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ministra kultury pro výzkum k závěrečnému hodnocení projektu Programu
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1. Kód projektu
DF11P01OVV023

2. Název projektu
INTERPI – Interoperabilita v paměťových institucích

3. Název příjemce/příjemce-koordinátora
Národní knihovna České republiky
4. Jméno řešitele
Mgr. Marie Balíková

Závěry jednání RMKPV
13. Souhrnné zhodnocení projektu jako celku RMKPV
RMKPV na základě provedeného odborného posouzení závěrečné zprávy projektu hodnotí
splnění cílů projektu a jeho plánovaných výsledků uvedených ve smlouvě jako:
V - vynikající výsledky projektu s mezinárodním významem
Možnosti: uspěl podle zadání / vynikající výsledky projektu s mezinárodním významem / neuspěl podle zadání.

Usnesení RMKPV (povinné odůvodnění v případě, že projekt dosáhl mezinárodních výsledků nebo
neuspěl podle zadání, u projektu „uspěl podle zadání lze vymazat“)

Projekt INTERPI nabízí zcela jedinečnou realizaci propojení paměťových institucí a
možnosti interoperability dat i na sémantické úrovni. K významným přínosům projektu
patří kritické hodnocení jednotlivých standardů používaných v paměťových institucích,
identifikace silných a slabých stránek souborů národních autorit a výměnných formátů,
které nepodporují potřebnou granularitu údajů. Projekt přináší zásadní informace a
výsledky komparace standardů a systémů v knihovnách, archívech, muzeích a galeriích.
Takto uceleně nebyly doposud tyto informace v českém jazyce prezentovány.
14. Souhrnné hodnocení projektu pro IS VaVaI/CEP (pole P29, max. 400 znaků)
RMKPV schvaluje následující souhrnné hodnocení projektu:
Cílem projektu bylo vytvoření nového standardu pro metadatový popis kulturních
objektů, umožňující jednoznačnou identifikaci těchto objektů v informačních systémech
paměťových institucí, sdílení záznamů o nich v národním i mezinárodním měřítku. Byla
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zprovozněna znalostní databáze INTERPI zahrnující jak teoretickou rovinu v podobě
metodik, tak vytvoření technologické infrastruktury a vymezení uživatelských skupin.
15. Seznam uplatněných výsledků za dobu řešení projektu
RMKPV schvaluje následující uplatněné výsledky projektu za celou dobu jeho řešení:
Hlavní výsledky projektu, tj. aplikované výsledky druhu:
Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem
Npam - památkový postup
Nmet - certifikované metodiky
F – výsledky s právní ochranou (Fuzit - užitný vzor, Fprum - průmyslový vzor)
G- technicky realizované výsledky (Gprot - prototyp, Gfunk - funkční vzorek)
P - patent
R - software
Z – poloprovoz (Zpolop), ověřená technologie (Ztech)
E – uspořádaní výstavy (specifický výsledek programu NAKI) s kritickým katalogem

Nmet - certifikované metodiky
BALÍKOVÁ, Marie – KUNT, Miroslav – ŠUBOVÁ, Jana – ANDREJČÍKOVÁ, Nadežda. Metodika
tvorby znalostního modelu. 2015. Osvědčení č. 23.
Výsledek bude dodán do RIV za rok 2015.
BALÍKOVÁ, Marie – KUNT, Miroslav – ŠUBOVÁ, Jana – ANDREJČÍKOVÁ, Nadežda. Metodika
mapování a harmonizace rejstříků, číselníků a řízených slovníků aplikovaných v paměťových institucích.
2015.Osvědčení č. 25.
Výsledek bude dodán do RIV za rok 2015.

R – software
INTERPI. Rozhraní pro zpracování základní skupiny entit. Software.
RIV/00023221:_____/13:#0000297
BALÍKOVÁ, Marie – KUNT, Miroslav – ŠUBOVÁ, Jana – ANDREJČÍKOVÁ, Nadežda. Software pro
zpřístupnění a prezentaci znalostní databáze INTERPI.
Výsledek bude dodán do RIV za rok 2015.

