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…je složka expertních systémů uchovávající znalosti odborníků, 
postupy a návody na řešení nejrůznějších problémů. Pojem 
„znalosti“ v sobě kombinuje vědomosti a dovednosti. Znalostní 
báze nejsou jen skladištěm informací (tedy faktů, čísel, dat), ale 
uchovávají a prezentují tyto informace  ověřené praxí a dané 
do širších souvislostí odborníky.
(volně dle Wikipedie)

Definice: Znalostní báze…



Partneři projektu Adaptace sídel na změnu klimatu zodpovědní za přípravu ZB

CzechGlobe - Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
Agentura Koniklec, o. p. s.

Sdělení:

Chceme zpřístupnit lidem z obcí, kteří plánují a rozhodují 
často s minimální oporou v odborném zázemí, znalosti a 
zkušenosti potřebné pro pochopení problematiky změny 
klimatu, souvisejících hrozeb a adaptace na ně. Také 
vytváříme prostor, kam budou moci další odborníci 
přispívat vlastním obsahem.



Proč vznikla Znalostní báze pro Adaptaci sídel

Pro shromáždění relevantních pramenů na jednom místě

Kvůli propojení s „Asistentem“ pro cestu k adaptaci

Pro odbornou podporu týmu i měst

Pro větší zapojení uživatelů



Znalostní báze je součástí webu adaptacesidel.cz
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Hlavní strana znalostní báze

5 posledních 
záznamů

Fulltext Typ Klíč



Hledání ve znalostní bázi

Dle typu dokumentu

1 nebo více typů

Vyhledané dokumenty



Hledání ve znalostní bázi

Dle klíče

Vyhledané dokumenty

1 nebo více klíčů



Příklady pramenů

Mapová díla a data, online služby 
Mapy zranitelnosti toků vysycháním
Portál Intersucho
Digitální povodňový plán ČR
Informace o stavu hladin vodních nádrží
Průvodce pro zjištění nebezpečí výskytu povodně

Výsledky výzkumu
Aktualizace odhadu hydrologických dopadů klimatické změny na 
povodích ČR
Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících 
se změnou klimatu v ČR

… a další
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Proč přispívat do znalostní báze?

Zpřístupníte výsledky svých projektů ostatním

Sdílíte zkušenosti a dobrou praxi s ostatními

Příspěvky jiných pomohou vám, vaše zase někomu jinému

Jak přispívat do znalostní báze
Zaregistrujte se na www.adaptacesidel.cz a požádejte o roli Editora ZB

Obdržíte od nás manuál Editora ZB a můžete začít přispívat

K dispozici je vám i naše technická podpora

Je to snadné ….

http://www.adaptacesidel.cz/


Přidávání záznamů do znalostní báze

Název dokumentu

Typ dokumentu

Tem. klíče
Jazyk

Anotace a dokument ke stažení

Lze vkládat:
- Formátovaný text
- Tabulky
- Obrázky
- Videa



Autorizace záznamu



Znalostní báze v číslech

Druh Počet dokumentů

Neperiodická publikace 19

WWW stránka 17

Periodika / časopisy 13

Související dokumenty 13

Konference 9

Výsledky výzkumu 6

Materiál pro vzdělávání a osvětu 3

Organizace a kontakty 2

Data a datové sady 1

Legislativní dokument 1

On-line služba (klient – server) 1



Není snadné v krátkém čase vytvořit podrobně 

strukturovaný soubor skutečně využitelných dokumentů.

Znalostní bázi nelze nahradit bežnými vyhledávači.

Malá zkušenost s adaptací na změnu klimatu na místní 

úrovni v ČR je příčinou i důsledkem nedostatku zdrojů v ČJ.   

Je obtížné rozhodovat o relevanci každého pramene pro 

místní podmínky.

ZB je perspektivní projekt do budoucna, musí o ní pečovat 

odborný tým.

Shrnutí



Děkujeme za pozornost

Nositel projektu Partneři projektu

Projekt Adaptace sídel na změnu klimatu 
je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska 


