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Datová sada: Seznam čestných občanů

Datová sada: Seznam čestných občanů
Seznam čestných občanů města, rok udělení ceny, oblast a zdůvodnění udělení ceny.

Datová schémata
Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a
upravit dle vlastních potřeb.
Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)
Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)

Dokumentace datového schématu pro formát CSV
Název atributu Datový typ atributu Popis atributu
Jméno čestného občana. (V případě neudělení souhlasu se
clovek
Řetězec
zveřejněním údajů nechat prázdné).
rok_udeleni
Celé číslo
Rok udělení ceny.
odborna_profese Řetězec
Odborná profese čestného občana.
zduvodneni
Řetězec
Zdůvodnění, proč byla cena udělena.
oblast_udelení Řetězec
Oblast udělení ceny - kultura, sport, pedagogika, umění.

Předpřipravená metadata
Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do
vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Metadata datové sady
Metadata datové sady
Povinný atribut Název atributu
Ano
Název datové sady
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne

Hodnota atributu
Seznam čestných občanů
Seznam čestných občanů města,
Popis datové sady
rok udělení ceny, oblast a
zdůvodnění udělení ceny.
Poskytovatel dat
NA
Periodicita aktualizace
ročně
Související geograﬁcké území - Typ dle RÚIAN NA
Související geograﬁcké území - Kód dle RÚIAN 1
Klíčová slova
občan; ocenění
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Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
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Jméno kurátora
Email kurátora
Odkaz na dokumentaci datové sady
Klasiﬁkace dle EUROVOC
Dotčené časové období od
Dotčené časové období do

NA
NA
NA
2831
NA
NA

Metadata distribuce datové sady
Metadata distribuce
Povinný atribut Název atributu
Hodnota atributu
Ano
Odkaz na datový zdroj
NA
Ano
Formát dat (MIME type)
text/csv
Ano
Odkaz na podmínky použití
NA
Ne
Odkaz na strojem čitelné schéma
NA
Ne
Typ souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schéma text/csv
Ne
Název datového zdroje
NA
Ne
Platnost od
NA
Ne
Platnost do
NA
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