G - Gfunk - funkční vzorek)
BALÍKOVÁ, Marie – KUNT, Miroslav – ŠUBOVÁ, Jana – ANDREJČÍKOVÁ, Nadežda. Znalostní
databáze INTERPI : funkční vzorek. 2015.
Výsledek bude dodán do RIV za rok 2015.

Vedlejší výsledky projektu, tj. publikační výsledky druhu:
J - článek v recenzovaném časopise (Jimp – článek v impaktovaném časopise, Jsc – článek v časopise databáze
SCOPUS, Jneimp – článek v časopise databáze ERIH, Jrec – článek v recenzovaném českém časopise)
B – odborná kniha
C - kapitola v odborné knize
D – článek ve sborníku (v některé z definovaných databází)

J – článek v recenzovaném českém časopise)
BALÍKOVÁ, Marie – KUNT, Miroslav – ANDREJČÍKOVÁ, Nadežda – ŠUBOVÁ, Jana. INTERPI: nástroj
pro zpřístupnění národního kulturního dědictví. In Knihovna. 2013, roč. 24, č. 1, s. 28-44. Dostupné též na:
http://knihovna.nkp.cz/ knihovna131/13128.htm.
RIV/00023221:_____/13:#0000298
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Jneimp – článek v časopise databáze ERIH
KUNT, Miroslav. Mezinárodní archivní standardy a příprava nových základních pravidel pro zpracování
archiválií v České republice. In Slovenská archivistika. 2012, roč. 47, č. 2, s. 64-79.
RIV/00023221:_____/12:#0000304

B – odborná kniha
BALÍKOVÁ, Marie – KUNT, Miroslav – ŠUBOVÁ, Jana – ANDREJČÍKOVÁ, Nadežda. Facilitating
access to cultural heritage content in Czechia. Praha : Národní knihovna, 2015. 74 s. ISBN 978-80-7050659-2.
BALÍKOVÁ, Marie – KUNT, Miroslav – ŠUBOVÁ, Jana – ANDREJČÍKOVÁ, Nadežda –
PODOLNÍKOVÁ, Jarmila – MAZAČOVÁ, Vlaďka. Interoperabilita v paměťových institucích. Praha :
Národní knihovna, 2015. 104 s. ISBN 978-80-7050-658-5.

ŠEFRANÁ, Věra Adina. Přehled vybraných filmových korporací v českých zemích 1945 – 1970. Praha :
Národní archiv, 2015. 200 s. ISBN 978-80-7469-046-4.

D – článek ve sborníku
BALÍKOVÁ, Marie. Věcné autority v Česku : význam, aplikace, budoucí vývoj ... In Zborník z 36.
medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie : Nové
rozmery informačného univerza, 9. – 12. máj 2011, Stará Lesná – Vysoké Tatry. Bratislava : Spolok
slovenských knihovníkov, 2011. s. 25-36. Dostupné na www: http://vili.uniba.sk/AK/INFOS2011.pdf.
BARTL, Zdeněk. České národní autority jubilující : soubory národních jmenných autorit jako výsledek
kooperace českých knihoven In Zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach
21. storočia pre pamäťové inštitúcie : Nové rozmery informačného univerza, 9. – 12. máj 2011, Stará Lesná –
Vysoké Tatry. Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2011. s. 37-40. Dostupné na www:
http://vili.uniba.sk/AK/INFOS2011.pdf.
BALÍKOVÁ, Marie – ANDREJČÍKOVÁ, Nadežda – KUNT, Miroslav – ŠUBOVÁ, Jana. Znalostní báze pro
paměťové instituce v Česku: projekt INTERPI v roce 2013. In INFOS 2013 : zborník príspevkov z 37.
medzinárodného informatického sympózia. Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2013. ISBN 97880-89586-07-3, s. 12-25.
RIV/00023221:_____/13:#0000299
C - kapitola v odborné knize
BALÍKOVÁ, Marie. Focusing on User Needs: New Ways of Subject Access in Czechia. In Subject Access :
Preparing for the Future. Berlin ; Munich : De Gruyter Saur, 2011, s. 7-24.
RIV/00023221:_____/11:#0000196

