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Archivní zpracovávání

(včera, dnes a zítra)



Archivní zpracovávání

(budoucnost)



Harmonogram implementace ZP 

v Archivu KPR:

2017 • zahájení provozu ELZA

2018 • dokončení projektů zpracovávání v 
MS Office

• migrace pomůcek z XLS do ELZA   
(bez rejstříků)

2019 • plné zavedení Základních pravidel

• zahájení reinventarizace fondu KPR



Potřeby MT 06
Pilotní ověření Pražský hrad:

1. integrace s digitálním okolím

2. uzpůsobení pravidel zpracování
v prostředí specifického informačního 
bohatství Archivu KPR



1. integrace s digitálním okolím

• dokumenty v digitální podobě mimo rámec 
spisové služby KPR a SPH
– fototéka (Oddělení uměleckých sbírek SPH)

– foto-, audio- a videoarchiv prezidenta republiky 
(Odbor tiskový KPR)

– digitalizáty archiválií v analogové podobě

• popis dokumentů již v době vzniku –
usnadnění archivního zpracování



2. uzpůsobení pravidel zpracování v prostředí 
specifického informačního bohatství Archivu KPR

• obsah × nosič informace

– upřednostnění logického místa archiválie 
(jednotky popisu) v hierarchii popisu podle 
obsahu informace

– vazba na ukládací jednotku (nosič informace) je 
méně důležitá

– např. audiokazety z audioarchivu Václava Havla 
obsahující nesouvisející záznamy



2. uzpůsobení pravidel zpracování v prostředí 
specifického informačního bohatství Archivu KPR

• specializace prvků popisu a rolí entit ve vztahu 
k informačnímu bohatství Archivu KPR
– využití speciálních archivních pomůcek (Rejstřík, 

Tematický rejstřík)

– budování znalostních databází současně se 
zpracováním archiválií

– výstupem nejen záznam o obsahu archiválie, 
respektive odkaz na zdroj informace (archivní 
pomůcka), ale přímo tato informace (znalostní 
databáze)



2. uzpůsobení pravidel zpracování v prostředí 
specifického informačního bohatství Archivu KPR

• specializace prvků popisu a rolí entit ve vztahu 
k informačnímu bohatství Archivu KPR 
(příklady)
– agenda státních vyznamenání (Rejstřík nositelů Řádu 

Práce apod.)

– agenda udělování milostí – agraciace, abolice, 
rehabilitace (Rejstřík osob, kterým udělena 
individuální milost)

– jmenování členů vlády, jmenování soudců atd.

– čestná občanství prezidentů republiky aj.



Příklad struktury rejstříku nositelů státních 
vyznamenání

1. Entita (Osoba / Korporace):
– Malý Jaroslav (1920–1995), * 1. 4. 1920 Klatovy (Česko) – + 4. 

6. 1995 Ostrava (Česko), zemědělec, člen KSČ, předseda JZD 
Trojanovice

2. Role entity:
– příjemce (nositel) státního vyznamenání + název

3. Jednotka popisu (archiválie – zdroj informace):
– Rozhodnutí prezidenta republiky o propůjčení státních 

vyznamenání
– 30. 4. 1980 (datace vzniku)
– KPR (archivní soubor)
– [XY] (referenční označení)
– 8070/80-3 (jiné označení – číslo jednací)
– IV-245 (ukládací číslo)



Děkuji za pozornost!

jakub.dolezal@hrad.cz

mailto:jakub.dolezal@hrad.cz

