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Anotace 

Tato práce si klade za cíl navrhnout metodický postup systémové integrace 

informačních technologií stanic Čro Sever, které se podílejí na vytváření, organizaci a 

distribuci programu. Vysílací a produkční systémy Českého rozhlasu zajišťují tu 

nejdůležitější z aktivit, které tato veřejnoprávní organizace vykonává. Analýza současného 

stavu představuje strukturu a provázanost těchto informačních systémů s instalovanými 

rozhlasovými technologiemi. Metodika systémové integrace zahrnuje základní teze 

globální a informační strategie Českého rozhlasu. Další části konkrétně zpracovávají 

výstupy vybraných dimenzí a akcentem na informační a softwarové vazby současných i 

navrhovaných řešení. 

 

Klíčová slova: vysílací, MMDIS, systémová integrace, média 

 

Summary 

This thesis aims to propose a methodology of system integration of information 

technology ČRo Sever involved in creating, organizing and distributing the program. 

Broadcast and production systems of the Czech Radio provides the most important activity 

that this organization performs. Analysis of the current state of a structure and coherence 

of these information systems with installed radio technologies. The methodology of system 

integration includes the basic thesis of global and information strategy of the Czech Radio. 

Next parts more specifically process outputs the selected dimensions and the emphasis on 

information and software links the current and proposed solutions 
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1. Úvod do problematiky 

Vysílací a produkční systémy Českého rozhlasu zajišťují tu nejdůležitější z aktivit, 

které tato veřejnoprávní organizace vykonává. V posledních letech diskutujeme, jaké 

funkcionality by měly nabízet v době rychle se rozvíjejícího prostředí internetových a 

mobilních technologií. 

Tato práce si klade za cíl navrhnout metodický postup systémové integrace 

informačních technologií stanic Čro Sever a Liberec, které se podílejí na vytváření a 

organizaci programu. Analýza současného stavu představuje strukturu a provázanost těchto 

informačních systémů s instalovanými rozhlasovými technologiemi, které následně 

zajišťují distribuci signálu. 

Komplexních produkčních a vysílacích systémů je na trhu několik. Výběr toho 

správného je strategické rozhodnutí, které ovlivní konkurenceschopnost Českého rozhlasu 

v dlouhodobém výhledu. Tady představený DaletPlus je řešení, které z pohledu nabízených 

funkcionalit a podporou integrace současných systémů byl zvolen jako nástroj rozvoje a 

zvýšení tržního podílu. 

Metodika systémové integrace zahrnuje základní teze globální a informační 

strategie Českého rozhlasu. Další části konkrétně zpracovávají výstupy vybraných dimenzí 

a akcentem na informační a softwarové vazby současných i budoucích řešení. Klíčová 

pasáž DAN se zabývá analýzou datových toků stávajících systémů a následná prezentace 

očekávaného stavu integrovaného systému. 

Poslední kapitola popisuje kritické faktory, které se mohou projevit při 

implementaci systému a které prověří připravenost realizačního týmu. Kvalitní provedení 

přípravných prací pro přizpůsobení rozhlasových technologií, příprava dat pro migraci a 

dodržování časového plánu budou základem pro úspěšné dokončení systémové integrace 

broadcast technologií Českého rozhlasu Sever. 
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2. Analýza současného stavu 

Lokality ČRo Sever v Ústí nad Labem a Liberci jsou organizačně provázané. 

Programové schéma obou krajů je totožné. Z libereckého studia probíhá vysílání v tzv. 

odpojovaném režimu, kdy některé části programu přebírají. Distribuce signálu na vysílače 

je zajišťována pro oba kraje samostatně. Tento model se začal realizovat po reformě 

veřejné správy a vzniku nového Libereckého kraje. Obě studia sdílejí veškeré informace, 

kterými disponují produkční systémy, využitím synchronizačních utilit. Hudební databáze 

je jednotná s jemnými rozdíly ve skladbě play listů. Synchronizace odbavovacích systémů 

obsluhuje sada programových nástrojů. 

Provázanost obou studií je dána historickou spoluprací. Princip jakéhosi 

detašovaného pracoviště v Liberci byl se vznikem Libereckého kraje v roce 2000 změněn a 

v roce 2006 bylo v Liberci otevřeno nové samostatné studio vybavené technologiemi pro 

distribuci signálu a odbavování vysílání. Studio v Ústí nad Labem bylo založeno v roce 

1945. Z tohoto pohledu je určitě na co navazovat. Cílem je uspokojit zvyšující se nároky 

posluchačů a pomocí moderních technologií a jejich možností oslovit další. 

2.1 Rozhlasové technologie – lokalita Ústí nad Labem 

K přípravě programu a odbavování využíváme plně digitální mainframe a mixážní 

pulty firmy KLOTZ VADIS řady 880 a 888. Zařízení je založené na digitální komunikaci 

řídících jednotek jednotlivých studií mezi sebou a hlavním přepojovačem. Tato konektivita 

je realizována pomocí optických rozvodů. Pro vstupy analogových kanálů je vytvořeno 

určité množství paralelních linek, které jsou pomocí 20-ti bitových A/D převodníků 

připojeny do hlavního mainframe.  

Současná konfigurace umožnuje přenášet 64 digitálních kanálů ze sekundárních 

do hlavního mainframe a jejich následnou distribuci do libovolných cílů. Správu a signálů 

zajišťuje na každé frame jednotce řídící aplikace, která komunikuje s ostatními jednotkami 

a jejich aplikacemi pomocí IPX/SPX protokolu na oddělené LAN síti. Samotná 

komunikace jednotek se zajišťuje na transportní vrstvě. Protokol vyvinula firma Xerox a 

v 90-tých letech, ještě před globálním nástupem internetu, byl Nowell Netware 

nejpoužívanější řešení síťové komunikace. 
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Obr. 1 - Schéma rozhlasové technologie Ústí nad Labem 

2.2 Rozhlasové technologie – lokalita Liberec 

Technické zabezpečení Liberecké redakce je postaveno na zařízení firmy DHD. 

Konkrétně byly využity pulty řady RM2200D. Technologie nemá takové možnosti 

propojitelnosti jako je tomu v Ústeckém studiu. Dvě pracoviště jsou na sobě nezávislá. 

Hlavní výstupy pro distribuci nejsou sdílené. 

Nicméně technologie je plně digitální a má mnoho možností pro připojení 

analogových i digitálních zařízení. A/D a D/A převodníky vzorkují frekvencí 48 kHz s 24 

bitovým kvantováním.  
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Obr. 2 - Schéma rozhlasové technologie Liberec 

2.3 Infrastruktura WAN 

WAN propojení obou lokalit je realizováno dvěma nezávislými optickými okruhy 

s maximální propustností 500 Mbit. Topologie sítě je hvězda se středem v pražské centrále. 

Síť přenáší kromě dat audio stream pro webová rádia, využívá se pro kontribuční přenos 

audio signálů mezi pobočkami a VoIP. 

Kontribuční audio síť se využívá při vysílání společných regionálních programů. 

Managment dovoluje odbavovat různé programy distribuovat do libovolných lokalit sítě 

českého rozhlasu. 

 

Obr. 3 - Schéma WA N infrastruktury 

2.4 Základná zpracování audia 

Redaktoři, směnaři, produkční a všichni zainteresovaní do kompletování náplně 

vysílání zpracovávají pořízené hrubé audio na úroveň vhodnou pro použití ve vysílání. 

Studio 1 Studio 2 Machine room 

Přepojovač 
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Základním nástrojem, který k tomuto úkolu využívají je Sony SoundForge. Jednostopý 

editační software pro platformu Windows. 

Pro zpracování jsou nastaveny základní parametry důležité pro další komptabilitu 

s ostatními systémy. Redakční práce a další postupy jsou potom již v kompetenci 

samotných pracovníků. Funkcionality programu umožňuji konverzi do různých formátů, 

značkování příspěvků, základní práci s barvou, normalizaci, individuální převod 

vzorkování a jednoduché prolínání zvuků. 

2.5 Pokročilé zpracování audia 

Náročné projekty velkého rozsahu (rozhlasové hry, hudební pásma…) 

zpracovávané v nahrávacím studiu procházejí procesem tvorby za pomoci pokročilých 

programových produktů a za využití speciálního technologického vybavení. Tato tvorba 

probíhá odděleně od standartních technických prostředků. Řešení je postaveno na základu 

digitálního převodníku AVID rack 003, který je využíván vícestopým profesionálním 

editačním systémem ProTools. 

Tato tvorba se po dokončení dále zpracovává pro využití ve vysílání a finální 

produkt jako celek putuje do centrálního digitálního archivu v master kvalitě.  

2.6 Správa a zpracování textu 

Zpravodajský systém pro přípravu textových podkladů relací, plánů, popisů 

příspěvků do vysílání a scénářů pořadů. Zajišťuje výměnu podkladů mezi lokalitami a 

distribuci zdrojů zpravodajských agentur pro všechny uživatele. Kromě zpracování textů 

disponuje inteligentním rekognitou časové stopáže, důležitého parametru odhadu délky 

zpravodajských relací v návaznosti na striktně danou strukturu programu. Řešení 

postaveno na technologii Avid iNews. 

2.7 Plánování hudby, zvukové grafiky a reklamních spotů 

Oddělení hudební dramaturgie se věnuje hudební a grafické přípravě vysílání. 

Sestavuje na základě daných kritérií pro zvolený formát stanice plán pro každý den. Proces 

tvorby plánu (play listu) se uskutečňuje za pomoci speciálního softwarového vybavení. Pro 
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každou lokalitu se generuje samostatný play list, který je nutné pomocí několika nástrojů 

exportovat do odbavovacích systémů.  

Řešení firmy RCS gSelector je klient/server aplikace pro platformu Windows. 

Hudební databáze je navržená na bázi MS SQL server a je centralizovaná. Obsahuje cca. 

100 000 záznamů popisů hudebních skladeb. V databázi systému jsou skladby popsány 

pomocí svých charakteristických vlastností. Tyto vlastnosti se následně vyhodnocují proti 

zadaným formátovým požadavkům stanice. Na konci tohoto postupu se generuje výsledný 

plán vysílání stanice. Kvalita popisů záznamů v databázi je přímo úměrná kvalitě 

výsledného play listu. Systém dovoluje spravovat profily mnoha stanic odděleně. 

Service host server zajišťuje komunikaci a cachování zpracovávaných dat pro 

všechny stanice a zajišťuje rychlost přístupu k datům. Zároveň se snižuje zátěž 

databázového serveru.  

