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Úvod 

Dokument má za cíl zajistit popis další konsolidace a kompletace nástroje datové podpory 

a základny pro analytické služby DAFOS jako jednoho z nástrojů k řízení programů, zpracování 

analýz a evaluací programů a dopadů programů. Dokument se skládá ze tří částí - obecný text 

o systémech DAFOS a STARFOS, dokumentace API backendu STARFOS a dokumentace 

frontendu STARFOS. 

Co je DAFOS a STARFOS 

DAFOS obecně 

DAFOS je datový sklad vyvíjený TA ČR, ve kterém jsou uskladněna data z prostředí aplikovaného 

výzkumu, který vznikl primárně pro potřeby podpory analytiků a hodnotitelů výzkumných projektů, 

žádajících o státní podporu. Tento datový sklad poskytuje tato data k dispozici přímo uživatelům 

(ať již v hrubé, pročištěné nebo provázané podobě) nebo skrze API jako datový podklad pro jiné 

aplikace. 

 

Cílem datového skladu DAFOS je mít jedno místo, kde jsou průběžně importována data z různých 

zdrojů, jako například Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, informace 

o soutěžích TA ČR nebo data o patentech. V procesu importování jsou tato data čištěna 

a případně provázána napříč zdroji. 

 

STARFOS obecně 

STARFOS je webová aplikace vycházející z dat ve skladu DAFOS, který umožňuje interaktivní 

práci s různými datovými sadami dostupnými ve skladu DAFOS. Cílem je zde poskytnou 

schopnost fulltextového vyhledávání a filtrování nad různými aspekty konkrétních prvků datových 

sad a následně jejich interaktivní prezentaci uživateli. Aplikace je dostupná na adrese 

starfos.tacr.cz. 

 

STARFOS se skládá logicky ze dvou separátních částí, backend (zahrnující serverovou část 

včetně interakce se skladem DAFOS) a frontend (webová aplikace). Backend STARFOSu je 

integrovaný do datového skladu DAFOS. Frontend komunikuje s backendem skrze REST API. 

 

 

 

 

 

http://starfos.tacr.cz/


5 

DAFOS/STARFOS backend 

Datový sklad DAFOS a backend aplikace STARFOS se skládají z komponent zobrazených na 

následujícím schématu: 

 

Django aplikace DAFOS/STARFOS backend 

Jádrem logiky datového skladu DAFOS a backendu aplikace STARFOS je aplikace napsaná 

v jazyce Python 3 jako Django 2 UWSGI aplikace. Obsahuje logiku popisující způsob uložení dat 

v databázi, import z API poskytovatelů dat, jejich prezentaci skrze Django admin systém, 

komunikaci s ostatními částmi systému a poskytuje API por STARFOS frontend. 

 

Aplikace se skládá z několika logických celků odpovídajících jednotlivým datovým sadám a je do 

budoucna připravena na rozšíření o další datové sady. 

 

Momentálně jsou v datovém skladu DAFOS připraveny datové sady na subjekty, programy, 

projekty, výsledky veřejné soutěže a řešitele z Informačního systému výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací. Dále jsou připravovány datové sady pro informace o patentech. 
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Databázový server 

Datový sklad DAFOS používá pro uskladnění dat relační databázový systém PostgreSQL. 

SOLR 

Platforma pro vyhledávání v textu, používaná jako podklad pro STARFOS backend. Umožňuje 

fulltextové a fasetové vyhledávání s širokou řadou funkcionalit, které jsou dány uživateli 

k dispozici skrze STARFOS frontend a backend. 

Shluková analýza 

Dále je součástí DAFOSu také systém na tvorbu a práci se shlukovou analýzou. Původně byl 

vyvinut za účelem detekce duplicit a hledání struktury mezi většími sadami dokumentů. 

V současné době je tento systém připravený k použití ale v momentální struktuře aplikace 

STARFOS pro něj zatím nebylo vhodné využití. 

