CIDOC CRM (Internatio-

nal Committee for Documentation Conceptual

Reference Model)6 a aplikace odvozené z pro-

jektÛ sémantické interoperability zaloÏené na

indecs (Interoperability of Data in E-Commer-

ce Systems).7

4/ UÏivatelská interoperabilita je stanovena

dohodou uÏivatelÛ. V syntaktické a sémantické

rovinû se jeví jako bezproblémová. K fie‰ení zb˘-

vá pfiidûlování identifikátorÛ ve vazbû na uÏiva-

telská práva, kvalitu a správu dat etc. Zohlednit

je tfieba práva a povinnosti uÏivatelÛ. S intero-

perabilitou úzce souvisí otázka trvalé udrÏitel-

nosti spolupráce nezávisl˘ch systémÛ na bázi

trval˘ch, persistentních identifikátorÛ. V této

souvislosti se hovofií o „interoperabilitû s bu-

doucností“. Z tohoto hlediska je dÛleÏitá závaz-

ná dlouhodobá údrÏba registrÛ identifikátorÛ

a metadat. Z hlediska jejich dlouhodobé pfií-

stupnosti je nedokonalé pouhé pfiipojení lokace

systému (URL).8 Jsou vhodnûj‰í systémy, kte-

ré URL vylep‰ují, jako PURL,9 nebo se mu zce-

la vyh˘bají. 

Situace v oboru památkové péãe

Na pÛdû Národního památkového ústavu je

od roku 2005 budován Integrovan˘ informaãní

systém památkové péãe (dále jen IISPP; do-

stupn˘ z rozcestníku https://iispp.npu.cz),

kter˘ s pomocí dostupn˘ch moderních infor-

maãních technologií umoÏÀuje integrovat do

té doby vûcnû i územnû oddûlenû vytváfiené,

spravované a uÏívané datové zdroje, aplikace

a dílãí informaãní systémy v oboru památkové

péãe.10 Integrace spoãívá pfiedev‰ím v jednot-

né infrastruktufie, autentizaci, autorizaci a pro-

storové identifikaci. Dosud byl integrován pou-

ze oborov˘ geografick˘ informaãní systém

(PaGIS), úloÏi‰tû digitální a digitalizované od-

borné dokumentace Metainformaãní systém

(MIS) a katalog odborn˘ch knihoven a doku-

mentaãních fondÛ (databáze Tritius s vyhledá-

vací aplikací Carmen). Pouze ãásteãnû je inte-

grován informaãní systém o archeologick˘ch

datech (ISAD). Co do v˘znamu nikoliv poslední

ãástí IISPP by se mûl stát dlouhodobû pfiipra-

vovan˘ Památkov˘ katalog (dále jen Katalog) –

nová aplikace a databáze pro vedení eviden-

ce, správu a prezentaci dat Ústfiedního sezna-

mu kulturních památek (ÚSKP), která by mûla

umoÏÀovat evidenci a popis entit památkové-

ho fondu v jeho nej‰ir‰ím obecném v˘znamu.

DÛleÏit˘m aspektem, jímÏ by se mûl nov˘ da-

tov˘ model li‰it od stávajícího, je právû oddû-

lení evidence právních stavÛ od zmínûné obec-

né evidence entit. Díky tomu by mûlo b˘t

moÏné navázat opût na historickou linii soupi-

sÛ památek. 

Integrované ãásti IISPP vãetnû pfiipravované-

ho Katalogu by mûly sdílet, a zãásti jiÏ sdílejí,

spoleãné ãíselníky a thesaury11 vedené a pro
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Obr. 2. Konceptuální model pro popis entity vytvofien˘

v rámci projektu Interoperabilita v pamûÈov˘ch institucích

(INTERPI) DF11P01OVV023..

� Poznámky

5 PASKIN, Norman. Interoperabilita identifikátorÛ [online].

2009. Zpráva DPE (Digital Preservation Europe) [cit. 8. fiíj-

na 2014]. Dostupná na WWW: http://www.digitalprese-

rvationeurope.eu/publications/briefs/cz_interoperabili-

ta_identifikatoru.pdf. 

6 Podrobnûji k CIDOC CRM viz WWW: http://www.cidoc-

crm.org/ [cit. 8. fiíjna 2014].

7 Podrobnûji k INDECS viz téÏ WWW: http://cordis.euro-

pa.eu/econtent/mmrcs/indecs.htm [cit. 12. záfií 2014].

8 URL (Uniform Resource Locator) definuje doménovou

adresu serveru, umístûní zdroje na serveru a protokol,

kter˘m je moÏné ke zdroji pfiistupovat. Naproti tomu URN

(Uniform Resource Name – „jednotn˘ identifikátor jmé-

na“) specifikuje zdroj, a ne cestu k jeho dosaÏení a do-

stupnost.

9 PURL (Persistent Uniform Resource Locator) – persi-

stentní, trvalé URL je trval˘ identifikátor a zároveÀ lokátor

vyvinut˘ OCLC (Online Computer Library Center). 

10 Integrovan˘m informaãním systémem se na stránkách

ZPP podrobnûji zab˘vá VOLFÍK, Petr. V˘zkum, vytváfiení

a implementace Integrovaného informaãního systému pa-

mátkové péãe – cíle a zpÛsoby fie‰ení v˘zkumného úkolu.

Zprávy památkové péãe. 2010, roã. 70, ã. 2, s. 83–85.

ISSN 1210-5538.