Ostatní výsledky projektu, tj. výsledky druhu
A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
M - uspořádání konference
W - uspořádání workshopu
H – poskytovatelem realizované výsledky (Hleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, Hneleg výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence
příslušného poskytovatele)
E – uspořádaní výstavy bez kritického katalogu
O – ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledků
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A - elektronické dokumenty
BALÍKOVÁ, M. – KUNT, M. – ANDREJČÍKOVÁ, N. – ŠUBOVÁ, J. Interoperabilita v paměťových
institucích : vize a realita. In 12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2011, Praha,
30.11.-1.12.2011. Dostupné na www: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/12.-konferencearchivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete-2011.
BALÍKOVÁ, Marie. UDC MRF Translation Tool and Multilingual Translation Database : how does it work
for Czech translation. In UDC Editorial Workshop, The Hague, 21 September 2011. Dostupné na www:
http://autority.nkp.cz/vecne-autority/mdt/udc-editorial.
BALÍKOVÁ, Marie. Věcné zpracování a zpřístupnění informačních zdrojů. In 36. celostátní seminář
knihovníků muzeí a galerií při AMG v Uherském Hradišti. 2012. Příspěvek na konferenci. Dostupné na
www: http://www.czmuseums.cz/UserFiles/file/komise/knihovnicka/seminare_prispevky/UherskeHradiste/Balikova_Vecne_zpra
covani.pdf.
BALÍKOVÁ, Marie. Czechia : interoperability in memory institutions in Czechia. In IFLA. Classification
and indexing section newsletter [online]. 2012, nr. 45, p. 8-11. Dostupné na www:
http://www.ifla.org/files/assets/classification-and-indexing/newsletters/IFLA-CI-newsletter-45June2012.pdf.
BALÍKOVÁ, Marie. UDC MRF Translation Tool : how does it work for Czech edition? In IFLA. World
Library and Information Congress : 78th IFLA General Conference and Assembly : UDC Update Session.
12. August 2012. Prezentace na konferenci. Dostupné na www:
http://autority.nkp.cz/interpi/aktivity/souvisejici-informace/souvisejici-projekty/udc-mrf-translation-toolhow-does-it-work-for-czech-edition/view.
BALÍKOVÁ, Marie – KUNT, Miroslav – ŠULC, Ivo. Projekt INTERPI: harmonizace pravidel, standardů a
postupů aplikovaných v paměťových institucích. In 13. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním
světě. 2012. Příspěvek na konferenci. Dostupné na: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/dokumenty/akm2012/balikova.pdf.
ANDREJČÍKOVÁ, Nadežda – BALÍKOVÁ, Marie – KUNT, Miroslav - ŠUBOVÁ, Jana. Znalostní báze
pro paměťové instituce v Česku: projekt INTERPI v roce 2013. In Duha [online]. 2013, č. 2. Dostupné na:
http://duha.mzk.cz/clanky/znalostni-baze-pro-pametove-instituce-v-cesku-projekt-interpi-v-roce-2013
BALÍKOVÁ, Marie – KUNT, Miroslav. Projekt INTERPI v roce 2013 : entity sem, entity tam, entity všude,
kam se podívám. In 14. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě. 2013. Příspěvek na
konferenci. Dostupné na: http://bulletin.skipcr.cz/prezentace/archivy-2013/Balikova.pdf.
BALÍKOVÁ, Marie – KUNT, Miroslav – ŠUBOVÁ, Jana – ANDREJČÍKOVÁ, Nadežda. Projekt INTERPI
v roce 2014. In 15. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě [online]. 2014. Příspěvek na
konferenci. Dostupné na: http://bulletin.skipcr.cz/prezentace/archivy-2014/INTERPI_AKM_2014.pdf.
BALÍKOVÁ, Marie - KUNT, Miroslav - ŠUBOVÁ, Jana - ANDREJČÍKOVÁ, Nadežda. Facilitating access
to cultural heritage content in Czechia: National Authority Files and INTERMI project. In IFLA WLIC 2015
- Cape Town, South Africa in Session 148 - Classification & Indexing Section. Prezentace na konferenci.
Dostupné na: http://library.ifla.org/1135/1/148-balikova-en.pdf. Dostupné též v španělštině a ruštině.
BALÍKOVÁ, Marie. Subject authority control supported by classification: the case of National Library of
the Czech Republic. In International UDC Seminar 2015 Classification & Authority Control, 29-30 October,
Lisabon. 2015. Prezentace na konferenci. Dostupné na:
http://seminar.udcc.org/2015/images/Balikova_InternationalUDCSeminar2015.pdf.
BALÍKOVÁ, Marie – KUNT, Miroslav – ŠUBOVÁ, Jana – ANDREJČÍKOVÁ, Nadežda. Projekt INTERPI
v roce 2015. In INFOS 2015 : 38. medzinárodné informačné sympózia o nových výzvach 21. storočia pre
pamäťové inštitúcie [online]. Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, 2015. Prezentace na
konferenci. Dostupné na: http://www.infolib.sk/files/infos_2015_prezentacie/interpi_infos_2015.pdf.
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ANDREJČÍKOVÁ, Nadežda - BALÍKOVÁ, Marie – KUNT, Miroslav – ŠUBOVÁ, Jana. Projekt INTERPI.
In ITlib. 2015, 1, s. 65-69. Dostupné i na www: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2015/projektinterpi.html?page_id=2851.
BALÍKOVÁ, Marie – KUNT, Miroslav – ŠUBOVÁ, Jana – ANDREJČÍKOVÁ, Nadežda. Projekt
INTERPI. In 16. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě. 2015. Příspěvek na konferenci.
Dostupné na: http://bulletin.skipcr.cz/prezentace/archivy-2015/Balikova_Subova.pdf.

