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Anotace 

Tématem diplomové práce je návrh a realizace nástroje pro vstup dat do digitálních 

spisoven. V prvé části práce se jedná o analýzu požadavků opírající se zejména  

o legislativní zázemí v České republice včetně zaměření na celkový pohled využívání 

elektronizace a ukládání dokumentů v ICT. Další část práce je analytickým podkladem  

pro vývoj tohoto nástroje s využitím prostředků pro zadání vývojových prací. Třetí 

kapitola mapuje postup výroby samotného nástroje včetně popisu využitých SW produktů  

pro tuto činnost a způsob testování tohoto nástroje. Závěrečnou kapitolou je zhodnocení 

práce a návrhy na možný rozvoj tohoto softwarového produktu včetně zhodnocení 

otestovaných datových vzorků.  

Klíčová slova: legislativa, ukládání dokumentů, softwarové prostředky, repositáře, 

důvěryhodnost, digitální spisovna, životní cyklus dokumentu 

Summary  

The topic of this thesis is design and implementation of data input tool  

for digitalrepositories. The first part of this work contains the analysis of requirements 

based mainly on the legislative base in the Czech Republic, including a focus on  

an overview of the use of computerization and electronical record management. The 

second part is an analytical basis for the data input tool development using software design 

tools. The third chapter is mapping the software development process, including 

description of developement tools involved and also the way of software testing. The last 

chapter summarize these work results including the evaluation of tested data samples. 

There are also mentioned some proposals for further data input tool development.  

Keywords: legislation, electronic document preservation, software products, authenticity, 

digital repository, Document Lifecycle (Management) 
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1 Úvod, cíl práce 

Elektronické dokumenty, spisy a jejich samotná správa je s ohledem na vybavenost 

ICT technikou většiny organizací ať už veřejné správy, ale i komerčních subjektů stále 

častějším a diskutovaným tématem dnešní doby. Pro organizace veřejné správy zároveň je 

i velikým závazkem díky legislativnímu zázemí v oblasti správy, zpracování a uschovávání 

dokumentů, které se i s ohledem na technické potíže stávají právně relevantními. Česká 

republika je zároveň jedním z hlavních průkopníků států bývalého východního bloku, které 

se snaží tuto problematiku řešit pomocí nových právních norem a vznikem nových ICT 

projektů ve státní správě.   

Řada dokumentů v současné době začíná vznikat již v elektronické formě u původců 

(důležité evidence, zvukové a obrazová záznamy, fotografie apod.), také se provádí 

digitalizace stávajících fyzických dokumentů, aby se dochovalo svědectví o skutečnostech, 

které fyzické dokumenty obsahují, jelikož použitý materiál je citlivý a očekává se  

v dohledné době jeho dožití, nebo i za účelem zpřístupnění věrné podoby uložených 

archiválií uživatelské komunitě (badatelům) bez nutnosti používat původní dokument a tím 

snížit manipulaci s původním dokumentem.[17] 

Cílem práce je vyrobit takový nástroj, který neuspořádaná data sjednotí a připraví 

pro vstup do digitálních spisoven. Digitální spisovny jsou nástrojem pro střednědobé a 

v některých případech i dlouhodobé uložení elektronických dokumentů. Nástroj bude 

umožňovat vyplnit potřebná metadata, spojit je s elektronickými dokumenty připravenými 

k uložení a vytvořit vstupní balíček pro uložení a odeslat jej do spisovny. Zároveň validuje 

výstupní balíček tak, aby obsahoval povinná data k uložení do těchto spisoven.  

Jak bylo výše uvedeno, do systému elektronické spisovny vstupují vyřízené nebo 

jiným způsobem ukončené dokumenty, jež je nutné uchovat po dobu potřeby. Nejčastějším 

zdrojem dokumentů veřejnoprávních původců jsou systémy spisové služby, nebo agendové 

informační systémy. V případě větších původců, produkujících stovky dokumentů 

v digitální podobě a běžně používají informační systémy s větším počtem uživatelů, bývá  

ve spolupráci s dodavateli řešena integrace informačních systémů původce  

na elektronickou spisovnu. Bohužel menší původci, kteří by mohli používat pro uložení 

dokumentů služeb krajské digitální spisovny nebo služeb komerčních spisoven, často 

nemají prostředky na realizaci integrace jejich informačních systémů na elektronickou 
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spisovnu. Stejný problém vzniká u informačních systémů, které jsou v principu 

jednoduché, určené pro jednotky uživatelů a u nichž je integrace zbytečně nákladná a 

neefektivní, nebo v případě, že žádný informační systém neexistuje a dokumenty jsou 

pouze ukládány např. na disku a tvořeny v běžných produktech kancelářských SW. 

Oblast střednědobého a dlouhodobého ukládání dokumentů a dat se zabývá těmi 

objekty, které jsou považovány v určitý okamžik za hotové, tzn. s tím přesvědčením, že  

do budoucna již do jejich obsahů nebude dále zasahováno. U úředních dokumentů se jedná 

pravidelně o moment, kdy je dokument deklarovaný jako vyřízený. To nastává například 

podpisem dokumentu a jeho odesláním externímu nebo internímu subjektu (občanovi, 

právnické osobě, jinému odboru). V případě ostatních dat je často tímto momentem myšlen 

okamžik, kdy jsou data vyexportována z provozních systémů za účelem jejich „zálohy“.  

V ERP systémech jsou to například dokumenty ve formě faktur, mzdových nebo 

personálních obsahů. Národní standard rozlišuje pojmy „záznam“ a „dokument“. 

 Záznamem se rozumí informace, která může být v listinné podobě, v mikroformě, 

na magnetickém nebo jiném hmotném nosiči dat. Záznamy se svými znaky liší od 

dokumentů, především nejsou deklarovány jako dokumenty v ERMS. Při výkonu spisové 

služby se záznamy stávají dokumenty. Dokumentem se rozumí každá písemná, obrazová, 

zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě analogové či digitální, která 

byla vytvořena původcem nebo byla původci doručena. [5]  

Většinou se jedná o proces přípravy např. rozhodnutí, kdy je nejprve vytvořen 

záznam, který je během vytváření a schvalování upravován a finální podoba včetně 

podpisu je deklarována jako dokument. Obsah záznamu může být měněn, verzován a 

smazán. To v případě dokumentů nelze. Dokumenty dokládají provedené úkony a 

zachycující stav či stanovisko k určitému časovému okamžiku. Dokumenty jsou používány 

k prokázání uvedených skutečnosti a to po celou dobu jejich potřeby. V této práci se 

zabývám zejména dokumenty. Spisy jsou nadřazenou úrovní dokumentů a jejich 

různorodost v rozsahu výkonu veřejné správy je velice rozsáhlá a nelze ji v rozsahu této 

práce rozklíčovat v komplexní rovině. Příkladem mohou být formy správních řízení 

v oblasti například stavebních zákonů, trestních zákonů, živnostnického podnikání aj. 
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Obrázek 1 - Životní cyklus dokumentu  

Zdroj [ICZ a.s.] 

Danou problematiku lze názorně prezentovat na obrázku 1, kde je moment  

pro uložení dokumentu znázorněn oranžovou čarou začínající tečkou po době aktivní 

evidence.  

Metodicky a systémově je třeba ukládaný obsah do doby vyřazení dokumentu 

uchovávat v souladu s platnou legislativou a na základě dostupných standardů a 

doporučení. V případě dokumentů v digitální podobě se podle zákona o archivnictví jejich 

uchováváním rozumí rovněž zajištění věrohodnosti původu dokumentů, neporušitelnosti 

jejich obsahu a čitelnosti, tvorba a správa metadat náležejících k těmto dokumentům  

v souladu s tímto zákonem a připojení údajů prokazujících existenci dokumentu v čase. 

Tyto vlastnosti musí být zachovány do doby provedení výběru archiválií, tedy zpravidla  

do doby skartačního řízení nebo mimořádného výběru archiválií. Při skartačním řízení jsou 

dokumenty navrženy ke skartaci nebo archivaci. Při skartaci musí proběhnout fyzická 

likvidace tak, aby dokument nebo data nebylo možné využít. Při archivaci jsou repliky 

dokumentů vybraných za archiválie uloženy pro trvalou potřebu do příslušného digitálního 

archivu. Z výše uvedeného vyplývá, že nestačí pouze uložit vlastní elektronický dokument, 

ale dokument musí být opatřen potřebnými metadaty popisujícími dokument a údaji 
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dokládajícími původ a existenci dokumentu v čase. Také musí být dokument v datovém 

formátu vhodném pro uložení, tzn. zajišťujícím dlouhodobou čitelnost. [6] 

Střednědobé a dlouhodobé uložení elektronických dokumentů představuje 

permanentní péči, která původci přináší nepochybné náklady. Další náklady tvoří i 

příprava dokumentů pro uložení ve spisovně, potažmo archivu. Dokumenty je nutné 

uspořádat do balíčků vhodných pro uložení do spisovny a připojit potřebná metadata. Toto 

je podstatné z hlediska následného uložení do spisovny nebo archivu (například Národního 

digitálního archivu). Také při dlouhodobém uložení digitálních dokumentů čelíme řadě 

rizik, která musí být eliminována. 

V praktické rovině pro řešení vstupu do digitální spisovny je nutné připravit 

kvalitní vstupní data pro spisovnu (pro střednědobé a dlouhodobé uložení) v souladu se 

stanoveným schématem popisných dat uveřejněným v rámci národního standardu (tzv. 

NSESS) [6] a to pro základní objekty stanovené standardem jako jsou typový spis, spis, 

dokument. Dále je vhodné připravit vlastní digitální komponenty dokumentu ve výstupním 

datovém formátu definovaném ve vyhlášce o vedení spisové služby [7], pokud konverzi 

nebude provádět přímo systém spisovny.  

Vlastní systém elektronické spisovny musí zajistit uložení spisů a dokumentů po 

dobu uložení digitálního (elektronického) dokumentu v souladu se zákonem č. 499/2004 

Sb. Tedy zajistit ochranu uložených informací před ztrátou, důvěryhodnost uložených 

informací (nezměněnost a prokazatelnost vzniku v uvedeném čase) a čitelnost uložených 

informací v budoucnosti. Elektronické spisovny obvykle vychází ze základních funkčních 

požadavků definovaných ve standardu OAIS (ISO 14721:2003 - Open Archival 

Information System). Zároveň je nutné, aby systém elektronické spisovny uchoval a 

udržoval základní charakteristiky dokumentů podle normy ISO 15489 Records 

Management. Na tuto normu se odkazuje i národní standard vytvořený v legislativním 

zázemí České republiky. Uložené dokumenty musí splňovat minimálně následující 

charakteristiky autenticity, hodnověrnosti, integrity a použitelnosti, které jsem již zmiňoval 

ve své bakalářské práci. [2] Praktické řešení udržování těchto charakteristik vychází 

z požadavků národní a evropské legislativy, standardů a vývoje znalostí a praktických 

zkušeností prezentovaných v odborných publikacích, na konferencích a názorů sdílených 

mezi jednotlivými společnostmi zabývajícími se touto problematikou.   
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2 Analýza požadavku na softwarový nástroj 

Základem pro dobré analytické podklady je jednoznačně legislativní zázemí 

vytvořené přímo k účelu střednědobého a dlouhodobého ukládání elektronických 

dokumentů. Níže uvádím výčet zákonných norem pro zpracování a ukládání dokumentů 

včetně všech současných vyhlášek a předpisů. Specifikem potom mohou být u daných 

organizací interní (vnitřní) předpisy, směrnice a metodické pokyny. V současné době jsou 

tyto často měněny a revidovány s ohledem například na implementované digitální 

spisovny, které mají absorbovat dokumenty po jejich aktivní činnosti v dané organizaci. 

Typickým příkladem jsou tzv. krajské digitální spisovny určené zejména k uložení 

digitálních dokumentů všech organizací zřizovaných krajským úřadem.  

K těmto všeobecně závazným právním normám patří především [5]:  

 zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

 vyhláška č. 259/2012259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby; 

 národní standard pro elektronické systémy spisové služby [7] (Věstník MV 

částka 64/2012 – novelován, původní znění bylo zveřejněno ve Věstníku MV 

částka 101/2010); 

 a dále předpisy řešící nakládání se specifickými druhy dokumentů [5]: 

o zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění; 

o zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění; 

o zákon č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu, v platném znění;  

Povinné zajištění elektronické spisovny pro vybrané určené původce (§63 odst. 3 

Zákona č. 499/2004 Sb.) s obecně definovanými atributy upravuje §68 odst. 1 a §3 odst. 4 

Zákona č. 499/2004 Sb., který byl do tohoto zákona vložen novelou č.  167/2012 Sb.  

s účinností od 1. 8. 2012. 

Vybranými určenými původci jsou především organizační složky státu, 

samosprávní celky včetně svých zřizovaných a zakládaných organizací, státní příspěvkové 

organizace, bezpečnostní sbory, právnické osoby zřízené zákonem, vysoké školy nebo 

kraje. Zmíněná nejdůležitější ustanovení zákony si na tomto místě dovolím citovat: [5] 
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§ 68 odst. 1 -  „Všechny vyřízené spisy a jiné dokumenty určeného původce jsou po 

dobu trvání skartační lhůty uloženy ve spisovně.“ 

§ 3 odst. 4 – „V případě dokumentů v digitální podobě se jejich uchováváním 

rozumí rovněž zajištění věrohodnosti původu dokumentů, neporušitelnosti jejich obsahu a 

čitelnosti, tvorba a správa metadat náležejících k těmto dokumentům v souladu s tímto 

zákonem a připojení údajů prokazujících existenci dokumentu v čase. Tyto vlastnosti musí 

být zachovány do doby provedení výběru archiválií.“ 

Obdobné vlastnosti jsou speciálními zákony očekávány i od způsobů uchovávání 

faktur nebo účetních dokladů (viz např. § 27 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb.) Vyhláška  

č. 259/2012 Sb. dále stanoví především procesní otázky, které se týkají příjmu dokumentů 

do spisovny, nahlížení do takto uložených dokumentů, skartaci a další náležitosti. 

Klíčovým ustanovením je dále § 20 vyhlášky č. 259/2012 Sb., který stanovuje povinné 

výstupní formáty ze spisových služeb, tzn. včetně výstupů do spisoven a digitálních 

archivů. 

2.1.1 Výstupní formáty 

Dokumenty se vyskytují ve velmi různých datových formátech. Ne všechny 

formáty a jejich verze jsou vhodné pro dlouhodobou ochranu. Dlouhodobá ochrana 

digitálních dat, jejímž cílem je i zajištění čitelnosti. Formáty mohou ovlivnit nejen 

použitelnost uložených dokumentů, ale také náklady spojené s dlouhodobou ochranou, 

budoucí náklady na migraci, nároky na expertízu, nároky na mechanismy zpřístupnění atd. 

Za účelem zajištění dlouhodobé čitelnosti dokumentů a její technické zvládnutelnosti je 

nutné zaměřit se na udržitelné datové formáty. Tato doporučení by měla vyhovovat 

základním požadavkům na stabilní a udržovatelný datový formát: 

 nezávislost na systému; 

 stabilita (změny vývoje formátu); 

 normalizovatelnost; 

 bezztrátovost; 

 široké rozšíření; 

 levné nástroje pro zpracování formátu; 

Jednotlivé formáty a jejich verze budou v rámci interního registru formátů 

oznámkovány indikátorem vhodnosti formátu (ve smyslu jak moc je management úložiště 
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na základě současných znalostí schopen garantovat kvalitu a dostupnost obsahu v daném 

formátu dlouhodobě). V tabulce číslo 1Tabulka 1 jsem vhodnost formátů rozdělil do tří 

skupin: 

Tabulka 1 - Vhodnost formátů pro ukládání dokumentů 

Zdroj [vlastní zpracování] 

Velmi vhodné formáty Management archivu věří, soudě na základě současných 

znalostí, že toto jsou formáty vhodné pro dlouhodobou 

ochranu a že jsou spolehlivé, zajistí autentické reprodukování 

objektu v budoucnosti. Lze předpokládat, že i budoucí nástroje 

HW a SW umožní jejich snadné použití uživateli a případně 

migraci.  

Tyto formáty jsou označovány vyhláškou č. 259/2012 Sb. jako 

vhodným výstupním formátem pro uložení do spisovny. 

Středně vhodné formáty Toto jsou formáty, u kterých se předpokládá, že jsou 

spolehlivé, ovšem doporučuje se například kontrola a 

normalizace do vhodnějšího formátu. Předpokládá se, že bez 

migrace nebo normalizace nemusí být intelektuální obsah takto 

uložených dokumentů časem autenticky dostupný nebo zcela 

nedostupný. Mohou být ovšem bez problémů migrovány do 

„vhodných formátů“, pokud na to jsou kapacity a finanční 

prostředky. 

Jinak lze zajistit pouze bit stream preservation (BSP).  

Nevhodné  

 

Tyto formáty představují pro dlouhodobou ochranu vážné 

riziko. Jejich použitelnost, spolehlivost a autentičnost 

zobrazení jsou z dlouhodobého hlediska ohroženy. Pokud je to 

možné, měly by být migrovány do vhodných formátů. Jinak by 

spisovna neměla tyto formáty přijímat, a měla by je odmítnout, 

protože není schopna je dlouhodobě uchránit.  

Případně lze zajistit pouze bit stream preservation (BSP).  

Výstupní formáty, které budou ze spisových a jiných agendových systémů  

do spisoven přebírány, musí být na vstupu do spisovny v dlouhodobě udržitelném formátu, 

nebo do něj musí být na vstupu konvertovány. Toto je v současné době jeden z hlavních 

problémů většiny orgánů veřejné moci, kde data udržovaná v agentových systémech nejsou 

v souladu s  povolenými formáty. Základní povolené formáty musí vycházet ze 

stanovených výstupních datových formátů dle Vyhlášky č. 259/2012 Sb. [5], viz tabulka 

číslo 2. 
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Tabulka 2 - Datové formáty pro ukládání dokumentů 

Zdroj [Vyhláška č. 259/2012 Sb.] 
Skupina Datové formáty 

Statické textové dokumenty 

a statické kombinované 

textové a obrazové 

dokumenty 

 Portable Document Format for the Long-term 

Archiving (PDF/A, ISO 19005). 

Statické obrazové dokumenty 
 Portable Network Graphics (PNG, ISO/IEC 15948), 

 Tagged Image File Format (TIF/TIFF, revize 6 - 

nekomprimovaný),  

 Joint Photographic Experts Group File Interchange 

Format (JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918). 

Dynamické obrazové 

dokumenty 
 Moving Picture Experts Group Phase 2 (MPEG-2, 

ISO/IEC 13818) 

  Moving Picture Experts Group Phase 1 (MPEG-1, 

ISO/IEC 11172), 

 Graphics Interchange Format (GIF). 

Zvukové dokumenty 
 MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer 

II (MP2), 

 MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer 

III (MP3),  

 Waveform audio format (WAV), modulace Pulse-

code modulation (PCM). 

Databáze 
 formát XML, kde součástí předávaného dokumentu 

v datovém formátu XML je vždy popis jeho struktury 

pomocí schématu XML nebo DTD (Document Type 

Definition), o kterém původce vede dokumentaci. 

Metadata 
 Extensible Markup Language Document (XML) 

podle schématu XML, které je přílohou národního 

standardu 

2.2 Digitální spisovny 

Definice digitálních spisoven je popsána z větší části legislativou České republiky a 

to jak na úrovni procesní, tak i technické. Požadavky na digitální spisovnu jsem se již 

zabýval v bakalářské práci[2], kde jsem popisoval jak detailnější technické požadavky na 

spisovny dle Národního standardu pro elektronické systémy spisových služeb, tak i 

současné nabízené portfolio výrobců a dodavatelů těchto sofistikovaných nástrojů. 
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Z výčtu cituji výňatek z legislativního popisu, který upravuje vedení spisové služby 

v elektronické podobě. Ten definuje spisovnu jako:  

„Funkční složku elektronického systému spisové služby určenou k uložení, 

vyhledávání a předkládání dokumentů pro potřebu organizace (původce) a k provádění 

skartačního řízení v rámci informačních činností zajišťovaných tímto systémem.“ [7] 

Spisovna dle tohoto standardu musí splňovat zákonné podmínky a vyžaduje určité 

specifické funkce, které však nejsou uceleně popsány v jedné části, ale jsou rozprostřeny 

v různých kapitolách a jednotlivých bodech této normy. Konkrétními oblastmi jsou hlavně 

požadavky týkající se správy spisových plánů, vyřazování dokumentů, transakčních logů 

nebo zabezpečení zálohování. V současné době se očekává, co přinese vytvoření 

Národního digitálního archivu. Vytvoření této klíčové instituce by mělo přinést vyjasnění 

některých sporných bodů s definicí ukládaných vstupních formátů, struktury vstupních 

balíčků a procesů spojených s přípravou ukládaných dokumentů. Dokončení digitálního 

archivu se předpokládá do konce roku 2014. 