11 âíselník nebo téÏ kódovník je seznam, v nûmÏ je kaÏdé

2
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aplikace IISPP dostupné prostfiednictvím apli-

kace Codebook. Pro zdárné fungování Katalo-

gu i IISPP je pfiitom Ïádoucí urychlené dobudo-

vání oborov˘ch thesaurÛ, resp. jejich základní

kostry s moÏností postupného doplÀování. DÛ-

leÏit˘ je v tomto kontextu návrh zpÛsobu dopl-

Àování termínÛ a odborn˘ch odpovûdností za

jednotlivé thesaury a jejich ãásti. 

Thesaury potfiebné pro obor památkové péãe

musí zahrnovat témata: Architektura, stavitel-

ství a technika; Urbanismus, sídelní struktury,

kulturní krajina, parky a zahrady; Objekty umû-

ní, umûleck˘ch fiemesel, mobiliáfi a technické

vybavení.

Thesaury musí zohledÀovat rÛzná pro obor

potfiebná tfiídicí hlediska ve stavební historii,

oboru evidence památek a péãe o nû, pfiípado-

v˘ch studií péãe a pfiíkladÛ dobré praxe konzer-

vaãních zásahÛ.

Thesaurované termíny umoÏní vyhledávání

pomocí selekãních prvkÛ / pfiístupov˘ch bodÛ

a automatizované hierarchické uspofiádání za-

dávan˘ch pojmÛ.

Specifické jsou v rámci ãíselníkÛ IISPP pro-

storové identifikátory12 vedené v GIS ãásti

IISPP. SlouÏí k jednoznaãné prostorové identifi-

kaci v‰ech entit památkového zájmu, které mají

prostorov˘ kontext a jsou vyuÏívány integrovan˘-

mi aplikacemi IISPP, jeÏ jejich prostfiednictvím

získávají potfiebné údaje územní identifikace.

Jejich potenciálními uÏivateli jsou i dal‰í pamû-

Èové instituce, pro nûÏ je rovnûÏ dÛleÏitá prosto-

rová identifikace v‰ech typÛ entit specifick˘ch

pro pfiedmût jejich zájmu vãetnû ãasového,

resp. historického kontextu a v˘voje.13 Tyto en-

tity nelze ztotoÏnit s entitami evidovan˘mi ve ve-

fiejn˘ch databázích. (Pokud napfi. vznikne na

místû demolované stavby novostavba se stej-

n˘m ãíslem popisn˘m, je to pro katastr nemo-

vitostí a dal‰í evidence jediná entita, kdeÏto

pro potfieby pamûÈov˘ch institucí se jedná

o entity dvû – zaniklou stavbu a novostavbu

na jejím místû.) Pfiitom celá fiada tûchto entit

(napfiíklad objekty kostelÛ, zfiícenin hradÛ) ne-

ní ve vefiejn˘ch databázích vÛbec evidována,

resp. nemusí b˘t evidována s potfiebn˘mi atri-

buty. (V katastru nemovitostí, registru územní

identifikace, adres a nemovitostí /RÚIAN/14

nebo v registru sãítacích obvodÛ /RSO/15 na-

lezneme definiãní bod budovy pouze s informa-

cí o jejím ãísle popisném ãi orientaãním, nikoli

v‰ak o tom, Ïe se jedná napfi. o zámek.) To je

jedním z dÛvodÛ pro vytváfiení identifikátorÛ

vlastních, pro které je nicménû nutno zajistit

vazbu na registry státní. Aktuální údaje územ-

ního a administrativního ãlenûní âR jsou pfiebí-

rány pomocí prostorov˘ch relací s aktualizova-

n˘mi daty RSO s v˘hledem na pfiechod na pfií-

mé vazby na RÚIAN, kter˘ by se mûl

uskuteãnit v rámci úprav souvisejících s reali-

zací Katalogu. Návrhy nov˘ch definiãních bodÛ

objektÛ paGIS a oprav/aktualizací bodÛ stáva-

jících se provádûjí prostfiednictvím tzv. pfiírÛst-

kov˘ch bodÛ, pro jejichÏ editaci a správu slouÏí

stejnojmenná nevefiejná aplikace.16 Aplikace

je provázána s mapov˘mi projekty pro územ-

ní/prostorovou identifikaci v âR a v zahraniãí.

Vefiejná verze obou mapov˘ch projektÛ, z nichÏ

druh˘, zahraniãní, byl realizován v rámci úkolu

DKRVO Podpora rozvoje Integrovaného infor-

maãního systému památkové péãe, umoÏÀuje

i neregistrovan˘m, anonymním uÏivatelÛm vi-

zualizaci prostorovû identifikaãních prvkÛ,

odeãet identifikátorÛ a interaktivní vyhledává-

ní záznamÛ provázan˘ch s nimi v integrova-

n˘ch aplikacích IISPP (MIS, Tritius).

Prostorovû identifikaãní prvky IISPP (objekty

paGIS, lokality a regiony) jsou s ohledem na

zpfiístupnûní dal‰ím institucím a odborníkÛm

mimo NPÚ publikovány i formou vefiejn˘ch ma-

pov˘ch sluÏeb.17

Kontext interoperability v âeské republice:

Pofiizování odborn˘ch dat památkové péãe je

permanentní proces, neboÈ kaÏd˘ den se mûní

jak stav památkového fondu, tak i jeho pozná-

ní. Máme-li na mysli tento fond v celé ‰ífii jeho

v˘znamu vãetnû entit, které nejsou zapsány

v ÚSKP, informace o nûm se shromaÏìují kromû

NPÚ i v archivech, galeriích, knihovnách a muze-

ích, státních orgánech památkové péãe a územ-

ního plánování i na pÛdû nevládních organizací.

