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Zápis ze 13. Zasedání Rady pro koordinaci Polytematického 

strukturovaného hesláře (PSH) 

 

Datum: 13. 12. 2012 

Čas: 14.00 – 16.00 

Místo: Vzdělávací centrum NTK 

 

Přítomni: 

PhDr. Milada Píšková (NTK), PhDr. Radka Římanová (NTK), Mgr. Štěpánka Žižková 

(NTK), Ing. Miloslav Nič, PhD., Mgr. Linda Jansová, PhD., Mgr. Lenka Šatavová (NTK), 

Mgr. Eliška Veselá (NTK) 

 

Program zasedání: 

1. shrnutí činnosti referátu PSH do prosince 2012 a současný stav PSH, 

2. propagace PSH v roce 2012, 

3. plánované úkoly na rok 2013. 

 

1. Shrnutí činnosti referátu PSH a současný stav PSH 

Cíl: seznámit přítomné s činnostmi referátu PSH v roce 2012. Přiblížit spolupráci 

s Wikipedií, tzn. v jaké fázi se nacházíme (Wikipedistům byly předány automaticky 

namapované linky PSH a článků a kategorií ve Wikipedii, Wikipedisté budou linky 

ručně procházet a vazby opravovat, případně dále rozšiřovat). 

Programátorské zázemí rozvoje rozhraní PSH a analýzy logu je kontinuálně zajištěno 

externí firmou a spolupráce je naplánována i na rok 2013. 
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Běžná činnost pracovníka PSH 

Jednou za měsíc jsou exportována data z Google Analytics a následně analyzována 

v rozhraní pro analýzu logu. Výsledkem je seznam návrhů nových deskriptorů a 

nedeskriptorů, které se dále posuzují ve spolupráci s oddělením věcného popisu, 

akvizice a správci systému Aleph. Schválená nová hesla jsou vytvářena v programu 

Aleph a dále vystavována na webu NTK. K běžné agendě pracovníka PSH patří 

procházení hesláře a náprava chyb, komunikace s programátorem a s oddělením 

věcného popisu. Aktualizace webu a seznamu nových hesel patří také k rutinní práci 

pracovníka PSH.  

 

2. Propagace PSH v roce 2012 

Cíl: seznámit členy Rady s propagací PSH na odborných setkáních, seminářích  

a konferencích. V letošním roce se referát PSH účastnil konference Wikikonference, 

semináře Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2012, a 

zahraničních konferencí ELAG a LIBER. 

 

3. Plánované úkoly na rok 2013 

Cíl: Každoročně připravovaná sekce setkání Rady pro koordinaci PSH má za cíl 

představit plánované úkoly na další rok, ke kterým se mohou jednotliví členové rady 

vyjadřovat a doporučovat další možnosti. Plánované činnosti na rok 2013 by měly 

alespoň z části pokrývat úkoly zahrnuté v nové Koncepci rozvoje Polytematického 

strukturovaného hesláře (PSH). 

Navrhované plánované činnosti na rok 2013 : 

 testování nové verze prohlížení PSH a uvedení do ostrého provozu,  

 průběžně analyzovat log vyhledávání v katalogu NTK s využitím služby Google 

Analytics a rozhraní pro analýzu logu,  

 pokračovat ve spolupráci se zástupci českého portálu cs.wikipedia.org,  

 zpřístupnit propojení na články ve Wikipedie z rozhraní prohlížení PSH a PSH 

Manager online, 
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 revize a aktualizace Pravidel pro správu a aktualizaci Polytematického 

strukturovaného hesláře (PSH), Zásad pro vytváření Polytematického 

strukturovaného hesláře (PSH), 

 distribuce PSH Manager online především spolupracujícím knihovnám, ale  

i dalším potenciálním zájemcům, včetně přesného definování licenčních podmínek 

a dokumentace pro instalacim, 

 distribuce nového prostředí pro analýzu logu, spolupracujícím knihovnám  

a dalším potenciálním zájemcům, 

 distribuovat novou verzi PSH 4.0 na konci roku 2012, 

 uspořádat 4. ročník semináře Searching Session NTK 2013, 

 propagace PSH na odborných akcích, v odborných časopisech. 

 

 

Návrh na konferenci v roce 2013: European Conference on Data Analysis v 

Lucemburku 

- pořadatelem je The German Classification Society (GfKl) a the French 

speaking Classification Society (SFC), konference bude probíhat na University 

of Luxembourg 

- web: http://gfkl2013.lu/b  

 

Rada pro koordinaci PSH souhlasí s plánem činnosti referátu PSH na rok 2012. 

 

Četl: Ing. Martin Svoboda 

                                                                                                            

http://gfkl2013.lu/b

