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Agenda archeologie
1.1 Úvod
Systém MUSEION je přizpůsoben pro úplnou evidenci předmětů pocházející z archeologických
nalezišť, umožňuje evidenci archeologických výzkumů, nalezišť a jednotlivých nálezů, včetně
zaznamenání prostorového vymezení naleziště ve vybraném originálním souřadnicovém
systému. Podporuje životní cyklus nálezu od zaevidování do muzejní sbírky formou zápisu v
přírůstkové knize, příjem do depozitáře, ošetření a konzervaci nálezu, odborný popis
v katalogu (systematické evidenci) včetně podpory průkazné manipulace s předmětem.
Z výzkumů (akcí) vzniká jeden nebo více přírůstků, ale také nemusí žádný (nic nebylo
nalezeno).
Údaje o nálezu se evidují na kartách v chronologické i systematické evidenci na záložce Nález
a je možné zapsat je přímo do karty nebo načíst informace z agendy Acheologické akce.
Tam je možné údaje zapsat, importovat prostřednicvím importních úloh v Museionu nebo
načíst přímo z Archeologické mapy ČR prostřednictvím webové služby.
Aby bylo možné webovou službu využívat, musí být nastaveny parametry v úloze Parametry
privátníí části. Registrace v aplikaci AMČR není nutná.

1.1.1 Nastavení komunikace s AMČR
Parametry instalace - Základní parametry
Je-li to potřeba, musí být v parametrach nastaveno:
PROXY server
PROXY port
PROXY uživatel
PROXY heslo

Parametry privátní části - AMČR
V úloze Parametry privátní části musí být na záložce AMČR vyplněna pole:
URL na wb digitálního archivu AMČR
URL na API OAI AMČR
Prefix ID pro AMČR

1.2 Archeologické akce
V této úloze jsou evidované archeologické akce se sezname katastrálních území, souřadnic
(polygon akce), komponent, a také kontextových dokumentů. Pokud jsou údaje načtené z AM
ČR, jsou u příslušných polí titulky hnědé, a tato pole jsou needitovatelná (šedá). Všechny
údaje, které se načítají z AMČR se zapisují do textových polí bez vazby na slovníky v MUSEIONu,
kromě areálů a objektů, které se z AMČR při načítání akce doplňují do archeologických slovníků
Areály a Druhy objektů.
Seznam akcí v MUSEIONu slouží pro zápis do chronologické a systematické evidence, ale
mohou zde být i akce, které se ve sbírkové evidenci neobjevují. Z výzkumů vzniká jeden nebo
více přírůstků (sbírkových předmětů), ale také nemusí žádný (nic nebylo nalezeno). A naopak,
ve sbírkové evidenci mohou být zapsané údaje o akcích, které nemají vazbu na úlohu
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Archeologické akce, uživatel je vyplnil přímo na záložku Nález v přírůstkové knize nebo

katalogu. .
Karta Akce akce obashuje:
Číslo / označení - povinná položka s unikátním označením akce v MUSEIONu. Je to volné
textové pole pro číslo nebo označení akce v muzeu.
ID projektu v AMČR, ID akce v AMČR - identifikátor projektu nebo akce v AMČR, podle kterého
je možné načíst data
Název - název akce v AMČR
Katastrální území - KÚ ze seznamu na záložce Katastrální území (jednotlivé hodnoty jsou
oddělené střeníkem)
Rok - rok výzkumu
Datum - datum výzkumu slovně (nemusí to tedy být přesné datum)
Zahájení, Ukončení - datumové pole pro zadání dat zahájení a ukončení výzkumu
Vedoucí akce, Vedoucí projektu - osoby z Adresáře
Vedoucí akce (slovy), Vedoucí projektu (slovy) - textové pole pro zadání (načtení) osoby bez
vazby na Adresář
Provádějící organizace - organizace z Adresáře provádějcí výzkum
Provádějící organizace (slovy) - organizace načtená z AMČR bez vazby na Adresář
Typ projektu - typ projektu podle AM ČR
Typ akce - typ akce podle AM ČR
Podnět - podnět k výzkumu
Lokalizace / okolnosti - lokalizace akce v AMČR. Pokud je poznámka v AMČR delší jak 4000
znaků, pak systém obsah zkrátí a doplní indikacin eúplnosti