W - uspořádání workshopu
INTERPI. Workshop spolupracovníků projektu INTERPI. 28. 11. 2011 – 29. 11. 2011. Brno
INTERPI. Seminář projektu INTERPI. 19. 11. 2012 – 20. 11. 2012. Brno.
INTERPI. Seminář projektu INTERPI. 18. 11. 2013 – 19. 11. 2013. Brno.
INTERPI. Seminář projektu INTERPI. 19. 11. 2014 – 20. 11. 2014. Velké Bílovice.
RIV/00023221:_____/14:#0000371
INTERPI. Workshop projektu INTERPI. 10. 12. 2015 – 11. 12. 2015. Bořetice.

O – ostatní výsledky
KUNT, Miroslav. Príprava nových základných pravidiel pre spracúvanie archívnych dokumentov a zmeny
archívnej legislatívy v ČR vo vzťahu k medzinárodným štandardom. In ICARUS@work : medzinárodné
štandardy a ich aplikácia v archívnictve. Bratislava, 17.2.2012. Příspěvek na mezinárodním pracovním
setkání.
BALÍKOVÁ, Marie – KUNT, Miroslav - ŠUBOVÁ, Jana - ANDREJČÍKOVÁ, Nadežda. Interoperability in
Memory Institutions in Czechia: INTERMI Project. In URLA 2014 : international congress on management
of cultural heritage and cultural memory institutions. 2014. Příspěvek na konferenci.

16. Seznam neuplatněných výsledků za dobu řešení projektu a důvod jejich neuplatnění
RMKPV schvaluje jako neuplatněné následující výsledky projektu za celou dobu jeho řešení:
Výsledek

Důvod neuplatnění

není
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