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Kdo jsme

Wikimedia Česká republika je spolek, 
který podporuje a propaguje Wikipedii a 
další podobné projekty jako Wikidata
Nejsme knihovníci, takže občas děláme 
chyby - buďte s námi trpěliví
Ale s českými knihovnami už 
spolupracujeme mnoho let



Kdo jsme

Usilujeme o transformaci práce s daty u 
českých veřejných institucí – podpora 
otevřených, propojených dat
Národní památkový ústav, Národní 
knihovna, Divadelní ústav, ...

Více na http://wikidata.wikimedia.cz

http://wikidata.wikimedia.cz/




www.wikidata.org
Svobodná 

kolaborativní
mnohojazyčná 
strukturovaná 

databáze všeho



Wikidata uchovávají data v přehledné datové 
struktuře využívající propojení jednotlivých záznamů



“Jaromír Jágr” (Q295345)

“člověk” (Q5)

“Česko” (Q213) a 
“Československo” (Q33946)“Křídelní útočník” 

(Q2827965)

“Kladno” (Q155993)

“92 kilogram”
“Levou rukou” 

(Q10927615)





Součástí světa Wikidat mohou být i knihovny
1) Propojení pomocí identifikátorůSoučástí světa Wikidat mohou být i 
knihovny

Wikidata mají položky pro:

- Knihy a periodika
- Vydání
- Články, např. vědecké
- Autory
- Místa
- Instituce, např. knihovny

Ale nezaměřují se výhradně na knihovnické aspekty dané problematiky



Součástí světa Wikidat mohou být i knihovny
1) Propojení pomocí identifikátorůSoučástí světa Wikidat mohou být i 
knihovny

Propojování položek ve Wikidatech s národními knihovnami probíhá v 
mnoha zemích po celém světě.

V ČR zejména databáze:
• Báze národních autorit
• Terminologická databáze knihovnictví a informační vědy
• Méně také další databáze – Bibliografie dějin českých zemí, Provenio, 

Česká národní bibliografie, Centrální adresář knihoven
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knihovny

Propojování položek ve Wikidatech s národními knihovnami probíhá v 
mnoha zemích po celém světě.

V ČR zejména databáze:
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Napojování národních autorit na 
Wikidata

Obecně platí, že 1 záznam na Wikidata = 1 (či více) záznamů v Bázi autorit

Jak Wikidata s autoritami propojujeme:

• Pomocí odkazů na Wikipedii/Wikidata, uvedených v národních autoritách
• Na základě shody jména a přesných dat narození/úmrtí apod.
• Prostřednictvím třetích identifikátorů (ISNI, ORCID, VIAF)
• Manuálním párováním na naší straně – nové autoritní záznamy procházíme 

každý týden: 
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Czech_Republic/New_aut
horities

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Czech_Republic/New_authorities
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Czech_Republic/New_authorities


K dnešku: 460 147 propojení
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Součástí světa Wikidat mohou být i knihovny
Propojení pomocí identifikátorů



Součástí světa Wikidat mohou být i knihovny
Propojení pomocí identifikátorů

Identifikátory na 
straně autorit

Několik desítek tisíc 
propojení



Součástí světa Wikidat mohou být i knihovny
Propojení pomocí identifikátorů

Identifikátory na 
straně Wikidat

458 000 propojení s 
Autoritami



Skrze Wikidata 
odkazujeme i na 
další databáze – 
ORCID, ISNI, AbART 

Propojení pomocí identifikátorů
K čemu to je?
1. Kontrola kvality databáze, hledání duplicit
2. Datová analýza databáze a vizualizace dat
3. Kombinování dat s daty na Wikidatech 
4. Možnost z databáze odkazovat na jiné
       databáze 



NK-link – most přes Wikidata do cílových 
databází

https://nklink.toolforge.org/



NK-link – most přes Wikidata do cílových databází
Možné rozšířit o další odkazy...



NK-link – most přes Wikidata do cílových databází
Nabízí se využití i v dalších databázích

NTK



NK-link – most přes Wikidata do cílových databází
Nabízí se využití i v dalších databázích



Databáze, které jsou propojené skrze 
Wikidata s Bází národních autorit ... 