Za zmínku stojí i problematika digitalizací knižních a archivních fondů 

jednotlivých organizací a orgánů veřejné správy, kde je hlavním úkolem digitalizovat a 

publikovat tyto fondy pro širokou veřejnost. Jedná se zejména o krajské digitální 

repositáře, které by měly tyto fondy publikovat a naplnit tak myšlenku elektronizace státní 

správy. Problematika digitalizace knižních fondů není předmětem této diplomové práce, 

ale tvoří paralelu digitalizacím a ukládání dokumentů. Tyto projekty jsou již ale v reálnější 

podobě včetně projektu Národní digitální knihovny [3], kde jsou již reálně popsány a 

připraveny systémy k absorpci velkých objemů do robustního řešení knižních fondů České 

republiky.  

2.3 Norma OAIS – preferovaná norma České republiky 

Jestliže se podrobně začteme do požadavků na digitální spisovny, většina parametrů 

a procesů je odvozena od nadnárodní normy OAIS, která definuje základní požadavky  

na čitelnost, právní platnost a důvěryhodnost dokumentů, která musí být metodicky 

a technologicky zajištěna neomezeně (optimálně implementací modelu OAIS [9]).  

Na rozdíl od ostatních operativních modulů a úložišť, jejichž životnost může být 

pouze několik let (morální zastarávání). Model OAIS je základním prvkem a odbornou 
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veřejností akceptovaným standardem při budování středně a dlouhodobého repositáře pro 

úschovu elektronických dokumentů. Více o modelu OAIS zmiňuji ve své bakalářské práci 

[2], nutno je ale znovu ocitovat požadavky na digitální spisovny tak, jak je tato norma 

definuje: 

Znalost a použití tohoto modelu je celosvětově zakořeněna tak, že téměř žádné 

důvěryhodné úložiště se bez jeho aplikace neobejde. Z této všeobecné shody samozřejmě 

vyplývají určité výhody a jeho jednodušší použití: 

 vyzkoušené a prověřené ukládací politiky a postupy, které zajišťují bezpečné 

uchovávání informací a dokumentů v případě všech reálně zdůvodnitelných 

okolností; 

 bezproblémová výměna, migrace dat mezi nezávislými úložišti splňující 

podmínky OAIS; 

 snadná migrace dat najde uplatnění především při komunikaci mezi spisovnami, 

lokálními archivy a Národním digitálním archivem (NDA) či jiným veřejným 

archivem, kde se předpokládá model OAIS jako základ pro budování těchto 

archivů; 

 podobné požadavky na předávání dat jsou kladeny na dokumenty a jejich 

metadata i dle připravovaného Národního standardu [6]; 

 v odborné veřejnosti známost a použití ustálených pojmů a terminologií; 

 srozumitelnost modelu nejen mezi archiváři a knihovníky, ale i dalšími osobami 

– „být na druhé straně světa, ale mluvit stejnou řečí“; 

 nabízí abstraktní a konceptuální řešení pro dlouhodobou archivaci dokumentů; 

 univerzální model využitelný bez ohledu na velikost úložiště; 

 nabízí adaptibilitu a rozšiřitelnost o vlastní funkční a informační potřeby  

při zachování OAIS compliance; 

 lze poskytovat data jako autorizované kopie originálu s prokazatelnou a 

jednoduše vyhledatelnou historií o poskytovaných údajích; 

 model, kde integrita, autenticita a prokazatelnost je zajišťována na velmi vysoké 

úrovni; 



Bc. Petr Oplátek: Nástroj pro vstup dat do digitálních spisoven 

 

2013  11 

 repositář je považován za důvěryhodný, pokud lze prokázat jeho schopnost plnit 

určité funkce, a pokud tyto funkce splňují minimální dohodnutá kritéria, jež by 

měly splňovat všechny důvěryhodné repositáře. Rozhodující je, že naplňování 

těchto kritérií musí být prokazatelné, což znamená, že dosažení důvěryhodnosti 

je do velké míry závislé na auditu a certifikaci. Většina je použitelná právě  

na model OAIS a i ty metody, které se proti použití pouze OAIS modelu 

vyhrazují, se téměř vždy stejně odkazují primárně na tento model; 

 Systémy důvěryhodných elektronických spisoven vycházející z principů normy  

OAIS zpracovávají dokumenty a spisy jako balíčky, obsahujícím předmětné dokumenty 

a současně jejich metadata. Funkční schéma modelu OAIS je uvedeno na následujícím 

obrázku 2. Jednotlivé role jsou definovány:  

 původce – uživatelé systému, nebo dané aplikace systémů; 

 konzumentem – badatelé, vyhledávající informace; 

 řízení archivu - administrátoři aplikace; 

Obrázek 2 - Obecné schéma modelu OAIS 

Zdroj [vlastní zpracování, přepis dle normy OAIS] 
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Specifické jsou požadavky na rozhraní pro konsumenty, tj. badatele a další 

systémy, které jsou často realizovány pomocí digitálních repositářů, kde bude konsument – 

badatel většinou řádně registrovaným uživatelem daného systému a vstupuje do něj 

pomocí uživatelského rozhraní definovaného právě daným produktem. Rozhraní pro 

přístup je převážně upřesněno v reálných projektech realizovaných nejčastěji pomocí 

krajských digitálních spisoven a repositářů, kde jsou požadovány specifické parametry pro 

vstupy a SIP balíčků (jako příklad můžeme uvést file systémy, webové služby, webdav aj.) 

výstupem je vždy požadavek na integraci na systém národního digitálního archivu 

v podobě AIP balíčků. 

2.3.1 Informační model OAIS 

Principem modelu OAIS je tvorba, bezpečné trvalé uložení a poskytování 

informačních balíčků, jejichž účel byl popsán v kapitole 2.3. Tyto balíčky jsou tvořeny 

jednak obsahovými informacemi, jednak uchovávacími popisnými informacemi a dalšími 

popisnými informacemi ukládanými spolu s obsahovými informacemi. Uchovávací a 

popisné informace nazýváme obecně "metadata", protože informují o vlastních uložených 

obsahových informacích. Podrobný popis obsahu archivního informačního balíčku AIP je 

popsán dále. 

Obsahové informace se skládají z obsahových datových objektů (Content Data 

Object - fyzické objekty nebo elektronické objekty, bitové řetězce) a s nimi spojenými 

prezentačními informacemi (Representation Information) potřebnými pro srozumitelnost 

obsahových datových objektů určené komunitě. 

Prezentační informace jsou strukturní (Structure Information) a sémantické 

(Semantic Information). Strukturní informace je běžně identifikována jménem a pozicí 

mapování této pojmenované struktury na příslušnou část bitového řetězce. Sémantické 

informace jsou dodatečnými informacemi vyšší úrovně k informacím strukturním. 

Prezentační informace se mohou odkazovat na sebe navzájem a tvoří tzv. prezentační síť 

(Representation Network).  

Dvěma speciálními typy prezentačních informací jsou interpretační software 

(Representation Rendering Software) – příkladem může být zobrazovací software Adobe 

Acrobat Reader -  a přístupový software (Access Software), který disponuje též 

zobrazovacími funkcemi, ale navíc ještě umožňuje další manipulaci s daty.  
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Uchovávací popisné informace (Preservation Description Information)  

 Původ (Provenance) popisuje zdroj obsahových informací, kdo informace 

spravoval od jejich vytvoření, historii této správy včetně historie zpracování 

 Vazby (Context) popisují, jak se obsahová informace vztahuje k jiným 

informacím vně informačního balíčku.  

 Identifikátor (Reference) je tvořen jedním nebo více atributy, jimiž může být 

obsahová informace jednoznačně identifikována. Příkladem může být číslo ISBN 

pro knihu, nebo množina atributů, které od sebe odlišují jednotlivé výskyty 

obsahových informací 

 Neměnnost (Fixity) chrání obsahové informace před nedokumentovanými 

změnami. Příkladem může být kontrolní součet elektronického informačního 

balíčku 

Další (doplňující) informace 

 Informace o balíčku (Packaging Information) jsou spojením digitálního obsahu a 

souvisejících metadat do jednoho celku (balíčku). Jednoznačně identifikují tento 

celek a jeho součásti. 

 Popisné informace (Descriptive Information) slouží jako vstup pro hledání v 

archivu (vyhledávání informačních balíčků) a jsou odvozeny z informací o obsahu 

a o uložení. 

2.3.2 Specifikace požadavků pro práci s elektronickými dokumenty 

MoReq2 

Tato specifikace má přímý dopad na požadavky systémy spisových služeb, 

elektronických spisoven a agendových informačních systémů. Z MoReq2 přímo vychází i 

Národní standard pro elektronické spisové služby [6] . V MoReq2 jsou uvedeny požadavky 

týkající se objektového modelu (klasifikační schéma, složky, záznamy, dokumenty), 

vyřazování dokumentů, podpory dlouhodobého uložení a modelu metadat pro dokumenty.  

MoReq (Model Requirements for the Management of Electronics Records) - model 

požadavků na správu elektronických dokumentů vznikl v rámci programu Evropské 

komise IDA (Interchange of Data between Administrations – vzájemná výměna dat mezi 
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exekutivami). Vznik normy je úzce spojen s existencí Fóra DLM – organizace, která se 

zabývá všemi aspekty nakládání s dokumenty v digitální podobě. I když byla vyvinuta  

ve spolupráci s experty z několika evropských zemí, měla by být použitelná nejen v 

Evropské unii, ale i ve všech ostatních zemích, kde jsou vyžadovány systémy na správu 

elektronických informací. Standard MoReq zavedla jako závazný pro své systémy 

Evropská komise. Specifikace MoReq2  rozšiřuje funkční požadavky v celoevropském 

kontextu a zahrnuje testovací schémata pro tyto systémy. Její důležitou součástí je i model 

metadat, který se může stát vzorem pro popis dokumentů ve veřejné správě. V širším 

kontextu podporuje aktivity ve všech zemích EU vedoucí k jednotnému řešení 

problematiky dokumentů v digitální podobě. Specifikace MoReq2 (Model Requirements 

for the Management of Electronics Records) pokrývá základní obecné požadavky  

na systém pro správu dokumentů. Níže popisuji požadavky této nadnárodní normy: 

 funkční požadavky: 

o schéma třídění 

o kontrola a bezpečnost 

o uchovávání a vyřazování dokumentů 

o příjem dokumentů 

o identifikace 

o vyhledávání, výběr, zobrazení 

o administrátorské funkce 

 ne-funkční požadavky: 

o snadnost použití 

o výkon a škálovatelnost 

o dostupnost systému 

o technické standardy 

o legislativní a regulační požadavky 

o outsourcing a správa dat třetí stranou 

o dlouhodobé uchovávání a zastarávání technologií 

 požadavky na metadata. 



Bc. Petr Oplátek: Nástroj pro vstup dat do digitálních spisoven 

 

2013  15 

 volitelné moduly (např. správa neelektronických dokumentů, uchovávání a 

likvidace hybridních souborů, elektronický podpis, kódování, offline a vzdálenou práci 

se systémem atd.) 

2.3.3 Standardy pro metadatové popisy 

Pro návrh struktury informačních balíčků doporučuji vycházet ze specifikací a 

standardů vycházejících z normy OAIS a zohledňujících potřeby archivního systému.  

Pro strukturální metadata navrhuji použití standardu METS, který je požadován i pro 

strukturu balíčků pro předávání do archivu. Pro popisná metadata je stanovena struktura a 

rozsah národním standardem NSESS[6]. Variantou pro popisná data je uvažován základní 

soubor Dublin Core, především z důvodu případné výměny informací na mezinárodní 

úrovni a tam, kde není možné zjistit popisná metadata v rozsahu stanoveném národním 

standardem. Pro uchovávací data doporučuji vycházet z datového slovníku PREMIS. 

Specifická technická metadata např. pro digitalizované archiválie a obrazové archiválie je 

vhodné připojovat metadata MIX.  

Standard Dublin Core (ISO Standard 15836-2003) - metadata popisu archiválií [21] 

Soubor metadatových prvků Dublin Core (The Dublin Core Metadata Element Set) 

je jednoduchý metadatový standard vytvořený pro podporu vyhledávání zdrojů. Původně 

byl definován jako aplikovatelný pro popis „dokumentu podobným objektům“, ale jeho 

využití se rozšířilo, aby zahrnulo další třídy zdrojů.  

Standard PREMIS (PREservation Metadata: Implementation Strategies) – 

uchovávací metadata [21] 

Na základě informačního modelu a referenčního modelu OAIS byl vyvinut standard 

PREMIS. Je to první mezinárodní úsilí standardizovat uchovávací (konzervační) metadata, 

informace, které přímo podporují dlouhodobé uložení digitálních materiálů. Pracovní 

skupina PREMIS Working Group tvořená především  OCLC (Online Computer Library 

Center = Online počítačové knihovní centrum) a RLG (Research Libraries Group = 

Skupina vědeckých knihoven) vytvořila dokument PREMIS Data Dictionary, obsáhlý 

pohled na ukládací metadata potřebná pro podporu aktivit digitálního ukládání, zahrnující 

pravidla a doporučení pro podporu vytváření, používání a správu digitálních zdrojů. 

Dokument je založen na poznatcích a zkušenostech z příprav a správy digitálních úložišť.  
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Standard METS (The Metadata Encoding and Transmission Standard ) -  

strukturální metadata [22] 

Standard METS je XML schéma, které poskytuje standardizované začlenění 

popisných, administrativních a strukturálních metadat pro objekty uložené v digitálním 

úložišti. Schéma METS umožňuje uložit metadata a objekty přímo do schématu nebo 

použít externích odkazů mimo schéma. Dokument METS může být  jako jednotka uložení 

nebo přenosu ve smyslu informačních balíčků OAIS a to jako SIP, AIP nebo DIP.   

2.4 Důvěryhodnost jako atribut elektronického dokumentu 

Při dlouhodobém důvěryhodném uložení digitálních dokumentů čelí původce 

(vlastník dokumentů) celé řadě rizik, která musí být eliminována. [17]  

Jedná se zejména o: 

 zajištění integrity obsahu (ochrana proti změně, smazání nebo nedostupnosti 

obsahu); 

 smazání obsahu; 

 degradace nosiče; 

 zastarávání médií, HW a SW; 

 zastarávání formátu a s tím spojená ztráta čitelnosti v budoucnosti (nebude již 

existovat SW, který umožňuje čtení současných typů souborů); 

 ztráta autenticity – platnosti autentizačních prvků; 

Základní parametrem je, že neexistují dokonale permanentní ukládací média či 

způsob ukládání. Takové metody nebo média nebudou pravděpodobně existovat ani  

v budoucnu. Proto řešení dlouhodobé elektronické spisovny musí pružně reagovat  

na přicházející změny formátů, technického vybavení a legislativních požadavků. Z tohoto 

důvodu musí existovat nějaká instituce či osoba, která tyto změny bude sledovat, 

absorbovat je a pružně na ně reagovat. V následujících odstavcích se budeme věnovat 

především jedné ze zmíněných složek a tou je důvěryhodnost (autenticita) dokumentu. 

Text byl převzat z mé bakalářské práce, kde jsem se tomuto tématu intenzivně věnoval. [2]  

Důvěryhodnost neboli autenticitu digitální dokumentu lze chápat jako původnost, 

pravost nebo hodnověrnost. [19] Autenticita je obecně vlastnost, kterou získávají jakékoli 

reálie, u nichž není pochyb, že jsou skutečně tím, za co se vydávají. Jak zdůrazňují i přední 
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odborníci Ministerstva vnitra „…pojem autenticity není ustálený a používá se v různých 

významech. V oblasti archivace digitálních dat existuje několik definic autenticity, které se 

vzájemně poněkud liší v závislosti na komunitě, která příslušnou definici vytvořila.“ [19] 

Na důvěryhodné digitální dokumenty je nutné klást specifické požadavky (viz. 

kapitola 2.5) již od okamžiku jejich vytvoření a tyto požadavky aplikovat i při následné 

manipulaci s nimi tak, aby bylo možné zajistit jejich neporušitelnost a původnost. 

Dokumenty jsou obecně nosiči informací. Právní terminologií lze říct, že buď zachycují 

právní úkony, nebo jsou právními úkony sami o sobě. V případě sporů je tedy lze použít 

jako důkazní prostředky. Soud pro jejich akceptaci zjišťuje jejich pravost a pravdivost. 

V českém právním řádu se rozlišují dokumenty v analogové podobě dle původu na veřejné 

listiny a soukromé listiny. To má podstatný vliv i na způsob provádění důkazů (viz např. 

zákon 99/1963 Sb. § 134 občanského soudního řádu). [5] U veřejných listin se presumuje 

pravost a platí i vyvratitelná právní domněnka o pravdivosti. U soukromých listin se 

naopak musejí obě vlastnosti prokazovat. To klade na jejich autenticitu zcela jiné nároky. 

[20] 

Tuto diferenci se však zákonodárce novelou zákona o archivnictví a spisové služby  

č. 167/2012 Sb. v § 69a odst. 5 pokusil změnit tím způsobem, že u digitálního dokumentu 

žádné rozlišování na veřejné a soukromé dokumenty neexistuje. 

„Neprokáže-li se opak, dokument v digitální podobě se považuje za pravý, byl-li 

podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou 

značkou osoby, která k tomu byla v okamžiku podepsání nebo označení oprávněna, a 

následně za doby platnosti uznávaného elektronického podpisu a kvalifikovaného 

certifikátu, na kterém je uznávaný elektronický podpis založen, nebo uznávané elektronické 

značky a kvalifikovaného systémového certifikátu, na kterém je uznávaná elektronická 

značka založena, opatřen kvalifikovaným časovým razítkem. To platí i pro dokumenty 

vzniklé z činnosti původců, kteří nejsou určenými původci.“[5] 

 Vzhledem k výše uvedenému to znamená, že je nutné náležitě o dokument pečovat  

po celou dobu jeho životního cyklu, nepovažuji tuto změnu za krok správným směrem.  
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2.5 Požadavky na zachování autenticity dokumentu 

Obecně lze definovat dva základní typy prostředků, jak zajistit autenticitu 

dokumentu, které se vzájemně doplňují. Tím prvním je vhodně vytvořená a dodržovaná 

metodika, druhým okruhem jsou pak technické prostředky. Vzhledem k výše uvedenému 

porovnání produktů na trhu se zaměřím především na ty technické prostředky. Kombinací 

jednotlivých prostředků, které mají za cíl zajistit autenticitu digitálních dokumentů, 

dochází k požadovanému synergickému efektu a lze co nejvíce zpochybnit autentičnost 

digitálních dokumentů i po uplynutí delšího časového období. Takovými technickým 

prostředky mohou být například transakční log, kontrolní součet, provedení zálohy 

s možností obnovy, balíčkování a úschova metadat, časové razítko, elektronický podpis, 

elektronická značka, veřejná kontrola. 

Transakční záznam (log) 

Transakční protokol je Národním standardem pro elektronické systémy spisových 

služeb definován jako: „Soubor informací o operacích provedených v ERMS, které 

ovlivnily nebo změnily entity. Tyto informace umožňují rekonstrukci historie těchto 

operací.  Transakční protokol umožňuje kontrolu provedených operací“. [7]   

Každá spisová služba nebo dokumentový agendový systém musí udržovat 

transakční protokol, ve kterém žádný z uživatelů, včetně správce, nemůže provádět změny 

a ve kterém jsou automaticky ukládány údaje o operacích s dokumenty nebo spisy, údaje  

o okamžiku, kdy tyto změny byly provedeny a informace o uživateli, který tyto informace 

provedl. Jedná se tedy o chronologické nezměnitelné zaznamenání informací o změnách 

v systému a především jeho obsahu.  

Dle novely Národního standardu je nutné tento transakční protokol denně 

zálohovat, opatřit zaručeným elektronickým podpisem nebo značkou a kvalifikovaným 

časovým razítkem, zatřídit do spisového plánu a přidělit mu skartační režim A1. Tzn., že 

po uplynutí lhůty jednoho roku je tento transakční log ukládán v dotčeném archivu.  

Kromě spisové služby a agendových systémů právě transakční protokol tvoří 

klíčový nástroj i v důvěryhodných elektronických spisovnách. Dle něho lze data vrátit  

do podoby, v jaké vypadaly před provedenými změnami.  
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Kontrolní součet (CRC) 

Kontrolním součtem rozumím dodatečnou informaci, která se předává spolu  

s vlastní informací a slouží k ověření, zda je vlastní informace úplná a zda při jejím 

přenosu nedošlo k chybě. Kontrolní součet je výsledkem nějaké předem určené operace 

nad vlastní informací. Kontrolní součet je možné spočítat kdykoliv. Jakmile nesouhlasí 

s předaným (původním) kontrolním součtem, znamená to, že během přenosu došlo  

k poškození zprávy nebo k poškození kontrolního součtu. Rozeznáváme několik typů 

kontrolních součtů (tato práce se detailněji touto problematikou nezabývá). Pro případ 

zachování důvěryhodnosti se používá cyklický redundantní součet.  

Provedení záloh s možností obnovy 

Tento odstavec se netýká pouze dokumentů vlastních, ale i úložiště, kde by měly 

být jak v krátkodobém, tak dlouhodobém horizontu uloženy. Důvěryhodný systém musí 

zajišťovat pravidelné zálohy dokumentů i metadat tak, aby bylo možné je v případě jejich 

ztráty nebo poruše okamžitě obnovit. Informace o obnovení by samozřejmě měla být opět 

uchovávána spolu s dokumentem.  