 

Obr. 4 - Proces hudebního plánování 

2.8 Systém odbavování 

Odbavování programu probíhá v každé lokalitě víceméně samostatně. Moderátor 

obsluhuje vysílací systém, rozhlasové technologie a pro svou práci čerpá informace z 

dalších informačních systémů. Struktura programu je připravená a během vysílání je 

doplňována aktualitami z provozu na pozemních komunikacích, počasím a živými vstupy 

po telefonních linkách. Při vysílání kontaktních pořadů moderátor selektuje program 

samostatně. 
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Obr. 5 - Moderátorem využívané systémy 

2.9 Systém Dalet 5.1d 

Současná verze systému Dalet se využívá v Českém rozhlase od roku 1998. Je to 

modulární klient/server aplikace postavená na platformě serveru Windows NT a Sybase 

adaptive server enterprise 11.9. Základem systému je relační databáze a souborový server 

multimediálního obsahu. V současnosti je využita kombinace virtualizovaného Windows 

NT serveru v prostředí VMware  a souborového serveru bázi na Windows 2003 server. 

Systém využívá vlastní doménové prostředí a správu uživatelů. Uživatel je 

zařazen do skupiny podle role, která je mu přidělena. Správa uživatelů systému Dalet je 

realizována samostatně. Systém má omezené možnosti přidělování oprávnění. Každá 

skupina uživatelů má podle svého zaměření přidělena oprávnění pro přístup do 

specifických kategorií systému a zároveň má definovanou sadu funkcionalit, které 

potřebuje ke své práci. Přizpůsobení nástrojů pro různé skupiny uživatelů je doplněno 

konfigurací pracovní plochy každé skupiny. 

Multimediální obsah je strukturován do systému unit. Ta je koncipována jako 

kontejner přímo svázána s konkrétní pracovní stanicí. Každá unita je reprezentována 

v podobě vlastní složky na poli souborového serveru s přesně danou strukturou. Zde jsou 

od sebe odděleny vlastní audio soubory a reprezentace průběhů křivek v podobě vol 

souborů. Tento systém zajišťuje rychlou úpravu souborů, kdy práce neprobíhá v reálném 

čase na fyzickém audiu, ale v systému upravujeme pouze fiktivní obraz a fyzický zápis do 

audio souboru proběhne až při konečné finalizaci. 

Jako formát audio souborů je použit doporučený profesionální stereo Broadcast 

MPEG audio – Layer 2 s vzorkováním 48 kHz a datovým tokem 256 kbit/s. Vstup audia 



 

 

 Petr Böhm: Systémová integrace broadcast technologií  

2012  8 

z jiných zdrojů je ošetřen konverzní utilitou nebo individuální kontrolou. Systém dovoluje 

výběr importu audia z externích zdrojů automaticky nebo manuálně použitím k tomu 

určeného modulu.  

Členění obsahu v systému je prakticky neomezené a je dáno požadavky uživatelů 

a programu. Kategorie v systému jsou strukturováno pokud možno logicky. Základní celky 

tvoří výroba, hudba, zprávy, proud.  

Export obsahu je realizován na straně serveru použitím XMLimpex modulu. Ten 

zajišťuje distribuci audia do zvolených cílů a spolupracujících systémů. Typicky se 

využívá pro komunikaci s odbavovacím systémem Cartmaster v Liberci. Touto cestou 

putuje veškerý audio obsah vysílání v libereckém kraji. Dalším důležitým cílem je webový 

obsah stanice a osobní archivy redaktorů. 

Příprava vysílání probíhá v několika krocích, které mají na starosti různá 

oddělení. Příprava pořadů – příprava zpravodajství – příprava hudby. Pořady a 

zpravodajství se zařazují do připraveného plánu vysílání. Na vysílacím pracovišti tento 

plán moderátor a směnař pomocí Navigatoru odbaví do distribuce signálu. 

Technologie vysílacích stanic využívá automatické rozjezdové karty Contec PIO-

16 a digitální audio karty Digigram PCX80v2. Odbavovací modul využívá dvou kanálů, 

mezi kterými se přepíná pomocí ovládání na pultu. Dále jsou k dispozici další dva výstupy, 

které slouží k předposlechu dalších položek a mixů. Systém dovoluje pomocí speciálních 

funkcionalit provoz v plně automatickém režimu. 

2.10  Systém CartMaster 

CartMaster je nasazen jako odbavovací systém v liberecké redakci. Systém 

pracuje na platformě Windows XP. Pracovní stanice slouží zároveň jako úložiště obsahu. 

Obsah je strukturován do základních složek: zprávy, hudba, anonce, jingly. Správa 

uživatelů a přístupů je realizována na úrovni lokálních oprávnění každé stanice.  

Import audia pro vysílání probíhá pomocí externích utilit, kde probíhá konverze 

do formátu OGG vorbis vzorkovací frekvencí 48 kHz a datovým tokem 256 kbit/s. Systém 

nedovoluje další práci s obsahem. Pracovní plocha je jednotná a plánování vysílání probíhá 
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v Ústí nad Labem. Na místě se doplňují pouze lokálně aktuální položky. Vysílací systém 

distribuuje signál prostřednictvím externích analogových audio karet Echo Layla 3g.  

Liberecká redakce vysílá v menším rozsahu, proto využívá odpojování 

v neaktivních časech. Odpojování probíhá za využití zdrojů kontribuční sítě, hlavně 

přebíráním programu ústecké redakce a společných regionálních programů. 

2.11  Migrace obsahu mezi lokalitami 

Sdílení obsahu je oboustranné. Rozdílnost řešení použitých odbavovacích systémů 

si vynutila nasazení nástrojů třetích stran a programování konverzních skriptů. Proces 

předávání příspěvků má specifická pravidla. 

Obsah, který je určen pro sdílení, je zařazen do příslušné kategorie podle druhu. 

Na typu položky záleží při stanovení priority jejího zpracování. Priority jsou nastaveny 

s ohledem na zatížení WAN spojení a migračních stanic.  

Tab. 1 - Priority migrace položek 

Priorita Typ Interval migrace 

1 Zpravodajství 2 min 

2 Hudba – play list 15 min 

3 Reklamní spoty 30 min 

4 Magazíny 360 min 

Exportované položky z odbavovacího systému jsou pomocí skriptů uloženy do 

struktury na migračním souborovém serveru. Odtud jsou v intervalech podle priority 

přenášeny prostřednictvím WAN linky do cílové lokality. Po dosažení cíle je ověřeno, zda 

má audio správný formát a pokud tomu tak není, proběhne jeho konverze konverzním 

skriptem. Nakonec proběhne poslední krok a to import do cílového systému. 
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Obr. 6 - Schéma migrace položek 

2.12  Rozsah nasazení a obsluhy 

Obě studia se liší svou velikostí, počtem instalací i obslužného personálu. 

Rozložení a kvalita rozhlasových technologií a zdrojů informačních systémů je 

srovnatelná. Z pohledu plánování základ tvorby programu leží na pracovnících ústeckého 

studia. Obě lokality disponují dvěma nahrávacími studii, ale frekvence jejich využití jsou 

rozdílná. 

Tab. 2 - Rozsah nasazení a obsluhy - Ústí nad Labem 

Dalet 5.1d 

Počet serverů 1 

Počet stanic 7 

Počet stanic pro vysílání 2 

Počet editačních stanic 5 

Aktivní uživatelé 25 

Zvukoví mistři 2 

Samo odbavující moderátoři 6 
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Tab. 3 - Rozsah nasazení a obsluhy - Liberec 

CartMaster 

Počet serverů 0 

Počet stanic 2 

Počet stanic pro vysílání 2 

Aktivní uživatelé 7 

Samo odbavující moderátoři 3 

2.13  Omezení současné implementace 

Jde se o prostředí provozu dvou systémů rozdílných architektur. Jejich koncepce 

je zastaralá a schopnost provozovat takovéto systémy vyžaduje nasazení dalších 

podpůrných systémů a nástrojů.  

Systémové nedostatky: 

 Technologická roztříštěnost 

 Nekompatibility 

 Složitá migrace dat 

 Komplikovaná administrace 

 Nízká úroveň přidělování oprávnění 

Uživatelské nedostatky: 

 Komplikovaná zpětná vazba 

 Pomalé reakce systému v kritických situacích 

 Import dat 

Ekonomické dopady: 

 Licenční vícenáklady 

 Provozní vícenáklady 
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3. Technologie DaletPlus - vlastnosti, výhody a nevýhody 

pro ČRo Sever 

DaletPlus je přímým následníkem systému Dalet 5.1d, který byl přestavěn a 

vylepšen o funkce sledující poslední trendy práce s multimediálním obsahem. Představuje 

komplexní nástroj pro záznam, editaci a správu nejen zvukových, ale i textových, 

grafických příspěvků. Umožňuje plánování, zpracování, vysílání, monitoring, archivaci 

rozhlasových programů. 

Uživatel, který pracoval se starší verzí Dalet 5.1d, se v DaletPlus velmi rychle 

zorientuje, protože z jeho pohledu má nový systém podobný vzhled pracovní plochy. 

Nejčastěji používané funkce si může přizpůsobovat a používat různé varianty. 

DaletPlus je od základu přepracován a funkčně rozšířen. Došlo k implementaci 

přidělování práv do detailních úrovní. Můžeme již řídit přístupy nejen k aplikacím, ale pro 

jednotlivé kategorie můžeme přidělovat různá oprávnění od pouhého čtení až po plný 

přístup. Možnosti přidělování práv se prolínají celým systémem a nyní dovolují 

konfigurovat úrovně přístupů i play listům, tiskovým frontám a jednotlivým funkcím 

aplikací. 

3.1 Media Asset Managment 

Základem systému je implementace nového přístupu ve formě správy životního 

cyklu dat. Distribuovaná relační databáze, inteligentní indexace přináší vysoký výkon při 

práci a vyhledávání.  

Obsah uložený v DaletPlus je organizován a zpřístupněn pomocí modulu 

BaseBrowser. Jedná se o nástroj se vzhledem podobným průzkumníku Windows. Takže 

procházíme strukturou složek nalevo a napravo se zobrazuje jejich obsah. Na rozdíl od 

předchozí verze systém, tento BaseBrowser podporuje drag&drop. 

Vlastnosti titulu upravujeme ve formuláři, který je možno nakonfigurovat pro 

uživatele nebo skupinu. Vzorů pro formuláře může administrátor vytvořit neomezené 

množství. Metadata titulu můžeme upravovat během celého životního cyklu. Jedná se 

například o produkční poznámky, anotace, původ titulu, pokyny pro vysílání, míchací 
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body. Systém dovoluje vytvářet neomezené množství položek metadat různého zaměření. 

Umožňuje připojování specifických metadat položkám automaticky. 

Pro vyhledávání v databázi je rozšířen modul Search. Poskytuje tři úrovně 

vyhledávání. Systém podporuje fulltextové metody vyhledávání pomocí indexace, symbolů 

booleovské algebry a slovníku synonym. Základní úroveň pracuje na bázi zápisu 

hledaného výrazu do pole vyhledávání. Další úroveň dovoluje uživateli specifikovat oblast 

hledání a toto nastavení uložit do přednastaveného profilu. Nejvyšší úroveň uživatele 

s průvodcem provede procesem vyhledávání. 