 

STARFOS 

Primární schopnost webové aplikace STARFOS je hledání nad datovými sadami v datovém 

skladu Dafos. 

 
 

Webová aplikace umožňuje fulltextové fasetové vyhledávání nad dostupnými datovými sadami 

ve dvou jazycích, češtině a angličtině. V aktuální formě jde primárně o vyhledávání nad projekty, 

výsledky a subjekty z  Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Dále 

jsou uživatelům k dispozici nástroje pro export a sdílení provedených dotazů a podrobné 
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informace o konkrétních datech včetně přehledových grafů, tabulek, vizualizací a map. Vše je 

podrobně konfigurovatelné pro každou datovou sadu zvlášť. Níže je část přehledové stránky 

s informacemi o projektu. 

 
 

Exporty 

Webová aplikace STARFOS umožňuje jejím uživatelům si stáhnout výstup jejich dotazu ve 

formátu xlsx nebo csv s možností volby konkrétních hodnot.  Z výkonnostních důvodů je export 

limitován na dotazy obsahující méně než 20000 položek. 

Druhy fasetů 

Pro fasetové vyhledávání je připraveno několik druhů faset. Jedná se například o následující: 

● Histogram  

○ Histogram facet se používá pro číselné atributy. 

Místo klasického výčtu možností pod sebou s 

checkboxy a facet county v závorce je použitý 

histogram a dva slidery. 

○ například pro rok řešení projektu 

● Vyhledávání s našeptávačem  

○ Používá se v případech kde je počet 

možností příliš velký aby šlo data přehledně 

zobrazit (např. 7000 subjektů).  

○ Například pro výběr řešitele nebo subjektu 

účastníka 

● Číselníkový výběr 

○ klasické facety s předem daným a obvykle 

relativně malým počtem možností  

○ Například pro filtrování subjektů podle NACE 
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#TAČRvDatech 

Součástí webové aplikace STARFOS je také projekt #TAČRvDatech. Cílem tohoto projektu je 

jednoduchá a zábavná prezentace informací o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, kterou 

poskytuje Technologická agentura ČR.  
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Starfos 

dokumentace frontend 
 

Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity 

 29. 11. 2019 

Úvodní informace 

Dokument má za cíl zajistit strukturovanou dokumentaci kódu frontend části aplikace Starfos. 

Dokumentace je dělena do více částí. Je zachycena struktura projektu, napojenost na backend 

API a závislost na knihovnách třetích stran. Dále je popsán způsob nasazení projektu do 

vývojového i produkčního prostředí. 

 

Vývoj Starfos frontend zabezpečuje Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy 

univerzity (IBA) ve spolupráci s Technologickou agenturou České republiky (TA ČR). 

 

Kontaktní bod: iba@iba.muni.cz 

 

Dokumentaci vypracoval: Mgr. Matěj Karolyi (programátor, IBA Webstudio), Zdeněk Loula 

(programátor, IBA Webstudio) 

 

Dokumentaci aktuální ke dni:  29. 11. 2019  

mailto:iba@iba.muni.cz
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Umístění projektu 

Projekt je spravován skrze platformu Git, kde probíhá verzování jednotlivých vývojových fází. 

Sdílený repozitář je umístěný na platformě Bitbucket, kam mají přístup zaměstnanci IBA i TA 

ČR, kteří se na vývoji podílejí. 

 

Odkaz na repozitář: https://bitbucket.org/tacr/starfos/src/master/ 

 

Aktuálně je projekt v Git repozitáři upravován v těchto větvích: 

- master – větev shodná s produkcí 

- devel – větev určená k integraci vyvíjených komponent a funkcí 

- dev – větev určená k integraci vyvíjených komponent a funkcí (historická) 

- prod_tmp – dočasná větev pro opravu produkční instance 

Aktuální přehled větví je k dispozici zde: https://bitbucket.org/tacr/starfos/branches/ 

 

K projektu je také přidružen systém pro správu úkolů. Skrze tento systém probíhá i zadávání 

balíků práce v měsíčních cyklech. Je dostupný zde: https://bitbucket.org/tacr/starfos/issues 