Balíčkování a úschova metadat 

Nutnost ukládání dokumentů (a dalších objektů) v balíčcích spolu s jejich 

technickými, popisnými a dalšími metadaty jsem vysvětlil v předchozí kapitole. Konkrétní 

případ SIP balíčku vygenerovaného pomocí aplikace ICZ DESa společnosti ICZ a.s. 

v souladu s přílohou Národního standardu pro elektronické systémy spisových služeb 

uvádím v Příloze číslo1. 

Časové razítko, elektronický podpis a elektronická značka 

Ve všech případech se jedná o obdobné technické řešení, ale jejich význam je  

pro ověřovatele nebo posuzovatele důvěryhodnosti dokumentu jiný. Elektronický podpis je 

přímo identifikován s konkrétní fyzickou osobou. Pomocí tohoto podpisu lze tedy zjistit 

původce, tzn. autora, schvalovatele nebo osobu, která konvertovala dokumentu. 

Elektronická značka zjednodušeně řečeno identifikuje organizaci, kde dokument vznikl 

nebo do které byl doručen. Elektronická značka se na rozdíl od elektronického podpisu 

používá v případě automatizovaných činností např. uvnitř informačních systémů, kde není 

nutná personifikace s daným dokumentem.  
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Časové razítko naopak umožní zafixovat určitý časový okamžik, kdy nastala nějaká 

událost nebo byl proveden právní úkon (např. elektronicky podepsán dokument). V českém 

právním prostředí se používá několik typů tohoto elektronického označení s tím, že  

ve veřejné správě je důležité tzv. kvalifikované elektronické označení. To vzniká  

na základě kvalifikovaných certifikátů nebo použitím kvalifikovaných časových razítek, 

která vydávají k tomu akreditované certifikační autority.  

V produkčním prostředí (spisové služby, agendové systémy aj.) je možné aplikovat 

a používat elektronický podpis a časové umístit přímo uvnitř samotných souborů. 

Uvnitř samotných dokumentů je ale možné toto elektronické označení aplikovat prakticky 

pouze v otevřených formátech, dnes prakticky pouze PDF příp. ZFO. Ostatní souborové 

formáty (např. MS OFFICE) jsou proprietární a ukládání časových razítek nebo 

elektronických podpisů je možné pouze speciálním softwarem.  

Autenticita dokumentu 

Elektronický 

podpis

1.4.2012

Exspirace elektronického podpisu

Elektronický podpis a časové razítko

1.4.2014

Exspirace časového razítka

Ztráta autenticity

Ztráta autenticity

1.4.2011

Elektronické označení dokumentu

Důvěryhodné úložiště (DESa)

1.1.2020

Skartační řízení

 

Obrázek 3 - Časová osa autenticity dokumentu 

Zdroj [bakalářská práce Oplátek Petr] 

V prostředí pro dlouhodobé uložení (spisovny) se toto elektronické označení 

používá pro označení celých balíčků, resp. skupin balíčků včetně jejich metadat. Ačkoli 

někteří experti odmítají používat pro dlouhodobé důvěryhodné uložení dokumentu tohoto 

označení opakovaně v souvislé nepřerušené časové řadě, osobně se k němu při uplatnění na 

větší skupiny balíčků přikláním. Časovou osu autenticity jsem popsal na obrázku číslo 3. 
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Veřejná kontrola 

Zástupci Ministerstva vnitra považují i tzv. veřejnou kontrolu, tzn. zanechávání 

informací o tom, že dokument byl transferován nebo uložen prostřednictvím informačních 

systémů veřejné správy, jako další z kamínků v mozaice autenticity dokumentu. Typickým 

příkladem je dle Ing. Mackové z Ministerstva vnitra např. informační systém datových 

schránek nebo centrální registr konverzí. [19] 

2.6 Shrnutí parametrů důvěryhodnosti 

Pokud máme zhodnotit parametr důvěryhodnosti jako atribut elektronického 

dokumentu, budeme hovořit o souboru technologických vlastností dokumentu a  

o povinnostech původce a ukladatele tohoto dokumentu zajistit správnými kroky 

autenticitu dokumentu po celou dobu jeho „života“ až do úplné skartace (fyzické likvidace 

dokumentu). Nedílnou součástí těchto povinností je zajištění pravidelné kontroly stavu 

tohoto elektronického dokumentu, včetně stavu jeho uložení v patřičném produktu, který je 

pro tuto činnost určen.  

Samotný dokument, tak jak jej známe například po vytvoření v aplikacích 

kancelářských balíků, je z pohledu těchto parametrů „holý“ a je nutné jej těmito parametry 

opatřit. K těmto účelů se využívají prostředky elektronických podpisů a časových razítek, 

připojení povinných metadat k souboru a pravidelné logování všech transakcí spojených 

s pohybem a změnou těchto atributů dokumentu. Aby bylo možné tuto složitou a 

nákladnou povinnost zajistit, jsou státem doporučovány metodiky a nabízeny podpůrné 

prostředky k realizaci těchto kroků.  

2.7 Dostupné nástroje 

Stejně jako v bakalářské práci jsem provedl průzkum trhu pomocí prohledávání 

internetu a snažil se nalézt produkty digitálních spisoven a nástroje zajišťující vstup 

dokumentů do digitálních spisoven. Bohužel z dostupných informací jsem samostatné 

nástroje pro řešení vstupu digitálních spisoven nenašel a z dostupných produktů digitálních 

spisoven tyto informace nejspíše z důvodu vlastního know-how výrobci také mnoho 

nepodávají. Zároveň jsem mapoval i požadavky z již dostupných zadávacích dokumentací 

veřejných zakázek na digitální spisovny a zde jsem již nalezl požadavky, které souvisí se 

vstupem dat do těchto produktů. Většinou se ale jedná o požadavky na webové služby, kde 



Bc. Petr Oplátek: Nástroj pro vstup dat do digitálních spisoven 

 

2013  22 

je nutné zajistit vstupní kanály pro vstup do digitální spisovny a to zejména ze systémů 

spisových služeb a agentových systémů tak, aby byla zajištěna automatizace tohoto 

zpracování.  Většinou se jedná o požadavky na konkrétní aplikace spisových služeb, nebo 

přímo napojení na centrální systémy výměny dat nazývané integrační platformy. Ruční 

vstupy jsou většinou definovány jako vstup již připravených dat ve formátech 

požadovaných legislativou tj. formáty SIP balíčků včetně dokumentů a příloh opatřených 

prvky autenticity. Pro úplnost níže uvádím seznam zjištění dle výrobců a dodavatelů 

digitálních spisoven. 

O2 - STA 

Produkt O2 - STA (O2 Smart Trusted Archive) je systém digitálních spisoven 

nadnárodní společnosti.[11] Výrobce uvádí, že produkt disponuje nástrojem pro vstup  

do digitálních spisoven včetně úpravy metadat. 

Sec-Docs ARCHIVE SOLUTION [12] 

Systém od společnosti Fujitsu Technology Solutions. Zahrnuje kompletní balík 

funkcí dle požadavků na digitální spisovny. Bohužel jsem nezjistil, zda mají samostatný 

nástroj pro vstup dat do digitálních spisoven. Nicméně dodavatel garantuje splnění 

požadavků, tj. i nástroj pro tento vstup.  

Tesella – SDB [13] 

Společnost Tessella která je nadnárodním dodavatelem produktů pro digitální 

spisovny ve většině vyspělých států nejen Evropské unie. Zároveň dodává systémy  

pro státní digitální archivy a je předním dodavatelem řešení pro digitální repositáře. 

Z popisu jejich řešení lze usuzovat, že daný nástroj vlastní, bohužel není blíže 

v dostupných materiálech specifikován.   

IBM Information Archive [14] 

IBM Information Archive je dodavatelem publikováno jako datové úložiště  

pro dlouhodobé důvěryhodné ukládání a archivaci digitálních a digitalizovaných 

dokumentů. Jedná se o tzv. hardwarové řešení. Úložiště je definováno jako typ WORM 

(write once read many) a NENR (Non Erasable Non Rewritable.. Jako u všech dodavatelů 

jsou prezentovány splnění požadavků digitálních spisoven dle norem Národního standardu 
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včetně specifikací Krajských digitálních spisoven. O nástroji na ruční vstup, ale 

z dostupných zdrojů zmínka není.  

EMC – Centera 

EMC Centera je popisována jako škálovatelné a rychle nastavitelné řešení  

pro jakékoliv požadavky zákazníka. Bohužel z popisu nevyplývá, zda je řešen i ruční a 

jednoduchý vstup digitální spisovny. Dodavatel garantuje pouze základní parametry: [15] 

ExLibris – Rossetta [16] 

Rosetta je nástrojem, který je určen a vybudován v souladu se standardem OAIS. 

Aplikace dále pracuje s registrem souborových formátů PRONOM. To umožňuje 

organizacím přidávat a spravovat formáty a identifikovat rizika, která s danými formáty 

souvisejí.  Z výše uvedených standardů dále podporuje např. model PREMIS.  

O vstupu dat do digitálních spisoven zmínka není.   

ICZ DESA [18] 

Výrobce tohoto produktu splňuje požadavky dle Národního standardu, potvrzuje 

soulad s normou OAIS a potvrzuje požadavky popsaných digitálních spisoven. Aplikace 

vlastní řešení pro vstup dat do digitálních spisoven, bohužel jako proprietární řešení 

samotného produktu. Dodavatel potvrzuje, že již realizoval řešení digitálních spisoven  

pro tři krajská technologická centra a další jsou v realizaci. Zároveň potvrzuje, že většina 

původců aktuálně řeší požadavky na připravenost dat pro vstup do digitálních spisoven. 

V rámci realizovaných projektů jsou vstupy řešeny pomocí automatizace s napojením 

hlavně na aplikace spisových služeb a speciálních agentových systémů pomocí webových 

služeb.   Tento produkt jsem si zároveň vybral pro následné testy nástroje pro vstup dat  

do digitálních spisoven. Výrobce schválil možnost využití pro otestování vzorků mé 

aplikace.  

Software 602 [24] 

Dodavatel proklamuje dostupnost řešení pro důvěryhodné ukládání dokumentů, 

bohužel pouze na obecné rovině a s ohledem na řešení  svého produktu FormServu, kde 

předpokládá uložení jednotlivých dokumentů dle požadavků národních norem. Zároveň se 

opírá o referenci řešení systému datových schránek, který realizoval. Informaci o ručním 

vstupu do digitální spisovny jsem nenalezl.  
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2.7.1 Shrnutí průzkumu trhu dostupných nástrojů 

 I když jsem prozkoumal všechna řešení, která jsou dostupná na trhu digitálních 

spisoven v české republice, nenalezl jsem produkty zabezpečující úpravu metadat  

pro vstup do těchto systémů. Další produkty, které proklamují splnitelnost a soulad 

s národními normami našeho státu, nebo soulad s normami států Evropské unie, nejsou 

z pohledu závažnosti témata důvěryhodné a ze stručného výběru jsem je vyřadil. Jedná se 

hlavně o produkty na bázi OpenSouce a Freeware.  

Většina renomovaných výrobců uvádí soulady s požadavky jednotlivých řešení a 

požadavků zadávacích dokumentací výběrových řízení, nicméně podrobné údaje o svých 

produktech neuvádí. Z popsané a dostupné dokumentace lze usuzovat, že požadavky na 

vstup řeší, ale dle konkrétních parametrů jednotlivých orgánů veřejné správy jsou pro ně 

požadavky na tento nástroj s ohledem na rozsah dodávaných produktů minoritní.  

Jestliže se podíváme na realizované zakázky hlavně v podobě krajských digitálních 

spisoven, nabízí se otázka, jak jsou tyto spisovny plněny hlavně zřizovanými organizacemi 

a v jakém stavu a tvaru tato data mají. Dle požadavků různých vypsaných a realizovaných 

výběrových řízení krajských digitálních spisoven a repositářů lze reálně usuzovat, že tyto 

požadavky byly v rámci těchto projektů již různou formou zpracovány. Bohužel jsou 

specifické dle infrastrukturních a bezpečnostních politik daného kraje a většinou nejsou 

tyto údaje veřejně publikovány a dostupné.  

Tuto problematiku je možné rozpracovat v některé z dalších diplomových prací.  
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3 Návrh řešení 

Jak již bylo v předešlých kapitolách popsáno, hlavním zdrojem pro návrh samotného 

systému je rozsáhlý legislativní podklad, kterým jsou patřičné zákonné normy a vyhlášky.  

S ohledem na rozsáhlost požadavků je nutné provést omezení, jelikož většina požadavků 

na doplnění metadat jsou pro menší organizace nerealizovatelná. Zároveň většina 

organizací není schopna zajistiti všechna data dle norem OAIS a popisu jednotlivých dat 

dle formátu METS. Níže jsou rozpracovány jednotlivé oblasti vycházející z těchto norem, 

kde je kladen důraz na povinná metadata pro uložení do digitálních spisoven a povinné 

formáty pro uložení dokumentů. Nástroj potom sám o sobě tvoří pouze balíčky typu SIP, 

ale i s ohledem na data potřebná pro vytvoření dalších balíčků AIP a DIP. 

V dalších podkapitolách jsou popsány zvolené nástroje pro vytvoření nástroje a postup 

jakým byl nástroj vytvořen.  

3.1 Informační model OAIS 

Při návrhu modelu metadat vycházíme z logického informačního modelu standardu 

OIAS. Informace o uloženém digitálním obsahu jsou rozděleny podle své funkce  

na informace o obsahu, o balíčku (struktuře), popisné informace a uchovávací informace. 

Informace jsou seskupovány do tzv. informačních balíčků podle toho, zda se jedná  

o seskupené vstupní informace předávané do archivu (SIP – Submission Information 

Package), informace uložené v digitálním archivu (AIP – Archival Information Package) 

nebo informace poskytované z digitálního archivu (DIP – Dissemination Information 

Package). Lépe je zobrazeno a popsáno na obrázku 4, kde jsou popsány jednotlivé části 

schématu:  

Popisné informace (IP) – Část informací popisujících balíček. Obvykle slouží jako 

vstup pro hledání v archivu (vyhledávání informačních balíčků) a vychází z  obsahu a 

informací o uložení.  

Informace o obsahu – Tato část se skládá z vlastního obsahu (datového objektu, např. 

digitálního dokumentu) a souvisejících informací o jeho různých reprezentacích 

(ztvárnění).  

Uchovávací informace (PDI) – Tato část obsahuje informace nezbytné pro řízení 

uchování obsahu, ke kterému jsou tyto informace vztaženy. Jedná se především  

o referenční informace (popis a identifikace obsahu), informace o původu (vzniku 
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archivního obsahu), kontextové informace (vztahy obsahu k prostředí a jinému obsahu) a 

informace o neměnnosti (autenticitě obsahu).  

Informace o balíčku (PI) – Spojení digitálního obsahu a souvisejících metadat  

do jednoho celku (balíčku). Jednoznačně identifikují tento celek a jeho součásti.  

 

 

Obrázek 4 - Informační model OAIS – popis balíčku 

Zdroj [ICZ a.s.] 

3.1.1 Metadata a formát dokumentů  

Archivní model OAIS je založen, jak již bylo uvedeno výše, na principu balíčků, 

které jsou tvořeny vlastním obsahem (dokumenty) a metadaty. Metadata lze jednoduše 

definovat jako dodatečné informace o objektu, které ho začlení do kontextu s jinými 

dokumenty. Rozeznávány jsou tři kategorie metadat:  

Popisná - například název, autor, poznámka, původce, typ, spisový znak, 

atd.  Slouží převážně pro popis elektronických dokumentů a jsou využívána  

pro vyhledávání objektu a zjištění základních údajů o objektu. V českých podmínkách je 

jejich minimální definice uvedena ve vyhlášce č. 259/2012 Sb. a Národním standardu  

pro elektronické systémy spisových služeb.  

Uchovávací - slouží pro podporu trvale udržitelného uchovávání a pro archivační 

aktivity. Uchovávací metadata obsahují údaje o formátu, technické údaje o uložených 

digitálních objektech. Dále obsahují informace o činnostech či změnách provedených  

Package Description 

(Popisné informace) 
Information 

Package 

(Informační balíček) 

Packaging 
Information 

(Informace o 
balíčku) 

Content 
Information 

(Informace o 
obsahu) 

Preservation 
Description 
Information 

(Uchovávací 
informace) 

SIP – vstupní 
(předkládaný) 
AIP – archivní (uložený) 

DIP – výstupní 
(poskytovaný) 



Bc. Petr Oplátek: Nástroj pro vstup dat do digitálních spisoven 

 

2013  27 

s elektronickým obsahem. Uchovávací metadata umožňují zajistit šest základních funkcí 

dokumentu:  

 životaschopnost; 

 čitelnost; 

 srozumitelnost; 

 autenticitu; 

 integritu; 

 identifikaci; 

Strukturální - slouží pro sdružení všech částí informačního balíčku do jednoho 

logického celku. Ne všechna metadata musí být povinná. I na toto musí být při výběru 

vhodné spisovny kladen důraz.  Systém metadat musí být koncipován tak, aby bylo možno 

množinu metadat rozšiřovat, případně upravovat povinnost vyplnění. Do metadat mohou 

být položky pouze přidávány, ale nemohou být odstraňovány. 

3.2 Návrh informačních balíčků – SIP, AIP, DIP 

Pro udržování a seskupování potřebných informací a digitálního obsahu 

navrhujeme využívat stávajících osvědčených a rozšířených standardů. Pro seskupení a 

přenos navrhujeme použít standardu METS. Schéma METS umožňuje uložit metadata a 

objekty přímo do schématu nebo použít externích odkazů mimo schéma. METS dokument 

může být jako jednotka uložení nebo přenosu ve smyslu informačních balíčků OAIS a to 

jako SIP, AIP nebo DIP.  

Struktura uložení metadat a digitálních objektů bude využívat konstrukci souboru 

METS a jeho definovaných sekcí viz příloha detail popisu SIP balíčku. Sekce dmdSec 

bude obsahovat soubor popisných metadat sestavených na základě NSESS (nebo jiných 

podle obsahu vstupního balíčku). Sekce amdSec bude obsahovat soubor uchovávacích a 

metadat obsahující údaje o původu, technické údaje o uložených digitálních objektech a 

událostech provedených nad digitálními objekty. Uchovávací data budou vycházet z 

datového slovníku PREMIS. Pro identifikaci objektu, popis struktury balíčku a jeho 

vnitřních a vnějších vazeb, budou použity další sekce souboru METS. Navrhované 

uspořádání v návaznosti na informační model OAIS zachycuje obrázek 5 níže: 
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Obrázek 5 - Uspořádání metadat a objektů  - informační balíček METS 

Zdroj [ICZ a.s.] 

Vybraná metadata při příjmu informačního balíčku budou uložena v databázi 

modulu Správy dat. Jedná se o metadata pro podporu řízení archivního systému, podporu 

uchovávacích strategií a vyhledávání ve spravovaném obsahu. Přínosem uložení elementů 

metadat v databázovém systému je rychlý přístup, snadná úprava a jednoduché využití pro 

dotazy a sestavy. Toto jsou informace pro digitální spisovny a jejich funkce. 

Zároveň budou přijatá metadata a metadata vzniklá během správy uložených 

balíčků uložena spolu s archivovanými digitálními objekty v Archivním nebo Chráněném 

úložišti. Uložení spolu s archivovaným obsahem umožní případnou rekonstrukci obsahu 

archivu a je možné aplikovat strategie uchovávání jak na obsah tak na metadata. 

3.2.1 SIP 

Ve tvaru SIP budou připravovány dokumenty pro předání do digitálních spisoven. 

SIP bude zachycovat entity typu spis/typový spis, věcná skupina, dokument nebo 

komponenta a jejich metadata. SIP může být tvořen digitálním i digitalizovaným 

dokumentem. Ve specifických případech bude SIP tvořen pouze metadaty (analogové 

entity, evidenční pomůcky). Pro účely skartačního řízení budou SIP sdružovány do dávek. 
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Směrem od původců budou předávány digitální dokumenty ve standardizované 

podobě balíčku SIP specifikované v příloze NSESS. Přípravu balíčků SIP v požadovaném 

tvaru by měl zajistit ERMS systém původce (spisové služby a agendové systémy).  

Nicméně původci, kteří nebudou mít systém ERMS nebo nebudou schopni vytvořit SIP 

vlastními nástroji, budou moci využít službu digitálních spisoven, nástrojů pro vstup  

do digitálnch spisoven a případně archivního portálu NDA pro vytvoření korektního tvaru 

SIP. Navrhovaná základní logická struktura SIP je zohledněna na obrázku 6 níže:  

Obrázek 6 - Logický Model SIP 

Zdroj [vlastní zpracování] 

Každý SIP bude tvořen schématem METS, které zapouzdří další metadatové popisy 

a digitální obsah. METS schéma ponese informace o logické a fyzické struktuře (včetně 

údajů o originálním a výstupním ztvárnění) a informace propojující popisná metadata a 

digitální obsah.  

Předpokládáme více variant popisných metadat SIP podle jeho druhu a obsažených 

entit. Tyto varianty a struktura metadat budou upřesněny v Globálním návrhu systému.  