Hlavní výhody media asset managementu: 

 Dostupnost metadat během celého životního cyklu titulu 

 Různé typy formulářů pro různé úlohy a uživatele 

 Detailní přidělování přístupových práv 

 Integrovaný chat pro rychlou komunikaci 

 Pokročilé přidělování statutů a sledování historie titulu 

3.2 Nahrávání 

Systém disponuje více několika nástroji pro příjem audia. Podporuje manuální a 

automatizovaný záznam z různých zdrojů. Technologie záznamu je možná prostřednictvím 

podporovaných analogových a digitálních zvukových karet, grabování audio disků 

s automatickým načítáním údajů, automatické grabování z reportážní techniky, drag&drop 

a využitím webového rozhraní InterWeb. K řízení záznamu můžeme využít externích 

signálů předávaných prostřednictvím RS232. 

Základním nástrojem AudioSurfer můžeme obsluhovat nahrávání v reálném čase 

s podporou single a multi-track. Při záznamu je zobrazována časová osa s opisem průběhu 

vstupního signálu. Pomocí značkovače označujeme důležitá místa požadující další zásahy. 

Typické použití tohoto nástroje je v nahrávacím studiu při přípravě „montovaných“ pořadů 

do vysílání. 

AudioRecorder umožňuje nahrávat 16 nezávislých vstupů na jedné stanici, pokud 

je to v možnostech vstupního audio zařízení. Nastavení různých režimů podporuje 

drag&drop, průběžné nahrávání s přepisováním, změny nastavení během nahrávání. 
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Hlavní výhody: 

 Automatický režim v závislosti na úrovni vstupního signálu 

 Eliminace úseků bez signálu 

 Možnost úprav nahrávaného audia již během záznamu 

Plně automatický režim záznamu zprostředkovává modul ActiveLog. Je možné ho 

použít v režimu smyčky nebo podle naplánovaného scénáře. Záznam je uskutečňován na 

k tomu určených stanicích pomocí konfigurace záznamových agentů pro každou úlohu. 

Typické použití je pro denní záznamy odbavovaného programu nebo vybraných úseků 

vysílání. Během záznamu je audio přístupné k dalšímu využití. Agent zajistí automatické 

uložení do databáze s předdefinovaným popisem. 

Hlavní výhody: 

 Snadné plánování záznamu 

 Okamžitý přístup k audiu během záznamu 

 Využití dočasného úložiště pro rozložení zátěže 

 Dostupnost záznamu konkurenčních stanic v reálném čase 

3.3 Editační nástroje 

Systém se svým multidimenzionálním přístupem k obsahu dovoluje upravovat a 

zpracovávat multimédia všech typů. Na rozdíl od předchozí verze není úzce zaměřen 

pouze na práci s audio tituly. Editační nástroje se v našem případě zaměřují na: 

 Audio tituly – AudioSurfer 

 Textové tituly – NewEsdit 

 Obrazové tituly – ImageEditor 

AudioSurfer je svou koncepcí shodný s předchozím modulem Surfer. Dovoluje 

pracovat až s osmi stereo stopami. Dovoluje nastavovat pracovní plochu pro uživatele 

s různým zaměřením podle jejich potřeb. Pro reportéra z terénu dostačuje zpracovat audio 

v jedné stopě a základní nabídkou nástrojů. Zvukový mistr využije plné možnosti mixu ve 

více stopách a pokročilé funkce pro rozsáhlé projekty. 
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Hlavní výhody: 

 Úprava titulu během nahrávání 

 Pokročilé fade nástroje 

 Normalizace a resampling 

 Jemné úpravy s volitelným přiblížením 

 Možnost práce ve více instancích 

 Automatické úpravy „hluchých“ míst 

 Možnost ovládání specializovanými periferiemi 

3.4 Správa a zpracování textu 

NewsEdit je základní modul pro zpracování textu. Poskytuje informace do 

vysílání všem zainteresovaným složkám programu. Zdrojem obsahu jsou prioritně fronty 

zpráv mediálních agentur s pomocí modulu NewsWire. Komplexnost přístupu dovoluje 

připojit textový obsah všemi ostatními typy položek. Jako celek je následně zařazen do 

plánu vysílání. 

3.5 Plánování vysílání 

Model plánování v DaletPlus netvoří pouze propojení on-air studia a produkčního 

centra. Systém umožňuje plánovat pro několik výstupů najednou. Ty mohou odpovídat 

tradičním AM nebo FM stanicím, stejně jako vysílání DRM, DAB nebo IP vysílání. 

Program na základně navržených šablon distribuuje obsah manuálně nebo automaticky.  

Hlavní výhody: 

 V jedné lokalitě můžeme plánovat pro více stanic 

 Plánování více uživateli najednou 

 Sdílení stejného obsahu mezi různými plány 

 Využití šablon s automatickým předvyplněním 

 Úprava plánu on-line během vysílání 
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3.6 Vysílání  

Radio ON-AIR player je stěžejní modul odbavovacího systému. Poskytuje 

možnosti automatického nebo manuálního vysílání. Automatické vysílání je řízeno pomocí 

skriptů, maker a předdefinovanými parametry připraveného plánu. Odbavování rychlé 

grafiky probíhá pomocí modulu Carts. Systém dovoluje zásahy do aktuálního plánu. 

Z jedné pracovní stanice může probíhat odbavování do různých cílů. 

Hlavní výhody: 

 Libovolně nastavitelné prostředí 

 XML a ASCII reporty 

 Podpora audia a textu 

 Podpora čtecích zařízení 

3.7 Řešení pro krizové situace 

Identifikace možných příčin kolapsu distribuce programu probíhá při návrhu 

architektury. Příčiny lze rozdělit do několika skupin: 

 Síťové 

 Hardwarové 

 Systémové 

Řešením pro zálohu vysílání je NetBack. Systém zrcadlí aktuální plán vysílání se 

všemi položkami na speciálně nastavenou stanici. NetBack kopíruje audio a metadata 

ve  stanovených intervalech. NetBack stanice je konfigurována jako server se všemi 

náležitostmi. Konfigurace je doplněna o technologii umožňující odbavování vysílání. 

3.8 InterWebPlus 

Vzdálený přístup do databáze zajišťuje InterWebPlus. Uživatelům bez pracovní 

stanice dovoluje základní operace s obsahem prostřednictvím webového rozhraní 

optimalizovaného pro Internet Explorer a Firefox. 
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Hlavní výhody: 

 Vkládání, přehrávání titulů 

 Vyhledávání 

 Úprava metadat 

 Export dat na pracovní stanici 

3.9 Plánování hudby 

Systém je schopen nahradit doposud používané prostředky plánování hudby 

(gSelector). Proces plánování hudby vyhodnocuje atributy hudebních titulů a na základě 

zvolených pravidel sestavuje play list. Tento výstup tvoří základ plánu vysílání. K 

doplňování hudební databáze můžeme využít modulů, které poskytují automatické 

grabování titulů i s popisy využitím informací databází FreeDB. 

3.10  Nevýhody DaletPlus 

DaletPlus je robustní komplexní systém, z čehož plynou některé jeho nevýhody 

z pohledu jeho architektury. Funkční nedostatky lze specifikovat spíše jako uživatelské. 

Uživatelé, kteří mají zkušenost se současným systémem, se snaží aplikovat zažité pracovní 

postupy a tím se systém dostává do stavů, které neočekávali. 

Nevýhody: 

 Složitost architektury někdy nedovoluje rychle a přesně identifikovat zdroj 

problému 

 Nepodporuje různé úrovně administrátorských oprávnění  

 Odezvy systému jsou někdy závislé na zvoleném pracovním postupu 

 Někdy komplikovaná komunikace s dodavatelem systému 
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4. Fáze systémové integrace broadcast technologií 

Český rozhlas ke své činnosti využívá rozsáhlou paletu systémů. Jako organizace 

s 1500 zaměstnanci se neobejde bez systémů ekonomicko-správních, personálních, 

komunikačních, plánovacích, prezentačních. S předmětem činnosti Českého rozhlasu 

zásadním způsobem souvisí také přesné vykazování autorských práv a jejich vyrovnání a 

poskytování specifických veřejnoprávních služeb.  

V oblasti vysílacích technologií se Český rozhlas vydá cestou nákupu 

komplexního systému od jediného dodavatele. Toto řešení má obecně známé silné a slabé 

stránky, které musíme mít na zřeteli 

Výhody:  

 Rychlá realizace 

 Nízké náklady 

 Prověřené profesionální řešení 

 Garance dalšího vývoje 

 Rozložení rizik mezi dodavatele a objednatele 

Nevýhody: 

 Procesy organizace se musí přizpůsobit zvolenému systému 

 Závislost na dodavateli a jeho přístupu k dalšímu vývoji a podpoře 

 Riziko úniku důvěrných dat 

4.1 Definice cílů 

Český rozhlas se momentálně nachází ve fázi definice strategických 

střednědobých i dlouhodobých vizí a cílů. Naplňování těchto cílů je naplánováno do konce 

roku 2014. Nastavení procesů řízení, komunikace a práce se změní a ovlivní bezpochyby 

všechny složky organizační struktury. 
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Systémová integrace ICT technologií je tohoto procesu nedílnou součástí a jejím 

přispěním se zvýší konkurenceschopnost Českého rozhlasu. Zásadní oblasti pro práci 

uživatelů podílejících se na vysílání a odbavování jsou popsány níže. 

Snahou v tomto procesu je vyvarovat se provozní slepoty a podívat se na danou 

situaci z nadhledu. Informační systémy a aplikace, které se podílejí na životním cyklu 

produktu, tedy vysílaného programu, prošly důkladnou analýzou.  

Z tohoto procesu vzešel návrh střednědobého strategického rozvoje ICT/IS. Je 

postaven na rozdělení aktivit podle oblastí činností. Zároveň je seřazen podle důležitostí 

jednotlivých oblastí. Je tedy patrné, na jaké části je kladen důraz.  