Převažují mezinárodní bibliografické 
báze

NK-link – most přes Wikidata do cílových 
databází



České databáze propojené skrze 
identifikátor Národních autorit

NK-link – most přes Wikidata do cílových 
databází

UUID Bibliografie dějin Českých zemí 26.23

identifikátor osoby v ČSFD 21.62

abART ID osoby 17.92

Biografický slovník českých zemí ID 7.74

identifikátor osoby ve virtuální studovně IDU 7.01

UUID Provenio 6.6

SVKKL AUT ID 5.06

ID osoby v databázi Filmový přehled 1.72

ID autora v databazeknih.cz 1.17

ID osoby v Encyklopedii dějin města Brna 1.06

ID studenta pražských univerzit 1882–1945 0.6

ID osoby v databázi české Poslanecké sněmovny 0.48

identifikátor Památníku Terezín 0.43

ID v Českém hudebním slovníku osob a institucí 0.43

testovací externí identifikátor 0.33

Holocaust.cz ID osoby 0.27

identifikátor OsobnostiRegionů 0.2

Česká divadelní encyklopedie ID 0.19

ID osoby v Encyklopedii dějin města Plzeň 0.17

identifikátor architekta na serveru prazdnedomy.cz 0.14

ID Paměti národa 0.1
ID v databázi vězňů v Osvětimi 0.07
ID hráče v ČMFS 0.06
Legie 100 ID legionáře 0.06
ID sportovce podle ČOV 0.05
Encyklopedie dějin města Ostrava ID osoby 0.05
identifikátor Provenio 0.04
CBDB.cz ID autora 0.04
vedidk ID 0.03

Slovník českých nakladatelství 1848–1949 ID osoby 0.03
Tschechische Theaterenzyklopädie ID 0.03
ID v Encyklopedii Českých Budějovic 0.03
CBDB.cz ID knihy 0.01
Fotbal iDNES ID 0.01
číslo osoby na Masarykově univerzitě 0.01
ID Křížky a vetřelci 0.01



Propojení pomocí identifikátorů
Chybná propojení

Chyby na straně Národních autorit Chyby na straně Wikidat

Detekujeme i automaticky – např:
• Totožné ID ve více položkách
• Položka neodpovídá typu autority 

(personální ID v korporativní 
autoritě atd)

Hlašte na e-mail:
wikidata@wikimedia.cz

Nebo dle domluvy s oddělením 
autorit...



Wikidatisté hlásí chyby Národní knihovně

https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Wikidata/Nahl%C3%A1%C5%A1en%C3%A9_duplicity_autoritn%C3
%ADch_z%C3%A1znam%C5%AF

https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Wikidata/Nahl%C3%A1%C5%A1en%C3%A9_duplicity_autoritn%C3%ADch_z%C3%A1znam%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Wikidata/Nahl%C3%A1%C5%A1en%C3%A9_duplicity_autoritn%C3%ADch_z%C3%A1znam%C5%AF


Wikidatisté hlásí chyby Národní knihovně

https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Wikidata/Ned%C3%A1vn%C3%A1_%C3%BAmrt%C3%AD/NK%C4%8CR

https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Wikidata/Ned%C3%A1vn%C3%A1_%C3%BAmrt%C3%AD/NK%C4%8CR


Wikidatisté hlásí chyby Národní knihovně

Další zajímavé odkazy na analýzy:

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Czech_Republic/Strategick%C3%A9_spolupr%C3%A1ce/N%C3
%A1rodn%C3%AD_knihovna_%C4%8CR/NK/Validace_dat

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Czech_Republic/Strategick%C3%A9_spolupr%C3%A1ce/N%C3%A1rodn%C3%AD_knihovna_%C4%8CR/NK/Validace_dat
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Czech_Republic/Strategick%C3%A9_spolupr%C3%A1ce/N%C3%A1rodn%C3%AD_knihovna_%C4%8CR/NK/Validace_dat


• Často kladené dotazy českých institucí: http://databaze.wikimedia.cz
• E-mail: wikidata@wikimedia.cz
• Facebooková skupina: „Wikidata CS“

• Pro hlubší zájemce: Skupina „Wikidata + GLAM“

Kde se můžete dozvědět více?

http://databaze.wikimedia.cz/
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