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Příručka
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Digitální archiv BOZPSAFE
Digitální archiv BOZP SAFE je průběžně budovaným úložištěm monografií,
periodik, časopiseckých článků, výzkumných výstupů VÚBP, norem, právních
předpisů ČR a EU, výzkumných zpráv, studentských prací a dalších
dokumentů soustředěných v oborové knihovně BOZP. Koncovým uživatelům
z okruhu odborné i laické veřejnosti nabízí metadatové záznamy
o jmenovaných dokumentech.

Plné texty dokumentů najdete u českých i evropských právních předpisů
a článků k výzkumu. Pokud má uživatel zájem o plné texty ostatních
dokumentů, lze kontaktovat oborovou knihovnu VÚBP prostřednictvím
e-mailové adresy knihovna@vubp.cz.

V rámci výzkumného úkolu Zefektivnění vyhledávání v digitálním archivu
BOZP SAFE a propojení s Encyklopedií BOZP byly do systému aplikovány
inovativní změny, se kterými tvůrce obsahu archivu seznámí tato příručka.

Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý
koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného
úkolu 05-S4-2021-VÚBP Zefektivnění vyhledávání v digitálním archivu BOZP SAFE
a propojení s Encyklopedií BOZP, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti
práce, v. v. i., v letech 2021–2022.

https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/aktualne-resene-projekty/?id=120
https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/aktualne-resene-projekty/?id=120
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Přihlášení do systému
Přihlášení jménem a heslem
Jménem a heslem se můžete přihlásit tehdy, pokud vám tyto údaje byly přiděleny
administrátorem systému.

Jménem a heslem se přihlásíte takto:
• zobrazte si výchozí přihlašovací stránku digitálního archivu BOZP SAFE, ta

obsahuje box Přihlášení s jménem a heslem;
• do pole Uživatelské jméno vložte vaše přihlašovací jméno;
• do pole Heslo vložte vaše přihlašovací heslo;
• doména vubp-praha.cz zůstane vyplněná.
Kliknutím na Přihlásit se přihlásíte do systému. Poté je zobrazena výchozí stránka.

Přihlášení doménovým účtem

Odhlášení

Přihlášeníprostřednictvím protokolu LDAPumožňuje sdílené přihlašování ke všem
službám v příslušné doméně.

Při přihlášení vložte svoje jméno, heslo a zvolte doménu. Systém poté vytvoří
spojení se serverem LDAPa pokusí se přihlásit pomocí vámi poskytnutých údajů.
Je-li operace úspěšná, jste přihlášeni do digitálního archivu BOZP SAFE a je
zobrazena výchozí stránka systému.

Pro ukončení práce se systémem se můžete odhlásit kliknutím na tlačítko Odhlásit
v hlavním menu.



Hlavní stránka
Hlavní stránka digitálního archivu BOZP SAFE je rozdělena do několika částí,
které ilustruje následující obrázek.

Vlevo nahoře se nachází stěžejní box pro správce obsahu, a to
Nový dokument. Prostřednictvím vybrané položky vytvoříte
zvolený typ dokumentu a vyplníte potřebné údaje.

Názvy polí, která jsou zobrazena červeně a hvězdičkou, jsou
povinná a musí být vždy vyplněna. Většinou jde o zásadní
bibliografické údaje, jako jsou název, datace či počet stran.

Pro datová pole se využívá kalendář, což je praktické zejména u typu
dokumentu Právní předpisy ČR.

Nový dokument



Některá pole jsou duplikovatelná, jde např. o pole Autor, Další
názvová informace, ISBN atd. Tato pole pak můžete také řadit dle

vašich preferencí. Zmiňované úkony provedete prostřednictvím tlačítek:
+ (duplikace pole), ↓↑ (řazení pole), X (smazání pole).

Našeptávač klíčových slov je nově přidanou utilitou, která tvůrci obsahu
jednak pomůže s výběrem vhodného tvaru klíčového slova a pak také pomůže
udržet konzistenci klíčových slov v digitálním archivu a taktéž přispívá
k eliminace překlepů. Našeptávač funguje oboustranně, tzn., že nabídne
všechna klíčová slova, která obsahují vámi zadaný text.