Pro příjem digitálních archiválií je navrženo pro popisná metadata použít primárně schéma 

NSESS pro předávání dokumentů od původců používajících ERMS pro vedení 

elektronické spisové služby a u těch původců, kde je možné vytvořit SIP dle přílohy 

NSESS. SIP bude umožňovat předávání celých typových spisů nebo jejich součástí, spisů 

nebo samostatných dokumentů včetně vazby na věcnou skupinu a spisový plán původce.  

U původců, kteří nevykonávají spisovou službu v elektronické podobě, bude stanoven 

rozsah metadat pro popis předávaných dokumentů. S ohledem na rozsáhlost zapouzdření 

spisů a variant jsem uvedení spisových identifikací z diplomové práce vypustil.  
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Fyzicky bude SIP tvořen jedním XML souborem (METS schéma) obsahujícím 

vnořená popisná metadata (především NSESSS) a vazby na související digitální 

dokumenty. Požadavky na formát SIP balíčku lze nejlépe prezentovat dle tabulky číslo 3. 

[25] 

Dávka SIP 

Jednotlivé SIP a přílohy budou předávány v dávkách několika SIP. Velikost dávky 

obsahující SIPy bude limitována pouze stanovenou velikostí, kterou bude možné přenést 

komunikačními kanály nebo uložit na povolená přenosná média. Dávka bude složena 

z průvodního dokumentu obsahujícího seznam předávaných balíčků SIP, informace  

o balíčcích obsahující minimálně identifikaci SIP a jeho kontrolní součet a další potřebné 

informace (např. o původci). Průvodní dokument doporučujeme opatřit autentizačními 

prvky (uznávaným el. podpisem nebo značkou a časovým razítkem). Autentizační prvky 

budou věřeny na příjmu u konkrétní digitální spisovny. SIP balíčky budou pro přenos 

převedeny do podoby bitového streamu metodou ZIP, popř. TAR. 

Tabulka 3 - Požadavky na SIP 

Zdroj [zadávací dokumentace Národního digitálního archivu] 

Požadavky na SIP 

 (Název požadavku) (Komentář k požadavku) 

 

J.1.1  

 

Podoba SIP Uchazeč navrhne podobu SIP založenou na 

XML a kompatibilní s přílohou č. 2 NSESS. 

Návrh podoby SIP  

J.1.2 Dávka SIP Uchazeč navrhne podobu dávky dat, včetně 

zajištění konzistence v průběhu jejího přenosu. 

Návrh dávky dat  

J.1.3  

 

Obsah dávky SIP Dávka kromě SIP obsahuje metadata týkající se 

provedení výběru archiválií. 

J.1.4 Struktura dávky SIP Dávka může být pro účely přenosu převedena do 

podoby bitového streamu (metodou ZIP či 

TAR). 

J.1.5 SIP analogového 

dokumentu 

SIP týkající se analogových entit (např. 

dokumentů, spisů) obsahuje pouze metadata. 
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3.2.2 DIP 

DIP je odpověď na dotaz digitální spisovny, nebo Archivního portálu směřovaný  

od konkrétního agendového systému. Jedná se o poskytovaná data uživatelům – badatelské 

komunitě, archivářům, původcům apod. Ve specifikované formě DIP mohou být též 

automatizovaně předávány do dalších informačních systémů.  Tato odpověď (výsledek) je 

sestavena z dokumentů, jejich náhledů a metadat jednoho nebo více AIP v libovolné 

kombinaci. Informační balíček může obsahovat více požadovaných dokumentů sestavený 

např. podle žádosti badatele. Primárně bude informační balíček obsahovat náhledovou 

podobu digitálního objektu, pokud nebude uživatelem stanoveno jinak. V tabulce číslo 4 

požadavky na DIP balíčky dle zadávací dokumentace Národního digitálního archivu: [25]  

Tabulka 4 - Požadavky na DIP – dle zadávací dokumentace NDA 

Zdroj [zadávací dokumentace Národního digitálního archivu] 

L. DIP 

 (Název požadavku) (Komentář k požadavku) 

L.1 Podoba dotazu na sestavení 

DIP 

 

Archivní portál předává Přístupu: a) dotaz, b) 

informace o přístupových právech, c) informace, 

zda jsou požadovány náhledy (celé dokumenty 

nebo omezená velikost), d) zda je požadován 

celý AIP, metadata nebo metadata a dokumenty. 

Alternativně k bodu a) je předáván dotaz na 

metadata (konkrétní metadatový prvek) nebo 

transakční protokol IS NDA. 

L.2 Sestavení DIP Přístup podle zaslaných požadavků provede 

vyhledání AIP a sestaví DIP, který může 

obsahovat informaci, že podle požadovaných 

údajů nebyl žádný AIP nalezen nebo může 

obsahovat metadata, náhledy, celé AIP. 

L.3 Odeslání DIP Přístup předá sestavený DIP Archivnímu 

portálu, který potvrdí příjem (konec transakce). 

Přístup operaci zaznamená do svého 

transakčního protokolu a zašle Administraci k 

záznamu do AIP. 

L.4 Zpracování DIP Archivním 

portálem 

DIP je po přijetí Archivním portálem zpracován 

za účelem znázornění nebo odeslání – viz 

požadavky A.1.18, A.1.19. 
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3.2.3 AIP – popis uloženého balíčku v digitální spisovně 

Pro úplnost uvádím v tabulce číslo 5 požadavky na nejdůležitější typy balíčků AIP. 

Tabulka 5 - Požadavky na AIP – definice dle zadávací dokumentace NDA 

Zdroj [zadávací dokumentace Národního digitálního archivu] 

K.1 AIP 

 (Název požadavku) (Komentář k požadavku) 

K.1 Obsah AIP AIP obsahuje dokumenty a metadata (speciální 

AIP mohou obsahovat pouze metadata, viz K.5). 

K.2 Vazba na SIP AIP obsahuje vždy nezměněná metadata 

převzatá ze SIP. 

K.3 Identifikátor AIP AIP se přidělí jednoznačný identifikátor NDA. 

Logické celky (např. dokumenty, komponenty) 

obsažené v AIP mají vlastní identifikátor 

odvozený od identifikátoru AIP. 

K.4 Vazba na archivní soubor 

 

AIP obsahuje informace, ke kterému archivnímu 

souboru náleží a o pozici AIP v hierarchické 

struktuře tohoto souboru. Informace o pozici 

bude zaznamenána formou úplné cesty 

zahrnující všechny nadřazené entity  

K.5 Speciální typy AIP IS NDA podporuje vytváření speciálních typů 

AIP. Jsou jimi např. archivní pomůcka, původce 

nebo AIP analogového dokumentu, skládající se 

pouze z metadat. 

K.6 Dokumenty v AIP Metadata AIP obsahují informace o 

dokumentech uložených v AIP, např. o 

formátech jejich komponent. 

K.7 Metadata v AIP AIP obsahují veškerá metadata vztahující se k 

AIP, včetně informací o zpracování, migracích a 

použití dokumentů pro sestavení DIP. 

K.8 Ukládání metadat z AIP Metadata AIP jsou s ohledem na operativní 

zpracování uložena také v databázi Správy dat. 

K.9 Aktualizace metadat AIP Metadata v AIP se aktualizují a) okamžitě nebo 

b) dávkově, s časovým odstupem. 

K.10 Náhledy dokumentů  AIP může obsahovat náhledy dokumentů (pro 

znázornění optimalizovaných ztvárnění). 

K.11 Instance komponent v AIP 

 

V případě provedené migrace AIP obsahuje i 

předchozí podoby uložených komponent. 
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V chráněném a archivním úložišti bude každý dokument a spis ukládán jako 

samostatný archivní balíček AIP s jednoznačnou identifikací. AIP bude vytvořen  

na základě separace SIP a doplnění dalších popisných a uchovávacích informací. Část 

informací, především popisných, bude uložena v databázi správy dat, celý archivní balíček 

bude uložen v archivním úložišti. Schéma archivního balíčku bude obsaženo v definici AIP 

a před vlastním uložením bude kontrolována úplnost a validita schématu. Fyzicky bude 

AIP uložen v adresářové struktuře, která v kořenu bude obsahovat XML soubor o celém 

balíčku a jeho struktuře s historií provedených akcí. V samostatných adresářích budou 

uložena metadata a digitální obsah. Celý balíček bude uložen v binárním řetězci ZIP, nebo 

TAR. [25] 

3.3 Základní struktura Inf.balíčku s využitím METS a dalších 

popisných dat 

 Základní struktura SIP balíčků je definována rozložením dle popisných dat, viz 

následující tabulka 6: 

Tabulka 6 - Základní struktura Information Package s využitím METS a dalších popisných standardů 

Zdroj [vlastní zpracování] 

METS 

metsHdr metadata o METS souboru 

dmsSec popisná metadata 

amdSec administrativní metadata 

fileSec vlastní soubory ve skupinách např. Originál, Náhled, Migrace) 

structMap popis logického a fyzického uspořádání 

strucLink popis vazeb jednotlivých sekcí METS souboru 

behaviorSec vazba pro spouštění (zobrazení) obsahu 

 Požadavky popsané kurzivou se mohou opakovat, tučně popsané oblasti jsou 

povinná metadata. V příloze číslo 2 je detailní výpis všech parametrů metadat – datový 

model. Detailní popis metadat dle XSD formátu příloha číslo 2. 
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3.4 Použité SW prostředky 

Při prvotním návrhu systému a volbě programovacího jazyka jsem využil nástroje 

používané pro tvorbu seminárních prací. S ohledem na dostupné zdroje, opírající se  

o formáty XSD a XML, jsem musel škálu nástrojů doplnit o prostředky pro čtení a úpravu 

těchto formátů. Zároveň jsem využíval zdroje standardních kancelářských balíků MS 

Office verze 2010, ve kterých jsem zpracovával jak tuto diplomovou práci, tak i potřebné 

zdroje pro tvorbu číselníků a vstupních tabulek – MS Excel verze 2010. Pro návrh systému 

v UML jazyce jsem využil Visual Paradigm, který jsme aktivně používali při tvorbě 

seminárních prací předmětů Objektově orientovaných technologií.  

3.5 Eclipse Java EE IDE for Web Developers 

Pro vytvoření nástroje jsem použil osvědčený Framework, který jsem používal při 

zpracování seminárních prací produkt Eclipse Java EE IDE for Web Developers  

od společnosti Eclipse Foundation, Inc. Jedná se o vývojový nástroj v prostředí JAVA EE 

obrázek 7, který umožňuje objektové programování včetně tvorby formulářů na úrovni 

Uživatelského rozhraní. Zároveň výborně zpracovává ověřené vstupní zdroje, jako jsou 

XSD formáty souborů, kde si na základě datové struktury sám připraví vstupní knihovny, a 

třídy pro jednotlivé objekty, viz kapitola 3.7. 

 

Obrázek 7 - Eclipse Java EE IDE for Web Developers 

Zdroj [výrobce software] 
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3.6 Liquid XML Studio 2009 

Pro správu a tvorbu, čtení a správu XSD souborů jsem použil prostředek Liquid 

XML Studio 2009 od společnosti Liquid Technologies, Inc., který mi umožnil využít 

předepsané XSD pro národní standard. Logo aplikace uvádím na obrázku číslo 8Obrázek 8. 

 

Obrázek 8 - Liquid XML Studio 2009 

Zdroj [výrobce software] 

 Níže uvádím příklad čtení XSD formátu v tomto produktu. Pro specifikaci metadat 

je tento nástroj výborným pomocníkem, kde může nahradit i UML nástroje pro tvorbu 

ERD diagramů obrázek 9. 

.  

 

Obrázek 9 - příklad využití Liquid studia 

Zdroj [výrobce software] 
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3.7 Funkční model 

Aplikace slouží pro vytvoření vstupních balíčků SIP pro dokumenty uživatelem. 

Přístup k nástroji není omezen a každému uživateli jsou dostupné všechny funkce aplikace. 

Pro vytvoření vstupního balíčku dokumentu si uživatel spustí aplikace, 

popíšepomocí věcně rozdělených formulářů vstupní balíček popisnými metadaty. Některé 

hodnoty strukturovaných metadat se vybírají z číselníků. Jedná se o subjekty v roli autora, 

odesílatele nebo adresáta a o zatřídění dokumentu podle spisového plánu. Kromě metadat 

může uživatel připojit elektronické komponenty dokumentu. Výsledný balíček uloží  

na disk. Před uložením probíhá validace balíčku, která kontroluje vyplnění povinných 

metadat. Validaci lze spustit i nezávisle v průběhu přípravy balíčku. K uloženému balíčku 

se uživatel může vrátit a to načtením dat o balíčku z disku do aplikace. Takto načtený 

balíček lze upravit a uložit pod jiným názvem a tím vytvořit balíček nový nebo uložením 

pod stejným názvem, přepsat stávající balíček. 

Seznam aktérů 

uživatel – vytváří, validuje, ukládá vstupní balíček dokumentu; využívá všechny 

dostupné funkce aplikace 

Seznam funkčních požadavků 

 systém umožní vytvoření vstupního balíčku včetně zadání popisných metadat a 

případně připojení komponent 

 systém umožní validaci povinných metadat balíčku 

 systém umožní načtení uloženého balíčku pro případnou úpravu nebo využití 

jednou zadaných dat 

Seznam ne-funkčních požadavků 

 vytvoření vstupního balíčku ve struktuře požadované spisovnou 

 popisná metadata ve struktuře NSESS 

 systém neuloží nevalidní vstupní balíček 

Výše popsané postupy jsou zároveň vstupními podklady pro tvorbu UML schémat 

znázorněných v dalších kapitolách. Zároveň lze funkční i nefunkční požadavky použít  

pro tvorbu testovacích scénářů.  
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3.7.1 Případ užití 

Na obrázku 10 je výstup z UML nástroje pro základní schéma případu užití. 

 
Obrázek 10 – Diagram případů užití 

Zdroj [vlastní zpracování] 

V dalších tabulkách uvádím případy užití dle jednotlivých položek a tak jak 

požaduje práce s UML prostředky, viz tabulky č. 7, 8 a 9: 

Tabulka 7 - Případ užití: Připojit komponentu 

Zdroj [vlastní zpracování] 

Případ užití: Připojit komponentu 

ID: UC02 

Aktéři: Uživatel 

Vstupní podmínky:  

1. Existuje na disku el. soubor pro vytvoření komponenty 

Hlavní scénář:  

1. Uživatel zvolí záložku Komponenty. 

2. Systém zobrazí přehled komponent na záložce Komponenty. 

3. Uživatel přidá novou komponentu (volbou tlačítka „Přidat“). 

4. Systém nabídne dialog pro výběr el. souboru z disku. 

 uc Use Case - Diplomov á práce

Vstup do spisovny

Uživ atel

Načíst SIP

Validov at SIP

Vytv ořit SIP

Připoj it komponetu

Odebrat komponentu

«extend»

«extend»
«include»



Bc. Petr Oplátek: Nástroj pro vstup dat do digitálních spisoven 

 

2013  38 

5. Uživatel určí umístění a název el. souboru a potvrdí dialog. 

6. Systém přidá komponentu do balíčku a zobrazí aktuální přehled komponent. 

Vedlejší scénář: 

Uživatel může volbu el. souboru stornovat. V tomto případě nedojde k připojení 

komponenty. 

Následné podmínky 

1. Je vytvořena komponenta balíčku obsahující připojený el. soubor. 

Tabulka 8 - Případ užití: Odebrat komponentu 

Zdroj [vlastní zpracování] 

Případ užití: Odebrat komponentu 

ID: UC03 

Aktéři: Uživatel 

Vstupní podmínky:  

1. K balíčku je připojena alespoň jedna komponenta. 

Hlavní scénář:  

1 Uživatel zvolí záložku Komponenty 

2 Systém zobrazí přehled komponent na záložce Komponenty 

3 Uživatel odebere komponentu volbou tlačítka „Odebrat“ u příslušné komponenty  

4 Systém odebere komponentu z balíčku a zobrazí aktuální přehled komponent. 

Následné podmínky 

1. Komponenta je odstraněna z balíčku. 

Tabulka 9 - Případ užití: Validovat SIP 

Zdroj [vlastní zpracování] 

Případ užití: Validovat SIP 

ID: UC04 

Aktéři: Uživatel 

Vstupní podmínky:  

1. 

Hlavní scénář:  

1. Uživatel validuje balíček volbou příkazu „Validuj“ 

2. Systém zobrazí výsledek validace s uvedením případných nedostatků. 

3. Uživatel potvrdí informaci o výsledku validace. 

Následné podmínky 
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3.7.2 Diagram tříd 

Na obrázku 11 je znázorněn diagram tříd jednotlivých komponent datového modelu 

nástroje. Diagram tříd vychází z popisu XSD formátu, viz příloha číslo 6: 

 
Obrázek 11 – Diagram tříd 

Zdroj [vlastní zpracování] 

3.7.3 Diagram objektů 

Diagram objektů zobrazuje příklad vstupního balíčku a jeho vztahy k ostatním 

objektům systému, viz obrázek 12: 

 
Obrázek 12 – Diagram objektů 

Zdroj [vlastní zpracování] 

 class Diagram tříd

Balicek

- Identifikace:  char

- Popis:  char

- Souvislosti:  char

- Poznamky:  char

- EvidencniCislo:  char

- NezbytnyDokument:  boolean

- AnalogovyDokument:  boolean

- DatumVytvoreni:  char

- DatumDoruceni:  char

- OdesilatelovoEvidencniCislo:  char

- TypDokumentu:  char

- PlneUrcenySpisovyZnak:  char

- SkartacniRezim:  char

+ validuj() : void

+ nacist() : void

+ ulozit() : void

+ novy() : void

+ pridejkomponentu() : void

+ odeberkomponentu() : void

Subjekt

- IdentifikatorOrganizace:  char

- IdentifikatorFyzickeOsoby:  char

- NazevOrganizace:  char

- NazevFyzickeOsoby:  char

- OrganizacniUtvar:  char

- SidloOrganizace:  char

- PracovniPozice:  char

+ SeznamSubjektu() : void

Autor Odesílatel

Komponenta

- id_komponenty:  int

- nazev:  char

- mimetype:  char

- vytvorena:  char

- velikost:  int

Spisov y_plan

- spisovy_znak:  char

- nazev:  char

- skartacni_znak:  char

- skartacni_lhuta:  int

+ SestavSpisovyPlan() : void

1..2

0..*

1

0..*

0..*

1

 object Objektov ý diagram

Digitální dokument s přílohou PDF a DOC 

final :Balicek

ICO_12345 :Autor

ICO_12345 :

Odesílatel
10.2 :Spisov y_plan

Hlav ni_dokument.pdf :

Komponenta

zadost.doc :

Komponenta

je klasifikován

obsahuje komponentu

obsahuje komponentu

autorem dokumentu je

odesílatelem dokumentu je
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3.8 Obrazovky nástroje 

Grafické rozložení aplikace byl navržen dle logických a věcných celků, tj. dle 

oblastí jednotlivých metadat a pro funkční část tj. Samotnou práci s dokumenty a validaci 

celku. Níže jsou popsány jednotlivé obrazovky včetně naplnění testovacími metadaty. 

3.8.1 Obrazovka Profil balíčku 

Profil balíčku zajišťuje popisná metadata, jak je definováno v příloze číslo 1 

v oblasti popisných metadat. Jedná se zejména o prvotní identifikaci balíčku.  

 
Obrázek 13 - Profil balíčku 

Zdroj [vlastní zpracování] 

3.8.2 Obrazovka Původ balíčku 

Obrazovka Původ balíčku, popisu popisná metadata dle Přílohy číslo 2 – Detailní 

popis metadat SIP balíčku. Na této obrazovce jsou zapsána data o doručení, nebo 

vypravení balíčku, kde povinnými metadaty jsou datum vytvoření, nebo doručení a 

identifikace původce nebo odesílatele. Příklad obrazovky je uveden na obrázku číslo 14. 

Původci i odesílatelé musí být identifikováni na základě adresných údajů, může se 

jednat jak o fyzické, tak i právnické osoby. Specifikem jsou potom orgány veřejné správy, 

které doplňují i údaje o vlastní evidenci jako je odesílatelovo evidenční číslo.  
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Obrázek 14 - Původ balíčku 

Zdroj [vlastní zpracování] 

U některých právních subjektů mohou být potom identifikační údaje doplněny o 

specifikace vlastních seznamů a s ohledem na například spuštěný systém základních 

registrů i o referenční údaje a jejich ověření vůči těmto registrů. Legislativní požadavek 

zatím tímto směrem nebyl vznesen, ale v diskusích je již hojně dotazován. 

3.8.3 Obrazovka Klasifikace balíčku 

Klasifikací balíčku rozumíme jejich klasifikaci s ohledem na spisový znak a 

skartační lhůty. Tato identifikace je nezbytným označením pro každý dokument a spis 

doručeným, vytvořeným nebo spravovaným danou organizací. Většinou je tato část 

organizacemi na vstupu a tvorbě zanedbávána a následně musí být dodatečně určeno, což 

pro některé dokumenty znamená rozsáhlé čtení a velikou časovou zátěž s ohledem  

na obsluhu a zodpovědnost. Zároveň dochází k porušení legislativní povinnosti díky 

lhůtám určeným ve spisových řádech. Jestliže dokument na vstupu neoznačíme patřičnou 

lhůtou, která je většinou 1 kalendářní rok – tj. dokument byl přijat např. 30. 1. 2013, jeho 

otypování v rámci řádu je jeden kalendářní rok, bude tento dokument po 1. 1. 2015 zařazen 

do skartačního návrhu a provedena skartace. Jestliže oprávněná osoba toto otypování 

neprovede a tuto činnost učiní až v roce 2014, prodlouží se lhůta pro skartaci o jeden rok a 

zatíží tento dokument všechny systémy včetně např. drahých datových úložišť. 
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Obrázek 15 – Klasifikace balíčku 

Zdroj [vlastní zpracování] 

Spisové a skartační řády kontroluje pro danou organizaci patřičný archiv  

pro konkrétní region a organizaci určený. Převážně se jedná o Státní oblastní archivy. 

