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M

k rychlému dohledání záznamĤ vybraných vzorkĤ,
ale problematické a omezené jsou již možnosti vyhledávání þi analyzování dat.
V roce 2008 byl proto zahájen projekt, jehož souþástí je i pĜebudování systému evidence paleontologických kolekcí vþetnČ zaþlenČní do centrálního
datového skladu ýeské geologické služby a propojení s dalšími datovými zdroji.
BČhem úvodní fáze projektu byla provedena
analýza dat ve stávající databázi a byly odhaleny
zásadní nedostatky souþasného Ĝešení. Bylo rozhodnuto o nutnosti vytvoĜení nového strukturovaného a normalizovaného datového modelu za úþelem maximální využitelnosti uchovávaných dat
(viz také Bokr 2008). Avšak pĜed samotným vytvoĜením modelu bylo nutné Ĝešit celkovou budoucí
koncepci. Nezbytným pĜedpokladem kvalitního
a využitelného Ĝešení jsou þíselníky, a to jak geologického (stratigrafické, horninový, regionálnČgeologický), geografického (územní þlenČní) þi
paleontologického charakteru (systematika, typový
materiál atd.). NČkteré z tČchto þíselníkĤ jsou
k dispozici víceménČ ve využitelné formČ, jiné bude potĜeba pĜizpĤsobit a další je nutné teprve novČ
založit. Je nutné Ĝešit i vzájemné propojení souvisejících þíselníkĤ. KromČ þíselníkĤ je v souþasné
dobČ Ĝešena i problematika lokalizací vzorkĤ, a to
jak z hlediska databázového, tak i aplikaþního
a uživatelského. U lokalizací je nutné maximálnČ
zachovat pĤvodní pĜesnost jejího urþení (pokud
možno pĜevodem do souĜadnic) a dále umožnit
prohledávání na základČ územních celkĤ þi jinak
definovaných regionĤ.

noho paleontologických sbírek již dĜíve pĜešlo þi v souþasné dobČ Ĝeší pĜechod z klasických zpĤsobĤ evidence do elektronické podoby. ZavádČní elektronické evidence mĤže sledovat široké
spektrum cílĤ od pouhého pĜepisu þi nascanování
papírové evidence do digitální podoby až po vybudování strukturované a normalizované databáze se
širokými možnostmi prohledávání a analýz paleontologických dat vþetnČ jejich zpĜístupnČní na intranetu þi internetu. RovnČž mĤže být použita celá škála evidenþních nástrojĤ a systémĤ, a to jak tĜetích
stran, tak i vlastních Ĝešení (od amatérských až po
profesionální vytvoĜené pĜímo na míru, viz Budil et
al. 2009).
Paleontologické kolekce ýeské geologické služby zahrnují více než 70 000 vzorkĤ evidovaných
klasickým zpĤsobem formou papírové kartotéky.
V roce 1994 bylo zapoþato s pĜevodem do elektronické podoby. K tomuto úþelu byla pracovníky sbírek vytvoĜena databáze nejprve v prostĜedí MS
FoxPro, posléze MS Access, do které se postupnČ
pĜepisují údaje z papírové kartotéky a evidují i nové
pĜírĤstky. V souþasné dobČ se však zaþínají na plno
projevovat omezení tohoto Ĝešení, a to jak technické,
tak i odborné povahy. Z hlediska technického není
prostĜedí MS Access zcela vhodné pro práci ve víceuživatelském režimu ani není vhodné pro provoz
objemných databází. Datový model obsahuje jedinou tabulku pĜedevším s textovými poli pro pouhý
pĜepis textových hodnot. Datový model tak svojí
koncepcí odpovídá znalostem a možnostem pracovníkĤ sbírek v dobČ jeho založení. Dnes je již tento
model nevyhovující – mĤže být využit zejména
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Koncepce nového datového modelu je tedy založena na maximálním využití þíselníkĤ a propojených datových zdrojĤ (pro možnosti efektivního vyhledávání) se širokými možnostmi textových
upĜesnČní, voleb nejistot a poznámek k hodnotám
volených z þíselníkĤ (napĜíklad pro pĜípady nejistého zaĜazení).
Pro nový systém evidence bude vyvíjeno i zcela
nové uživatelské rozhraní ve formČ webové aplikace, která nebude vyžadovat žádné speciální požadavky na poþítaþové vybavení (postaþí bČžný poþítaþ s libovolným operaþním systémem pĜipojený
k internetu a disponující webovým prohlížeþem).
Bude tak zajištČn víceuživatelský pĜístup pĜi poĜizování a správČ dat s možností práce z libovolného

poþítaþe (po pĜihlášení uživatele do systému). Systém umožní i širší možnosti vyhledávání, které bude
pĜístupné i nepĜihlášeným uživatelĤm z Ĝad odborné
i laické veĜejnosti.
Výsledkem celého projektu bude i zcela nová
verze Virtuálního muzea ýeské geologické služby
postavená na novém datovém modelu díky kterému
poskytne návštČvníkĤm, virtuálního muzea zcela
nové možnosti – napĜíklad odkazy na související
datové zdroje þi odkazy na vzorky ze stejných lokalit, obdobného stáĜí, systematického zaĜazení atd.
PodČkování:
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DE08P04OMG002 (Ministerstvo kultury ýR).

Obr. 1: Základní koncept nového systému evidence paleontologických kolekcí.
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