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Výchozí stav poznatkové 
základny oboru v roce 2012 

■ Studijní obory a předměty 

■ Vědecké monografie, učebnice 

■ Periodika 

■ Standardy 

■ Terminologie 

■ Technologie např. PSH 

http://psh.ntkcz.cz/skos/search?term=reprezentace+znalost%C3%AD&lang=cs
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Technologie 
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Akreditované studijní 
předměty 

ÚISK FF UK Praha – Informační studia 
a knihovnictví 
■ Identifikační popis 
■ Věcné pořádání informací a znalostí 
■ Pořádání a vyhledávání informací 

 

KISK MU Brno – Informační studia a knihovnictví 
■ Sémantické aspekty katalogizace 
■ Organizace znalostí 

 

VOŠIS Praha – Informační management 
■ Organizace informací a znalostí 
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Učebnice! 

1981 – 1984 2000 – 2013 

BLAHOSLAV 

KOVÁŘ 

 

Věcné pořádání 

informací 

a selekční jazyky 
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Periodika? 
Standardy? 
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Terminologie? 

TDKIV 

pořádání informací knowledge organization 

identifikační 

věcné 

systematické 

předmětové 

selekční jazyk knowledge organization system 
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Východiska, hypotézy 
projektu 

■ Závislost organizace znalostí 
na kulturním a jazykovém kontextu  
 

■ Rozšíření kontextu organizace znalostí 
za hranice tradičních paměťových institucí 
 

■ Změna paradigmatu organizace znalostí 
 

příčiny:  
elektronické dokumenty, technologie Internetu 
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Paradigmata organizace znalostí 

  19.–20. století 21. století 

1 
industriální ekonomika znalostní ekonomika  

idea národního státu globalizace, multikulturalismus 

2 

lineární komunikace v informačním 

systému 

síťový model komunikace v datových, 

dokumentových a sociálních sítích 

tištěné dokumenty elektronické dokumenty 

statické dokumenty / záznamy jednotlivá fakta (linked data) 

3 

uchování, ochrana dokumentů 
přístup k dokumentům /informacím 

(dostupnost) 

výběr kvality (filtrování) 
informační zahlcení, problém 

důvěryhodnosti 

technologický přístup (know-how) vědecký přístup (know-why) 

hledání jednoho „dokonalého“ 

systému organizace 

propojení (interoperabilita) stávajících 

systémů 

4 
paměťové instituce (knihovny, 

archivy, muzea) 

všechny typy institucí, orientace na nejširší 

veřejnost (laicizace, crowdsourcing, 

folksonomie) 
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Cíl projektu 

Shromáždit a systemizovat aktuální 
poznatky z oboru organizace informací 
a znalostí a prostřednictvím vhodného 
softwaru umožnit jejich ukládání, 
prohlížení, vyhledávání stávajících a 
netriviální odvozování nových znalostí.  
 
 znalostní báze 
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Dílčí cíle 

1) Shromáždění a systemizace poznatků v oboru 
organizace znalostí s ohledem na lokální kulturní 
a jazyková specifika českého prostředí 

2) Návrh pojmového modelu znalostní báze ve formě 
ontologie 

3) Naplnění znalostní báze instancemi 
4) Zpřístupnění znalostní báze online ve formátu 

otevřených propojených dat 
5) Posouzení možnosti znovupoužití znalostní báze jako 

prototypu pro doménové znalostní báze v jiných 
oborech 

6) Aktualizace české odborné terminologie 
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Oblasti využití 
znalostní báze 

■ Podkladový materiál pro aktuální vědeckou 
monografii  

■ Obohacení české odborné terminologie 

■ Zdroje pro výuku a vzdělávání  

■ Prototyp pro doménové znalostní báze v 
jiných oborech 
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Metodika 
projektu: 
Unified 
Process 
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Metodika projektu: 
UPON + Denton/Spiteri 
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Metodika projektu 

UPON: Unified Process for 
Ontology 
 
1) fáze zahájení: slovník 

(seznam termínů) 

2) fáze rozpracování: výkladový 
slovník (termíny + definice) 

3) fáze konstrukce: sémantická 
síť (slovník + vztahy) 