Definujme tedy cíle systémové integrace technologií Českého rozhlasu: 

 Jeden centrální datový sklad 

 Jeden broadcast systém 

 Jedna centrální databáze hudby 

 Jeden centrální digitální archiv 

 Redakční systém integrovaný ve vysílacím systému  

Tab. 4 - Cíle systémové integrace Českého rozhlasu 

Oblast 1 - Vysílací systémy  Přínosy 

Jednotná centrální databáze DALET  Eliminace duplicit v datech 

 Všichni vidí do všech zdrojů 

 Centrální správa 

 Snížení nákladů na pořizování 

provozních prostředků 

 Operativnější přístupy vyhledávání 

a distribuce dat 

Jednotný vysílací systém DALET  Eliminace prodlev způsobených 
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migrací mezi různými systémy 

 Snížení nákladů na licencování a 

pořizování specifických provozních 

prostředků 

 Jednotná schémata pro práci s daty 

Oblast 2 – Plánování vysílání Přínosy  

Jednotná centrální databáze hudby  Eliminace duplicit v datech 

 Centrální správa 

 Provázanost dat všech stanic 

 Snížení nákladů na pořizování 

provozních prostředků 

Oblast 3 – Systémy pro editaci zvuku Přínosy  

SoundForge  Jednotný systém pro základní úpravu a 

finalizaci příspěvků 

 Jednotná sada nastavení a 

podporovaných encoder/decoder 

doplňků 

Samplitude  Jednotný systém pro výrobu 

publicistických pořadů 

ProTools  Jednotný systém pro náročnou 

studiovou výrobu 

Oblast 4 – Digitální archiv Přínosy 

Jednotné centrální úložiště 

digitalizovaných zvukových souborů 

 Jediný přístupový bod do digitálního 

archivu 
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 Dostupná náhledová kvalita pro 

potřeby plánování vysílání  

 Zjednodušený výběr a vyhledávání 

archivních materiálů 

 Dostupnost kompletního archivu pro 

všechny 

Archivace zvukových záznamů typu 

MASTER 

 Eliminace konverzí vzniklých 

vypalováním na CD/DVD 

 Jednotná evidence 

Oblast 5 – Redakční systémy Přínosy  

Integrace stávajícího systému iNews 

do prostředí DALET 

 Přednastavená pracovní plocha pro 

různé typy činností 

 Správa agenturních zpráv 

 Společná cesta textu a audia 

 Neomezené pořizování metadat 

k jednotlivým položkám 

 

Z pohledu konceptu procesní integrace se snažíme dosáhnout cílů: 

 Využitím jednotného uživatelského prostředí zjednodušení obsluhy 

 Vyšší produktivita a efektivita obsluhy 

 Zrychlení reakce pracovníků na aktuální události 

 Vyšší efektivita využití celopodnikových zdrojů 

 Zefektivnění práce díky operacím na jedněch datech 

 Zachování standardů a formátů dat 

 Efektivní kontrola využití dat 
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Obr. 7 - Integrovaný broadcast systém 

V definici cílů se často objevují spojení „zefektivnění práce, obsluhy, zrychlení 

reakce“. Aby toho bylo možné dosáhnout, je potřeba zmapovat způsob práce a jednotlivé 

činnosti úseků podílejících se na přípravě a odbavování programu. 

Vysílaný program, v analogii s výrobním podnikem, můžeme označit za výrobní 

produkt. Ve stejné analogii se snažíme o to, aby tento produkt byl: 

 Konkurenceschopný 

 Kvalitní 

 Konzistentní 

 Úspěšný 

Náš produkt je kompilací různých složek. Na míchání těchto složek se podílejí 

hlavně lidé, ale také stroje. Technologie nám musí pomoci s přiblížením se posluchači, 

reagovat na moderní trendy, odpoutat se od jednostranného přístupu a pomocí nových 

digitálních technologií posluchači rozšířit nabídku. Možnostmi jsou pozemní vysílání 

s využitím DAB, individualizace programové nabídky, moderní internetové a komunikační 

technologie. 

4.2 Aplikace modifikované metodiky MMDIS 

MMDIS (Multidimensional Management and Development of Information 

System) byla vyvinuta začátkem 90. let na katedře informačních technologií VŠE. Její 
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výjimečnost od ostatních rozšířených metodik (např. SSADM, Oracle CASE method, 

SDM, DSDM) spočívá v jejím pojetí procesu vývoje informačních systémů. Nepředepisuje 

detailně kroky tohoto procesu a zaměřuje se na optimální strukturování procesu vývoje a 

specifika jednotlivých projektů z hlediska dimenzí obsahu, rozsahu, prioritami, znalostmi 

uživatelů i řešitelů. Další její výhodou je technologická nezávislost.  

„Hlavní hodnotou, resp. cílem MDIS je vývoj, údržba a provoz komplexního a 

integrovaného informačního systému podniku, který optimálně podporuje dosažení 

celopodnikových cílů, přičemž bere současně v úvahu potřeby a znalosti pracovníků, který 

systém užívají.“  [1] 

Český rozhlas není organizací, která by se zabývala výrobní nebo obchodní 

činností. Aplikace MMDIS pro projekt systémové integrace broadcast technologií je nová. 

V kontextu integrace IS pomocí TASW MMDIS nabízí vodítko tohoto procesu. Dovoluje 

zaměřit se na klíčové dimenze integrace z hlediska uživatelů i řešitelů a přizpůsobit 

metodiku konkrétní úloze. 

4.2.1 Globální strategie podniku (GST) – hlavní teze 

Český rozhlas je veřejnoprávní instituce zřízený zákonem. Má specifické 

postavení ve veřejném prostoru. Musí plnit specifické úkoly vyplívající z jeho statutu a 

zároveň má za úkol obstát v konkurenčním prostředí mediálního trhu. Splnit tyto 

antagonistické požadavky je možné pouze důsledným naplňováním stanovených vizí a 

cílů. 

Mise: „Naším posláním je sloužit veřejnosti, poskytovat kvalitní informace, 

vzdělávání, kulturu i zábavu a přispívat k ochraně a rozvoji základních hodnot 

demokratické společnosti.“ 

 Vize: „Chceme být vysoce důvěryhodným, vyhledávaným a nezastupitelným 

sdělovacím prostředkem.“ 

Hodnoty: 

 Důvěryhodnost 

 Kvalita 
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 Rozmanitost 

 Tradice a rozvoj 

 Úcta 

Cíle: 

 Poskytovat veřejnosti všestrannou, vyváženou a kvalitní programovou a 

obsahovou nabídku. 

 Vytvářet, chránit a prosazovat základní hodnoty moderní demokratické 

společnosti 

 Přispívat k technologickému pokroku 

 Pečovat o národní kulturní dědictví, obohacovat je a šířit ve světě 

 Hájit nezávislost a usilovat o konkurenceschopnost Českého rozhlasu 

V oblasti technologického pokroku je kladen důraz na využívání nových 

technologií tzv., „nových médií“, internetu, distribuce digitálního signálu, mobilních 

komunikačních prostředků. Zároveň systematicky modernizovat technologie potřebné pro 

svou činnost. 

Návrh nové architektury vysílacích technologií spočívá v centralizaci datové 

základny, správy uživatelů a zároveň v sjednocení procesů využívání systému. 

Optimalizace vazeb a datových toků informačních systémů musí mít dopad i do 

ekonomických úspor v provoní úrovni i v poskytování investičních zdrojů. 
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Obr. 8 - Současná a budoucí architektura vysílacích systémů 

4.2.2 Informační strategie (IST) – hlavní teze 

IS/IT Českého rozhlasu, je složeno ze systémů podporujících práci jednotlivých 

úseků organizace. Informační strategie definuje systémovou integraci broadcast 

technologií jako zásadní projekt rozvoje. Vysílací technologie jsou jednou 

z nejdůležitějších částí a vytvářejí výsledný produkt.  

Vyhodnocení globálních cílů pro broadcast technologie: 

 Zvýšenou dostupností dat bude zajištěna možnost poskytování pestřejší 

programové nabídky 

 Sjednocením standardů a procesů bude zajištěna vyšší kvalita programové 

nabídky 

 Nasazením nového systému se zjednoduší prezentace prostřednictvím 

„nových médií“ – zejména internetu a mobilních komunikačních zařízení 

 Zvýšenou dostupností obsahu prostřednictvím „nových médií“ a jeho vyšší 

pestrostí můžeme motivovat veřejnost k využívání moderních technologií 

Vyhodnocení kritických faktorů dosažení podnikových cílů: 

 Stabilita podpory organizace a managementu 

 Plnění harmonogramu 
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 Zajištění finančních zdrojů 

 Osvěta mezi uživateli 

4.2.2.1 Analýza trendů a externích IS/IT 

Trendy vývoje v oblasti odbavovacích systému směřují ke komplexnosti a 

centralizaci. S ohledem na prezentaci programové nabídky na různorodých platformách je 

evidentní snaha usnadnit uživatelům správu a práci při vytváření programu. Moderní 

aplikace a jejich moduly pracují na jedněch datech libovolné položky a tyto data společně 

s metadaty absolvují celý životní cyklus titulu.  

Technologická řešení jednotlivých systémů preferují využití clusterové 

architektury a virtualizačních nástrojů. Současné trendy a možnosti datových sítí WAN 

zaručují dostatečnou kapacitu a kvalitu spojení pro možnost odbavování vysílání vzdáleně 

z centrálního datového úložiště. 

Nyní již nevystačíme s vložením CD do přehrávače a stisknutím tlačítka Play. 

Trendy designu programových proudů jsou v provázanosti, pestrosti, dynamičnosti. 

Současný složitý scénář programu by nezvládl odbavit zkušený zvukař pouze s pomocí 

faderů na mixážním pultu. O samo odbavujících moderátorech ani nemluvě. Musí k tomu 

mít nástroje, které za ně samy něco připraví a hlavně část produkce převezmou. Musí mít 

k dispozici už vytvořený scénář, který bude respektovat zaměření programu. O tom, jak 

bude vypadat hudební play list, v současnosti rozhoduje z  90% systém podle přesně 

specifikovaných parametrů. Nesmíme zapomenout na připravený obsah se všemi 

náležitostmi, potřebnými k jednoduché a časté identifikaci stanice příjemci. A hlavně musí 

sledovat aktuální dění a být schopný interaktivně a kvalitně reagovat. 

Z naznačené komplexnosti broadcast technologií vyplývá i potřeba nástrojů a 

výstupů pro správná strategická rozhodování vedení, volby formátování jednotlivých 

okruhů, identifikaci slabých míst v programu a naopak identifikaci možností expanze. 

Zásadní prioritou je zkrátit čas od události k informaci o ní. 

Pro uživatele těchto systémů je důležitá jednoduchost obsluhy a stabilita. 

Záměrem a cílem každého oddělení strategického rozvoje a systémových pracovníků je 

najít, implementovat, přizpůsobit a provozovat robustní spolehlivý systém. Tyto 
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požadavky musí mít každá velká společnost zabývající se distribucí nějakého mediálního 

obsahu. 