Příklad obrazovky je uveden na obrázku číslo 15. 

3.8.4 Obrazovka Komponenty balíčku 

Obrazovka komponenty balíčku je prakticky vstupem digitálních dokumentů  

do SIP balíčku. Jak je na příkladu patrné, je v rámci jednoho balíčku možné uložit více 

jednotlivých souborů v různých formátech. Soubory se vždy vztahují ke konkrétnímu 

dokumentu a popisným metadatům. Příklad obrazovky je uveden na obrázku číslo 16. 

S ohledem na složitost jsem v rámci této aplikace neřešil oblasti: 

 Velikosti souborů 

 Formátu souborů 

 Konverze souborů do povolených formátů 

 Další omezení s ohledem na práci s elektronickými dokumenty 

 Tyto činnosti jsou programově velice náročné a musí být parametrizovány 

s ohledem na konkrétní řešení digitální spisovny. Tyto podněty jsou jednoznačně  

pro námět na rozvoj aplikace a doporučím je v kapitole 4 zhodnocení a návrh rozvoje.  
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Obrázek 16 – Komponenty balíčku 

Zdroj [vlastní zpracování] 

3.9 Tvorba programového vybavení  

Jednoznačně největší objem času při tvorbě diplomové práce jsem věnoval  

při výrobě samotného nástroje. Při tvorbě jsem postupoval pomaleji a každou vytvořenou 

část aplikace jsem musel ověřit na její funkčnost a hledat správné označení jednotlivých 

objektů a jejich parametrů. I při takto relativně jednoduché úloze jsem častokrát musel 

vyhledat radu odborníků pomocí různých znalostních bází na internetu a nápovědách.  

Rozdělení aplikace na balíčky 

Aplikace je rozdělena obvyklým stylem Java aplikací, a sice pomocí jednotlivých 

komponent a procedur - balíčků. Balíček cz.oplatek.petr.main obsahuje hlavní logiku 

aplikace a zároveň také třídu Main, která je vstupním bodem programu. Balíček 

cz.oplatek.petr.cbmodel obsahuje obalovací třídy pro číselníky, jeho popisu se podrobněji 

věnuji níže. Balíček cz.oplatek.petr.sipciselniky obsahuje třídy, které vznikly na základě 

XSD definice číselníků. Ostatní balíčky pak obsahují třídy, které vznikly na základě XSD 

definice METS struktury. Podrobněji viz kapitoly níže. 
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3.9.1 Třída GUI 

Třída GUI obsahuje hlavní definici uživatelského rozhraní aplikace. Hlavní 

obrazovka je tvořena třídou javax.swing.JFrame, ve které jsou vloženy komponenty. 

Obrazovka je rozdělena na tři části – menu, pracovní prostor a informační řádek. Hlavní 

část je pak tvořena čtyřmi záložkami, kde je využito třídy javax.swing.JTabbedPane. Třída 

GUI také obsahuje metody pro Controller, které jsou spouštěny při uživatelských akcích. 

Příklad práce při tvorbě tříd jsem uvedl na obrázku číslo 17. 

 
Obrázek 17 – Příklad zpracování GUI 

Zdroj [vlastní zpracování] 

Metoda Dokument getDokument() 

Metoda získá data METS dokumentu ze čtyř podřízených panelů. Každý podřízený 

panel si udržuje data své METS části, a je schopen tato data dodat. Metoda getDokument() 

pak data z podřízených panelů složí v METS dokument a ten je k dispozici Controlleru. 

Metoda void setDokument(Dokument dok) 

Tato metoda funguje „opačným směrem“ než getDokument(). Zatímco první 

získává data z podřízených panelů, tato data naopak do podřízených panelů nastavuje. 

Každý podřízený panel dostane k dispozici svoji podmnožinu dat a je zodpovědný za to, 

aby daty naplnil své prvky uživatelského rozhraní. 

 



Bc. Petr Oplátek: Nástroj pro vstup dat do digitálních spisoven 

 

2013  45 

Metoda JMenuBar createMenuBar() 

Metoda je zodpovědná za vytvoření menu aplikace. Využívá Swing tříd JMenuBar, 

JMenu a JMenuItem k tomu, aby vytvořila strukturu menu – jedná se o menu Soubor a 

Validace. Abych oddělil aplikační logiku od tvorby uživatelského rozhraní, přiřazuji  

ke každé položce menu její „action command“ – String který identifikuje akci v menu. 

Tento action command je při stisknutí menu přenesen do třídy Controller a na základě něj 

se rozhodne, která položka menu byla stisknuta. 

Metoda JComponent createSouboryPanel() 

Metoda je zodpovědná za vytvoření čtvrté záložky se soubory. Protože souborů 

může být více než je velikost obrazovky, je nutné panel s prvky zabalit do posuvného 

kontejneru. Pro tento účel je použita třída javax.swing.JScrollPanel. 

Metoda void refreshSouboryPanel(List<FileType> files) 

Panel se soubory se mění při přidávání nebo odebírání souborů. Proto je nutné při 

každé takovéto akci panel překreslit. Tato metoda nejdříve přidá na panel tlačítko pro 

vložení souboru a pak pro každý soubor vykreslí jeho jméno a tlačítko odebrat pomocí 

metody createSouborPanel(FileType). 

Metoda JPanel createSouborPanel(FileType file) 

Metoda slouží k vykreslení panelu s jedním souborem – tlačítko odebrat, jméno 

souboru a jeho velikost. Abych dodržel oddělení aplikační logiky a tvorbu GUI, bylo nutné 

opět použít koncept „action command“. Do Controlleru se v tomto případě posílá 

command složený ze dvou částí: prefix a ID souboru. Controller dle ID souboru 

v commandu pozná, od kterého tlačítka „Odebrat“ příkaz přišel, a je schopen najít a smazat 

z METS struktury správný soubor. 

Metoda Container createContentPane() 

Metoda slouží k vytvoření čtyř záložek a info panelu pod nimi. K vytvoření záložek 

je použita třída javax.swing.JTabbedPane. Každá záložka je tvořena samostatným 

panelem, pro něž jsem vytvořil zvláštní třídy. Výjimka je panel se soubory, který není tak 

složitý a tvorba rozhraní je přímo ve třídě GUI (viz metoda createSouboryPanel()). 
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Metoda File openFile(String dir, FileFilter filter) 

Metoda slouží pro otevření dialogu pro výběr souboru. Využívá standardní třídu 

javax.swing.JFileChooser, která je pro tyto účely přímo určena. Dialog se používá 

z několika míst, jeho použití určuje Controller. Dialog je použitý pro otevření i uložení 

souboru, protože jeho logika je od operací se soubory oddělena – dialog pouze vrací 

instanci třídy java.io.File. 

3.9.2 Třída Controller 

Třída Controller obsahuje logiku aplikace, která není poplatná přímo operacím 

v panelech. Jedná se o kontrolu akcí z uživatelského rozhraní (třída GUI), dále validace a 

doplnění dat do METS struktury. 

Metoda void init() 

Jedná se o inicializační metodu třídy Controller. Metoda vytvoří prázdnou datovou 

strukturu METS. K tomu využívá vzor, soubor prazdny_mets.xml, který obsahuje základní 

METS strukturu. Dále vytvoří dočasný adresář v systémovém dočasném úložišti, kam se 

budou ukládat zpracovávané soubory SIP balíčku. 

Metoda void actionPerformed(ActionEvent event) 

Aby mohla třída Controller sloužit jako příjemce událostí z uživatelského rozhraní, 

musí implementovat Java rozhraní java.awt.event.ActionListener. Rozhraní má jednu 

metodu, a sice actionPerformed – její implementace zaručuje obsluhu uživatelských akcí. 

V případě mé práce slouží metoda jako rozcestník pro volání dalších metod. Vstupem do 

metody je událost z GUI, která obsahuje action command (viz popis metod ve třídě GUI). 

Na základě tohoto commandu se volá příslušná metoda obsluhující událost. 

Metoda void ulozMets() 

Metoda slouží k sestavení a uložení SIP balíčku na disk. Nejprve zkontroluje, zda 

uživatel správně vyplnil všechny položky. Poté vyzve uživatele k zadání jména souboru. 

Následně metoda z GUI získá vyplněná METS data. Protože ne všechny položky METSu 

jsou editovatelné uživatelem, je dále třeba doplnit METS strukturu o data, která uživatel 

nezadává. METS struktura je poté uložena do souboru v dočasném adresáři a následně je 

celý adresář zabalen jako SIP balíček. 
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Metoda void nastavKomponenty(Dokument dokument) 

METS struktura obsahuje i povinné informace o komponentách (souborech). 

Informace v této části se pro účely mé práce vyplňují na základě dat, která zadal uživatel. 

Uživatel by tedy data jako spisový znak nebo seznam souborů musel zadávat dvakrát, 

proto zde vytvářím strukturu komponenty na základě informací, které již byly zadány. Část 

„komponenty“ je díky nedokonalosti návrhu struktury METSu povinná a to i tehdy pokud 

neobsahuje žádné soubory. Proto je v tom případě nutné zadat do struktury nějaké výchozí 

informace. Data o jedné komponentě se vytváří v metodě createKomponenta() a 

createZaznamoHistorii(). 

Metoda void nactiMets() 

Metoda slouží k načtení dříve vytvořeného SIP balíčku do aplikace. Pokud uživatel 

vybere soubor přes menu Soubor > Načíst, vytvoří se pro SIP soubor dočasný adresář a  

do něj se dekomprimuje SIP balíček. Každý balíček obsahuje soubor mets.xml, ze kterého 

se následně vytvoří METS struktura. Data z METS struktury jsou po načtení poslána do 

uživatelského rozhraní, které je daty naplněno. 

Metoda private void pridejSoubor() 

Metoda je volána po stisku tlačítka „Přidat“ na kartě Komponenty. Vyzve uživatele 

k vybrání souboru. Poté co je soubor vybrán, je zkopírován do dočasného adresáře. 

Následně se upraví METS struktura tak, aby obsahovala informace o souboru. Poslední 

krok spočívá v překreslení karty Komponenty metodou refreshSouboryPanel() na třídě 

GUI – tak, aby se uživateli zobrazil aktualizovaný seznam souborů. 

Metoda odeberSoubor(String fileId) 

Metoda je volána po stisku tlačítka „Odeber“ na kartě Komponenty. Poté co událost 

od tlačítka zpracuje metoda actionPerformed(), je zavolána tato metoda s ID souboru jako 

parametrem. Na základě ID souboru se vyhledá příslušný záznam ve struktuře FileSec a 

StructMap a oba záznamy se smažou. Nakonec se překreslí karta Komponenty podobně 

jako v případě metody pridejSoubor(). 

Metoda String validuj() 

Metoda provede validaci dat, která vyplnil uživatel v GUI. Validace se plní 

v průběhu skládání dat z GUI, při volání metody GUI.getDokument(). Validační chyby se 



Bc. Petr Oplátek: Nástroj pro vstup dat do digitálních spisoven 

 

2013  48 

skladují ve třídě Validace, která poskytuje několik metod pro přístup k výsledkům 

validace. Mohou nastat dva typy chyb a to: nevyplněná povinná pole a dále špatný formát 

nějakého pole. Metoda validuj() složí validační informace do jednoho hlášení, které pak 

může být pomocí dialogu zobrazeno. 

3.9.3 Třída ProfilPanel 

Třída obsahuje uživatelské rozhraní pro první kartu aplikace – Profil. Profil 

dokumentu obsahuje základní data, jako je číslo jednací nebo věc dokumentu. Pro tyto 

atributy jsem použil GUI prvek javax.swing.JTextField, který umožňuje vyplnit libovolnou 

textovou informaci. Dále jsou použity prvky javax.swing.JCheckBox, které umožňují zadat 

hodnotu typu boolean (ano/ne). Třída obsahuje dvě metody na plnění a získávání dat. 

Metoda void fillData(TEvidencniUdajeDokumentu udaje) 

Metoda slouží k plnění dat do METS struktury, je volána při sestavování struktury. 

Na vstupu dostane podmnožinu METS metadat a jejím úkolem je naplnit tuto strukturu 

metadaty získanými z GUI prvků tak, jak je zadal uživatel. Při získávání hodnot je zároveň 

prováděna validace, zejména u povinných hodnot. Výsledky validace jsou ukládány 

prostřednictvím třídy Validace a jdou pak k dispozici třídě Controller. Jedna z validací 

kontroluje kromě povinnosti i správný formát pořadového čísla – je nutné, aby číslo bylo 

větší než nula a ve správném formátu. Pro kontrolu správného formátu jsem použil metodu 

parseInt() třídy java.lang.Integer – při nesprávném formátu je vyhozena výjimka 

java.lang.NumberFormatException, která při zachycení způsobí přidání chyby do validací. 

Metoda void setData(TEvidencniUdajeDokumentu evid) 

Tato metoda pracuje „opačným směrem“ – tedy metadata z METS struktury nastaví 

do uživatelského rozhraní. Je volána při načítání SIP balíčku do aplikace.  

Rozvržení GUI pomocí Layout manageru 

Při umisťování prvků uživatelského rozhraní používá Java koncept tzv. Layout 

managerů. Jedná se o třídy, které mají za úkol vykreslovat uživatelského rozhraní dle 

určitého algoritmu. Tyto třídy kontrolují umístění komponent, mezery mezi nimi, velikost 

vzhledem k nadřazené komponentě apod. Java ve své základní edici obsahuje několik 

Layout managerů, ale žádný z nich není ideální pro rychlou a zároveň flexibilní tvorbu 

uživatelského rozhraní, což je často kritizováno. Proto jsem si vybral jeden  
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z vhodnějších managerů, vytvářených open source komunitou - DesignGridLayout. Pro 

účely mé aplikace, která zobrazuje prvky UI v pomyslné mřížce, je jeho použití ideální. 

Manager pracuje na principu přidávání řádků s jednotlivými komponentami, což přesně 

adresuje návrh UI aplikace. 

3.9.4 Třída PuvodPanel 

Třída obsahuje uživatelské rozhraní pro druhou kartu aplikace – Původ. Karta je 

určena pro editaci údajů, které souvisí s odesilatelem nebo autorem dokumentu. Protože 

část odesilatele i autora je funkčně i vzhledově stejná, sdružil jsem ji do třídy OsobaPanel. 

PuvodPanel tak obsahuje hlavně dvě instance třídy OsobaPanel. Protože u vlastního 

dokumentu je v METS struktuře evidován pouze autor, je v případě volby „Vlastní 

dokument“ zajištěna deaktivace části odesilatel. Java ve svých základních knihovnách 

neobsahuje žádný prvek UI pro uživatelsky přívětivý výběr datumu. Proto jsem pro výběr 

data vytvoření a doručení  použil open-source komponentu DatePicker, která je součástí 

projektu Microba Controls. 

Metoda void fillData(TEvidencniUdajeDokumentu udaje) 

Metoda je zodpovědná za naplnění dat z uživatelského rozhraní do METS 

struktury. Při plnění bylo nutné především vypořádat se s rozdílnými formáty subjektů – 

v číselníku a v METSu. METS atributy mají stejný název, ale třídy se subjekty jsou 

odlišné, navíc METS subjekt má rozdílnou strukturu identifikátoru. V METS datech se 

dále používá subjekt interní a externí, oba dva jsou odlišné třídy – je to dáno nedostatky  

při návrhu METS struktury. Pro konverzi subjektů jsem implementoval dvě metody, 

subjekt2SubjektInterni() a subjekt2SubjektExterni(). 

Metoda void setPuvodDokumentu(TPuvodDokumentu puvod) 

Tato metoda pracuje „opačným“ způsobem než předchozí, a sice nastavuje data 

z METS struktury do prvků uživatelského rozhraní. Opět bylo nutné se vypořádat se situací 

subjektů, kde se naplňují data subjektů dle toho, zda se jedná o doručený nebo vlastní 

dokument. 

3.9.5 Třída OsobaPanel 

Třída obsahuje na jednom místě logiku a vzhled panelu, který se používá  

pro zobrazování detailu o osobě ve třídě PuvodPanel. Je tvořena objektem 
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javax.swing.JComboBox pro číselník subjektů a několika objekty javax.swing.JLabel  

pro zobrazení informací o nich. Po uživatelském výběru některého ze subjektů je akce 

zachycena metodou actionPerformed(), která zajistí překreslení JLabel komponent údaji  

ze subjektu. V objektu JComboBox nejsou obsaženy přímo subjekty z číselníku, ale jejich 

obalující třída, viz popis balíčku cz.oplatek.petr.cbmodel.  

Metoda void setSubjekt(String identFo, String identPo) 

Metoda zajišťuje nastavení správného subjektu poté, co je načten SIP balíček 

z disku a s ním i jeho METS metadata. Třída PuvodPanel ze své metody 

setPuvodDokumentu() zavolá tuto metodu s identifikátorem buď fyzické, nebo právnické 

osoby. Dle identifikátoru je pak vyhledán správný subjekt a nastaven jako vybraný 

v objektu JComboBox. 

3.9.6 Třída KlasifikacePanel 

Třída obsahuje uživatelské rozhraní pro určení klasifikace dokumentu z pohledu 

skartačního řízení. Uživatelské rozhraní se skládá ze tří objektů JComboBox, které jsou 

naplněny třemi číselníky – typ dokumentu, spisový znak a skartační režim. V konstruktoru 

třídy je UI naplněno daty získanými z „databáze“ číselníků, třídy CiselnikyHolder. 

Metoda void fillData(TEvidencniUdajeDokumentu udaje) 

Podobně jako u ostatních panelů, slouží tato metoda k naplnění METS struktury 

daty z uživatelského rozhraní. Zde bylo nutné transformovat data z číselníkové podoby  

do METS struktury – reprezentace dat se od číselníků dosti liší. Metoda získá aktuálně 

vybrané objekty z prvků JComboBox a jejich metadata vloží do příslušných částí METS 

struktrury. 

Metoda void setData(TEvidencniUdajeDokumentu udaje) 

Metoda funguje v „opačném“ směru než předchozí – volá se při načítání SIP 

balíčku z disku a dle dat v METS struktuře nastaví správné vybrané objekty v prvcích 

JComboBox. Objekty jsou identifikovány dle svého identifikátoru – při nastavení je vždy 

procházen seznam v číselníku a při rovnosti identifikátorů je objekt nastaven. 

3.9.7 Třída Validace 

Třída je určena jako úložiště informací o validačních chybách. Aby si metody 

nemusely předávat validační informace v parametru, využívají tuto třídu, která zapouzdřuje 
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úložiště validačních chyb. V momentě se ze třídy GUI zavolá metoda getDokument(), jsou 

postupně spouštěny metody jednotlivých panelů, které plní svá data do METS struktrury. 

Zároveň přitom plní i validační chyby ve třídě Validace, pomocí metod addPovinne(String 

nazev) a addSpatnyFormat(String nazev). Po zavolání metody getDokument() jsou 

validační chyby k dispozici a aplikace na ně může reagovat. Validace se v aplikaci 

kontrolují před uložením SIP balíčku a při ruční kontrole z menu. 

3.9.8 Třída Utilities 

V aplikaci jsou na několika místech potřebné různé podpůrné algoritmy – převážně 

na konverzi dat nebo práci se soubory. Je dobrou programátorskou praktikou umisťovat 

takové části kódu do separátních tříd, kde „nepřekáží“ ostatnímu kódu aplikace a navíc se 

dají použít na více místech. Tyto části kódu jsem umístil do třídy Utilities. 

Metoda void zipDir(File zipDir, File destFile) 

Metoda je používána při vytváření SIP balíčku. Její úkol je zabalit dočasný adresář, 

který obsahuje soubor mets.xml a přílohy do ZIP souboru a vytvořit tak SIP balíček. Práce 

se ZIP soubory je v jazyce Java jednoduchá díky knihovnám obsaženým přímo v Java 

distribuci. Používám třídu java.util.zip.ZipOutputStream pro zápis dat a 

java.util.zip.ZipEntry pro zápis jednotlivých souborů do ZIP archivu. 

Metoda void unzip(File zipFile, File outputFolder) 

Tato metoda funguje v opačném režimu, tedy rozbalí ZIP soubor do adresáře. 

Používána je při načítání SIP balíčku, kdy soubor mets.xml a přílohy dekomprimuje  

do dočasného adresáře aplikace. Tento přístup je zvolen proto, aby soubory nemusely být 

načteny do paměti programu a zmenšily se tak paměťové nároky aplikace. 