V zájmu oborového informaãního systému je 

tedy synergická spolupráce tûchto institucí a or-

ganizací na národní úrovni a s ní související vy-

tvofiení pracovního prostfiedí umoÏÀujícího od-

borné rozhodování nebo vûdeckou práci na

úrovni uÏivatelské interoperability.

Jedním z nejdÛleÏitûj‰ích registrÛ, na které

IISPP reaguje prozatím bohuÏel bez zpûtné vaz-
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� Poznámky

entitû pfiifiazen kód, resp. seznam kódÛ a jejich slovního

ekvivalentu. Tezaurus nebo téÏ thesaurus je fiízen˘ tema-

tick˘ slovník (seznam slov s jejich vysvûtlením), v nûmÏ

jsou urãeny vztahy nadfiazenosti a podfiazenosti, termíny

synonymní a související.

12 SYROVÁ, Zuzana, SYROV ,̄ Jifií. Prostorová identifikace

v památkové péãi [online]. 2012. Metodika prostorové

identifikace pro potfieby NPÚ a dal‰ích pamûÈov˘ch insti-

tucí [cit. 31. listopadu 2014]. Dostupná na WWW: https:

//iispp.npu.cz/doc_admin/downloadDocument.htm?do-

cId=64.

13 SYROVÁ, Zuzana; SYROV ,̄ Jifií. V˘znam prostorové

identifikace pro projekt INTERPI [online]. 2011. Interní

zpráva k projektu INTERPI [31. listopadu 2014]. Dostupná

na WWW: http://autority.nkp.cz/interpi/zpravy-o-reseni-

vyzkumnehozameru-interpi/analyzy-studie-2011/.

14 Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

RÚIAN spravující údaje o základních územních a správních

prvcích je jedním ze základních registrÛ vefiejné správy.

Vefiejn˘ dálkov˘ pfiístup k datÛm RÚIAN je dostupn˘ na

WWW: http://vdp.cuzk.cz/ [cit. 7. ¤íjna 2014].

15 Registr sãítacích obvodÛ a budov (RSO) je vefiejn˘ se-

znam, kter˘ vede âesk˘ statistick˘ úfiad. Popisná i grafická

ãást RSO je napojena na RÚIAN. V IISPP je pro generování

prostorov˘ch relací vyuÏívána od roku 2007 geografická

ãást RSO. Viz WWW: http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/

ekatalog_gp [cit. 25. listopadu 2014]. 

16 Aplikace PfiírÛstkové body je dostupná registrovan˘m

uÏivatelÛm IISPP na WWW: https://gis.npu.cz/ost/pri-

rustkove_body/index.php?frame [cit. 20. záfií 2014].

17 Publikování formou mapov˘ch sluÏeb umoÏÀuje vyuÏít

prostorové identifikaãní prvky IISPP pro vizualizaci a dal‰í

práci v tzv. tlust˘ch klientech a softwarov˘ch aplikacích.

Mapové sluÏby Územní/prostorové identifikace jsou publi-

kovány formou mapové sluÏby standardu OGC WMS 1.1.1

a sluÏby Esri ArcGIS Serveru. Lokalizace sluÏeb: mapová

sluÏba standardu OGC WMS 1.1.1: http://gis.npu.cz/tms/

ows/wms_uzident/ows.php; mapové sluÏby Esri ArcGIS

Serveru: http://mapy.npu.cz/ArcGIS/rest/services/WMS/

uzident/MapServer a http://mapy.npu.cz/ArcGIS/rest/

services/WMS/uzident/FeatureServer [cit. 8. fiíjna 2014].

Obr. 3. Sémantické vztahy v jednojazyãném thesauru: a/

ekvivalentní, b/ hierarchick˘, c/ asociativní.
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by navrhování autorit na úrovni aplikací IISPP

pouze ve své „knihovnické“ ãásti Tritius,18

jsou Národní autority19 âR (http://autority.

nkp.cz/), které vede Národní knihovna v soula-

du s celosvûtovû zaveden˘m systémem v obo-

ru knihovnictví. Zahrnují tzv. Jmenné autority

(soubor personálních a korporativních autorit

/názvy institucí a akcí/, autorit rodÛ, rodin

a autorit typu autor/název) a Vûcné autority

(soubory tematick˘ch, geografick˘ch a formál-

ních autorit). V roce 2006 byl zahájen zku‰eb-

ní provoz tvorby a vyuÏívání názvov˘ch autorit

pro ãeskou kniÏní produkci a hudební díla. Pro

potfieby oboru památkové péãe jsou velmi

dobfie pouÏitelné Jmenné autority, z nich pak

pfiedev‰ím autority personální (napfi.: Loos,

Adolf, 1870–1933 [jk01072385]) a korpora-

tivní (napfi. Kapsa & Müller /firma/ [kn20050

324007]). DÛleÏitá je jednoznaãná identifika-

ce umoÏÀující odli‰it v pfiíkladu uvedeného

Adolfa Loose architekta a teoretika moderní

architektury od jeho otce, brnûnského socha-

fie a kameníka Adolfa Loose (Loos, Adolf,

1831–1879 [xx0182889]).20 V souboru Národ-

ních autorit najdeme i objekty, které jsou pfied-

mûtem zájmu památkové péãe, napfi. pojmeno-

vané budovy (z díla Adolfa Loose napfi.