Konvence zpráv 

Samotné zprávy pro commity do projektu mají nyní následující strukturu: 

1. Kód tasku v interním úkolovacím systému IBA 

2. Typ úkonu v hranatých závorkách 

○ [BUGFIX] - oprava chyby 

○ [FEATURE] - nová funkcionalita 

○ [REFACTOR] - refactoring kódu 

○ [ENHANCEMENT] - vylepšení funkcionality při zachování směru stávajícího 

chování 

○ [CHANGE] - upravení funkcionality, aby se chovala jiným způsobem než bylo 

původně specifikováno 

○ [UPDATE] - aktualizace závislostí 

3. zbytek zprávy v angličtině, kde je specifikován konkrétní úkon 

 

Dále se uvažuje o přidání dalšího bodu mezi 1. a 2. bod. Zde by se nacházel kód tasku v 

Bitbucket. Například #42. 

Struktura projektu 

Zdrojové soubory jsou uloženy v Git repozitáři. Jsou uloženy pouze soubory, které nejsou 

dynamicky generovány. Dynamicky generované soubory, jako knihovny nebo kompilované 

soubory, tedy nejsou standardně v adresářové struktuře přítomny. Dynamické soubory jsou dále 

popsány v kapitolách Závislosti na knihovny třetích stran a Proces nasazení. 

 

https://bitbucket.org/tacr/starfos/src/master/
https://bitbucket.org/tacr/starfos/branches/
https://bitbucket.org/tacr/starfos/issues
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Projekt má následující adresářovou a dokumentovou strukturu: 

  

tacr-starfos-frontend/ 

  ├─ assets/ 

  │  ├─ extras/ 

  │  ├─ fonts/ 

  │  ├─ images/ 

  │  ├─ js/ 

  │  ├─ scss/ 

  │  ├─ templates/ 

  │  └─ translations/ 

  ├─ gulp 

  │  └─ ... 

  └─ tests/ 

      └─ ... 

 

Jednotlivé složky poté obsahují: 

● assets: Hlavní složka dodávaného produktu obsahující hlubší strukturu. Vše ze složky 

assets je zpracováváno nástrojem Gulp, následné zpracované soubory ukládá do složky 

/dist, kde se nachází zpracované soubory. Adresáře jsou logicky děleny dle druhů 

souborů: 

○ extras: Zdrojové soubory blíže nespecifikované a doplňující. 

○ fonts: Zdroje písem použitých ve Starfos.  

■ Použitý font: https://fonts.google.com/specimen/Fira+Sans / 

https://github.com/mozilla/Fira 

○ images: Obrázky a ikony v různých souborových formátech. 

■ S ikonami se pracuje různými způsoby. Pro většinu ikon je však zvolen 

způsob "svg sprite", kdy se z SVG souborů jednotlivých ikon vytvoří 

jeden. Pro použití se poté používá <use> element. Výsledný SVG sprite 

se nachází v assets/templates/partials/icons.twig. SVG sprite lze 

generovat například pomocí externího nástroje https://icomoon.io/app/, do 

kterého lze i zpětně naimportovat zdroje ikon ve formátu JSON 

(assets/images/icons.json). Ikony nejsou generované pomocí gulp tasku v 

dev-stacku (více v sekci Proces nasazení). 

○ js: Javascriptové soubory. Soubor app.js je psán a kompilován v syntaxi ES6. 

○ scss: Soubory kaskádových stylů. Všechny třídy psány v namingu podle BEM 

(https://en.bem.info/methodology/naming-convention/) konvence a architektura 

vychází ze SMACSS (http://smacss.com/). 

○ templates: Šablony obecných částí Starfos i konkrétních obrazovek. Formát 

šablon - .twig. 

○ translations: Překladové soubory. 

● gulp: Scripty pro program Gulp. Tyto skripty zajišťují různé automatizované operace jak 

během vývoje, tak i během procesu nasazování. 