3.9.9 Balíček cz.oplatek.petr.cbmodel 

Balíček cz.oplatek.petr.cbmodel obsahuje třídy, které obalují číselníkové třídy 

dalšími funkcemi. Číselníkové třídy jako SpisovyZnak nebo Subjekt jsou automaticky 

generované nástrojem JAXB (viz kapitola „Práce s XSD“). Zároveň však bylo nutné tyto 

třídy použít v JComboBox objektech ve třídě KlasifikacePanel, které zobrazují seznam 

hodnot číselníku. JComboBox objekty používají pro svou funkci některé metody, které ale 

automaticky generované třídy neobsahují. Proto jsem zvolil princip skládání objektů a  
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nad každou ze čtyř číselníkových tříd vytvořil obalující třídu, která potřebné metody 

obsahuje. Jedná se o metody zděděné ze třídy java.lang.Object: 

 Metoda String toString() – její návratová hodnota určuje, jak se číselníkový 

objekt zobrazí ve výběru v JComboBox 

 Metoda boolean equals(Object obj) – Algoritmy ve třídě JComboBox 

potřebují při práci se zobrazenými objekty zjistit jejich identitu, resp. 

porovnat je mezi sebou (z důvodu zjištění, který byl vybraný apod.) 

Využívají k tomu standardní Java metodu equals(), kterou jsem přetížil tak 

aby vracela unikátní identifikátor objektu. 

 Metoda int hashCode() – Dle doporučení je vždy při přetížení metody 

equals() vhodné přetížit i metodu hashCode() – v algoritmech porovnání 

jsou tyto metody často využívány současně. 

Dále obsahují třídy vždy konstruktor, kterému je předávána příslušná číselníková 

třída. 

3.9.10 Práce s XSD 

Soubory XSD obsahují popis formátu XML (zkratka XSD znamená XML schema 

definition language). V aplikaci se používají XSD pro popis dvou množin dat: popis METS 

struktury a popis struktury číselníků. Formát XSD je definován W3C konsorciem 

Pro popis struktury METS se používají následující XSD: 

 mets.xsd 

 nsess.xsd 

 premis-v2.xsd 

 xlink.xsd 

Pro popis struktury číselníků se používá XSD soubor sipCiselniky.xsd 

V jazyce Java existuje několik technologií, jak s XML pracovat. V principu se vždy 

jedná o to, jak z XML souboru získat data ve formě Java objektů, se kterými je pak možné 

manipulovat v aplikaci. Zároveň je také nutné uvažovat druhou cestu, tedy jak z Java 

objektů zpětně vytvořit XML strukturu. 
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Pro účely manipulace s XML se dříve v Javě používaly tzv. XML parsery – 

jmenovitě DOM a SAX. Tento přístup je ale již zastaralý, je velice náročný  

na programátorskou práci a proto je dnes již nahrazen technologiemi tzv. XML mapování. 

Pro svou práci jsem si vybral technologii JAXB (Java Architecture for XML Binding),  

na základě doporučení a díky její rozšířenosti. 

Technologie JAXB funguje ve dvou fázích – nejprve je nutné generovat Java třídy, 

které představují „obraz“ XSD definic. Tyto třídy lze pak následně používat v aplikaci.  

Pro generování JAXB tříd jsem použil nástroj maven. Tento nástroj slouží primárně 

k sestavování Java aplikací, ale obsahuje také různé pluginy, jeden z nich právě  

na generování Java tříd z XSD souborů. Jedná se o plugin s názvem jaxb2-maven-plugin. 

Podstatou pluginu je, že z XSD souborů z adresáře src/xsd vytvoří Java třídy do balíčků, 

jejichž název je dán tzv. jmenným prostorem (namespace) XSD souboru. Jmenný prostor 

v XSD slouží k oddělení XSD definic od definic v jiných XSD souborech. Např. soubor 

mets.xsd má jmenný prostor a JAXB plugin generuje související třídy do balíčku 

cz.mvcr.nsess.v1 Jmenné prostory se obvykle uvádějí ve formě URL. Použití 

vygenerovaných tříd v aplikaci je pak stejné jako jakýchkoliv jiných Java tříd. To co 

zaručuje, aby byla XML data namapována na správné atributy třídy, jsou anotace – 

metadata v Java kódu. Při mapování mohou nastat dva případy – dle toho jakým směrem 

mapování prochází. Aplikace buď vytváří Java objekt z XML dat (při načítání SIP balíčku 

do aplikace nebo při načítání číselníků), nebo naopak z Java objektu vytváří XML data (při 

ukládání SIP balíčku). Tento proces se nazývá také marshalling a unmarshalling. 

Jako příklad mohu uvést XSD element TypDokumentu z číselníků: 

  <xsd:element name="TypDokumentu"> 

    <xsd:complexType> 

      <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="Identifikator" type="xsd:string" /> 

        <xsd:element name="Nazev" type="xsd:string" /> 

        <xsd:element minOccurs="0" name="Komentar" type="xsd:string" /> 

      </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

  </xsd:element> 

Tento XSD element převede JAXB plugin na třídu TypDokumentu, jejíž definice a 

proměnné vypadají následovně: 
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  @XmlAccessorType(XmlAccessType.FIELD) 

  @XmlType(name = "", propOrder = { 

      "identifikator", 

      "nazev", 

      "komentar" 

  }) 

  public static class TypDokumentu { 

      @XmlElement(name = "Identifikator", required = true) 

      protected String identifikator; 

      @XmlElement(name = "Nazev", required = true) 

      protected String nazev; 

      @XmlElement(name = "Komentar") 

      protected String komentar; 

} 

Anotace (elementy Java kódu začínající znakem @) jsou použity při mapování 

XML dat na Java objekty. 

3.10 Testování a ověření vstupu do digitální spisovny 

Pro ověření pravosti vygenerovaných SIP balíčku jsem použil produkt  

od společnosti ICZ a. s., ICZ DESA, který mi umožnil validaci vytvořených SIP balíčků.  

Postup testování jsem popsal v jednoduchém testovacím scénáři a snažil se kroky 

z logiky aplikací dodržet, tento proces jsem aplikoval na více testovaných vzorků, v níže 

popsaných obrazovkách uvádím pouze jeden. 

Testovací scénář: 

 Nový spis (balíček SIP);  

 Nový dokument (balíček SIP); 

 Vytvořit SIP; 

 Verifikovat metadata;  

 Uložit balíčky SIP; 

 Odeslat balíčky SIP do archivu;  

 Aktualizovat číselníky; 
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Vytvoření SIP balíčku jsem provedl, jak je možné názorně vidět v obrazovkách 

v kapitole 3.8. Dále pokračuje postup validací balíčku v menu vytvořeného nástroje a 

odesláním do digitální spisovny, viz obrázek číslo 18.  

 
Obrázek 18 – Validace SIP balíčku 

Zdroj [vlastní zpracování] 

Po validaci je balíček postoupen digitální spisovně pomocí přenosu na datovém 

médiu (byl použita metoda přeposílání pomocí mailu). Následuje krok k ověření v digitální 

spisovně, viz obrázek 19. 

 
Obrázek 19 – Přehled přijatých SIP balíčku v digitální spisovně 

Zdroj [vlastní zpracování] 
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Dále je provedena validace a uložení balíčku do spisovny. V transakčním logu je 

patrné, jaké úkony provádí spisovna při přijetí balíčku, viz obrázek číslo 20.  

 
Obrázek 20 – Transakční log spisovny 

Zdroj [vlastní zpracování] 

Na následujícím obrázku číslo 21 jsou vidět historické údaje, které si spisovna 

k balíčku uloží a budou součástí metadat pro další zpracování včetně například práce s AIP 

balíčkem a tvorba DIP balíčku pro prohlížení a publikaci.  

 
Obrázek 21 – Historie příjmu balíčku 

Zdroj [vlastní zpracování] 
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Na posledním obrázku číslo 22 je patrný detail přijatého balíčku. Za zmínku stojí i 

jednoznačné identifikátory konkrétního balíčku, které jsou nedílnou součástí metadat 

digitální spisovny a na rozdíl známých metadatových identifikátorů jako jsou číslo jednací, 

nebo evidenční číslo slouží jako klíčová informace o balíčku. 

 
Obrázek 22 – Detail uloženého balíčku 

Zdroj [vlastní zpracování] 

Testování těchto kroků od prvního kroku testovacího scénáře jsem prováděl 

opakovaně a měnil jednotlivá data tak, aby byly ověřeny všechny funkce aplikace včetně 

chybových hlášení při špatné validaci balíčku v nástroji, a zároveň jsem měnil vstupní 

formáty vkládaných dokumentů tak, jak je uvedeno v kapitole 2.1.1. Pro testy jsem použil 

formáty MS Word doc a docx, MS Excel xls a xlsx, formáty ukládaných dokumentů PDF a 

PDF/A, grafické formáty jpg a png. Další formáty jsem s ohledem na rozsah testování a 

dostupné zdroje nevyužil. Aplikace elektronické spisovny všechny balíčky po validaci 

přijala a ověřila tak správnost vytvořeného nástroje.  

Celkem jsem připravil a zpracoval 12 testovacích balíčku SIP v různých 

modifikacích a variantách vyplnění. Díky prostředku validace v nástroji nedošlo 

k zastavení procesu příjmu v digitální spisovně a všechny balíčky byly přijaty a uloženy 

v testovacím prostředí digitální spisovny společnosti ICZ a.s. ICZ DESa. 

S ohledem na konkurenční prostředí a možnosti jsem neprovedl otestování v jiném 

produktu dostupném na trhu, viz kapitola 2.7.  
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4 Závěrečné zhodnocení a návrh rozvoje 

Práce shrnuje základní legislativní požadavky a poskytuje podklady v podobě 

obrazových příloh a tabulek na životní cyklus dokumentu a jeho uložení dle platných 

pravidel české legislativy. Detailní analýza je zdrojem pro přípravu a tvorbu nástroje pro 

vstup dat do digitálních spisoven a popisuje všechny dostupné požadavky na aplikaci 

tohoto typu. Jelikož je problematika velice rozsáhlá a složitá, jsou podklady analýzy 

rozšířeny o oblast důvěryhodného ukládání včetně popisu požadavků, jak je uvádí zadávací 

dokumentace pro Národní digitální archiv. Toto se týká nejen vstupních dat, ale i dat 

používaných pro zápůjčky dokumentů v podobě DIP balíčků a hlavně sumu požadavků na 

AIP balíčky, které jsou prostředkem pro trvalé uložení dat v archívních systémech České 

republiky. Všechny tyto aspekty se následně odráží v samotné tvorbě a testování 

vytvořeného nástroje pro vstup dat do digitálních spisoven, který je převážně určen pro 

malé organizace s objemem dokumentů v řádech 100 kusů /rok.  

Pro samotné vytvoření nástroje jsou použity dostupné prostředky a softwarová 

vybavení tak, aby jej bylo možné spustit na široké škále platforem operačních systémů. 

Zároveň jsou využity moderní nástroje pro práci s XSD soubory, které představují výrazné 

uspoření nákladů a času při tvorbě programového kódu a datového modelu vytvářených 

aplikací. Samotný nástroj byl vytvořen a ověřen napojením na funkční digitální spisovnu 

renomovaného dodavatele těchto produktů, která je v současné době provozována u desítek 

zákazníků státní správy a samosprávy. Postup testování byl několikrát opakován a zároveň 

byly modifikovány parametry tak, aby prověřena většina možných variant otestování.  

Výsledný produkt/nástroj je tedy plně funkční je možné jej i nadále s ohledem na 

požadavky a změny legislativy rozvíjet.  Díky omezení rozsahu diplomové práce a 

možnosti zdrojů, nebyl produkt rozšířen o některé uživatelské, funkční a technické 

možnost, které dále uvádím jako možné rozvojové podklady pro další diplomové a 

disertační práce. 

Tyto požadavky je nutné dále rozpracovat v podobě analýzy, připravit podklady 

nejlépe pomocí UML nástrojů a následně celou funkčnost ověřit pomocí integrace na 

některou z funkčních digitálních spisoven.    
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4.1 Návrhy možného rozvoje nástroje  

V této poslední kapitole bych rád uvedl nápady na rozvoj aplikace, které jsem po 

podrobné analýze a realizaci nástroje  zvažoval jako další doplnění funkčnosti nástroje. 

Zároveň tyto nápady vycházejí i z omezení, které jsem musel provést s ohledem na rozsah 

diplomové práce.  

Velikosti souborů a formáty souborů 

Aplikace neprovádí kontrolu na velikost přiložených souborů, ani zda přílohy 

odpovídají povolenému seznamu příloh definovaných vyhláškou, nebo konkrétním 

projektem. Realizovatelnost tohoto požadavku by znamenala u kontroly velikosti souborů 

provádět ověření na úrovni uloženého balíčku (může být i ve tvaru ZIP, nebo TAR) a 

následně omezení uživateli pro uložení celého SIP balíčku. Toto je programově velice 

náročná operace a funkčně momentálně nerealizovatelná. Bylo by nutné změnit proces, 

kde před validací provede nástroj ověření velikosti soubor.  

Tento požadavek souvisí s dalším požadavkem, zachovávat historii zpracovaných 

dokumentů, kde základním požadavkem je napojit nástroj na dostupné řešení databáze. 

Získávání metadat  z dostupných zdrojů 

Řadu popisných metadat by bylo možné získat přímo z elektronické přílohy 

dokumentu, jelikož používané datové formáty podporují uložení základních a rozšiřujících 

metadat o dokumentu. Kupříkladu datové formáty pro text, tabulky a prezentace v sobě 

obsahují sekce pro sebe popisující metadata o autorovi, předmětu a datu dokumentu. 

Podobná metadata mohou obsahovat i grafické a audiovizuální datové formáty. Těchto 

metadat by nástroj využil pro předvyplnění popisných metadat při připojení elektronické 

přílohy dokumentu. Předvyplněným metadat uživateli uspoříme čas. 

Konverze do vhodného datového formátu 

Častým nedostatkem je použitý datový formát, který není vhodný pro uložení do 

elektronické spisovny. Pokud by nástroj umožnil kontrolu datového formátu a v případě 

nevyhovujícího formátu by převedl datový formát el. přílohy do vhodného (výstupního) 

datového formátu, předešlo by se zbytečným odmítnutím dokumentů při ukládaní do 

elektronické spisovny. Celkové předávání by se urychlilo a zároveň by řešení poskytovalo 

službu konverze bez nutnosti konverzi řešit u každého vstupního systému zvlášť. 
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Příloha číslo 1 - XML formát SIP balíčku 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<mets:mets PROFILE="mets.xsd" xmlns:mets="http://www.loc.gov/METS/"> 

  <mets:dmdSec ID="DM_0001"> 

    <mets:mdWrap MIMETYPE="text/xml" MDTYPE="OTHER"> 

      <mets:xmlData> 

        <nsesss:Dokument ID="RECORD_1" 

xmlns:nsesss="http://www.mvcr.cz/nsesss/v1"> 

          <nsesss:EvidencniUdaje> 

            <nsesss:Identifikace> 

              <nsesss:Identifikator 

zdroj="ERMS">ID_ERMS_111</nsesss:Identifikator> 

            </nsesss:Identifikace> 

            <nsesss:Popis> 

              <nsesss:Nazev>Digitální dokument s přílohou PDF a DOC 

final</nsesss:Nazev> 

              <nsesss:Komentar/> 

            </nsesss:Popis> 

            <nsesss:Evidence> 

              <nsesss:EvidencniCislo>VYV CJ 

01881/2011/adm</nsesss:EvidencniCislo> 

              <nsesss:PoradoveCislo>1881</nsesss:PoradoveCislo> 

              <nsesss:UrceneCasoveObdobi> 

                <nsesss:Rok>2011</nsesss:Rok> 

              </nsesss:UrceneCasoveObdobi> 

              

<nsesss:NazevEvidenceDokumentu>ERMS</nsesss:NazevEvidenceDokumentu> 

            </nsesss:Evidence> 

            <nsesss:Puvod> 

              <nsesss:DorucenyDokument> 

                <nsesss:DatumVytvoreni>2011-11-22</nsesss:DatumVytvoreni> 

                <nsesss:Autor> 

                  <nsesss:Subjekt> 

                    <nsesss:IdentifikatorOrganizace 

zdroj="ERMS">ICO_12345</nsesss:IdentifikatorOrganizace> 

                    <nsesss:NazevOrganizace>ABC 

s.r.o.</nsesss:NazevOrganizace> 

                    <nsesss:SidloOrganizace>Novákova 1 , 99999 

Tuřice</nsesss:SidloOrganizace> 

                  </nsesss:Subjekt> 

                </nsesss:Autor> 

                <nsesss:DatumDoruceni>2011-11-22</nsesss:DatumDoruceni> 

                <nsesss:OdesilatelovoEvidencniCislo/> 

                <nsesss:Odesilatel> 

                  <nsesss:Subjekt> 

                    <nsesss:IdentifikatorOrganizace 

zdroj="ERMS">ICO_12345</nsesss:IdentifikatorOrganizace> 

                    <nsesss:NazevOrganizace>ABC 

s.r.o.</nsesss:NazevOrganizace> 

                    <nsesss:SidloOrganizace>Novákova 1 , 99999 

Tuřice</nsesss:SidloOrganizace> 

                  </nsesss:Subjekt> 

                </nsesss:Odesilatel> 

              </nsesss:DorucenyDokument> 

            </nsesss:Puvod> 

            <nsesss:Trideni> 

              <nsesss:SpisovyZnak>2</nsesss:SpisovyZnak> 



 

  II 

              

<nsesss:PlneUrcenySpisovyZnak>10.2</nsesss:PlneUrcenySpisovyZnak> 

              <nsesss:TypDokumentu> 

                <nsesss:Identifikator 

zdroj="ERMS">TD_SPS1</nsesss:Identifikator> 

                <nsesss:Nazev>žádosti</nsesss:Nazev> 

                <nsesss:Komentar/> 

                <nsesss:SkartacniRezim> 

                  <nsesss:Identifikator 

zdroj="ERMS">A10</nsesss:Identifikator> 

                  <nsesss:Nazev>Dokumenty určené k 

archivaci</nsesss:Nazev> 

                  <nsesss:Oduvodneni>Instrukce MVČR ze dne 25. 5. 1992 

čj. VSC/1-793/92</nsesss:Oduvodneni> 

                  <nsesss:SkartacniZnak>A</nsesss:SkartacniZnak> 

                  <nsesss:SkartacniLhuta>10</nsesss:SkartacniLhuta> 

                  

<nsesss:SpousteciUdalost>AFTER_ENTITY_CLOSED</nsesss:SpousteciUdalost> 

                </nsesss:SkartacniRezim> 

              </nsesss:TypDokumentu> 

            </nsesss:Trideni> 

            <nsesss:Vyrizeni> 

              <nsesss:DatumVyrizeni>2011-11-22</nsesss:DatumVyrizeni> 

              <nsesss:Zpusob>jiný způsob</nsesss:Zpusob> 

              <nsesss:Oduvodneni/> 

              <nsesss:Zpracovatel> 

                <nsesss:Subjekt> 

                  <nsesss:IdentifikatorOrganizace 

zdroj="IČ">123456</nsesss:IdentifikatorOrganizace> 

                  <nsesss:NazevOrganizace>VYV 

ORA</nsesss:NazevOrganizace> 

                  <nsesss:IdentifikatorFyzickeOsoby 

zdroj="ERMS">3</nsesss:IdentifikatorFyzickeOsoby> 

                  <nsesss:NazevFyzickeOsoby>SPS 

Administrátor</nsesss:NazevFyzickeOsoby> 

                  <nsesss:OrganizacniUtvar>Root</nsesss:OrganizacniUtvar> 

                  

<nsesss:PracovniPozice>Administrátor</nsesss:PracovniPozice> 

                  <nsesss:SidloOrganizace>Drtinova 2, 155 00 Praha 

5</nsesss:SidloOrganizace> 

                </nsesss:Subjekt> 

              </nsesss:Zpracovatel> 

            </nsesss:Vyrizeni> 

            <nsesss:Vyrazovani> 

              <nsesss:SkartacniRezim> 

                <nsesss:Identifikator 

zdroj="ERMS">A10</nsesss:Identifikator> 

                <nsesss:Nazev>Dokumenty určené k archivaci</nsesss:Nazev> 

                <nsesss:Oduvodneni>Instrukce MVČR ze dne 25. 5. 1992 

čj. VSC/1-793/92</nsesss:Oduvodneni> 

                <nsesss:SkartacniZnak>A</nsesss:SkartacniZnak> 

                <nsesss:SkartacniLhuta>10</nsesss:SkartacniLhuta> 

                

<nsesss:SpousteciUdalost>AFTER_ENTITY_CLOSED</nsesss:SpousteciUdalost> 

              </nsesss:SkartacniRezim> 

            </nsesss:Vyrazovani> 

            <nsesss:Manipulace> 

              <nsesss:NezbytnyDokument>ano</nsesss:NezbytnyDokument> 

              <nsesss:AnalogovyDokument>ne</nsesss:AnalogovyDokument> 



 

  III 

            </nsesss:Manipulace> 

          </nsesss:EvidencniUdaje> 

          <nsesss:Komponenty> 

            <nsesss:Komponenta ID="FILE_3714433"> 

              <nsesss:EvidencniUdaje> 

                <nsesss:Identifikace> 

                  <nsesss:Identifikator 

zdroj="ERMS">3714433</nsesss:Identifikator> 

                </nsesss:Identifikace> 

                <nsesss:Popis> 

                  <nsesss:Nazev>hlavni_dokument.pdf</nsesss:Nazev> 

                  <nsesss:Komentar/> 

                </nsesss:Popis> 

                <nsesss:Trideni> 

                  <nsesss:SpisovyZnak>2</nsesss:SpisovyZnak> 

                  