Müllerovu vilu, jejímÏ stavebníkem byl Franti‰ek

Müller (?–1951),21 jeden z majitelÛ firmy Kapsa

& Müller: Müllerova vila (Praha, âesko

[kn20010709458]), i kdyÏ pro nás jako „nekni-

hovníky“ nepochopitelnû mezi autoritami korpo-

rativními. Identifikace tohoto v˘znamného díla

moderní architektury pomocí identifikátoru defi-

niãního bodu objektu paGIS (IDOB_PG=150

7138), tak jak ji pouÏíváme v souladu se stan-

dardem prostorové identifikace v IISPP, se

nám v tomto, ve shodû se zaveden˘mi zvy-

klostmi, jeví jako srozumitelnûj‰í. Nesmíme

ov‰em pfiitom zapomínat, Ïe fiada hmotn˘ch

objektÛ – budov zároveÀ má i pro nás v˘znam

„korporace“ – napfi. budova jako sídlo ‰koly,

správy panství atp.

Z uvedeného pfiíkladu Müllerovy vily a akté-

rÛ s ní spojen˘ch je zfiejmé, Ïe Národní autori-

ty vyhovují poÏadavkÛm oboru památkové pé-

ãe jen zãásti. Podobnû je tomu u dal‰ích

pamûÈov˘ch institucí. Tuto situaci se nejprve

pokou‰el fie‰it projekt Národní autority v mu-

zeích a galeriích.22 Praktickou ãástí projektu

bylo vybudování muzejní autoritní databáze,23

která je roz‰ífiením Národních autorit a sou-

stfieìuje se de facto na autority personální.

Vedle podrobnûj‰ího personálního záznamu

s moÏností obsáhlej‰ího Ïivotopisu jsou nej-

podstatnûj‰ím roz‰ífiením oproti Národním au-

toritám vazby na jiné autoritní záznamy. K to-

mu byla vyuÏita jednotná konstrukce tzv.

události, odvozená od konceptuálního modelu

CIDOC CRM. Rozli‰uje se pût typÛ událostí:

narození, úmrtí, studium, zamûstnání a ãlen-

ství. Událost je opatfiena vazbami na místa,

data, osoby a korporace. S v˘jimkou datování

smûfiují v‰echny vazby na záznamy v národní

autoritní databázi. Nahlédnutím do databáze

muzejních autorit zjistíme, pokud se pfiidrÏíme

v˘‰e uveden˘ch pfiíkladÛ, napfi. podrobné infor-

mace o Adolfu Loosovi star‰ím (identifikátor

muzejních autorit 3002237, záznam harmoni-

zován s v˘‰e uveden˘m identifikátorem v ná-

rodních autoritách xx0182889) vãetnû vazeb

na korporaci / ‰kolu, kterou vystudoval, a Ïá-

ky etc. Zda roz‰ífiení muzejních autorit vyhovu-

je zájmÛm oboru památkové péãe, jsme mûli

moÏnost otestovat nûkolika záznamy do data-

báze roz‰ifiujícími a doplÀujícími údaji o archi-

tektech a stavitelích pÛsobících v Brnû v ob-

dobí mezi svûtov˘mi válkami (napfi. Kranz,

Josef, 1901–1968 [ola200206394]; id mu-

zejních autorit 003463424).

Dal‰ím krokem, kter˘ vychází vstfiíc zájmÛm

a zvyklostem dal‰ích odborn˘ch komunit, je

projekt Národní knihovny âR a Národního ar-

chivu Interoperabilita v pamûÈov˘ch institucích

(dále jen INTERPI).25 Projekt je zamûfien na

tvorbu spoleãné znalostní databáze pamûÈo-

v˘ch institucí na bázi národních autorit odpoví-
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Obr. 4. Vícejazyãn˘ thesaurus HEREIN; pfiíklad v˘sledku

vyhledání termínu monuments (památky)v online pfiístupu

do databáze s vyznaãením asociativních vazeb, hierarchie

a definice v jazyku dotazu (angliãtinû); vyhledané pfieklady

jsou uspofiádány s ohledem na multiliguální pfiesnost termí-

nové ekvivalence.

� Poznámky

18 UÏivatelé aplikace Tritius mohou identifikovat napfi. au-

tory dokumentÛ i jednoznaãn˘m identifikaãním ãíslem

jmenné autority. V aplikaci MIS jsou tyto identifikátory pro-

zatím pouze viditelné uÏivatelÛm s oprávnûním globálního

správce bez moÏnosti jejich editace. Nápravu by mûly

zjednat úpravy související s novou aplikací Památkov˘ ka-

talog.

19 Pojem autorita v knihovnické terminologii oznaãuje

ovûfien˘ a unifikovan˘ selekãní údaj, kter˘ popisuje doku-

menty a slouÏí k jejich vyhledávání.

20 Autoritní záznam nebyl v dobû pfiípravy tohoto ãlánku

je‰tû schválen. UpozorÀuje nás to na dÛleÏitou skuteã-

nost, Ïe identifikátory autoritních záznamÛ lze pouÏívat

okamÏitû po jejich pfiidûlení v systému.

21 Potfieba jednoznaãné identifikace je zfiejmá jiÏ z ãet-

nosti jména. Autoritní záznam pro tohoto konkrétního

Franti‰ka Müllera nebyl v dobû pfiípravy tohoto ãlánku je‰-

tû zaveden, nalezli jsme v‰ak 10 jin˘ch Franti‰kÛ MüllerÛ

plus jednoho Franti‰ka Jana.