Přesnost lokalizace - přesnost lokalizace ( vymezení PIAN)
Komponenty - počet komponent akce ze záložky Komponenty
Polygon - počet souřadnic polygonu ze záložky Polygon akce
Negativní zjištění - příznak indikující, že v prostoru archeologické akce nebyly při aplikaci
standardních archeologických metod zjištěny žádné archeologické nálezy
Stav v AMČR - stav akce v AMČR:
0 - Nerevidovaná
1 - Rozepsaná
2 - ZAA podaná
3 - ZAA vrácená
4 - ZAA archivovaná
5 - NZ odložená
6 - NZ podaná
7 - ZAA/NZ vrácená
8 - Archivovaná

Načtenoz AMČR - datum a ačas načtení údajů z AMČR
Poznámka - poznámka k akci z AMČR
Údaje (osoby, instituce), které se načetly z AMČR nemají vazbu na Adresář, a nebudou se tedy
načítat na karty do chronologické a systematické evidence. Ale je možné doplnit zde
slovníkované hodnoty do příslušných polí, a ty se pak na Nález k předmětu přenesou.

1.2.1 Načtení údajů z AM ČR
Po založení nového záznamu a zadání identifikátoru akce je

možné

tlačítkem

načíst údaje prostřednictvím webové služby (je-li dostupná). Údaje se
MUSEIONu zkopírují a jsou needitovatelné. Je možné mazat a přidávat položky na záložkách
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(katastry, souřadnice, komponenty a dokumenty). Údaje se automaticky neaktualizují, ale je
možné načítat je opakovaně. Pak se aktualizují takto:
· Karta Akce – data aktualizovaných údajů se smažou a nahradí novými hodnotami
· Souřadnice – vymažou se a načtou se nové (načítají se pouze souřadnice „centroidu“
z dokumentační jednotky typu „Celek akce“)
· Katastrální území – vymažou se a načtou se nové
· Komponenty – aktualizují se (nelze smazat, mohou již být použity v přírůstkové kartě)
Před aktualizací z AMČR je nutné kartu (s vyplněným ID projektu nebo akce) uložit.
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1.2.2 Katastrální území
Na záložce Katastrální území je seznam katastrů (ze slovníku Katastrální území), na
kteRých probíhal aktuální výzkum. Pokud ve slovníku Katastrální území katastr neexistuje,
objeví se chyba, a před načtením je nutné katastr do slovníku doplnit.
Slovník Katastrální území v MUSEIONu obsahuje jednak všechny aktuální katastry v ČR, jednak
katastry "historické", které zadává uživatel (a které neexistují v aktuálním číselníku KÚ).
Vybraný katastr může být označen jako hlavní, a ten se pak objevuje v textovém poli se
seznamem KÚ na záložce Akce na prvním místě.

1.2.3 Polygon akce
Záložka Polygon akce obsahuje seznam souřadnic určujících polygon akce (nebo jen jeden
bod).
Z přehledu může uživatel přidat nový záznam nebo smazat záznam .
Vybraný záznam z přehledu je možno tlačítkem
záznam upravit.

zobrazit na kartě, kde může uživatel

1.2.3.1 Načtení souřadnic GPX
Prostřednictvím tlačítka

na střední nástrojové liště je možné načíst souřadnice

ze souboru ve formátu GPX.

s tra na 6/12

Aktua l i za ce: 07.08.2020

1.2.4 Komponenty akce
Ke každé akci je možné evidovat seznam komponent v samostatné úloze Archeologické
komponenty. Na záložce Komponenty akce je přehled komponent k aktuální akci. Je možné
mazat, editovat a přidávat (výběrem z tabulky Archeologické komponenty).
Každý záznam obsahuje:
Výzkum - číslo - číslo (označení) výzkumu v rámci instituce, z tabulky Archeologické akce,
odkud se doplní (zde needitovatelné) údaje
- rok
- vedoucí
- realizuje-název
- název
- poznámka
Pořadí - pořadí komponenty v rámci akce
Typ DJ - typ dokumentační jednotky
Areál - areál komponenty ze slovníku "Areál komponenty"
Aktivita - aktivity identifikované v rámci komponenety
Období - slovní vyjádření datace komponenty, je možné využít slovník Datace názvem (ale
zadaná hodnota nemusí odpovídat)
Druh objektů - název druhu objektu ze slovníku "Druhy objektů"
Objekty . seznam objektů komponenty
Počet objektů - počet objektů komponenty
Předměty - seznam nalezených předmětů komponenty
Počet předmětů - počet předmětů
Poznámka -textové pole pro poznámku
ID komponenty v AMČR
ID PIAN v AMČR
Lokalita - název název lokality ze slovníku "Lokality", odkud se doplní údaje:
- katastr
- okres
- kraj
- stát
- mapa
- zem. šířka
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- zem. délka
- poznámka