<nsesss:PlneUrcenySpisovyZnak>10.2</nsesss:PlneUrcenySpisovyZnak> 

                </nsesss:Trideni> 

                <nsesss:Manipulace> 

                  <nsesss:OvereniBezpecnostnichPrvku/> 

                </nsesss:Manipulace> 

              </nsesss:EvidencniUdaje> 

              <nsesss:ZaznamOHistorii> 

                <nsesss:Udalost> 

                  <nsesss:Identifikator 

zdroj="ERMS">0</nsesss:Identifikator> 

                  <nsesss:Datum>2011-11-22T17:50:04</nsesss:Datum> 

                  <nsesss:TypOperace>import metadat</nsesss:TypOperace> 

                  <nsesss:Uzivatel> 

                    <nsesss:Subjekt> 

                      <nsesss:IdentifikatorOrganizace 

zdroj="IČ">123456</nsesss:IdentifikatorOrganizace> 

                      <nsesss:NazevOrganizace>VYV 

ORA</nsesss:NazevOrganizace> 

                      <nsesss:IdentifikatorFyzickeOsoby 

zdroj="ERMS">3</nsesss:IdentifikatorFyzickeOsoby> 

                      <nsesss:NazevFyzickeOsoby>SPS 

Administrátor</nsesss:NazevFyzickeOsoby> 

                      

<nsesss:OrganizacniUtvar>Root</nsesss:OrganizacniUtvar> 

                      

<nsesss:PracovniPozice>Administrátor</nsesss:PracovniPozice> 

                      <nsesss:SidloOrganizace>Drtinova 2, 155 00 Praha 

5</nsesss:SidloOrganizace> 

                    </nsesss:Subjekt> 

                  </nsesss:Uzivatel> 

                </nsesss:Udalost> 

              </nsesss:ZaznamOHistorii> 

            </nsesss:Komponenta> 

            <nsesss:Komponenta ID="FILE_3714435"> 

              <nsesss:EvidencniUdaje> 

                <nsesss:Identifikace> 

                  <nsesss:Identifikator 

zdroj="ERMS">3714435</nsesss:Identifikator> 

                </nsesss:Identifikace> 

                <nsesss:Popis> 

                  <nsesss:Nazev>zadost.doc</nsesss:Nazev> 

                  <nsesss:Komentar/> 

                </nsesss:Popis> 



 

  IV 

                <nsesss:Trideni> 

                  <nsesss:SpisovyZnak>2</nsesss:SpisovyZnak> 

                  

<nsesss:PlneUrcenySpisovyZnak>10.2</nsesss:PlneUrcenySpisovyZnak> 

                </nsesss:Trideni> 

                <nsesss:Manipulace> 

                  <nsesss:OvereniBezpecnostnichPrvku/> 

                </nsesss:Manipulace> 

              </nsesss:EvidencniUdaje> 

              <nsesss:ZaznamOHistorii> 

                <nsesss:Udalost> 

                  <nsesss:Identifikator 

zdroj="ERMS">0</nsesss:Identifikator> 

                  <nsesss:Datum>2011-11-22T17:50:04</nsesss:Datum> 

                  <nsesss:TypOperace>import metadat</nsesss:TypOperace> 

                  <nsesss:Uzivatel> 

                    <nsesss:Subjekt> 

                      <nsesss:IdentifikatorOrganizace 

zdroj="IČ">123456</nsesss:IdentifikatorOrganizace> 

                      <nsesss:NazevOrganizace>VYV 

ORA</nsesss:NazevOrganizace> 

                      <nsesss:IdentifikatorFyzickeOsoby 

zdroj="ERMS">3</nsesss:IdentifikatorFyzickeOsoby> 

                      <nsesss:NazevFyzickeOsoby>SPS 

Administrátor</nsesss:NazevFyzickeOsoby> 

                      

<nsesss:OrganizacniUtvar>Root</nsesss:OrganizacniUtvar> 

                      

<nsesss:PracovniPozice>Administrátor</nsesss:PracovniPozice> 

                      <nsesss:SidloOrganizace>Drtinova 2, 155 00 Praha 

5</nsesss:SidloOrganizace> 

                    </nsesss:Subjekt> 

                  </nsesss:Uzivatel> 

                </nsesss:Udalost> 

              </nsesss:ZaznamOHistorii> 

            </nsesss:Komponenta>         

          </nsesss:Komponenty> 

          <nsesss:ZaznamOHistorii> 

            <nsesss:Udalost> 

              <nsesss:Identifikator zdroj="ERMS">0</nsesss:Identifikator> 

              <nsesss:Datum>1900-01-01T00:01:01</nsesss:Datum> 

              <nsesss:TypOperace>import metadat</nsesss:TypOperace> 

              <nsesss:Uzivatel> 

                <nsesss:Subjekt> 

                  <nsesss:IdentifikatorOrganizace 

zdroj="IČ">123456</nsesss:IdentifikatorOrganizace> 

                  <nsesss:NazevOrganizace>VYV 

ORA</nsesss:NazevOrganizace> 

                  <nsesss:IdentifikatorFyzickeOsoby 

zdroj="ERMS">3</nsesss:IdentifikatorFyzickeOsoby> 

                  <nsesss:NazevFyzickeOsoby>SPS 

Administrátor</nsesss:NazevFyzickeOsoby> 

                  <nsesss:OrganizacniUtvar>Root</nsesss:OrganizacniUtvar> 

                  

<nsesss:PracovniPozice>Administrátor</nsesss:PracovniPozice> 

                  <nsesss:SidloOrganizace>Drtinova 2, 155 00 Praha 

5</nsesss:SidloOrganizace> 

                </nsesss:Subjekt> 

              </nsesss:Uzivatel> 



 

  V 

            </nsesss:Udalost> 

          </nsesss:ZaznamOHistorii> 

        </nsesss:Dokument> 

      </mets:xmlData> 

    </mets:mdWrap> 

  </mets:dmdSec> 

  

  <mets:fileSec> 

    <mets:fileGrp USE="Input" ID="GRP_0002"> 

      <mets:file SIZE="78225" MIMETYPE="application/pdf" 

ID="DOCUMENT_3714433" CREATED="2011-11-22T17:50:04"  > 

        <mets:FLocat xlink:href="hlavni_dokument.pdf" LOCTYPE="URN" 

xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/> 

      </mets:file> 

      <mets:file SIZE="67584" MIMETYPE="" ID="DOCUMENT_3714435" 

CREATED="2011-11-22T17:50:04"> 

        <mets:FLocat xlink:href="zadost.doc" LOCTYPE="URN" 

xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/> 

      </mets:file> 

    </mets:fileGrp> 

  </mets:fileSec> 

  <mets:structMap TYPE="LOGICAL"> 

    <mets:div TYPE="record" ORDER="1" LABEL="Digitální dokument s 

přílohou PDF a DOC" DMDID="RECORD_1"> 

      <mets:div TYPE="document" ORDER="1" LABEL="hlavni_dokument.pdf"> 

        <mets:fptr FILEID="DOCUMENT_3714433"/> 

      </mets:div> 

      <mets:div TYPE="document" ORDER="2" LABEL="zadost.doc"> 

        <mets:fptr FILEID="DOCUMENT_3714435"/> 

      </mets:div> 

    </mets:div> 

  </mets:structMap> 

</mets:mets> 
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Příloha číslo 2 - Detailní popis metadat SIP balíčku 

 

el el el atribut popis hodnota

mets

ID XML identifikátor

OBJID primární identifikátor

LABEL krátký popisek souboru

TYPE typ (např. kniha)

PROFILE profil - podle čeho vytvořen

metsHdr

ID XML identifikátor

CREATEDATE datum a čas vytvoření MET souboru 2007-09-06T00:00:00

LASTMODDATE datum a čas poslední modifikace met souboru 2007-09-06T14:00:00

RECORDSTATUS stav met souboru (spíše pro interní zpracování)

agent

ID

ROLE Creator, Editor, Archivist, Preservation, Disseminator CREATOR

TYPE Individual, Organization

name jméno

note poznámka

dmsSec

ID XML identifikátor DM1

GROUPID odkaz na skupinu

ADMID odkaz na administrativní metadata

CREATED datum a čas vytvoření metadat

STATUS stav metadat

mdWrap

ID XML identifikátor

MIMETYPE

MDTYPE MODS,MARC,DC,AED DC

OTHERMDTYPE jiný např. Moreq

LABEL

dc

title

creator

subject

description

publisher

contributor

date

type

format

identifier

source

language

relation

coverage

rights

moreq

identifier číslo jednací

subject název

descriptive keywords Klíčová slova

description

autor

dateTime

registration datum a čas vytvoření/registrace

dateTime

compilation datum a čas dokumentu (např. z obsahu zaslaného dok.)

dateTime

closed datum a čas vyřízení

addressee

type

addresse

record_type

securityKategory

language

relatoinship

retentionSchedule

id

retentionPeriod

disposal
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el el el atribut popis hodnota

mets

fileSec

ID XML identifikátor

fileGrp

ID

VERSDATE

ADMID

USE

file

ID

MIMETYPE MIME type souboru

SEQ pořadí ve skupině

SIZE velikost

CREATED datum a čas vytvoření

CHECKSUM kontrolní součet

CHECKSUMTYPE typ - MD5, SHA-1 apod.

OWNERID

ADMID odkaz na administrativní metadata

DMDID odkaz na popisná metadata

GROUPID odkaz na skupinu

USE použití

FLocat s odkazem na umístění

ID

LOCTYPE URL, URN, PURL, DOI URL

USE použití

xlink:simpleLink type, href, role, xlink:ref="file:/../adr/file1.doc"

FContent

ID

USE použití

BinData Base64

XMLData XML soubor

structMap

ID

TYPE

LABEL

div

ID

ORDER

ORDERLABEL

LABEL

ADMID

DMDID

TYP

CONTENTIDS

xlink:Label

fptr

ID

FILEID

CONTENTIDS

mptr
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Příloha číslo 3 - Použitý spisový a skartační řád 

SPISOVY_ZNAK Název SKARTACNI_ZNAK SKARTACNI_LHUTA 

A. Materiály ředitelství V 20 

A.01. 

Základní právní 
dokumenty školy 
(zřizovací listiny, 
dokumenty o vzniku, 
případně zániku školy, 
doklad o zařazení do sítě 
škol, organizační řád, 
provozní řád a další řády 
upravující činnost školy, 
jmenování ředitelů apod. A 10 

A.01.1. Smlouvy A 10 

A.02. Porady vedení školy A 5 

A.03. Rada školy A 5 

A.04. 
Interní směrnice školy, 
pokyny ředitele A 5 

A.05. Podací deník A 10 

A.06. 
Korespondence ředitele 
školy V 5 

A.06.1. 
Korespondence s 
nadřízenými orgány V 5 

A.06.2. Korespondence s rodiči V 5 

A.06.3. 
Běžná korespondence 
ředitele S 5 

A.07. 
Patronátní a sponzorské 
smlouvy A 10 

A.08. 

Koncepce rozvoje školy, 
výkazy a zprávy o činnosti 
školy, školní vzdělávací 
program, dlouhodobé 
plány rozvoje školy, roční 
plány, celoroční statistická 
hlášení a výkaznictví A 10 

A.08.1. 

Plány práce, výkazy a 
hlášení za období kratší 
než roční S 5 

A.09. 

Výroční zprávy, zprávy o 
činnosti školy (roční a 
delší), vlastní hodnocení 
školy A 10 

A.10. 

Inspekce, revizní zprávy 
nadřízených orgánů, 
záznamy kontrolních 
orgánů A 10 

A.11. 
Kroniky školy, pamětní a 
jubilejní knihy A 10 

A.12. 

Skartační řízení (skartační 
návrhy, protokoly, 
protokoly o likvidaci 
dokumentů, protokoly o A 10 
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předání dokumentů do 
příslušného archivu) 

A.13. Archivní kniha A 20 

A.14. Spisová služba V 15 

A.14.1. Podací deník A 10 

A.14.2. 
Spisový a skartační řád 
školy A 5 

A.15. 
Školská zařízení ve správě 
školy V 15 

A.15.1. Družiny, kluby S 3 

A.15.2. Jídelny S 5 

B. Pedagogické materiály V 45 

B.01. 

Matriky žáků, třídní 
výkazy, katalogové listy, 
(katalogy žáků) A 45 

B.01.1. Výpisy z třídních výkazů S 3 

B.01.2. Seznamy žáků A 20 

B.01.3. 
Komisionální, opravné 
zkoušky S 5 

B.02. Maturitní protokoly A 45 

B.03. Osobní spisy (listy) žáků S 20 

B.04. Třídní knihy A 10 

B.04.1. 

Třídní knihy nepovinných 
předmětů, Zájmová 
činnost, doučování V 5 

B.05. Statistika V 10 

B.05.1. 

Statistika pro nadřízené 
orgány na předepsaných 
formulářích A 10 

B.05.2. Podklady pro statistiku S 5 

B.06. 

Zápisy z pedagogických 
rad (klasifikační 
konference) A 10 

B.06.1. 
Metodická sdružení, 
předmětové komise V 5 

B.07. 

Závažné přestupky žáků, 
případy užívání alkoholu a 
drog A 5 

B.08. Práce žáků V 5 

B.08.1. Práce žáků - maturitní V 5 

B.08.2. 
Práce žáků - soutěžní, 
olympiády V 5 

B.08.3. Práce žáků - ostatní S 5 

B.09. Rozvrh hodin S 1 

B.10. 
Organizace výuky (studia 
na školách) V 5 

B.10.1 
Studijní obory, koncepce, 
změny A 10 

B.11. 

Individuální plány pro žáky 
se specifickými vadami 
učení V 10 

B.12. 
Logopedie - praktická 
cvičení na školách S 3 

B.13. Dyslektická náprava - S 3 
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praktická cvičení na 
školách 

B.14. 

Školy v přírodě, lyžařské 
výchovné a výcvikové 
zájezdy, plavání - zprávy o 
průběhu včetně 
dokumentace, organizace, 
hodnocení S 5 

B.15. Korespondence s rodiči V 5 

B.16. Stížnosti V 5 

B.16.1 
Stížnosti (žáků, studentů, 
rodičů, učitelů) V 5 

B.16.2 Evidence stížností A 5 

B.17. 

Akce školy, účast na 
sportovních a kulturních 
akcích V 5 

B.17.1. 

Zprávy, výsledkové listiny, 
dokumentace (letáky, 
brožury, fotografie, 
multimediální záznamy) A 5 

B.17.2. 

Provozní dokumentace k 
zabezpečení akcí včetně 
účetních a pokladních 
dokladů V 5 

B.18. 
Přijímací řízení, protokoly,  
přihlášky S 10 

B.19. Přijímací zkoušky S 10 

B.20. Žákovské knížky S 3 

B.21. Omluvné listy S 1 

B.22. 
Nedbalá docházka, 
přestupky V 5 

B.23. 
Úrazy (pracovní, školní, 
mimoškolní) V 15 

B.23.1. Knihy úrazů A 5 

B.23.2. 

Hlášení úrazů, posudky, 
lékařské protokoly úrazů 
smrtelných a s trvalými 
následky A 10 

B.23.3. 

Hlášení úrazů, posudky, 
lékařské protokoly 
ostatních úrazů S 10 

B.23.4. Náhrady. pojistné události S 10 

B.24. Výchova branná, dopravní S 5 

B.25. 
Veřejná prezentace práce 
školy A 10 

B.25.1. 
Návštěvy významných 
hostů A 10 

B.25.2. 

Propagace práce školy 
(letáky, brožury, fotografie, 
multimediální záznamy), 
partnerské kontakty s 
jinými školami, spolupráce 
se samosprávou a 
veřejnými orgány V 5 

C. 
Personální a mzdové 
materiály V 50 
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C.01. Seznamy vyučujících A 50 

C.02. 

Osobní spisy učitelů 
(pracovní smlouvy, platové 
zařazení, kárná řízení, 
doklady o kvalifikaci, 
pracovní náplně, ukončení 
pracovního poměru apod.) V 50 

C.03. 
Osobní spisy provozních 
zaměstnanců S 50 

C.04. 

Pracovní smlouvy, 
ukončení pracovního 
poměru  S 10 

C.05. 

Dohody o provedení 
práce, dohody o pracovní 
činnosti S 10 

C.06. Smlouvy o dílo  V 10 

C.07. 

Mzdové/platové listy nebo 
účetní záznamy o údajích 
potřebných pro účely 
důchodového pojištění S 50 

C.07.1. 
Ostatní mzdové/platové 
dokumenty V 10 

C.07.2. Evidence pracovní doby V 10 

C.07.3. 

Záznamy o překážkách v 
práci - nemoc, úrazy, 
OČR, MD, omluvená 
nepřítomnost v práci, 
neomluvená nepřítomnost 
v práci, … V 10 

C.07.4. 

Stejnopisy evidenčních 
listů  pro účely 
důchodového pojištění V 3 

C.08. Hospitace S 10 

C.09. Kárná řízení V 10 

C.10. 
Daňová přiznání a 
podklady k nim S 10 

C.11. Docházka S 5 

C.12. Odučené hodiny S 5 

C.13. Návrhy odměn S 5 

C.14. Výplatní přehledy S 5 

C.15. 
Výplatní lístky pro 
zaměstnance S 5 

C.16. 

Běžná korespondence 
ohledně personální a 
mzdové agendy S 5 

C.17. Hmotná odpovědnost S 1 

C.18. 
Další vzdělávání 
pedagogických pracovníků V 5 

C.19. Kolektivní smlouvy A 10 

C.20. Odborové organizace V 10 

D. 
Hospodářské a účetní 
materiály V 15 

D.01. 
Dokumentace budov 
(vlastních), velké opravy A 10 

D.01.1. Drobné opravy, údržba S 10 
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D.02. 

Hlavní kniha (nebo 
sestava nahrazující hlavní 
knihu) A 10 

D.03. Roční a delší rozpočet A 10 

D.04. 

Rozbory hospodaření 
(roční a delší), roční účetní 
uzávěrky, audit A 10 

D.05. Inventarizace V 10 

D.05.1. 

Inventarizace při vzniku 
školy, generální. při 
slučování škol a jiných 
mimořádných okolnostech A 10 

D.05.2. Inventarizace běžná roční S 5 

D.05.3. 
Inventární seznamy, 
vyřazovací protokoly S 5 

D.05.4. Inventární knihy S 10 

D.06. 
Korespondence k 
účetnictví S 5 

D.07. Knihy faktur S 5 

D.08. Účetní doklady S 5 

D.09. Knihy objednávek S 5 

D.10. Objednávky S 5 

D.11. Pokladní knihy S 10 

D.12. Pokladní doklady S 5 

D.13. Poštovní kniha S 3 

D.14. Sešit klíčů a razítek S 10 

D.15. Stravování S 10 

D.15.01. 
Peněžní deník (nebo 
sestava jej nahrazující) S 10 

D.15.02. Pokladní kniha S 10 

D.15.03. Inventurní soupis S 10 

D.15.04. 

Vyhodnocení mank, 
přehled inventurních 
rozdílů S 10 

D.15.05. Výdejky potravin S 5 

D.15.06. Skladové karty zásob S 5 

D.15.07. 
Protokol o poškození, 
zničení a ztrátě zásob S 5 

D.15.08. 
Záznam stravovaných 
osob a poplatků S 5 

D.15.09. Kniha zbytků S 3 

D.15.10. Přihlášky ke stravování S 3 

D.15.11. Stravenky použité S 1 

D.15.12. Jídelní lístky S 1 

D.16. 

Fond kulturní a sociálních 
potřeb (konta, rozpočty, 
doklady) S 5 

D.17. 
Stipendia, dary, granty, 
sponzorské listiny V 10 

D.18. 
Dotace (od obcí, nadací, 
atd.)                            V 10 

D.19. Projekty (EU atd.) V 10 

D.19.1 
Důležité dokumenty 
týkající se návrhu a V 10 
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realizace projektu (žádost, 
rozhodnutí, závěrečná 
monitorovací zpráva 

D.19.2 

Podklady k projektu, 
daňové doklady a další 
doklady k čerpání peněz 
atd. S 10 

D.19.3 

Výběrová řízení – 
zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, 
maximálně však do výše 
předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky 
stanovené zřizovací 
listinou V 10 

E. 
Vedlejší hospodářská 
činnost V 20 

E.01. Roční účetní výkazy VHC A 10 

E.02. 