● tests: Složka s testy. 

https://fonts.google.com/specimen/Fira+Sans
https://github.com/mozilla/Fira
https://icomoon.io/app/
https://en.bem.info/methodology/naming-convention/
http://smacss.com/
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Během procesu nasazení se struktura obohacuje o další adresáře a u běžícího projektu vypadá 

následovně: 

tacr-starfos-frontend/ 

  ├─ assets/ 

  │  ├─ extras/ 

  │  ├─ fonts/ 

  │  ├─ images/ 

  │  ├─ js/ 

  │  ├─ scss/ 

  │  ├─ templates/ 

  │  └─ translations/ 

  ├─ dist/ 

  ├─ gulp 

  │  └─ … 

  ├─ node_modules 

  │  └─ … 

  ├─ tests/ 

  │   └─ … 

  └─ vendor/ 

       └─ … 

 

Dodatečné složky jsou poté: 

● dist: složka s kompilovanými soubory pro běh Starfos přístupná z internetu 

● node_modules: závoslosti pro frontend 

● vendor: závislosti pro vývoj a testování 

V kořenovém adresáři se dále nacházejí stěžejní konfigurační soubory: 

● composer.json, composer.lock, codeception.yml: Konfigurace závislostí pro vývoj a 

testování. 

● config.json: Konfigurace projektu z pohledu umístění jednotlivých komponent a 

zdrojových souborů. 

● package.json, package-lock.json, yarn.lock: Konfigurace závislostí pro frontend. 

● README.md: Vysvětlení pro vývojáře, jak s projektem nakládat při jeho zprovoznění. 

Závislosti na knihovny třetích stran 

Frontend 

Seznam primárních závislostí je definován v souboru /package.json. Zafixované verze 

knihoven jsou poté definovány souborem /yarn.lock.  

 

Jedná se o následující knihovny pro produkční běh aplikace: 

    "babel-cli": "^6.26.0", 
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    "babel-core": "^6.26.3", 

    "babel-preset-es2015": "^6.24.1", 

    "cytoscape": "^3.9.1", 

    "d3": "^3.5.5", 

    "datatables.net-buttons-zf": "^1.5.6", 

    "datatables.net-fixedcolumns": "^3.2.6", 

    "datatables.net-zf": "^1.10.19", 

    "foundation-sites": "~6.4.0", 

    "gulp-babel": "^7.0.1", 

    "jquery": ">=3.0.0", 

    "jszip": "^3.2.1", 

    "leaflet": "^1.3.3", 

    "nvd3": "^1.8.6", 

    "pdfmake": "^0.1.57", 

    "postcss-easing-gradients": "^3.0.1", 

    "save-svg-as-png": "^1.4.14", 

    "select2": "^4.0.6-rc.1", 

    "simplebar": "^2.6.1", 

    "svg4everybody": "^2.1.9", 

    "tippy.js": "^2.5.2", 

    "vanilla-lazyload": "10.19.0", 

    "what-input": "^4.1.3" 

 

Dodatečná sada knihoven pro vývoj je poté následující: 

 

    "autoprefixer": "^7.1.2", 

    "browser-sync": "^2.18.13", 

    "bs-html-injector": "^3.0.3", 

    "cssnano": "^3.10.0", 

    "del": "^3.0.0", 

    "gulp": "^3.9.1", 

    "gulp-concat": "^2.6.1", 

    "gulp-filenames": "^4.0.1", 

    "gulp-imagemin": "^3.4.0", 

    "gulp-load-plugins": "^1.5.0", 

    "gulp-postcss": "^7.0.0", 

    "gulp-rename": "^1.4.0", 

    "gulp-sass": "^3.1.0", 

    "gulp-sourcemaps": "^2.6.0", 

    "gulp-svgmin": "^1.2.4", 

    "gulp-svgo": "^1.1.1", 

    "gulp-twig": "^0.7.0", 

    "gulp-uglify": "^3.0.0", 

    "gulp-util": "^3.0.8", 
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    "postcss-flexbox": "^1.0.2", 

    "postcss-inline-svg": "^3.0.0", 

    "postcss-minify-selectors": "^2.1.1", 

    "postcss-nesting": "^4.0.1", 

    "postcss-pxtorem": "^4.0.1", 

    "require-dir": "^0.3.2", 

    "run-sequence": "^2.0.0" 

Backend a testování 

Seznam primárních závislostí je definován v souboru /composer.json. Zafixované verze 

knihoven jsou poté definovány souborem /composer.lock.  