Vložení plného textu k metadatovému záznamu provedete prostřednictvím
tlačítka Vyhledat (v případě, že již je plný text v archivu uložen) nebo Procházet
(v případě, že plný text připojujete z vašeho úložiště).

Vaši práci si můžete průběžně ukládat pomocí tlačítka Zapsat změny (dokument
zůstává stále v editačním módu) nebo finálně záznam Uložit, a dokument se tak
uzavře.

Vyhledávání dokumentů
Po levé straně najdete box pro vyhledávání jednotlivých typů dokumentů:
časopisy, články, interní dokumenty, knihy, právní předpisy ČR, právní předpisy
EU, výzkumné zprávy a výzkumné výstupy VÚBP. Dále je zde možnost
vyhledávat nad všemi dokumenty VÚBP a mezi klíčovými slovy.



Tematické dotazy
Dále na levé straně najdete box s tematickými dotazy,
které shromažďují všechny typy dokumentů, které se
vztahují k danému tématu. Tato témata jsou rozšiřována dle
požadavků zaměstnanců VÚBP či jejich aktuálnosti.

Základní dotazy
Poslední box na levé straně nabízí Základní dotazy, mezi které patří
Fulltextové vyhledávání, Moje dokumenty a Můj koš.

Novinky a fulltextové vyhledávání
Uprostřed hlavní stránky najdete řádek pro zadání fulltextového dotazu,
nabídku dokumentů, které byly přidány v posledních 14 dnech, a již zmiňované
tematické dotazy.

Speciální záložky
Vpravo pak najdete vysouvací záložky se seznamem oblíbených objektů
(Oblíbené), se seznamem prohlédnutých objektů (Historie) a se seznamem
pracovních verzí (Pracovní verze).

Pracovní verze

Záložka Pracovní verze obsahuje seznam pracovních verzí dokumentů, které
právě editujete. Záložka je standardně minimalizovaná. Chcete-li si zobrazit
podrobné informace, klikněte na modrý titulek záložky. Opakovaným kliknutím
na titulek záložku minimalizujete.

Pracovní verzi objektu si zobrazíte kliknutím na ikonu. Po uložení je dokument
ze seznamu pracovních verzí odstraněn.

Seznam pracovních verzí objektů je udržován i po vašem odhlášení ze systému.

Můj výběr

V horní liště najdete jméno uživatele a tlačítko pro přihlášení. A pod nimi tlačítka
pro přístup do Mého výběru a tlačítko pro maximalizaci a minimalizaci
pracovní plochy a nápovědu.

Stránka Můj výběr obsahuje seznam dokumentů, s nimiž můžete dále pracovat,
tzn. exportovat je, mazat apod. Stránku si zobrazíte kliknutím na položku Můj
výběr v hlavním menu.



Správa aplikace

Tato záložka slouží k vytváření a editaci číselníků a robota pro změny klíčových
slov.

Číselníky
Číselníky jsou seznamy jednoznačných položek pro pole, která se opakují (např.
autoři, názvy zdrojů, druhy výsledků, typy projektů atd.). Tyto seznamy se při
vkládání nového dokumentu tvůrci obsahu po rozkliknutí nabídky otevřou. Výběr
provedete kliknutím na vybranou položku ze seznamu.

Vytvořit číselník

Z levého boxu Vytvořit číselník vyberete ten, pro který chcete vytvořit novou
položku a vyplňte náležitá pole – povinné pole Položka, volitelné pole Popis
a zaškrtněte platnost.



Editace číselníků

Z boxu Vyhledat číselník vyberte ten, u kterého chcete provádět editaci
položek, a otevřete jej. Následně můžete editovat pole Položka, Popis či upravit
platnost.

Robot pro změnu klíčových slov
Tento robot usnadňuje správu a údržbu položek klíčových slov. Klíčová slova
jsou buď použita z číselníku klíčových slov, nebo importována se záznamy
z knihovnického systému Clavius/Tritius, anebo nově vytvářena přímo se
vznikem nového dokumentu.