Tab. 5 - Komplexní řešení současnosti 

Netia Radio-Assist 8                       Jutel RadioMan Enterprise Edition 

ACQUISITION – pořizování obsahu  

LOOK UP – sdílení obsahu 

PRODUCTION – editace, mix 

SCRIPT – zpracování textů 

PLANNING – příprava vysílání 

ON-AIR - vysílání 

WEBCASTING & MOBILITY 

RADIO ON DEMAND – automatická 

aktualizace webu 

 

 

 

 

 

 

 

Programm Planning – denní plány, plán 

hudby, úprava zvuku 

Newsroom system integration – správa textů, 

agentur, externí reportéři, databáze 

Radioman Database and on-line storage 

On-Air - vysílání 

Matrix controller – ovládání I/O 

Media Publisher – aktualizace webu 

RadioMan Archive Manager – archivace 

obsahu a produkce 
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Tab. 6 - Komplexní řešení současnosti 

VCS dira! Enterprise Integration Dalet Enterprise Edition 

Auto recorder – pořizování obsahu 

Orion – produkce 

Hifglander – správa databáze 

Schedorg – plánování vysílání 

OnAir control – vysílání  

Broadcast protocol – reporting 

Higlander, Media pool – výměna obsahu 

New media – export na web 

 

 

 

 

 

 

MAM core – asset managment 

Workflow engine – správa procesů 

Web services API – aktualizace webu 

NRCS – newsroom, produkce, plánování 

MediaCutter – zpracování, úprava obsahu 

OnAir – vysílání 

ActiveLog – monitoring a archivace 

Dashboard – správa systému 

Xtend – výměna se systémy třetích stran 

 

 

 

Pozitiva centralizace a virtualizace: 

 Všechna data dostupná všem 

 Standardizace přístupu k datům 

 Snižování nákladů na pořizování HW 

 Konsolidace diskového prostoru a správy 
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 Úspora energie 

Negativa centralizace a virtualizace: 

 Pečlivá příprava a dimenzování umístění 

 Nároky na kritické spoje - zabezpečení proti výpadkům 

 Bezpečnost dat 

Pro konkurenční privátní celoplošné a regionální stanice ze současné legislativy 

nevyplývá tolik veřejnoprávních povinností, proto požadavky na funkcionality jejich 

odbavovacích systémů nejsou tak náročné. 

Tab. 7 - Systémy konkurenčních stanic 

Stanice Systém 

Frekvence 1 DADpro32 od Enco 

Impuls DADpro32 by Enco 

Blaník  Radio Professional 8 od MySoft 

Relevantní srovnání nabízí pohled na systémy, které používají zahraniční stanice 

obdobného veřejnoprávního charakteru. Protože plní podobná zadání jako Český rozhlas, 

mají na funkcionality srovnatelné nároky. Pojetí veřejnoprávnosti na evropském kontinentu 

se vyvíjelo dlouhodobě a souvisí se stále užší integrací evropského společenství. S tím 

souvisí i vyšší Spolupráce a výměna zkušeností s kolegy přispívá. 

Tab. 8 - Systémy vybraných veřejnoprávních stanic  

BBC Radio Jutell Radioman 

Radio France Internationalle Dalet Radio Suite 

MDR - Mitteldeutscher Rundfunk VCS dira! 

Radio France Netia Radio-Assist 8                       
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4.2.3 Úvodní studie (UST) 

Od roku 2006 probíhá v rozhlase diskuze o nutnosti nasazení broadcast systému 

nové generace. Hlavními důvody této snahy jsou problémy s podporou systému Windows 

NT server na současném hardware a audio výstupních zařízeních s ISA sloty v pracovních 

stanicích. Na straně serverů byl tento problém dočasně vyřešen virtuializací. U pracovních 

stanic je řešení nemožné. 

Trendy serverových řešení a možnosti zavedení virtulizačních nástrojů posunula 

uvažování o nové architektuře tímto směrem. Nasazení virtualizace na serverové straně 

dokáže ušetřit mnoho finančních prostředků snížením investic do hardware i operačních 

systémů. S využitím virtualizace serverů jsme schopni většinu hardware nároků uspokojit 

současným vybavením. 

Hlavní cíle projektu: 

 Nahradit stávající odbavovací a produkční systémy jedním 

 Vytvořit centrální databázi titulů a audia 

 Integrovat systém správy textů 

 Integrovat plánování hudby 

Funkcionality nového systému musí splňovat současné požadavky tvůrců 

programu i obsluhy.  

Požadavky na systém: 

 On-line změny aktuálního plánu vysílání 

 Odbavování z více výstupů než ze dvou 

 Vysílání oddělené identifikace stanice 

 Pokročilá správa uživatelů a přístupových práv 

 Nastavitelné prostředí a funkcí podle uživatele 

 Správa agenturních informací 
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4.2.3.1 Možnosti na trhu (DOK) 

Systémy, které splňují plně nebo částečně požadované parametry jsou 

provozovány ve veřejnoprávních organizacích evropských zemí. Průzkum zkušeností 

s těmito systémy nabídl základní přehled možných variant. 

Tab. 9 - Systémy podobných parametrů 

Jutel RadioMan  Robustní zabezpečení vysílání 

 Podpora metadat 

 On-line editace plánu vysílání 

- Nutný dočasný provoz dvou rozdílných 

systémů 

- Obtížné přeškolení personálu 

- Obtížná migrace dat 

Netia Radio-Assist - Podobný rozsah funkcionalit jako současný 

systém Dalet 5.1 

Dalet Radio Suite  Rychlá migrace dat 

 Rychlé přeškolení uživatelů 

 Komunikace se současným systémem 

 Splnění funkčních požadavků 

4.2.3.2 Výběr systému (DOK) 

Zkušenosti pracovníků a administrátorů, napříč celou organizací, se stávajícím 

systémem Dalet 5.1d pomohly k analýze potřeb a požadavků, které by měl nový systém 

splňovat. Systémů podporujících principy Media Asset Management není na trhu mnoho. 

Porovnání funkcionalit, možností migrace a zkušeností obsluhy dvou hlavních variantních 

řešení Jutell RadioMan a Dalet Radio Suite rozhodlo o výběru řešení Dalet Radio Suite. 
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4.2.3.3 Uživatelé (PRA) 

Zaškolení uživatelů na nový systém pro uživatele, kteří pracovali se systémem 

Dalet 5.1 (Ústí nad Labem) proběhne formou krátkých sekvencí s představením nových 

funkcionalit a popisu rozdílů v práci proti předchozí verzi. V Liberci bude školení probíhat 

v plném rozsahu s popisem všech funkcí. Hlavní důraz bude kladen na objasnění 

rozdílného přístupu při práci se systémem DaletPlus a zvláště na pochopení práce 

s metadaty a provázanost funkčních modulů systému. 

Tab. 10 - Struktura uživatelů - Ústí nad Labem 

Profesní zařazení Počet školených pracovníků 

- Zvukový mistr 
3 

- Technik 
3 

- Směnař 
5 

- Produkce 
3 

- Editor 
3 

- Redaktor 
8 

- Moderátor 
6 

- Hudební dramaturgie 
2 

 Celkem UL 33 

Tab. 11 - Struktura uživatelů - Liberec 

Profesní zařazení Počet školených pracovníků 

- Technik 
1 

- Směnař 
3 
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- Redaktor 
5 

- Moderátor 
4 

Celkem LB 13 

4.2.3.4 Technologie (HW) 

Nasazení systému proběhne za využití stávající podnikové WAN i LAN 

infastruktury. Šířka pásma WAN je dimenzována do obou lokalit na 500 Mbit/s 

hvězdicovým uspořádáním ( viz. Obr. 3). Plánované obsazení pásma novým systémem se 

odhaduje na 10-15 Mbit/s.  

LAN infrastruktura obou lokalit je postavená na přepínačích Cisco Catalyst-3560 

l3 s předpokládaným dovybavením dalšími prvky pro zajištění bez výpadkového provozu a 

redundance prvků. 

Stávající rozhlasová technologie bude přizpůsobena a nastavena pro zajištění 

funkce automatických rozjezdů AdLink a audia vysílacích pracovních stanic Lynx AES16. 

V projektu budou nasazeny pracovní věžové stanice HP řady 7900 CMT a 8100 Elite ve 

dvou verzích vybavení podle účelu, ke kterému budou využívány. 

Konfigurace pracovních stanic počítá s více obrazovkovým uspořádáním pracovišť. 

Rozvody video signálu vysílacích pracovišť budou nahrazeny UTP extendery 

podporujících rozlišení 1920 x 1200 bodů s odpovídajícími rozvody. 

Tab. 12 – Technologie – pracovní stanice – Ústí nad Labem 

Zařazení pracovních stanic Počet 

- Vysílací stanice 2 

- Newsroom 3 

- Hudební dramaturgie 2 

- Pomocná režie 1 
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Celkem UL 8 

Tab. 13 – Technologie – pracovní stanice – Liberec 

Zařazení pracovních stanic  Počet 

- Vysílací stanice 2 

- Newsroom 2 

Celkem LB 4 

4.2.3.1 Rozsah projektu (MNG) 

Realizace projektu je plánována v lokalitách ČRo Sever (Ústí nad Labem, 

Liberec).  Základem je migrace databáze současného systému Dalet 5.1 a přesun 300 GB 

audio titulů uložených na diskových polích. 

Instalace nových pracovních stanic a přizpůsobení komunikace se současnou 

studiovou technikou. Množství pracovních stanic je předběžně stanoveno na 8x v Ústí nad 

Labem a 4x v Liberci. 

4.2.3.2 Harmonogram projektu (MNG) 

Předpokládané dokončení systémové integrace je plánováno do konce roku 2012. 

Harmonogram počítá s  přípravnými akcemi, které se budou týkat jak systémové tak i 

technologické části projektu. 

Tab. 14 – Harmonogram projektu 

Digitální archivace duben – květen 2012 

Optimalizace struktury kategorií červen 2012 

Příprava pracovišť  září 2012 

Příprava databáze pro migraci září 2012 
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Školení pracovníků Říjen 2012 

Migrace a nastavení synchronizace dat 1. polovina listopadu 2012 

Nasazení 2. polovina listopadu 2012 

Zkušební provoz 1. – 11. prosince 2012 

Ostrý provoz 12. prosince 2012 

Realizaci projektu organizace plánuje uskutečnit vlastními silami týmem pod 

vedením Ing. Martina Krátkého. Ten koordinuje a kontroluje dodržování harmonogramu 

prací. Dodavatel řešení je připraven poskytnout vzdálenou systémovou podporu. 

Tab. 15 – Složení realizačního týmu 

Členové řešitelského týmu  

Ing. Martin Krátký Hlavní administrátor systému Dalet 

Bc. Petr Böhm Správce systému Dalet 

Rudolf Karlík Technik – specialista 

Václav Lenárt Technik 

4.2.4 Globální analýza a návrh (GAN) 

Systémy, které se v současné době podílejí na vytváření vysílání a jeho dalším 

zpracování jsou propojeny na různých úrovních a několika režimech. Zdroje, jejichž 

součásti se nakonec stanou obsahem výsledného výstupu stanice jsou: 

 Textové informace 

 Audio informace 

 Grafické informace 

Proces přípravy obsahu se nyní odehrává za využití poloautomatických a 

manuálních činností, které negativně ovlivňují výsledek. Z pohledu technické kvality 
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programu k nedostatkům nedochází, ale pokud je jednou z hlavních preferencí moderního 

rádia aktuálnost a rychlost poskytování informací, musíme konstatovat, že stávající stav 

Český rozhlas znevýhodňuje na trhu. 