 

Jedná se o následující knihovny: 

 

"codeception/codeception": "^2.5" 

Obrazovky aplikace 

Následuje soupis obrazovek aplikace Starfos společně s referencemi na poskytnuté API, které 

se v rámci obrazovek využívají. 

Homepage 

● Funkcionalita 

○ Hlavní strana celého portálu se základními informace a možností traverzace na: 

■ Novinky 

■ Vyhledávání 

■ TAČR v datech (vybrané infografiky i galerii) 

● Šablona 

○ /assets/templates/index.twig 

● API Endpoints 

○ Collections 

○ News list 

○ /api/infogram/{lang}/infographics/frontpage/ 

Novinka 

● Funkcionalita 

○ Výpis novinky, která může být dynamicky přidána 

● Šablona 

○ /assets/templates/news.twig 

● API Endpoints 
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○ News detail 

Vlastní chybové stránky 

● Funkcionalita 

○ Stránka sloužící pro vypsání chyby určitého typu. 

● Šablona 

○ /assets/templates/403.twig 

○ /assets/templates/404.twig 

○ /assets/templates/500.twig 

Vyhledávání 

● Funkcionalita 

○ Vyhledávání v kolekcích (full-text) 

○ Filtrace výsledků 

○ Export a sdílení vyhledávání 

● Šablona 

○ /assets/templates/search.twig 

● API Endpoints 

○ Collections 

○ Search 

○ Saved query 

○ Export settings 

○ Search export 

○ Facet settings 

○ Facet autocomplete 

Detaily kolekcí 

Jednotlivé detaily jsou závislé na počtu kolekcí. Nyní je pravidlem, že každá kolekce ve 

vyhledávání má pro své položky separátní detail. 

Projekty 

● Funkcionalita 

○ Výpis detailních informací o projektech podpořených z veřejných zakázek 

○ Možnost sdílení detailu 

○ Karty detailu 

■ Základní informace 

■ Finance 

■ Účastníci 

■ Výsledky 

■ Podobné projekty 
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● Šablona 

○ /assets/templates/detail.twig 

● API Endpoints 

○ Project detail 

○ Export settings 

○ Search export 

○ Search 

RIV výsledky 

● Funkcionalita 

○ Výpis detailních informací o publikačních výsledcích v RIV spadajících do 

různých projektů 

○ Možnost sdílení detailu 

○ Karty detailu 

■ Základní informace 

■ Tvůrci 

■ Projekty 

■ Výskyty 

■ Podobné výsledky 

● Šablona 

○ /assets/templates/detail-riv.twig 

● API Endpoints 

○ Result detail 

○ Export settings 

○ Search export 

○ Search 

Subjekty 

● Funkcionalita 

○ Výpis detailních informací o subjektech v databázi 

○ Možnost sdílení detailu 

○ Karty detailu 

■ Základní informace 

■ Organizační jednotky (doplňující karta) 

■ Finance 

■ Projekty 

■ Výsledky 

■ Siť spolupráce 

● Šablona 

○ /assets/templates/detail-organization.twig 

● API Endpoints 

○ Organization detail 

○ Export settings 
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○ Search export 

○ Search 

○ /api/starfos/isvav_organization/relationship_graph 

TAČR v datech 

Prezentace infografik souvisejících s aktivitami TA ČR. 