22 Podrobné informace o projektu s odkazy na v˘stupy

dostupné na WWW: http://www.citem.cz/2011/05/na-

rodni-autority-v-muzeich-a-galeriichv/ [cit. 2. listopadu

2014].

23 Pro vefiejnost je databáze dostupná na WWW: https://

vega.nkp.cz/i2/i2.entry.cls. Struktura muzejních autorit ve

v˘mûnném formátu XML je publikována na WWW:

http://www.citem.cz/wp-content/plugins/downloads-ma-

nager/upload/08-XML-definice.pdf [cit. 12. listopadu

2014]. Certifikovaná metodika pro jednotná pravidla a po-

stupy pfii tvorbû jmenn˘ch autorit v muzeích a galeriích a v˘-

hledovû i dal‰ích pamûÈov˘ch institucích je dostupná na

http://www.citem.cz/wp-content/plugins/downloads-ma-

nager/upload/MetodikaMA.pdf [cit. 12. listopadu 2014].

24 Záznam dohledateln˘ v databázi muzejních autorit, do-

stupn˘ na WWW: http://vega.nkp.cz/arl-muz/cs/detail/

?zf=AUF_MUZ&idx=muz_us_auth*0034634&iset=5&dis-

prec=1 [cit. 12. srpna 2014].

25 Informace o projektu, kter˘ byl pod identifikaãním kó-

dem DF11P01OVV023 schválen v rámci Programu apliko-

vaného v˘zkumu a v˘voje národní a kulturní identity (NAKI)

vyhlá‰eného a financovaného Ministerstvem kultury âeské

republiky, jsou dostupné na WWW: http://autority.nkp.

cz/interpi a http://www.interpi.cz/projekt/, kde by mûly

b˘t postupnû zpfiístupnûny i manuály a metodiky.
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dajících potfiebám v‰ech pamûÈov˘ch institucí

a obohacen˘ch o potfiebné sémantické infor-

mace umoÏÀující i strojové zpracování dat.

Projekt pfiiná‰í posun od autorit k informaãním

objektÛm, zamûfiuje se na obsahovou stránku

objektÛ – na zpracování entit (tfiíd) a komplex-

ních vztahÛ mezi nimi. Za informaãní objekt se

bude povaÏovat v projektu osoba (ve smyslu fy-

zické osoby, tj. reálná nebo fiktivní), korporace

(ve smyslu instituce, doãasné korporace, sdru-

Ïení apod.), geografická entita, pojem, pfied-

mût, dílo, v˘tvor, událost. Pojem tfiída se pouÏí-

vá pro oznaãení skupiny entit se stejn˘mi

vlastnostmi, tj. pro osoby jako skupinu entit

(jde o tfiídu osob) etc. Pro objasnûní konceptu-

álního modelu uplatnûného v projektu pro popis

entit vytvofien˘ v rámci projektu INTERPI je nej-

v˘stiÏnûj‰í jeho grafické vyjádfiení publikované

ve zprávách k projektu. Realizace projektu je

podmínûna dohodou o spoleãn˘ch rysech entit,

o detailnosti a zpÛsobu jejich zpracování

a o aplikaci odpovídajících standardÛ.26 JelikoÏ

je v podstatû nemoÏné najít absolutní shodu

pfii mnoÏství standardÛ, napfi. pro formu zápisu

informací o entitû se poãítá v odÛvodnûn˘ch

pfiípadech, kdy nelze najít shodu, s moÏností

provést zápis podle rÛzn˘ch pravidel platn˘ch

v jednotliv˘ch komunitách. Znalostní databáze

INTERPI se tak otevírá i oboru památkové pé-

ãe, jejíÏ specifika by v ní mûla b˘t zohlednitel-

ná.

Evropsk˘ kontext interoperability

Pro základní obecné termíny a definice oboru

památkové péãe byla v srpnu 2012 vydána âSN

EN 15898 Ochrana kulturního dûdictví.27 Je

ãeskou verzí evropské normy EN 15898.2011

z 20. 8. 2011 a má stejn˘ status. Norma defi-

nuje 66 základních obecn˘ch termínÛ uÏíva-

n˘ch v oblasti ochrany hmotného kulturního

dûdictví (napfi.: „3.5.9 renovace; obnova = ãin-

nost obnovující objekt, která nemusí nutnû re-

spektovat jeho pÛvodní materiál a památko-

vou hodnotu“). K jednotliv˘m pojmÛm a jejich

v˘kladu uvádí jejich anglick˘, francouzsk˘ a nû-

meck˘ ekvivalent a dle potfieby doplÀuje ná-

rodní poznámky.

Terminologii je vûnována pozornost i na pÛ-

dû Rady Evropy, zahrnující nejen státy sedma-

dvacítky Evropské Unie, ale i dal‰í od Grónska

po Rusko, která koncipovala v oboru kulturní-

ho dûdictví Evropskou síÈ dûdictví / The Euro-

pean Heritage Network (HEREIN), na které se

podílí 42 zúãastnûn˘ch.28

Vícejazyãn˘ thesaurus HEREIN29 je nástro-

jem pro objektivizaci terminologického systé-

mu spjatého s konvencemi Rady Evropy v obo-

ru kulturního dûdictví. Konstrukce thesauru

dodrÏuje normy ISO 2788 a ISO 596430.

V kaÏdém jazyce je konstrukce thesauru za-

loÏena na následujících vztazích mezi termíny:

ekvivalence, hierarchie a asociace. 