4.2.4.1 Datové toky (INF) 

Český rozhlas, jako veřejnoprávní organizace má za povinnost poskytovat prostor 

informacím ve veřejném zájmu a plnit osvětovou a vzdělávací činnost. Musí také správně a 

detailně informovat o svých výsledcích a důsledně dbát na vyrovnaných veškerých 

závazcích vůči autorům, interpretům atp. Propojení odbavovacích systémů 

s ekonomickými agendami je nutné pro toto správné vykazování. 

 

Obr. 9 – Obecné datové toky v organizaci 

Systémy podpory vysílání mezi sebou migrují data automaticky, poloautomaticky 

nebo manuálně. Automatické přenosy jsou v současné konfiguraci systémů výjimkou. 

Automatický import požadovaných dat je momentálně uskutečňován ze zdrojů agenturních 

textových informací do systému na text content management iNews. Proces zpracování 
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textu dále probíhá v rámci jednoho systému s manuálními exporty do systémů 

spolupracujících. 

Tab. 16 – Systémy podpory vysílání 

Systémy podpory vysílání  

iNews Správa textového obsahu agentur, 

zpravodajství a publicistiky 

gSelector Plánování hudby, grafiky a reklam 

AIS Systém evidence a vykazování výstupů pro 

ochranné svazy 

RSCR Systém pro publikování na webu 

Dalet 5.1d Systém pro přípravu zpracování, plánování a 

odbavování vysílání 

CartMaster Systém pro přípravu a odbavování vysílání 

Efektivita přípravy programu je ovlivněna opakovanými vstupy a zápisy do 

systémů v různých fázích tohoto procesu. Tyto úkony jsou prováděny manuálně a rychlost 

jejich zpracování závisí na vytíženosti ostatního personálu. Od napsání scénáře až 

k založení hotové položky do plánu vysílání probíhá střídavá aktualizace dat o titulu. 

Přehled zadávaných dat do jednotlivých systémů naleznete v Příloha 1. Podle složitosti 

zpracování a komplikovanosti struktury titulu se míra neefektivity zvyšuje a následně 

dochází ke skluzům v denních harmonogramech. 

4.2.4.2 Testování a přizpůsobení komponent (SW) 

Přizpůsobení a testování funkcionalit probíhá na základě zjištěných požadavků od 

administrátorů a uživatelů, které vyplývají z dlouholetého využívání systému předchozí 

generace. Hlavní důraz byl kladen na detailnější správu uživatelských účtů. Možnosti 

administrace musí dovolovat řízení přístupů do kategorií na úrovni prohlížení, vkládání, 

mazání titulů, jaké operace budou uživatelům přístupné, jaké položky metadat budou 
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přístupné a stanovení uživatelských kvót. Přizpůsobení pracovní plochy musí být dostupné 

každému uživateli. Systém musí dovolit výběr panelů, které se mají primárně zobrazovat 

uživateli podle náplně práce. Uživatel má mít možnost podle potřeby přizpůsobovat sady 

nástrojů v prostředích modulů. 

Tab. 17 – Funkcionality DaletPlus 

Název funkcionality Popis funkcionality  

BaseBrowser Správa kategorií a titulů 

Search Vyhledávání 

AudioSurfer Záznam a editace audio titulů 

AudioRecorder Záznam audio titulu 

TrackFiller Záznam audio titulů z CD a flash disků 

NewsEdit Správa textů a agenturních informací 

ActiveLog Denní archiv vysílání 

Scheduling Plánování vysílání 

Music Rotation Plánování hudby, grafiky a reklamy 

Radio OnAir Odbavování programu do distribuce 

InterWeb Správa kategorií a titulů webovým rozhraním 

Správa kategorií a titulů - BaseBrowser 

Vzhled kategorií a zobrazovaná pole v modulu musí být přizpůsobena 

specifickým požadavkům oddělení podle jejich priorit. Základní součásti výpisu kategorií 

zůstává status a identifikátor titulu podle konvencí daných interní směrnicí o popisování 

položek v systému Dalet. Dále název položky, který se řídí stejnou směrnicí, délka titulu a 

autor.  
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Ovládání modulu BaseBrowser musí dovolovat řazení podle typů položek výpisu, 

operace s více tituly najednou a drag&drop s více tituly. Další požadovanou funkcionalitou 

je zachování spouštění poslechu a možnost editace položek přímo z kategorie. Úseky 

výroby, zpravodajství a hudební dramaturgie nadefinovaly požadované vzhledy obrazovek 

s rozložením ovládacích prvků a strukturou zobrazovaných formulářů. 

Z důvodů potřeby detailního vykazování ochranným svazům a dalšího využití 

modulů NewsEdit (správa textů) a MusicRotation (plánování hudby) se musí rozšířit 

možnosti popisů titulů. 

Tab. 18 – Druhy položek systému 

Skupiny položek Popis 

Jednoznačná identifikace Mandatorní identifikátor každého titulu systému pro 

zpracování dalšími systémy, který se řídí příslušnou 

směrnicí. 

Název Každý typ titulu (audio, text, grafika) má specifické 

označení podle příslušné směrnice. 

Audio – popis Podrobný popis audio titulu: 

 Délka audia 

 Datum záznamu, datum aktivace, datum 

deaktivace 

 Autor, spoluautoři, umělci 

 Intro, outro 

 Tempo, žánr, nálada 

 Klíčová slova 

Text – popis Podrobný popis textového titulu: 

 Délka textu 

 Datum vložení, datum aktivace, datum 

deaktivace 
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 Autor, respondent 

 Klíčová slova 

Grafika – popis Podrobný popis grafického titulu: 

 Datum vložení, datum aktivace, datum 

deaktivace 

 Autor 

 Klíčová slova 

Status, verze titulu Rychlá informace o stavu zpracování a aktuální verzi 

položky (pro vysílání, na web, pro plánování) 

Hodnocení modulu – splňuje požadavky zadání v celém rozsahu. Možnosti 

vkládání metadat jsou komplexní. 

Vyhledávání - Search 

Vzhledem k rozsáhlosti databáze musí být zajištěny správné výsledky 

vyhledávání se zachováním omezení přístupu do kategorií.  

Požadavky: 

 Full-text 

 Podpora logických operátorů 

 Podpora zástupných znaků 

 Vyhledávání podle statusu titulu 

Hodnocení modulu – splňuje požadavky zadání 

Správa textů - NewsEdit 

Nahrazení současného systému pro správu textů iNews modulem NewsEdit 

předpokládá zachování a vylepšení využívaných funkcionalit. Základní požadavek spočívá 

v dostupnosti kontinuálního příjmu aktuálních agenturních zdrojů ČTK, Reuters, AFP a 

jejich hladkém zpracování. Pro práci s texty se počítá s využitím předdefinovaných šablon 

pro základní typy položek (reportáž, scénář publicistického pořadu, denní plány, atp.). 
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Počítá se s možností importu textů z jiných editorů (např. MS Word, OpenOffice, 

TextEdit). 

Požadavky: 

 Dostupné agenturní zdroje 

 Podpora předefinovaných šablon 

 Základní funkce pro formátování textu 

 Vytváření různých verzí 

 Časová kalkulace 

 Vkládání souvisejícího audia a doplňkových zdrojů 

Hodnocení modulu – splňuje požadavky zadání. Poskytuje široké možnosti tvorby 

šablon pro různé typy položek. 

Plánování hudby a reklamy - MusicRotation 

Integrací funkcionalit systému plánování hudby a reklamy do jednoho společného 

systému i s audio databází předpokládá nový přístup při správě a udržování aktuálnosti dat. 

Plánování hudby a její skladba ve výsledné podobě, jako hlavní součásti celkového 

výstupu, je asi nejdůležitější a nejsledovanější činností při přípravě vysílání. Předchozí 

využívaný systém je špičkou ve svém segmentu a proto jsou nároky na modul Music 

Rotation vysoké. 

Tab. 19 – Typy požadavků pro plánování hudby 

Typy požadavků na systém Popis 

Popisné jak detailně lze popsat hudební snímek: 

 Délka audia 

 Datum záznamu, datum aktivace, datum 

deaktivace 

 Autor, spoluautoři, umělci, původ 

 Intro, outro 

 Tempo, žánr, nálada, dynamika, sekvence 
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 Klíčová slova 

Funkční jak spolehlivě a přesně jsou aplikována pravidla 

plánování: 

 Detailní návrh šablon vysílacích bloků 

 Detailní přehled o historii snímku 

 Detailní analýza logů z vysílání 

 Spolehlivá aplikace plánovacích pravidel 

Hodnocení modulu – splňuje požadavky zadání s drobnými omezeními. Dodavatel 

deklaruje o vylepšení v dalších verzích. 

Plánování vysílání – Scheduling 

Je to zakončení procesu skládání programového výstupu. Hlavní funkční 

požadavky jsou směřovány k práci se šablonami programových bloků a možnost 

aktuálních on-line zásahů do právě odbavovaného programu. 

Požadavky: 

 Vytváření šablon programových bloků 

 Barevné odlišení jednotlivých typů titulů 

 Zařazování orientačních nefunkčních bloků 

 Podpora přesného plánování 

 Podpora automatického plánování 

 Podpora on-line editace aktuálního vysílaného programu 

Hodnocení modulu – splňuje požadavky zadání. Možnosti plánování v šablonách a 

editace aktuálního plánu ve vysílání je velmi silný nástroj. 
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Odbavování programu do distribuce  - Radio ON-AIR 

Vyhodnocení zkušeností obsluhujícího personálu potvrdilo zájem na zvýšení 

přehlednosti odbavovacího rozhraní. Hlavně jde o položky play listu, které by se měly 

barevně i velikostně odlišovat podle jejich typu. Z navigačních a ovládacích prvků modulu 

by měly být na první pohled patrné parametry, v jakém režimu se distribuce signálu 

nachází. Technologicko-operativní požadavky se týkají hlavně zvýšení počtu audio 

výstupů oproti stávajícímu systému.  

Požadavky: 

 Zpřehlednění on-air rozhraní 

 Navýšení možných výstupů 

 Podpora automatického režimu 

 Jednodušší ovládání rychlé grafiky 

 Zpřehlednění mix konzole 

 Podpora záznamu předělových vstupů 

Hodnocení modulu – splňuje požadavky zadání. Možnosti přizpůsobení jsou takřka 

neomezené. 

Denní archiv vysílání - ActiveLog 

Jedním z nejdůležitějších požadavků na nový systém je rychlý přístup k záznamu 

již odvysílaného programu. Denní záznamy jsou využitelné pro potřeby reprízování 

pořadů, kontroly kvality, identifikace technických problémů atp..  