4) fáze zavedení: doménová 
ontologie 

Prototyp znalostní 
báze 
 
1) výroky ve formátu 

RDF 

2) dokumenty – 
metadata 

3) systémy organizace 
znalostí – metadata 
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Harmonogram projektu 
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Aktivity v roce 2013 

1) Shromáždění a systemizace poznatků v oboru 
organizace znalostí s ohledem na lokální kulturní 
a jazyková specifika českého prostředí 

2) Návrh pojmového modelu znalostní báze ve formě 
ontologie 

3) Naplnění znalostní báze instancemi (cca 1200) 
4) Zpřístupnění znalostní báze online ve formátu 

otevřených propojených dat 
5) Posouzení možnosti znovupoužití znalostní báze jako 

prototypu pro doménové znalostní báze v jiných 
oborech 

6) Aktualizace české odborné terminologie 



Výsledky roku 2013 

1) Definice organizace znalostí 

 

2) Konceptuální model struktury 
znalostní báze 

 

3) Prototyp znalostní báze 
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Definice organizace 
znalostí 

Praktická aktivita 
Jakákoli činnost, prováděná s existujícími znalostmi 
s cílem usnadnit k nim přístup: reprezentace (vyjádření), 
sdělování či sdílení, zaznamenání, publikování, 
zpracování (identifikace, popis, obsahová analýza, 
indexace, transformace), uložení 
 
Vědní obor 
Zkoumá proces organizace znalostí a jeho kontext, 
tj. zdroje, jež jsou v procesu organizace transformovány, 
a produkty, jež jsou tímto procesem vytvářeny, včetně 
zúčastněných aktérů – osob, institucí, technologií 
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Vymezení organizace 
znalostí 

Fasety: 5W+1H 
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Pojmová mapa 
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Procesní 
model 

organizace 
znalostí 
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Struktura znalostní báze 
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Jednotky znalostí ve 
znalostní bázi 

■ deklarativní 
 

■ procedurální 
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Jednotky deklarativních 
znalostí 

Shiyali Ramamrita Ranganathan je autorem díla Prolegomena to library 
classification (1967) a tvůrcem Dvojtečkové klasifikace, založené na principu 
faset. Na jeho myšlenky navazuje CRG (Classification Research Group), 
která byla ustavena v roce 1955 a věnovala se zkoumání fasetové analýzy. 
Člen CRG Jack Mills je editorem 2. vydání Bliss Bibliographic Classification 
(BC2), jež se stala praktickou realizací teorií CRG. 

Henry Evelyn Bliss (1870–1955) je autorem The organization of knowledge 
and the system of the sciences (1929) a tvůrcem Bibliografické klasifikace.  
2. revidované vydání Blissovy Bibliografické klasifikace (BC2) připravuje od 
roku 1970 Bliss Classification Association(BCA) z podnětu Jacka Millse, 
člena CRG (Classification Research Group). Revize klasifikace je založená na 
principu faset, který zavedl S. R. Ranganathan a který dále rozvíjela CRG. 
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Jednotky deklarativních 
znalostí 

Henry Evelyn Bliss (1870–1955) [osoba] je autorem The 
organization of knowledge and the system of the sciences (1929) 
[dokument] a tvůrcem Bibliografické klasifikace [SOZ]. 2. 
revidované vydání Blissovy Bibliografické klasifikace (BC2) 
[KOS] připravuje od roku 1970 [událost] Bliss 
Classification Association(BCA) [instituce] z podnětu Jacka 
Millse  [osoba], člena CRG (Classification Research Group) 
[instituce]. Revize klasifikace [aktivita] je založená na 
principu faset [pojem], který zavedl S. R. Ranganathan 
[osoba] a který dále rozvíjela CRG [instituce]. 
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Jednotky deklarativních 
znalostí 

Shiyali Ramamrita Ranganathan [osoba] je autorem díla 
Prolegomena to library classification (1967) [dokument] 
a tvůrcem Dvojtečkové klasifikace [KOS], založené na 
principu faset [pojem]. Na jeho myšlenky navazuje CRG 
(Classification Research Group) [instituce], která byla 
ustavena v roce 1955 [událost] a věnovala se zkoumání 
fasetové analýzy [aktivita]. Člen CRG Jack Mills [osoba] 
je editorem 2. vydání Bliss Bibliographic Classification (BC2) 
[KOS], jež se stala praktickou realizací teorií [pojem] CRG 
[instituce]. 
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