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Pracovní skupina pro implementaci programu ELZA 

(PSI ELZA)

 PSI ELZA ustanovena počátkem roku 2017 v souvislosti 

s požadavkem OAS MV ČR na vypracování harmonogramu 

zavedení nových Základních pravidel (NZP) v SOA v Plzni

 Členy PSI ELZA jsou:

 zástupci testovacích pracovišť SOA v Plzni

 pracoviště Klášter u Nepomuka

 SOkA Sokolov

 SOkA Tachov

 informatik

 garant rejstříkových hesel



Harmonogram implementace NZP

 SOA v Plzni se rozhodl pro implementaci programu ELZA

 harmonogram počítá s se třemi fázemi implementace:

 I. fáze (do 31. 12. 2017)
 zapojení se do projektu ELZA+

 komplexní testování programu ELZA na TP na vybraných testovacích 
archivních souborech

 nastavení tiskových sestav dle potřeb SOA v Plzni

 vyřešení problému koncepce rejstříků, tvorba centrálního rejstříku 
SOA v Plzni

 předložení prvních archivních pomůcek (AP) vytvořených 
v programu ELZA k posouzení Komisi pro metodiku zpracování 
archiválií

 testování nástrojů pro import dat na vybraných archivních souborech



Harmonogram implementace NZP (pokračování)

 II. fáze (do 31. 12. 2018)

 v prvním pololetí plné zpřístupnění ELZA klíčovým uživatelům 

na všech pracovištích SOA v Plzni a jejich proškolení

 ve druhém pololetí zpřístupnění všem uživatelům a jejich proškolení

 zajištění externí podpory aplikace ELZA v SOA v Plzni

 III. fáze (do 31. 12. 2019)

 testování tematických databází, propojení ELZA s portálem Porta 

fontium

 tvorba nástroje pro publikování AP, pokud nebude vytvořen v rámci 

ELZA+, import prvních AP na www.inventare.cz

 kompletní přechod na NZP

http://www.inventare.cz/


Testování programu ELZA v SOA v Plzni

 stanovena zásada, že testování nesmí ohrozit datum 
plánovaného odevzdání archivní pomůcky

 vzhledem k tomu, že ELZA dosud není schopná vytvářet 
tiskové výstupy AP v podobě, jakou požaduje metodika 
SOA v Plzni (a v některých ohledech ani dle NZP),  
testování neprobíhá v původně plánovaném rozsahu

 oproti původnímu záměru testovat výhradně na aktuálně 
pořádaných archivních souborech muselo být nakonec 
pro zefektivnění testování přikročeno k tvorbě fiktivních 
archivních souborů



Poznatky z testování

 při testování zjištěno několik desítek problémů, různého typu:
 nepochopení funkce programu ze strany uživatelů

 možnost vylepšení uživatelského komfortu

 drobné chyby, nemající zásadní vliv na fungování programu (např. 
lehce opravitelné chyby ve funkcích)

 zásadní chyby (např. nemožnost vytvořit odpovídající tiskový výstup, 
výpočet časového rozsahu AP a chybné zobrazování datace v 
tiskovém výstupu ad.)

 problémy koncepčního rázu, které je nutné řešit v rámci širší archivní 
komunity (zejména způsob tvorby úvodů AP, podoba tiskových sestav, 
nástroj pro tvorbu ukládacích jednotek, způsob správy rejstříků ad.)

 pro řešení koncepčních problémů by byla vhodná užší 
komunikace nejen mezi archivy a tvůrci programu, ale také 
mezi archivy vzájemně – vhodným prostorem se jeví 
Fórum projektu ELZA



Poznatky z testování (shrnutí)

 v současné době v programu ELZA v SOA v Plzni

dokážeme:

- poměrně dobře pořádat

dokážeme s obtížemi:

- vytvářet rejstříky

- vytvářet ukládací jednotky

zatím nedokážeme:

- vytvářet odpovídající tiskové výstupy

- provádět plnohodnotný import dat z jiných formátů



Minitendr MT04 – Pilotní ověření v SOA Plzeň

 srpen – listopad 2017

 řešitel: MARBES CONSULTING s. r. o.