HEREIN Thesaurus zahrnuje 14 jazykÛ (nûm-

ãinu, angliãtinu, bulhar‰tinu, chorvat‰tinu,

‰panûl‰tinu, francouz‰tinu, fieãtinu, maìar‰ti-

nu, litev‰tinu, holand‰tinu, pol‰tinu, portugal-

‰tinu, rumun‰tinu a slovin‰tinu). PfiibliÏnû 550

slov v kaÏdém jazyce je hierarchicky tfiídûno

a opatfieno synonymy. Jsou rozdûlena do devíti

tfiíd:

1. orgány a zúãastnûné subjekty, 2. katego-

rie kulturních statkÛ, 3. systémy dokumentace,

4. systém legislativy, 5. intervence, 6. ‰kolení,

fiemesla a dovednosti, 7. komunikace s vefiej-

ností a osvûta, 8. ekonomie a financování, 

9. obecné pojmy.

Hierarchické vztahy jsou totoÏné ve v‰ech

jazykov˘ch verzích thesauru.

Pfiíkladem hierarchie mÛÏe b˘t:

Tfiída 5 – Intervence 

- typy intervence/zásahÛ (základní termín)

- - zásah do stavebního fondu (termín)

- - - zásah do stavby (uÏ‰í termín)

- - - - pfiístavba (uÏ‰í termín)

- - - - stavba (uÏ‰í termín)

- - - - rehabilitace (uÏ‰í termín)

- - - - demolice (uÏ‰í termín)

- - - - - ãásteãná demolice (uÏ‰í termín)

- - - - - úplná demolice (uÏ‰í termín)

Pouze deskriptory (preferované termíny)

mohou b˘t umístûny v hierarchii.

Ostatní (nepreferované) termíny jsou tfiídûny

abecednû. Pfii thesauraci jsou uÏity v˘znamové

zkratky.31

Mezi pojmy jsou definovány následující vzta-

hy:

– Vztahy ekvivalence (v jednom jazyce):

JestliÏe dva a více termínÛ odpovídají stejné-

mu pojmu, formují sestavu ekvivalentních ter-

mínÛ. Deskriptor / preferovan˘ termín odpoví-

dá termínu vybranému k vyjádfiení pojmu

a indexování, zatímco nedeskriptor hraje úlo-

hu navádûcího prvku, kter˘ vede uÏivatele

k vybranému termínu.

– Vztahy asociativní: Tyto vztahy dovolují vy-

jádfiit spojení existující mezi dvûma termíny blíz-

ce sousedícími v˘znamem, ale patfiícími do rÛz-

n˘ch tfiíd. Jin˘mi slovy, termíny jsou související.

Pouze deskriptory (preferované termíny) mo-

hou b˘t vzájemnû vztahovány, tedy souviset.

– Multilingvální vztahy ekvivalence: Je poÏa-

dováno stanovení stupnû ekvivalence u definic

v rozsahu v‰ech termínÛ v kaÏdém jazyce.

Z pûti typÛ ekvivalence vztahÛ specifikova-

n˘ch ve standardu ISO 5964 jsou v HEREIN

Thesauru vyuÏívány pouze ãtyfii:32

a/ pfiesná ekvivalence: termíny, u kter˘ch

zdrojov˘ a cílov˘ jazyk mají stejn˘ v˘znam a roz-

sah (A = B).

b/ nepfiesná ekvivalence: termín z cílového

jazyka má podobn˘ v˘znam, ale odli‰n˘ rozsah

oproti termínu ze zdrojového jazyka; korespon-

duje s „pfiibliÏn˘m termínem“. Pfiíkladem mÛÏe

b˘t termín pro stavebnû-historick˘ prÛzkum:

archélogie du bâti (FR), building survey (EN),

Bauarchäeologie (DE), estudio des estructu-

ras (ES).

c/ jeden k mnoha – termínová ekvivalence:

koncept, ke kterému referuje termín zdrojové-

ho jazyka, je vyjádfien kombinací dvou nebo ví-

ce termínÛ v cílovém jazyce (A = B + C). Pfiíkla-

dem mÛÏe b˘t listed building (EN / zdrojov˘

jazyk) a édifice inscrit + édifice classé (FR / cí-

lov˘ jazyk).

d/ nerovnost: cílov˘ jazyk nemá Ïádn˘ ter-

mín, kter˘ koresponduje se zdrojov˘m jazykem,

ani v ãásteãném nebo nepfiesném v˘znamu.

V tomto pfiípadû je moÏné nahradit ne-ekviva-

lenci termínem vypÛjãen˘m ze zdrojového jazy-

ka nebo opisem (pfiekladem termínu ze zdrojo-

vého jazyka).

HEREIN Thesaurus je v souladu se sv˘m ná-

zvem slovník v˘kladov˘. Pro kaÏd˘ termín na-

jdeme v pfiíslu‰ném jazyce definici. Principy
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� Poznámky

26 BALÍKOVÁ, Marie; KUNT, Miroslav; ·UBOVÁ, Jana;

ANDREJâÍKOVÁ, NadûÏda. INTERPI: nástroj pro zpfiístup-

nûní národního kulturního dûdictví. Knihovna [online].

2013, roã. 24, ã. 1, s. 28–44 [cit. 31. srpna 2014]. Do-

stupn˘ na WWW: http://knihovna.nkp.cz/knihovna131/

13128.htm.

27 âSN EN 15898. Ochrana kulturního dûdictví – Základ-

ní obecné termíny a definice. 2012. Praha: Úfiad pro tech-

nickou normalizaci, metrologii a státní zku‰ebnictví.