Využití robota pro změnu položek klíčových slov využijte
zejména pro opravy překlepů, úpravy jednotného či množného
čísla, pravopisu atd.).

Vytvořit robota

Zde vytvoříte robota, který provede změnu položky klíčového slova na
dokumentech. Nejprve si robota pojmenujte a zaškrtněte jeho platnost, můžete
doplnit popis (důvod vzniku atp.). Následně určete původní klíčové slovo
(najdete přes našeptávač), které chcete nahradit novým klíčovým slovem.
Pokud takové klíčové slovo ještě neexistuje, vytvořte ho v číselníku klíčových
slov.

Tyto úpravy uložte. Zobrazí se vám přehled vytvořeného robota, ve kterém
vidíte seznam dokumentů, u kterých bude změna klíčového slova provedena,
a výstup tohoto procesu.



Poté, co se robot automaticky spustí a dokončí svou práci, můžete v záložce
Výstup zkontrolovat celý proces. V případě, že vše proběhlo správně, robot se
zneplatní.

Vyhledat robota

V tomto najdete přehled všech vytvořených robotů, které si můžete vyfiltrovat
dle platnosti.

Integrace s EBOZP

Klíčová slova jsou ve výpisu dokumentu interaktivní. Po jejich rozkliknutí se
otevře seznam všech dokumentů, které toto klíčové slovo obsahují.
Zároveň zde uživatel může nalézt zkrácený výklad klíčového slova
podle Encyklopedie BOZP a odkaz na plné znění daného hesla.



Odkazy na odpovídající definici z Encyklopedie BOZP jsou generovány
automaticky. Pole Definice v EBOZP je třeba ručně doplnit o příslušný text
z Encyklopedie BOZP (postačí informace z prvního odstavce).

Administrátorovi archivu se nabízí spousta dalších funkcí, které se však
nevztahují k základním úkonům potřebných ke správě obsahu, proto zde
nejsou zmiňovány.



slovník

Samostatná část uživatelského rozhraní, která
sdružuje další funkční prvky a informace (např.editační
formuláře, formuláře pro výběr souborů, informace
o objektu apod.).

box

dotaz Vyhledávací dotaz, pomocí něhož lze vyhledat
a zobrazit objekty uložené v systému. Dotazy jsou pro
běžného uživatele reprezentovány zástupnou ikonou.
Po kliknutí na ikonu bude zahájeno vyhledávání nebo
zobrazen formulář s parametry, pomocí kterých lze
upřesnit hledání.

ikona Grafická reprezentace statického nebo funkčního
prvku uživatelského rozhraní.
Může se jednat o tlačítko, po jehož stisku je spuštěno
vyhledávání, vytvořen nový objekt apod.

kontextové menu Kontextové menu obsahuje seznam akcí, které lze
aktuálně provést se zobrazeným objektem. Může
také obsahovat položky se seznamem podpisů,
položky pro vytváření nových objektů atd.

roletové menu Menu s nabídkou položek, z nichž lze vybrat právě
jednu.

seznam položek Seznam položek. Lze označit jednu nebo více
položek.

sloupec ve výsledku
vyhledávání

Sloupec s dodatečnými informace k vyhledaným
objektům.

textové pole Prvek formuláře, do něhož lze vložit text.



Tlačítko, po jehož stisku je provedena akce – uložen
formulář, vytvořen nový objekt, spuštěn dotaz apod.

tlačítko

vyhledávací
formulář

Formulář dotazu, pomocí něhož lze nastavit kritéria
vyhledávání.

záložka Grafické rozložení dokumentu do několika částí.
Každá záložka má vlastní obsah. Může obsahovat
samostatné funkční prvky.

zaškrtávací pole Pole, v němž lze označit jednu nebo více možností
z množiny nabízených.

zásuvný modul Zásuvný modul rozšiřující funkcionality systému.

V případě technických problémů (přihlašování,
práce s dokumenty) se obraťte na

administrátora systému na e-mailovou adresu
merkova@vubp.cz.
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