Požadavky: 

 Dostupnost záznamu v systému 

 Podpora práce s aktuálním záznamem 

 Podpora automatického i manuálního režimu 

 Podpora plánování záznamu 

 Podpora změn parametrů během záznamu 

Hodnocení modulu – splňuje požadavky zadání. 
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4.2.5 Detailní analýza a návrh (DAN) 

Výměna dat mezi současnými systémy na podporu vysílání probíhá v několika 

režimech (automatický, poloautomatický, manuální). Struktura těchto dat a použitá 

stávající technologická řešení neposkytují dostatečný komfort pro jejich rychlé zpracování. 

Duplicity činností a popisů v různých aplikacích jsou pro obsluhu náročné hlavně 

z hlediska orientace a znalostí rozdílných pracovních postupů. Zátěž pracovníků, kteří mají 

na starosti produkční přípravu programu, plánování a vykazování ochranným svazům je 

v některých divizích a sekcích vysoká. 

Rozdílnost technologických řešení stávajících systémů přináší řadu problémů 

s přenosem a formátováním dat pro správný běh cílové aplikace. Automatické a 

poloautomatické migrace jsou závislé na časových harmonogramů přenosů s výsledkem 

neefektivit v podobě časových prodlev nebo zpracovávání neaktuálních dat. Většina 

interních systémů prochází kontinuálním vývojem v návaznosti na legislativní změny nebo 

potřeby nových funkcionalit. To si vynucuje časté úpravy, testování a ladění migračních 

procedur a skriptů. 

Tab. 20 – Režimy výměny dat v organizaci 

Režim výměny dat Popis  

Automatický režim Migrace a zpracování dat probíhá bez zásahu 

uživatele 

Poloautomatický režim Po migraci dat je uživatel zpracuje a provede 

operace pro dokončení úkonu 

Manuální režim Migrace a zpracování dat provádí uživatel 

podle stanovených pracovních postupů 

4.2.5.1 Detailní model datových toků (INF) 

Systémová integrace si klade za cíl odstranit většinu duplicitních činností a dat. 

Pracovní postupy se budou soustředit na používání jednoho hlavního systému Dalet Plus a 

v něm se bude odehrávat tvorba programového výstupu od začátku do konce. Změnou 
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produkčního systému se docílí větší flexibilita a rychlost reakce na aktuální události. Dojde 

k zásadnímu kvalitativnímu posunu ve spolupráci s ostatními stanicemi Českého rozhlasu. 

Veškeré činnosti budou probíhat na jednotné datové základně a s tím souvisí zabezpečení 

kontroly technické kvality všech audio titulů. 

Systémy vyvíjené v rámci Českého rozhlasu, které zajišťují výstupy a kontrolu 

vykazování ochranným svazům a publikování na web musí projít úpravou jejich 

funkcionalit, aby se zajistilo efektivnější předávání dat. Pro zvýšení efektivity těchto 

interních systémů bude muset projít změnou časový harmonogram migrací. 

Detailní schéma datových toků mezi stávajícími aplikacemi najdete v Příloha 2. 

Jak už bylo řečeno, systémovou integrací se implementací jednoho moderního systému 

struktura vazeb zásadně zjednoduší (viz. Příloha 3). 

4.2.5.2 Popis kmenových dat (INF) 

Systémy, které jsou využívány v současnosti, zpracovávají data různých typů titulů 

a určení. Z hlediska typů se jedná o popisy a zdroje, které mají přímou návaznost na 

programovou strukturu stanice. 

Tab. 21 – Typy používaných titulů 

Typy titulů Popis 

Textová zpráva Čtená zpravodajská informace 

Repo Zvuková zpravodajská informace s čtenou 

ohláškou 

Hudební snímek Položka hudebního formátu 

Promo Upoutávka na doporučené pořady 

Reklama/Sponzoring Placená inzerce 

Komponovaný pořad Nezpravodajské žánrové celky 
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Systém Dalet 

Audio tituly stanice Dalet 5.1d jsou rozloženy do systému unit, které jsou přímo 

navázány na fyzické pracovní stanice. Tato architektura je nastavována a řízena samotným 

systémem Dalet. Popisy audio titulů a fyzické audio soubory jsou svázány databázovým 

serverem a jejich reprezentace v kategoriích systému je nezávislá na jejich fyzickém 

uložení. Kategorie systému, které jsou důležité pro samotnou schopnost odbavovat 

program, jsou kategorie hudebních snímků, zvukové grafiky a zpravodajství. Migrace dat 

bude respektovat tyto preference. 

Tab. 22 – Parametry migrace dat systému Dalet 

Parametry migrace dat systému Dalet  

Počet kategorií pro migraci  +/- 210 

Celkový počet titulů pro migraci +/- 51 000 

Počet titulů hudby a grafiky +/- 7 900 

Počet titulů zpravodajství +/- 30 500 

Plán migrace počítá v první fázi s archivací nebo odstraněním neaktuálních 

položek a následnou úpravou stromu kategorií. Jsou k dispozici dvě možnosti postupu. 

Preferovaná možnost spočívá ve vytvoření paralelního stromu základních kategorií, kdy 

takto vytvořená struktura bude migrována včetně sekundárních odkazů migrovaných titulů. 

Druhá možnost nepočítá s vytvářením paralelní struktury s tím dopadem, že vazby 

v databázi o sekundární odkazy přijdou. To bude mít za následek dočasně sníženou 

orientaci v databázi, než se vazby opět ručně nastaví. 

Tab. 23 - Denní využití systému Dalet 

Průměrné denní využití systému Dalet  

Počet v jeden čas připojených uživatelů 5 

Počet vytvořených titulů denně 65 
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Počet smazaných titulů denně 30 

Počet titulů výměny s ostatními stanicemi 35 

Četnost vyhledávání v databázi 185 

Systém iNews 

Databáze textových zpráv je společná pro celý český rozhlas. Každá stanice má 

vytvořenou svou oddělenou strukturu front zpráv. Strom, se kterým stanice pracuje je 

nastaven tak, aby rozděloval položky podle jejich účelu. Vedle zpravodajských zpráv se tu 

vytváří denní plány, scénáře zpravodajských relací, vybrané zpravodajské příspěvky a 

scénáře redaktorů. Součástí systému je strom osobních složek uživatelů, který je jim 

k dispozici pro rozpracované položky a archivaci. 

Tab. 24 – Parametry migrace systému iNews 

Parametry migrace dat systému iNews  

Počet složek pro migraci  40 (UL) / 23 (LB) 

Celkový počet položek pro migraci +/- 2500 (UL) / +/- 1300 (LB) 

Počet položek zpravodajství +/- 650 (UL) / +/- 250 (LB) 

Počet položek uživatelů +/- 1300 (UL) / +/- 850 (LB) 

4.2.5.1 Rozhraní systému pro vykazování autorských práv (INF) 

Export výstupů logů vysílacího systému pro vykazování autorských práv 

ochranným svazům bude realizován v následujícím formátu. 

Tab. 25 – Rozhraní systému pro vykazování ochranným svazům 

ID stanice Čas Trvání ID titulu Název Interpret Kategorie 

CRO5-UL 05:04:14 246.0 1000874 Amerika Lucie CZ písně 
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4.2.5.2 Rozhraní systému pro publikování na web (INF) 

Interní systém publikování na web je vyvíjen samostatně a nemá automatickou 

vazbu na produkční systém. Export dat určených pro publikování bude realizována pomocí 

exportního modulu Impex. Exportovány budou prozatím audio tituly s následnou konverzí 

formátu konverzním skriptem. 

Tab. 26 – Rozhraní systému pro publikování na web 

ID titulu Název 

UL576898 _PLANETÁRIUM 17-2012 

4.2.5.3 Rozhraní systému pro základní editaci audia (INF) 

Pro skupinu uživatelů bez přístupu k pracovním stanicím systému bude pomocí 

modulu Impex realizován export audio titulů k dalšímu použití a zpracování. Export 

předpokládá následnou konverzi položky do formátu, který podporuje střihový program 

Sony SoundForge. 

Tab. 27 – Rozhraní systému pro základní editaci audia 

ID titulu Název 

UL576924 _SERVISNÍ HOST 120417 

4.2.5.4 Rozhraní modulů (SW) 

Vzhled obrazovek systému bude respektovat dosavadní zvyklosti a nové 

požadavky uživatelů a technického personálu. Uživatelé na různých pozicích specifikovali 

své představy a rozložení ovládacích prvků modulů s prioritou na zvýšení přehlednosti 

prostředí. Změny proti základnímu nastavení se budou týkat hlavně rozhraní nejčastěji 

využívaných modulů. Pro výrobu pořadů bude upraveno nastavení střihového modulu 

AudioSurfer a pro zvýšení komfortu odbavování vytvořen nový design modulu ON-AIR. 

Návrhy rozhraní jednotlivých vybraných modulů jsou k nahlédnutí v Příloha 4 a dále. 
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4.2.5.5 Přístupová práva (PRA) 

Přístupová práva uživatelům budou přidělována podle jejich funkčního zaměření. 

Skupiny uživatelů budou mít delegovány jak přístupy do kategorií systému a jednoznačně 

definovanými přístupovými právy, tak přístupy k modulům potřebným k výkonu jejich 

pracovní náplně.  

Tab. 28 – Povolené moduly posle skupin uživatelů 

Skupiny uživatelů Delegované přístupy k modulům 

Vysílání ON-AIR, MixEdit, Carts, NewsEdit, LogEdit, Search 

Editor vysílání AudioSurfer, LogEdit, MixEdit, AudioRecorder, 

Newsedit, ActiveLog, Search 

Zpravodajství AudioSurfer, LogEdit, MixEdit, AudioRecorder, 

Newsedit, Search 

Produkce AudioSurfer, LogEdit, MixEdit, AudioRecorder, 

Newsedit, ActiveLog, Search 

Redaktor AudioSurfer, AudioRecorder, Newsedit, Search, 

InterWeb 

Zvukový mistr AudioSurfer, AudioRecorder, Search, ClipBin 

Hudební dramaturgie AudioSurfer, LogEdit, MixEdit, AudioRecorder, 

Newsedit, ActiveLog, Search, MusicRotation, 

RundownEditor 

Marketing AudioSurfer, LogEdit, AudioRecorder, ActiveLog, 

Search 
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5. Postup při implementaci DaletPlus se zaměřením na 

problémové partie (IMP) 

Implementace systému DaletPlus bude probíhat v několika fázích. Základní 

oblasti nasazení jsou systémová a technologické přizpůsobení rozhlasových technologií. 

Z důvodu nedostatku rezervních studiových prostor dojde k určitému omezení provozu, 

což si vyžádá přípravu materiálu pro vysílání v předstihu a pečlivé plánování. 