28 Základní informace o HEREIN jsou dostupné na WWW:

http://www.herein-system.eu/about-us [cit. 14. záfií 2014].

29 HEREIN Thesaurus je dostupn˘ na WWW: http://www.

herein-system.eu/thesaurus, kde je moÏno stáhnout jednot-

livé jazykové verze ve formátu PDF. Vefiejn˘ pfiístup do data-

báze je moÏn˘ na http://thesaurus.european-heritage.net/

herein/thesaurus/search.html? [cit. 14. Záfií 2014].

30 ISO 2788 zavedena v âSN 01 0193 Dokumentace.

Pokyny pro vypracování a rozvíjení jednojazyãn˘ch tezaurÛ.

Praha : âesk˘ normalizaãní institut, 1995. ISO 5964 za-

vedena v âSN 01 0172 ISO 5964. Pokyny pro vypracová-

ní a rozvíjení vícejazyãn˘ch tezaurÛ. Praha : Vydavatelství

norem, 1991.

31 PouÏívané v˘znamové zkratky: DEF: definice (obecná po

celé zúãastnûné zemi na thesauraci) / SYN: synonymie /

SN: specifick˘ termín na národní úrovni / HN: historick˘

termín vysvûtlující zmûny termínu / TT: zastfie‰ující termín

/ BT a NT: místo termínu v hierarchii (‰ir‰í termín a uÏ‰í

termín) / RT: relace pfiidruÏení nebo sémantická / LE: jazy-

kov˘ ekvivalent v jin˘ch jazycích / USE: nepreferovan˘ ter-

mín, za USE následuje preferovan˘ – deskriptor.

32 Pát˘ vztah ãásteãné ekvivalence reprezentující úroveÀ

komplexnosti není pro tento thesaurus nezbytn˘.
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a pravidla editace vãetnû nástrojÛ pro ni popi-

suje podrobn˘ manuál.33

Na mezinárodní úrovni získal NPÚ první zku-

‰enost v oblasti interoperability v rámci projektu

CARARE (Connecting Archaeology and Architec-

ture in Europeana 2010–2013), financovaného

z prostfiedkÛ EU, kter˘ byl zamûfien na integraci

dat zúãastnûn˘ch institucí památkové péãe do

portálu Evropské digitální sbírky (Europeana).34

Metadatové schéma CARARE35 nemûlo deklaro-

ván vztah k v˘‰e popsanému multilingválnímu

slovníku / thesauraci HEREIN. Bylo zaloÏeno

pfiedev‰ím na kompilaci anglického standardu

MIDAS (English Heritage)36 a fieckého POLIS

DTD, dále na standardech Rady Evropy pro ar-

cheologické a architektonické dûdictví Interna-

tional Core Data Standard for Archaeological

Sites and Monuments37 a Core Data Index to

Historic Buildings and Monuments of the Ar-

chitectural Heritage38 a smûrnici Evropské

unie pro geografické informace INSPIRE. Hlav-

ní informaãní tfiídy jsou: heritage asset (památ-

ka), digital ressource (digitální zdroj reprezen-

tující památku), activity (událost související

s památkou) a collection information (informa-

ce o sbírce). Na projekt CARARE navazující

projekt LoCloud (Local content in a Europeana

cloud),39 jehoÏ se NPÚ také úãastní, logicky

navazuje rovnûÏ na metadatové schéma

CARARE.

CARARE i LoCloud obohacují metadata v di-

gitální sbírce Europeana o prostorov˘ kontext.

Vycházejí pfiitom ze smûrnice Evropské unie

INSPIRE,40 jejímÏ pfiedmûtem je vytvofiení le-

gislativního rámce ãlensk˘ch zemí pro standar-

dizaci prostorov˘ch informací. V rámci âeské

republiky byla smûrnice implementována do

novely zákona 123/1998 Sb., o právu na in-

formace o Ïivotním prostfiedí, která vstoupila

v platnost 23. fiíjna 2009. Pro NPÚ z ní rovnûÏ

plynou úkoly pro práci s prostorov˘mi daty

v oblasti kulturního dûdictví. Souãástí smûrni-

ce jsou tfii pfiílohy (Annex I–III), které obsahují

celkem 34 témat prostorov˘ch dat. Data pa-

mátkové péãe spadají do tématu 9 Chránûná

území v pfiíloze I. Existují pfiitom dvû moÏnosti

pro zvefiejÀování prostorov˘ch dat a souvisejí-

cích informací, jako jsou metadata (metadato-

v˘ katalog) datov˘ch sad a sluÏeb: vyuÏít ná-

rodní geoportál nebo vytvofiit geoportál vlastní,

kompatibilní se sluÏbami národního geoportá-

lu. Základním problémem, s nímÏ se v souvis-

losti s tím musíme vyrovnat, je minimální vaz-

ba smûrnice INSPIRE, pfii jejíÏ tvorbû byla

primární data Ïivotního prostfiedí, na základní

standardy z oblasti kulturního dûdictví, jejichÏ

v˘ãet zde podáváme.41

Svûtov˘ kontext

Z mimoevropsk˘ch celosvûtov˘ch aktivit

zmiÀme alespoÀ v˘znamnou kalifornskou na-

daci Getty, která se zab˘vá rovnûÏ thesaurací

v oblasti kulturního dûdictví.42 Jedná se o ãty-

fii rozsáhlé thesaury:

– Art & Architecture Thesaurus (AAT) je struk-

turovan˘ slovník obsahující okolo 128 tisíc ter-

mínÛ popisujících umûní, architekturu, uÏité

umûní, materiální kulturu a archivní materiály.