Galerie 

● Funkcionalita 

○ Výpis náhledových karet zveřejněných infografik rozdělených do kategorií 

● Šablona 

○ /assets/templates/tacrvdatech-gallery.twig 

● API Endpoints 

○ /api/infogram/{lang}/sections/ 

Detail infografiky 

● Funkcionalita 

○ Výpis detailu infografiky 

○ Možnost sdílení infografiky 

○ Možnost traverzace mezi infografikami 

● Šablona 

○ /assets/templates/tacrvdatech-detail.twig 

Proces nasazení 

Tato část dokumentace slouží zejména programátorům, kteří zajišťují integraci frontend do 

prostředí běžící aplikace Starfos. 

Vývojové prostředí 

Projekt je jednoduchý Dev-stack pro kompilování všech assetů pomocí Gulpu a šablon psaných 

v Twigu do HTML. 

Instalace gulp a závislostí 

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash - 

sudo apt-get install -y nodejs 

npm install gulp 

yarn 

 

https://twig.symfony.com/
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Je důležité, aby se neinstalovala verze 4+, která se pravděpodobně nainstaluje po zadání npm 

install gulp. Syntaxe gulp tasků ve verzi 3, kterou je použita, není kompatibilní s verzí 4, je tedy 

nutné zůstat na verzi 3. Pro konkrétní nainstalování verze 3 lze využít modifikaci příkazu, který 

vychází z dokumentace Gulp. 

Zajištěné funkce vývojového prostředí 

● Kompilování SCSS stylů, twig šablon do HTML 

● Optimalizace obrázků, svg, stylů a javascriptu 

● PostCSS => optimalizace pro starší prohlížeče 

● Server, live refresh 

Proces nasazení dle různých prostředí 

Instalace závislostí 

Pro úplnou funkčnost devstacku je nutné mít nainstalovaný správce závislostí Yarn. 

 

yarn 

Vývojové prostředí 

Build 

Kompiluje šablony psané v Twigu do HTML souborů, styly (obsahují sourcemaps), fonty, 

obrázky. Vhodné pro vývoj. 

 

gulp build 

 

Serve 

Kompiluje šablony, javascripty, styly (obsahují sourcemaps) a spouští server pomocí 

Browsersync. Vhodné pro vývoj. 

 

gulp serve 

Produkční prostředí 

Production 

Kompiluje šablony, kopíruje favicony, minifikované a optimalizuje styly, javascripty a obrázky. 

Vhodné pro produkční sestavení. 

 

gulp production 

https://yarnpkg.com/lang/en/
https://browsersync.io/
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Grafické návrhy obrazovek 
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Chyba 404 
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Detail projektu 
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Homepage (v1) 
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Homepage s rozšířeným vyhledáváním (v1) 
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Vyhledávání 
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Vyhledávání - filtry na mobilních zařízeních 
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Vyhledávání - výsledky na mobilních zařízeních 
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Homepage (v2) 
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TAČR v datech - detail inforgrafiky 
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TAČR v datech – galerie 
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TAČR v datech - galerie (scroll) 
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DAFOS/STARFOS API dokumentace 

Endpoints 

Collections GET 
/api/starfos/collections/{language} 

Seznam dostupných kolekcí. 
Obsahuje id pro použití v ostatních 
endpointech a další info pro 
vykreslení search stránky. 

Search POST /api/starfos/search Hlavní funkcionalita vyhledávání. 
Umožňuje výběr jazyka en/cs, 
filtrování, … Vrací seznam výsledků 
včetně highlightingu a facet county. 

Saved query GET 
/api/starfos/search/{query_code} 

Vrátí uložený dotaz. Výstup tohto 
endpointu je přímo použitelný jako 
body v POST Search. 

Export 
settings 

GET 
/api/starfos/settings/{collection}/exp
ort/{language} 

Seznam dostupných sloupců pro 
export (‘columns’ pro Search export 
endpoint). 

Search export POST /api/starfos/export 
 

Export výsledků existujícího dotazu 
do csv nebo xlsx. 

Abstract detail GET Definice společného chování pro 
endpointy detail.  

Project detail GET /api/starfos/isvav_project Data pro zobrazení detailu projektu. 