Čtvrtletní výkazy o 
hospodaření a statistické 
výkazy S 5 

E.03. 
Hlavní účetní knihy nebo 
sestavy je nahrazující S 10 

E 04. Analytické účetní sestavy S 5 

E.05. Knihy faktur S 10 

E.06. 
Účetní doklady (k dani z 
přidané hodnoty) S 10 

E.07. Účetní doklady ostatní S 5 

E.08. Pokladní kniha S 10 

E.09. Pokladní doklady S 5 

E.10. Výpisy z banky S 5 

E.11. Zakázkové knihy S 10 

E.12. Kniha objednávek S 5 

E.13. Revizní zprávy A 20 
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Příloha číslo 4 - Programový kód nástroje GUI 

package cz.oplatek.petr.main; 

 

import gov.loc.mets.FileType; 

 

import java.awt.BorderLayout; 

import java.awt.Color; 

import java.awt.Component; 

import java.awt.Container; 

import java.awt.Dimension; 

import java.awt.FlowLayout; 

import java.io.File; 

import java.util.List; 

 

import javax.swing.BoxLayout; 

import javax.swing.ButtonGroup; 

import javax.swing.JButton; 

import javax.swing.JCheckBox; 

import javax.swing.JComboBox; 

import javax.swing.JComponent; 

import javax.swing.JFileChooser; 

import javax.swing.JFrame; 

import javax.swing.JLabel; 

import javax.swing.JMenu; 

import javax.swing.JMenuBar; 

import javax.swing.JMenuItem; 

import javax.swing.JOptionPane; 

import javax.swing.JPanel; 

import javax.swing.JRadioButton; 

import javax.swing.JScrollPane; 

import javax.swing.JTabbedPane; 

import javax.swing.JTextField; 

import javax.swing.filechooser.FileFilter; 

 

import cz.mvcr.nsesss.v1.Dokument; 

import cz.mvcr.nsesss.v1.TEvidencniUdajeDokumentu; 

import cz.oplatek.petr.sipciselniky.Ciselniky.Subjekty.Subjekt; 
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import net.java.dev.designgridlayout.DesignGridLayout; 

 

public class GUI { 

  

 private static final int MAINFRAME_HEIGHT = 500; 

 private static final int MAINFRAME_WIDTH = 800; 

  

 private Controller controller; 

 

 private JFrame mainFrame; 

 private JMenuBar menuBar; 

 private JMenu souborMenu; 

 private JMenu validaceMenu; 

  

 private JLabel infoLabel; 

  

 private ProfilPanel profilPanel; 

 private PuvodPanel puvodPanel; 

 private KlasifikacePanel klasifikacePanel; 

 private JPanel souboryPanel; 

  

 public GUI(Controller c) { 

  controller = c; 

   

  mainFrame = new JFrame("Diplomova prace"); 

  mainFrame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 

 

  mainFrame.setJMenuBar(createMenuBar()); 

  mainFrame.setContentPane(createContentPane()); 

 } 

  

 public Dokument getDokument() { 

  Dokument dok = new Dokument(); 

  TEvidencniUdajeDokumentu evidUdaje = new 

TEvidencniUdajeDokumentu(); 

  dok.setEvidencniUdaje(evidUdaje); 

   

  profilPanel.fillData(evidUdaje); 

  puvodPanel.fillData(evidUdaje); 
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  klasifikacePanel.fillData(evidUdaje); 

   

  String cisloJednaci = evidUdaje.getEvidence().getEvidencniCislo(); 

  dok.setID(cisloJednaci); 

   

  return dok; 

 } 

  

 public void setDokument(Dokument dok) { 

  profilPanel.setData(dok.getEvidencniUdaje()); 

  puvodPanel.setPuvodDokumentu(dok.getEvidencniUdaje().getPuvod()); 

  klasifikacePanel.setData(dok.getEvidencniUdaje()); 

 } 

 

 public JMenuBar createMenuBar() { 

  menuBar = new JMenuBar(); 

 

  // Menu Soubor 

  souborMenu = new JMenu("Soubor"); 

  menuBar.add(souborMenu); 

  JMenuItem menuItem = new JMenuItem("Načíst"); 

 

 menuItem.setActionCommand(Controller.COMMAND_MENU_OTEVRIT); 

  menuItem.addActionListener(controller); 

  souborMenu.add(menuItem); 

   

  // Menu Validace 

  validaceMenu = new JMenu("Validace"); 

  menuBar.add(validaceMenu); 

  menuItem = new JMenuItem("Validuj"); 

 

 menuItem.setActionCommand(Controller.COMMAND_MENU_VALIDUJ); 

  menuItem.addActionListener(controller); 

  validaceMenu.add(menuItem); 

   

 

  menuItem = new JMenuItem("Uložit"); 

  menuItem.setActionCommand(Controller.COMMAND_MENU_ULOZIT); 

  menuItem.addActionListener(controller); 
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  souborMenu.add(menuItem); 

 

  return menuBar; 

 } 

  

    protected JComponent createSouboryPanel() { 

        souboryPanel = new JPanel(); 

        souboryPanel.setLayout(new BoxLayout(souboryPanel, BoxLayout.PAGE_AXIS)); 

         

        refreshSouboryPanel(null); 

         

        JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(souboryPanel,  

          JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED,  

          JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_NEVER); 

        return scrollPane; 

    } 

     

    public void refreshSouboryPanel(List<FileType> files) { 

     souboryPanel.removeAll(); 

      

        JButton pridatButton = new JButton("Přidat"); 

        pridatButton.addActionListener(controller); 

        pridatButton.setActionCommand(Controller.COMMAND_PRIDAT_SOUBOR); 

        souboryPanel.add(pridatButton); 

         

     if (files == null) { 

      return; 

     } 

      

     for (FileType file : files) { 

      JPanel souborPanel = createSouborPanel(file); 

      souboryPanel.add(souborPanel); 

  } 

     souboryPanel.repaint(); 

    } 

 

 private JPanel createSouborPanel(FileType file) { 

  JPanel panel = new JPanel(); 



 

  XVIII 

  panel.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEADING)); // v panelu 

zarovnat doleva 

  panel.setMaximumSize(new Dimension(MAINFRAME_WIDTH-50, 40)); 

  panel.setAlignmentX(0.0f); 

  Utilities.setRandomColor(panel); 

   

  JButton odebratButton = new JButton("Odebrat"); 

  odebratButton.addActionListener(controller); 

 

 odebratButton.setActionCommand(Controller.COMMAND_ODEBRAT_SOUBO

R + "/" + file.getID()); 

  panel.add(odebratButton); 

   

  String jmenoAVelikostSouboru = file.getFLocat().get(0).getHref() + " (" + 

file.getSIZE() + " B)"; 

  JLabel label = new JLabel(jmenoAVelikostSouboru); 

  panel.add(label); 

  return panel; 

 } 

 

 public Container createContentPane() { 

  JPanel contentPane = new JPanel(new BorderLayout()); 

  contentPane.setOpaque(true); 

 

  // taby 

  JTabbedPane tabbedPane = new JTabbedPane(); 

  contentPane.add(tabbedPane, BorderLayout.CENTER); 

   

  profilPanel = new ProfilPanel(); 

  tabbedPane.addTab("Profil", profilPanel); 

  puvodPanel = new PuvodPanel(); 

  tabbedPane.addTab("Původ", puvodPanel); 

  klasifikacePanel = new KlasifikacePanel(); 

  tabbedPane.addTab("Klasifikace", klasifikacePanel); 

  tabbedPane.addTab("Komponenty", createSouboryPanel()); 

   

  // info label 

  infoLabel = new JLabel(); 

  contentPane.add(infoLabel, BorderLayout.SOUTH); 
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  return contentPane; 

 } 

  

 public File openFile(String dir, FileFilter filter) { 

  JFileChooser fc = new JFileChooser(dir); 

  if (filter != null) { 

   fc.addChoosableFileFilter(filter); 

  } 

   

  int vysledek = fc.showOpenDialog(mainFrame); 

  if (vysledek == JFileChooser.APPROVE_OPTION) { 

   return fc.getSelectedFile(); 

  } else { 

   return null; 

  } 

 } 

  

 public void showError(String error) { 

  infoLabel.setForeground(Color.RED); 

  infoLabel.setText(error); 

 } 

 

 public void showInfo(String info) { 

  infoLabel.setForeground(Color.BLACK); 

  infoLabel.setText(info); 

 } 

  

 public void showGUI() { 

  mainFrame.setSize(MAINFRAME_WIDTH, MAINFRAME_HEIGHT); 

  mainFrame.setVisible(true); 

 } 

 

 public void showValidace(String hlaska) { 

  JOptionPane.showMessageDialog(mainFrame, 

    hlaska, "Validace", JOptionPane.WARNING_MESSAGE); 

 } 

} 
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Příloha číslo 5 - Programový kód nástroje Controller 

package cz.oplatek.petr.main; 

 

import gov.loc.mets.FileType; 

import gov.loc.mets.DivType.Fptr; 

import gov.loc.mets.FileType.FLocat; 

import gov.loc.mets.Mets; 

 

import java.awt.event.ActionEvent; 

import java.awt.event.ActionListener; 

import java.io.File; 

import java.io.IOException; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Date; 

import java.util.Iterator; 

import java.util.List; 

 

import javax.xml.bind.JAXB; 

import javax.xml.bind.JAXBContext; 

import javax.xml.bind.JAXBException; 

import javax.xml.bind.Marshaller; 

import javax.xml.bind.Unmarshaller; 

 

import cz.mvcr.nsesss.v1.Dokument; 

import cz.mvcr.nsesss.v1.TEvidencniUdajeKomponenty; 

import cz.mvcr.nsesss.v1.TIdentifikace; 

import cz.mvcr.nsesss.v1.TKomponenta; 

import cz.mvcr.nsesss.v1.TKomponenty; 

import cz.mvcr.nsesss.v1.TOsobaInterni; 

import cz.mvcr.nsesss.v1.TOsobyExterni; 

import cz.mvcr.nsesss.v1.TPopis; 

import cz.mvcr.nsesss.v1.TPuvodDokumentu; 

import cz.mvcr.nsesss.v1.TSubjektExterni; 

import cz.mvcr.nsesss.v1.TSubjektInterni; 

import cz.mvcr.nsesss.v1.TTrideni; 

import cz.mvcr.nsesss.v1.TTypOperace; 

import cz.mvcr.nsesss.v1.TUdalost; 

import cz.mvcr.nsesss.v1.TZaznamOHistorii; 
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public class Controller implements ActionListener { 

  

 protected static final String DEFAULT_DIR = null; 

  

 public static final String COMMAND_MENU_OTEVRIT = "MENU_OTEVRIT"; 

 public static final String COMMAND_MENU_ULOZIT = "MENU_ULOZIT"; 

 public static final String COMMAND_MENU_VALIDUJ = "MENU_VALIDUJ"; 

  

 public static final String COMMAND_ODEBRAT_SOUBOR = 

"ODEBRAT_SOUBOR"; 

 public static final String COMMAND_PRIDAT_SOUBOR = 

"PRIDAT_SOUBOR"; 

 

 private GUI gui; 

 private Mets mets; 

 private File tempDirectory; 

  

 public void init() { 

  gui = new GUI(this); 

  mets = JAXB.unmarshal(new File("prazdny_mets.xml"), Mets.class); 

  try { 

   tempDirectory = Utilities.createTempDirectory(); 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

   gui.showError("Nelze vytvořit temp adresář"); 

   return; 

  } 

   

  gui.showGUI(); 

 } 

  

 @Override 

 public void actionPerformed(ActionEvent event) { 

  gui.showInfo(""); // reset info panelu dole 

   

  String command = event.getActionCommand(); 

  if (COMMAND_MENU_OTEVRIT.equals(command)) { 

   nactiMets(); 
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  } else if (COMMAND_MENU_ULOZIT.equals(command)) { 

   ulozMets(); 

    

  } else if (COMMAND_MENU_VALIDUJ.equals(command)) { 

   String hlaska = validuj(); 

   if (hlaska == null) { 

    hlaska = "Dokument je v pořádku"; 

   } 

   gui.showValidace(hlaska); 

    

  } else if (COMMAND_PRIDAT_SOUBOR.equals(command)) { 

   pridejSoubor(); 

    

  } else if (command.startsWith(COMMAND_ODEBRAT_SOUBOR)) { 

   String[] fileId = command.split("/"); // rozpulim command pres 

lomitko, 2. pulka je id souboru 

   odeberSoubor(fileId[1]); 

  } 

 } 

  

 private Marshaller getMarshaller() { 

  try { 

   JAXBContext context = JAXBContext.newInstance(Mets.class, 

Dokument.class); 

   Marshaller m = context.createMarshaller(); 

   m.setProperty(Marshaller.JAXB_FORMATTED_OUTPUT,true); 

   return m; 

  } catch (JAXBException e) { 

   throw new RuntimeException(e); 

  } 

 } 

 

 private Unmarshaller getUnMarshaller() { 

  try { 

   JAXBContext context = JAXBContext.newInstance(Mets.class, 

Dokument.class); 

   Unmarshaller m = context.createUnmarshaller(); 

   return m; 
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  } catch (JAXBException e) { 

   throw new RuntimeException(e); 

  } 

 } 

  

 private void ulozMets() { 

  String hlaska = validuj(); 

  if (hlaska != null) { 

   gui.showValidace(hlaska); 

   return; 

  } 

   

  File f = gui.openFile(DEFAULT_DIR, null); 

  if (f == null) { 

   return; 

  } 

   

  // nastavit dokument 

  Dokument dokument = gui.getDokument(); 

  List<Object> any = 

mets.getDmdSec().get(0).getMdWrap().getXmlData().getAny(); 

  any.clear(); 

  any.add(dokument); 

  mets.getStructMap().get(0).setID("SMAPID"); 

   

  nastavKomponenty(dokument); 

  dokument.setZaznamOHistorii(createZaznamoHistorii()); 

  mets.getStructMap().get(0).getDiv().getDMDID().clear(); 

  mets.getStructMap().get(0).getDiv().getDMDID().add(dokument); 

   

  // ulozit mets do adresare 

  File metsFile = new File(tempDirectory, "mets.xml"); 

  try { 

   getMarshaller().marshal(mets, metsFile); 

  } catch (JAXBException e1) { 

   e1.printStackTrace(); 

   gui.showError("Chyba při ukládání SIPu"); 

   return; 

  } 
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  // ulozit adresar do .zip souboru 

  try { 

   Utilities.zipDir(tempDirectory, f); 

   gui.showInfo("SIP uložen"); 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

   gui.showError("Chyba při ukládání SIPu"); 

  } 

 } 

 

 private void nastavKomponenty(Dokument dokument) { 

  List<FileType> files = mets.getFileSec().getFileGrp().get(0).getFile(); 

   

  TKomponenty komponenty = new TKomponenty(); 

  dokument.setKomponenty(komponenty); 

   

  String puZnak = 

dokument.getEvidencniUdaje().getTrideni().getPlneUrcenySpisovyZnak(); 

  String spisovyZnak = 

dokument.getEvidencniUdaje().getTrideni().getSpisovyZnak(); 

   

  if (files.size() == 0) { 

   // nedokonalost METSu - pokud nemame zadny soubor, musime 

vytvorit jeden fake protoze v METSu jsou komponenty povinne 

   // Ve structMap se to ale neprojevi, takze do DESy vlastne neprojde 

   FileType file = new FileType(); 

   file.setID("FILE_ID"); 

   TKomponenta komp = createKomponenta(file, puZnak, 

spisovyZnak); 

   komponenty.getKomponenta().add(komp); 

  } else { 

   for (FileType file : files) { 

    TKomponenta komp = createKomponenta(file, puZnak, 

spisovyZnak); 

    komponenty.getKomponenta().add(komp); 

   } 

  } 

 } 
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 private TKomponenta createKomponenta(FileType file, String puZnak, String 

spisovyZnak) { 

  TKomponenta komp = new TKomponenta(); 

  komp.setID("KOMP_" + file.getID()); 

   

  komp.setZaznamOHistorii(createZaznamoHistorii()); 

  TEvidencniUdajeKomponenty evidUdaje = new 

TEvidencniUdajeKomponenty(); 

  komp.setEvidencniUdaje(evidUdaje); 

   

  TIdentifikace ident = new TIdentifikace(); 

  evidUdaje.setIdentifikace(ident); 

  ident.setIdentifikator(Utilities.createIdentifikator(file.getID())); 

  TPopis popis = new TPopis(); 

  evidUdaje.setPopis(popis); 

  popis.setNazev(file.getID()); 

  TTrideni trideni = new TTrideni(); 

  evidUdaje.setTrideni(trideni); 

  trideni.setPlneUrcenySpisovyZnak(puZnak); 

  trideni.setSpisovyZnak(spisovyZnak); 

   

  return komp; 

 } 

  

 private TZaznamOHistorii createZaznamoHistorii() { 

  TZaznamOHistorii historie = new TZaznamOHistorii(); 

  TUdalost udalost = new TUdalost(); 

  historie.getUdalost().add(udalost); 

  udalost.setIdentifikator(Utilities.createIdentifikator("0")); // fake 

identifikator 

  udalost.setDatum(Utilities.date2XmlCalendar(new Date())); 

  udalost.setTypOperace(TTypOperace.EXPORT_METADAT); 

   

  TOsobaInterni osoba = new TOsobaInterni(); 

  udalost.setUzivatel(osoba); 

  TSubjektInterni subjInterni = new TSubjektInterni(); 

  osoba.setSubjekt(subjInterni); 

 

 subjInterni.setIdentifikatorFyzickeOsoby(Utilities.createIdentifikator("FO1")); 
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 subjInterni.setIdentifikatorOrganizace(Utilities.createIdentifikator("ORG1")); 

  subjInterni.setNazevFyzickeOsoby("Fyzicka osoba"); 

  subjInterni.setNazevOrganizace("Organizace"); 

  subjInterni.setOrganizacniUtvar("Org.utvar"); 

  subjInterni.setPracovniPozice("Pozice"); 

  subjInterni.setSidloOrganizace("Sidlo"); 

  return historie; 

 } 

 

 private void nactiMets() { 

  File f = gui.openFile(DEFAULT_DIR, new ZipFileFilter()); 

   

  if (f == null) { // nic nevybrano 

   return; 

  } 

   

  // rozbalit zip do temp adresare 

  try { 

   tempDirectory = Utilities.createTempDirectory(); 

   Utilities.unzip(f, tempDirectory); 

   File metsFile = new File(tempDirectory + File.separator + 

"mets.xml"); 

   mets = (Mets) getUnMarshaller().unmarshal(metsFile); 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

   gui.showError("Nelze načíst METS"); 

   return; 

  } catch (JAXBException e) { 

   e.printStackTrace(); 

   gui.showError("Nelze načíst METS"); 

   return; 

  } 

   

  // nacist mets 

  List<Object> any = 

mets.getDmdSec().get(0).getMdWrap().getXmlData().getAny(); 

  Dokument dokument = (Dokument) any.get(0); 

  gui.setDokument(dokument); 
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  List<FileType> files = mets.getFileSec().getFileGrp().get(0).getFile(); 

  gui.refreshSouboryPanel(files); 

  gui.showInfo("SIP načten"); 

 } 

 private void odeberSoubor(String fileId) { 

  // vymazat soubor z tempu 

  File f = new File(tempDirectory, fileId); 

  f.delete(); 

  // odebrat z METS - FileSec 

  List<FileType> files = mets.getFileSec().getFileGrp().get(0).getFile(); 

  for (Iterator<FileType> iterator = files.iterator(); iterator.hasNext();) { 

   FileType file = iterator.next(); 

   if (fileId.equals(file.getID())) { 

    iterator.remove(); 

   } 

  } 

  // odebrat z METS - StructMap 

  List<Fptr> fptrs = mets.getStructMap().get(0).getDiv().getFptr(); 

  for (Iterator<Fptr> iterator = fptrs.iterator(); iterator.hasNext();) { 

   FileType file = (FileType) iterator.next().getFILEID(); 

   if (fileId.equals(file.getID())) { 

    iterator.remove(); 

   } 

  } 

  gui.refreshSouboryPanel(files); 

 } 

 private void pridejSoubor() { 

  File f = gui.openFile(DEFAULT_DIR, null); 

  if (f == null) { 

   return; 

  } 

  // zkopirovat do temp dir 

  Utilities.copyFile(f, tempDirectory); 

  // upravit METS - FileSec 

  FileType file = new FileType(); 

  file.setID(f.getName()); 

  file.setSIZE(f.length()); 

  FLocat locat = new FLocat(); 

  locat.setHref(f.getName()); 
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  locat.setLOCTYPE("URN"); 

  file.getFLocat().add(locat); 

  List<FileType> files = mets.getFileSec().getFileGrp().get(0).getFile(); 

  files.add(file); 

  // upravit METS - StructMap 

  Fptr fptr = new Fptr(); 

  fptr.setFILEID(file); 

  List<Fptr> fptrs = mets.getStructMap().get(0).getDiv().getFptr(); 

  fptrs.add(fptr); 

  gui.refreshSouboryPanel(files); 

 } 

 private String validuj() { 

  Validace.clear(); 

  gui.getDokument(); 

  if (Validace.isEmpty()) { 

   return null; 

  } else { 

   String hlaska = ""; 

  List<String> povinne = Validace.getPovinne(); 

   if (!povinne.isEmpty()) { 

    hlaska += "Následující pole nejsou vyplněna:"; 

    for (String pole : povinne) { 

     hlaska += "\n" + pole; 

    } 

   } 

   List<String> spatnyFormat = new ArrayList<String>(); 

   if (!spatnyFormat.isEmpty()) { 

    hlaska += "\nNásledující pole mají špatný formát:"; 

    for (String pole : spatnyFormat) { 

     hlaska += "\n" + pole; 

    } 

   } 

   return hlaska; 

  } 

 } 

  

} 
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Příloha číslo 6 - XSD formát popisu balíčku 

 