Mohou b˘t v plurálu i singuláru, mít pfiirozen˘

slovosled i pfievrácen˘ pofiádek, pravopisné 

varianty, termíny z rÛzn˘ch jazykÛ a synonyma

rÛzného pÛvodu. 34 tisíc z nich je identifiková-

no unikátním ãíseln˘m ID, vût‰ina z nich je

v angliãtinû. Vztahy jsou fie‰eny stejnû jako

v HEREIN (ekvivalence, hierarchie a asociace).

Neobsahuje vlastní jména, názvy budov, umûl-

ce, korporace, pojmenované události. Obsa-

huje pouze obecné vûci.

– Getty Thesaurus of Geographic Names

(TGN), thesaurus geografick˘ch jmen, obsahu-

je milion 106 tisíc jmen v originálním jazyku,

angliãtinû, a jin˘ch jazycích i historická jména.

V‰e v pfiirozeném i pfievráceném pofiádku. Mís-

to je správní entita (historická království,

opu‰tûná sídla) nebo fyzick˘ prvek (tvarován

pfiírodními silami) z atlasu nebo místopisu a je

thesaurován, je-li poÏadován pro katalog umû-

ní a architektury. V atributech záznamÛ jsou

i zemûpisné soufiadnice, které mají pfiedev‰ím

v˘znam prostorové reference. Zámûrem není

vytvofiit GIS datovou sadu.

– Union List of Ar tist Names (ULAN), se-

znam jmen umûlcÛ, obsahuje 293 tisíc jmen

umûlcÛ, architektÛ a souvisejících aktérÛ

i korporací.

– Cultural Object Names Authority (CONA) je

strukturovan˘ slovník obsahující autoritní záz-

namy pro umûlecká díla vãetnû architektury.

Závûry

V rámci oborového informaãního systému

bychom se nemûli snaÏit vynalézat, co uÏ bylo

vynalezeno. Pokud potfiebujeme cokoli identifi-

kovat, je tfieba vyhodnotit existující systémy

identifikátorÛ nebo registry identifikátorÛ, zda

nejsou implementovatelné pro námi poÏado-

vanou identifikaci.

PoÏadavky na interoperabilitu bychom ne-

mûli uplatÀovat jen tam, kde to po nás je po-

Ïadováno z hlediska zákonn˘ch povinností

(vazby ÚSKP na KN ãi RÚIAN); s ohledem na

‰ífii pfiedmûtu zájmu památkové péãe se musí-

me snaÏit dosáhnout interoperability i s dal‰í-

mi partnery, pfiedev‰ím z fiad pamûÈov˘ch in-

stitucí.

âlánek vznikl v rámci v˘zkumného cíle Podpo-

ra rozvoje Integrovaného informaãního systému

památkové péãe, financovaného z institucionál-

ní podpory Ministerstva kultury âR dlouhodobé-

ho koncepãního rozvoje (DKRVO) v˘zkumné or-

ganizace NPÚ.
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� Poznámky

33 CARLISLE, Phil. Thesaurus Guidamce Manual [online].

2011. Dokument projektu HEREIN [cit. 14. záfií 2014].

Dostupn˘ na WWW: http://www.herein-system.eu.

34 BLAÎKOVÁ, Irena. Evropsk˘ projekt CARARE a infor-

maãní systémy památkového ústavu. Zprávy památkové

péãe. 2012, roã. 72, ã. 3, s. 206–208. ISSN 1210-5538.

35 Aktuální metadatové schéma CARARE je dostupné na

WWW: http://www.carare.eu/rum/Resources/CARARE-

-Documentation/CARARE-metadata-schema [cit. 12. záfií

2014].

36 Standard MIDAS Heritage je dostupn˘ na WWW:

http://www.english-heritage.org.uk/publications/midas-

-heritage/ [cit. 12. záfií 2014].

37 International Core Data Standard for Archaeological Si-

tes and Monuments dostupn˘ na WWW: http://archives.

icom.museum/object-id/heritage/int.html [cit. 14. záfií

2014].

38 Core Data Index to Historic Buildings and Monuments of

the Architectural Heritage dostupn˘ na WWW: http://archi-

ves.icom.museum/object-id/heritage/core.html [cit. 14. zá-

fií 2014].

39 Informace o projektu dostupné na WWW: http://www.

locloud.eu/.

40 BliÏ‰í informace dostupné na WWW: http://inspire.

ec.europa.eu/, resp. http://inspire.gov.cz/. MoÏnosti Ev-

ropského geoportálu INSPIRE mÛÏeme sledovat na WWW:

http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/. Národní geoportál

najdeme na WWW: http://geoportal.gov.cz [cit. 10. listo-

padu 2014].

41 Podrobnûji se problému prostorov˘ch dat kulturního

dûdictví v INSPIRE vûnuje FERNÁNDEZ FREIRE, Carlos

a kol. Cultural Heritage Application Schema: a SDI frame-

work within the Protected Sites INSPIRE Spatial Data The-

me. 2012. Dostupné na WWW: http://www.academia.

edu/1983428/Cultural_Heritage_Application_Schema_a

_SDI_framework_within_the_Protected_Sites_INSPIRE_S

patial_Data_Theme [cit. 10. listopadu 2014].

42 Thesaury Getty jsou dostupné na WWW: http://

www.getty.edu/research/tools/vocabularies/index.html 

  mastr_05_2014_b.qxd  23.12.2014  13:09  Stránka 56 hora pink3-zpp:Desktop Folder:zpp_05_2014:


