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Czechiana – Základní shrnutí 

• Projekt tématicky vychází z 

celoevropského projektu “Europeana” 

• Portál kulturního dědictví ČR 

• Definován úkolem v Usnesení vlády ČR a 

Státní kulturní politikou 

• Objem 450 mil. Kč 

• Předpokládané spuštění v roce 2020 

 

 



Czechiana – Základní principy 

• Czechiana je tzv. národní agregátor (NA) 

• Stojí na principu tzv. sektorových 

agregátorů (SA) 

– 6 velkých PO z rezortu (tzv. skupina “Big Six”) 

– Každý SA je odpovědný za svou oblast 

kulturního dědictví (kulturní objekty – “KO”) 

• Czechiana bude v budoucnu jediný zdroj 

kulturních objektů pro Europeanu 



Czechiana – Základní principy 

• Projekt Czechiana má návaznost na další 

aktivity rezortu 

– Vytvoření sítě digitalizačních pracovišť 

– Zřízení odborného týmu kurátorů 

– Zabezpečení ochrany autorských práv 

– Koordinace dalších projektů digitalizace 



Czechiana – Struktura portálu 



Czechiana – Základní procesy 

• Za import KO a validační kritéria odpovídá 

SA 

• Každý KO má přidělen unikátní ID 

• KO musí mít vyplněna povinná metadata a 

číselníkové vazby 

• Povinné položky stanovuje SA 

– Mohou být pro různá odvětví jiné 



Czechiana – Základní procesy 

• SA bude sdružovat poskytovatele dat 

• Správa tezaurů a číselníků bude dělená 

kompetence SA 

• SA může část svých pravomocí delegovat 

na poskytovatele 

• Czechiana bude master pro data KO 

– SA budou mít repliky dat 



Czechiana – Základní procesy 
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Czechiana – Výstupy projektu 

• Dlouhodobé uchování digitalizovaných objektů 

kulturního dědictví  

• Podpora importu dat kulturního dědictví 

• Podpora efektivní uživatelské validace a 

schvalování importovaných dat kulturního 

dědictví 

• Automatizovaná podpora zkvalitnění ukládaných 

nebo již uložených dat v dlouhodobém úložišti 



Czechiana – Výstupy projektu 

• Podpora prezentace a využití uložených objektů 

kulturního dědictví i dalších souvisejících 

informací 

• Podpora pro organizaci sběru doplňujících 

informací ke stávajícím objektům nebo nových 

objektů kulturního dědictví od veřejnosti 

• Podpora pro vkládání souvisejících dat, která 

nejsou dlouhodobě ukládána jako kulturní 

dědictví 



Děkuji Vám mnohokrát  

za pozornost 

Aleš Vokál 

Ministerstvo kultury České republiky 

odbor projektového řízení a informačních technologií 

E-mail: ales.vokal@mkcr.cz 