Problematické fáze: 

 Příprava databáze pro migraci 

 Přizpůsobení rozhlasových technologií 

 Propracovaný harmonogram prací 

5.1 Příprava databáze pro migraci (INF) 

Rozhraní databáze systému Dalet 5.1d se svou strukturou kategorií je před migrací 

nutné upravit, provést výběr položek pro archivaci a odstranit nadbytečné. Archivace se 

bude týkat hlavně osobních kategorií uživatelů a jejich pořadů. Úprava struktury databáze 

bude spočívat ve vytvoření paralelního stromu a následnému přesunu aktivních položek do 

nové struktury stromu. Tímto postupem se zaručí požadované zachování tzv. sekundárních 

odkazů a statusů položek. Objem migrovaných dat a jejich analýza je popsána v kapitole 

DAN. (kap.4.2.5.2) 

Postup migrace databáze Dalet 5.1d 

 Konfigurace souborového serveru na farmě 

 Vytvoření ČRo Sever storage unity systému 

 Nastavení politik storage unity 

 Export struktury kategorií Dalet 5.1d 

 Import struktury kategorií do DaletPlus 

 Příprava exportu audia a popisů titulů z Dalet 5.1d 

 Import audia a titulů po kategoriích do DaletPlus 

 Průběžná kontrola dat po importu 

 Generování vol popisů po migraci 
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 Nastavení automatických výměn AudioXchange a limitů maximálního 

počtu souborů v unitách 

 Nastavit sledování dostupného prostoru na discích 

5.2 Přizpůsobení rozhlasových technologií (HW) 

Audio a rozjezdové karty pracovních stanic DaletPlus se neobejdou bez 

přizpůsobení stávajících rozhlasových technologií. Použité karty automatických rozjezdů 

Adlink se vyžadují přivedení externího napájení a výměnu konektorů. Audio karty Lynx 

AES 16 nahradí stávající Digigram PCX 80 s následnou výměnou audio rozvodů.  

Odbavování vysílání liberecké redakce probíhá analogově a přestavba na digitální 

distribuci bude vyžadovat úpravu konfigurace mixážních pultů DHD. Bude provedeno 

nahrazení analogových vstupních karet za digitální RM-220. Kvůli změnám dispozic 

pracovišť moderátorů na dvou monitorová bude rozvedeno 300 m video rozvodů. 

5.3 Harmonogram prací (MNG) 

V důsledku nedostatku záložních pracovišť jsme nuceni projekt realizovat takřka 

„střihem“, proto bude důležité přesné dodržování stanoveného harmonogramu prací. 

Konečné rozfázování bude rovněž ovlivněno dostupnosti hardwarového vybavení 

potřebného k realizaci projektu. 
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6. Závěrečné zhodnocení 

V diplomové práci jsem se snažil navrhnout metodiku systémové integrace 

vysílacích technologií Českého rozhlasu Sever a systémů podílejících se na přípravě 

vysílání. Současného řešení vyvolává množství duplicitních činností, které zaměstnávají a 

hlavně obtěžují zaměstnance obou studií. Migrace dat mezi stávajícími systémy, které 

pracují na různých platformách a v různých formátech, se obtížně spravuje a vyžaduje 

nasazení dalších technologií.  

Provedl jsem analýzu současného stavu a popsal stávající řešení. Z přehledu je 

patrné, že nynější skladba systémů nedovoluje pružně reagovat na aktuální události a 

poskytovat posluchačům adekvátní služby.  

DaletPlus nabízí funkcionality, které mají ambici odstranit mnoho současných 

problémů a zásadně zjednodušit přípravu, plánování a odbavování vysílání. Tady 

představená technologie založená Media Asset Managementu umožňuje zaměstnancům 

tvořících program ovlivňovat dynamiku životního cyklu a ráz každého titulu. Tím, že 

systém dovoluje mimo správy audio formátů, plánování hudby i zpracování textu, a zásahy 

do aktivních play listů, dává uživatelům do rukou nástroj k vybudování moderního rádia. 

Metodika zpracovaná na základě MMDIS se soustředí na vybrané dimenze 

projektu. Integrováním dosavadních systémů pro podporu vysílání se podařilo výrazně 

zjednodušit původní schéma datových toků. Je zde popsána struktura a rozsah používaných 

technologií a jejich současné využití. Detailně jsem zpracoval přehled požadavků na 

zaváděný systém a hodnocení jeho klíčových modulů, které byly testovány. Z provedené 

analýzy struktury dat současných systémů jsem vybral skupinu kmenových, které budou 

základem budoucí systémové integrace. Byly provedeny návrhy vzhledů rozhraní 

respektující požadavky uživatelů s ohledem na jejich zvyklosti a priority. Byly vytvořeny 

skupiny základních modulů pro skupiny budoucích uživatelů. 

Projekt svým rozsahem implementace změní pracovní procesy celé organizace. Je 

proto důležité při samotném zavádění předvídat kritické faktory a být připraven na jejich 

řešení. Předpokládané problémové partie jsem popsal a varianty jejich řešení jsou 

momentálně rozpracovávány. 

  



 

 

 Petr Böhm: Systémová integrace broadcast technologií  

2012  53 

LITERATURA 

1. VOŘÍŠEK J.: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. 1. 

vyd. Praha: Management press, 2003, 324 s. 

2. Basl, J., Novotný, O., Pour, J.: Aplikační software - BAAN IV, VŠE, 2000, ISBN 

80-245-0038-8 

3. Danel R.: Systémová integrace. Dostupné z <homel.vsb.cz/~dan11>. 

4. PANTAJJA, J.; PANTAJJA, M.; BOWMAN, J.: The Sybase SQL server survival 

guide 1996, Wiley Computer Pub, 359 s. 

5. HOTEK, M.: Microsoft SQL Server 2008. Computer Press, 2009, 488 s., ISBN: 

978-80-251-2466-6. 

6. SystemOnline. Časopis [online]. Dostupné z <http://www.systemonline.cz>. 

7. Systémová integrace. Časopis [online]. Dostupné z <http://www.cssi.cz/cssi/ 

systemova-integrace>. 

 

  



 

 

 Petr Böhm: Systémová integrace broadcast technologií  

2012  54 

SEZNAM TABULEK 

Tab. 1 - Priority migrace položek .............................................................................. 9 

Tab. 2 - Rozsah nasazení a obsluhy - Ústí nad Labem ............................................ 10 

Tab. 3 - Rozsah nasazení a obsluhy - Liberec .......................................................... 11 

Tab. 4 - Cíle systémové integrace Českého rozhlasu ............................................... 19 

Tab. 5 - Komplexní řešení současnosti .................................................................... 27 

Tab. 6 - Komplexní řešení současnosti .................................................................... 28 

Tab. 7 - Systémy konkurenčních stanic ................................................................... 29 

Tab. 8 - Systémy vybraných veřejnoprávních stanic ............................................... 29 

Tab. 9 - Systémy podobných parametrů .................................................................. 31 

Tab. 10 - Struktura uživatelů - Ústí nad Labem ....................................................... 32 

Tab. 11 - Struktura uživatelů - Liberec .................................................................... 32 

Tab. 12 – Technologie – pracovní stanice – Ústí nad Labem .................................. 33 

Tab. 13 – Technologie – pracovní stanice – Liberec ............................................... 34 

Tab. 14 – Harmonogram projektu ............................................................................ 34 

Tab. 15 – Složení realizačního týmu ........................................................................ 35 

Tab. 16 – Systémy podpory vysílání ........................................................................ 37 

Tab. 17 – Funkcionality DaletPlus ........................................................................... 38 

Tab. 18 – Druhy položek systému ........................................................................... 39 

Tab. 19 – Typy požadavků pro plánování hudby..................................................... 41 

Tab. 20 – Režimy výměny dat v organizaci............................................................. 44 

Tab. 21 – Typy používaných titulů .......................................................................... 45 

Tab. 22 – Parametry migrace dat systému Dalet ..................................................... 46 

Tab. 23 - Denní využití systému Dalet .................................................................... 46 

Tab. 24 – Parametry migrace systému iNews .......................................................... 47 



 

 

 Petr Böhm: Systémová integrace broadcast technologií  

2012  55 

Tab. 25 – Rozhraní systému pro vykazování ochranným svazům ........................... 47 

Tab. 26 – Rozhraní systému pro publikování na web .............................................. 48 

Tab. 27 – Rozhraní systému pro základní editaci audia .......................................... 48 

Tab. 28 – Povolené moduly posle skupin uživatelů ................................................. 49 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 - Přehled systémů a typů zadávaných dat ................................................. 56 

Příloha 2 - Detailní schéma datových toků – před realizací projektu ...................... 57 

Příloha 3 - Detailní schéma datových toků – po realizaci projektu ......................... 58 

Příloha 4 - Rozhraní modulu BaseBrowser.............................................................. 59 

Příloha 5 - Rozhraní modulu Search ........................................................................ 60 

Příloha 6 - Rozhraní modulu AudioSurfer a AudioRecorder .................................. 61 

Příloha 7 - Rozhraní modulu TrackFiller ................................................................. 62 

Příloha 8 - Rozhraní modulu NewsEdit ................................................................... 63 

Příloha 9 - Rozhraní modulu LogEdit ...................................................................... 64 

Příloha 10 - Rozhraní modulu ON-AIR ................................................................... 65 

Příloha 11 - Rozhraní modulu InterWeb .................................................................. 66 

 

 

 

 

  



 

 

 Petr Böhm: Systémová integrace broadcast technologií  

2012  56 

Příloha č. 1 – Přehled systémů a typů zadávaných dat 

 

Příloha 1 - Přehled systémů a typů zadávaných dat 
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Příloha č.2 – Detailní schéma datových toků – před realizací projektu  

 

Příloha 2 - Detailní schéma datových toků – před realizací projektu 
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Příloha č.3 – Detailní schéma datových toků – po realizaci projekt 

 

Příloha 3 - Detailní schéma datových toků – po realizaci projektu 
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Příloha č.4 – Rozhraní modulu BaseBrowser 

 

Příloha 4 - Rozhraní modulu BaseBrowser 
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Příloha č.5 – Rozhraní modulu Search 

 

Příloha 5 - Rozhraní modulu Search 
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Příloha č.6 – Rozhraní modulu AudioSurfer a AudioRecorder 

 

Příloha 6 - Rozhraní modulu AudioSurfer a AudioRecorder 
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Příloha č.7 – Rozhraní modulu TrackFiller 

 

Příloha 7 - Rozhraní modulu TrackFiller 
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Příloha č.8 – Rozhraní modulu NewsEdit 

 

Příloha 8 - Rozhraní modulu NewsEdit 
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Příloha č.9 – Rozhraní modulu LogEdit 

 

Příloha 9 - Rozhraní modulu LogEdit 
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Příloha č.10 – Rozhraní modulu ON-AIR 

 

Příloha 10 - Rozhraní modulu ON-AIR 
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Příloha č.11 – Rozhraní modulu InterWeb 

 

Příloha 11 - Rozhraní modulu InterWeb 