 okruhy řešených problémů:

 ověření provozu v prostředí archivu (řešení aktuálních 

problémů)

 formátování v prvcích popisu a možnost tvorby příloh

 vícejazyčná pole

 práce s rejstříkovými hesly,  resp. přístupovými body



Minitendr MT04 – Pilotní ověření v SOA Plzeň

Řešení aktuálních problémů

 schůzky s řešitelem minitendru

 hlášení chyb a problémů – e-mail, tabulka se sdíleným přístupem



Minitendr MT04 – Pilotní ověření v SOA Plzeň

Rozšířené formátování a možnosti tvorby příloh

 dosud pouze prostý neformátovaný text

 přidání možnosti formátování

 horní a dolní index

 pro vybrané prvky popisu (obsah / regest) další formátování textu

 odrážky

 základní zvýraznění textu – tučné písmo, kurzíva

 v úvodu archivní pomůcky možnost dalšího formátování

 poznámky pod čarou? (důležité pro import starších archivních pomůcek)

 přílohy v archivních pomůckách

 dosud pouze jako externí soubory (PDF) umístěné na konec

 možnost zápisu příloh přímo v aplikaci ELZA (jednotný vzhled, možnost prohledávání, 
uživatelský komfort)

 tradiční umístění příloh za úvod

 další formátování v přílohách

 nadpisy 

 tabulky 
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Vícejazyčná pole

 SOA v Plzni má mnoho tematických databází a některé archivní sbírky 
digitalizované a zpřístupněné na dvojjazyčném česko-bavorském portálu 
Porta fontium – www.portafontium.eu

 na tomto portále je i Česko-bavorský archivní průvodce, kde jsou 
informace o archiváliích týkajících se Bavorska, které se nacházejí ve všech 
archivech v ČR (a naopak)

 v budoucnu by bylo vhodné pořizovat a měnit data v jednotném prostředí 
společně s archivním popisem, tedy v programu ELZA

 tato data by se pak přenášela na portál Porta fontium prostřednictvím 
standardního značkovacího jazyka (např.  XML ve formátu EAD verze 3)

 aby to bylo možné, je třeba naprogramovat podporu vícejazyčných polí, 
zatím minimálně pro textová pole (obsah / regest), dále zjistit možnosti 
podpory dalších vícejazyčných informací (textová pole s výběrem z pevně 
daného výčtu hodnot, popisky polí) 

 vícejazyčná pole bude také možné použít např.  k tvorbě anotací

 průzkum možností vícejazyčných rejstříkových hesel / přístupových bodů

http://www.portafontium.eu/
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Práce s rejstříkovými hesly / přístupovými body

 správa entit / rejstříkových hesel – rozdělení kompetencí

garant 

SOkA

garant SOA

garant 

SOkA

garant 

oddělení

garant 

oddělení
…

archiváři 

SOkA

archiváři 

SOkA

archiváři 

oddělení
… archiváři 

oddělení



Minitendr MT04 – Pilotní ověření v SOA Plzeň

Práce s rejstříkovými hesly / přístupovými body

 implementace správy entit / rejstříkových hesel

centrální rejstřík 

(třída / scope) SOA + SOkA

• primárně povinnost výběru hesel 

z centrální rejstříku

• všichni čtení

• garanti i zápis

Dočasný lokální 

rejstřík (scope) SOkA
Dočasný lokální rejstřík 

(scope) SOkAdočasný lokální rejstřík 

(třída / scope) SOkA 

(respektive oddělení SOA)

• není-li vhodné heslo nalezeno

v centrálním rejstříku, založí je 

archivář v lokálním rejstříku

• garanti SOkA po kontrole zajistí 

přenos hesla do centrálního 

rejstříku

• archiváři čtení + zápis
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Práce s rejstříkovými hesly / přístupovými body

 import entit / rejstříkových hesel

centrální rejstřík 

(třída / scope) SOA + SOkA

• prvotní import entit / rejstříkových hesel

• 2017 – import geografických entit 

(zdroje: PEvA + Porta fontium)

• 2018+ – import všech původců 

(zdroj: PEvA)

Dočasný lokální 

rejstřík (scope) SOkA
Dočasný lokální rejstřík 

(scope) SOkAlokální rejstřík 

(třída / scope) každé 

naimportované AP

• každá importovaná starší archivní 

pomůcka s rejstříkem bude mít hesla 

ve vlastní speciální třídě rejstříku

• v budoucnu možnost postupného 

napojení na centrální rejstřík (dle 

časových možností / priorit archivu)

vnější zdroje hesel



Děkujeme za pozornost.

Jakub Mírka, Petr Kocourek