1.2.5 Dokumenty akce
Ke každé akci je možné připojit kontextové dokumenty (obrázky, zprávy) stejně jako v jiných
agendách. Při aktualizaci z AMČR se připojí odkazy na dostupné dokumenty v AMČR a doplní se
(kromě URL) název a poznámka a informace o externím zdroji.

1.3 Archeologické komponenty
Tato úloha obsahuje setznam všech zapsaných komponent, ať už byly načtené z AMČR nebo je
uživatel přímo zapsal do MUSEIONu. Také je možné komponenty importovat z csv souborů.
Každý záznam se váže na akci zapsanou v tabulce Archeologické akce.
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1.4 Chronologická evidence
Údaje z agendy Archeologcké akce je možné načíst do chronologické evidence na záložku
Nález karty typu "AR".
Tento typ karty musí být povolen v nastavení Číselné řady.

1.4.1 Typ karty "AR"
Na této kartě je možné zadávat údaje o nálezu výběrem z tabulky Archeologické akce.
Po výběru akce (zadání čísla akce) se načtou údaje o akci, seznam (všech) komponent a
souřadnic. Tyto seznamy se objeví subzáložkách Komponenty nálezu a Polygon akce.
Uživatel může tyto seznamy (u přírůstku) upravit (smazat, přidat nebu editovat položky), aniž
by se změny promítly do agendy Archeologické akce.
Pokud jsou v agendě Archeologické akce doplněny osoby a instituce z Adresáře, přenesou se i
na kartu Nález, jinak zůstanou pole prázdná. Stejně tak lokality nálezu, ale tu je možné
doplnit i v přírůstkové knize.
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Pokud není vyplněné číslo akce, je možné vyplnit údaje o lokalitě i souřadnice a komponenty
přímým zápisem (v případě komponent výběrem za tabulky komponenty akce), která
obsahuje komponenty všech akcí v MUSEIONu.

1.5 Systematická evidence
V systematické evidenci je záložka Nález společná pro oba typy archeologických
přírůstkových karet. Obsahuje jak pole pro údaje o nálezu načtené z agendy Archeologické
akce (resp. AMČR), tak pole bez vazby na tuto tabulku. Je tedy možné vyplnit všechny údaje
přímým zápisem do karty. U sbírkového předmětu už jen jedna komponenta a souřadnice
bodu. Komponentu akce je potřeba vybrat z tabulky Komponenty akce, a pak se zobrazí
odpovídající údaje. Tato pole je možné ikonou na kartě skrýt.
Na kartě je možné editovat všechna pole, údaje načtené z agendy akcí se se kopírují a je
možné všechny přepsat (aniž by se cokoliv promítlo do tabulky akcí). Při opakovaném načtení
akce se doplňují jen pole, která na kartě Nález v systematické evidenci byla prázdná, již
vyplněné údaje se nepřepisují.
Při převodu z chronologické do systematické evidence se přenášejí jen údaje o akci, konkrétní
komponentu je třeba vybrat záložce Nález.
Údaje se na kartu kopírují a je možné dále je editovat.
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1.6 Slovníky archeologie
1.6.1 Areály
Slovník areálů komponent osahuje jen název areálu a poznámku. Položky je možné založit v
MUSEIONu nebo se načtou při akrualizyci z AMČR.
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1.6.2 Druhy objektů
Slovník druhú objektů osahuje jen název a poznámku. Položky je možné založit v MUSEIONu
nebo se načtou při akrualizyci z AMČR.

1.6.3 Lokality
Slovník lokalit jse společný pro všechny podsbírky, ale u archeologických lokalit navázaných na
akce je (může být) seznam odpovídajících komponent a souřadnic polygonu.
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