Result detail GET /api/starfos/isvav_result Data pro zobrazení detailu RIV 
výsledku. 

Organization 
detail 

GET 
/api/starfos/isvav_organization 

Data pro zobrazení detailu 
subjektu. 

Facet 
autocomplete 

GET 
/api/starfos/facet_autocomplete/{fa
cet_name}/{language} 

Našeptávání pro autocomplete 
facety. 

News list GET /api/starfos/news/{language} Seznam zpráv. 

News detail GET 
/api/starfos/news/{id}/{language} 

Detail zprávy. 
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Collections 

GET /api/starfos/collections/{language} 

Parametry 

Název Typ Default Popis 

{language}* ‘en’ nebo ‘cs’  Jazyk výstupu 

Výstup 

{ 

'collections':   # seznam kolekcí v pořadí zleva doprava 

[ 

{ 

 ‘name’: string,  # název pro použití v ostatních endpointech 

'display_name': string,  # label pro zobrazení 

'search_results_settings':  

{ 

'info_labels':  # pro použití v hláške o počtu search results napr. 

“Nalezeny 3 {two_to_four} ...” 

{ 

‘found’: {  # Nalezeny, nalezena, ... 

'five_or_more': string, 

'two_to_four': string, 

'one': string 

}, 

‘entity’: {  # projekty, osoba, ... 

'five_or_more': string, 

'two_to_four': string, 

'one': string 

} 

} 

} 

‘ordering_settings’: 

{ 

 ‘available_fields’:  # fieldy, pro které je povolené řazení v pořadí 

pro zobrazení v dropdownu 

 [ 

  { 

   ‘field_code’: string, # pro použití v parametru 

ordering_field  v Search 
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   ‘field_label’: string,  # pro zobrazení v dropdownu 

  } 

 ], 

 ‘default_field_code’: string,  # výchozí řazení 

} 

}, 

... 

 ] 

} 

 

Search 

POST /api/starfos/search 

Parametry 

Název Typ Default Popis 

collection* string  Název kolekce. 

language_search* ‘en’ nebo ‘cs’  Jazyk pro vyhledávání. Určuje v 
kterých textových atributech 
projektu se má vyhledávat. 

language_ui* ‘en’ nebo ‘cs’  Jazyk rozhraní. 

text* string   

offset integer 0 Má stejný význam jako v SQL. 

limit integer 1..100 50  

ordering_field string ‘score’ Defaultní ordering je sestupně 
podle score (relevance). Místo 
toho je možné použít libovolný 
field projektu. 

ordering_asc boolean false  

get_score boolean false Zahrnout do odpovědi u každého 
projektu atribut “score” (číslo 
reprezentující relevanci 
dokumentu). 

get_facet_counts boolean false Zahrnout do odpovědi položku 
“facet_counts”. Ta obsahuje pro 
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jednotlivé facetovací fieldy 
slovníky s počty dokumentů se 
stejnou hodnotou v daném fieldu. 

filters JSON dict false Slovník vybraných možností filtrů 
(facetů) 
 
Popsáno v sekci Facets. 

 

Výstup 

{ 
‘meta’: 
{ 
 ‘text’: string, 
 ‘query_code’: string, 
 ‘num_found’: int, 
 ‘offset’: int, 
 ‘limit’: int, 

‘language_search’: ‘cs’|’en’, 
‘language_ui’: ‘cs’|’en’, 

}, 
‘results’:  

 [ 
  { 

  ‘heading’: string,  # nadpis výsledku (oříznout na 2 řádky) 
  ‘snippets’: string,  # fragmenty textu relevantní pro hledaný dotaz s 

highlightingem (tagy <em>) k zobrazení pod heading (3 řádky) 

  ‘info_bits’:  # k zobrazení pod snippets (1 řádek) s oddělovačem ‘|’ a 
tooltipy 

  [ 
{ 

 ‘value’: string|null,  # může obsahovat <strong> a <sub>, 

zobrazit ‘ - ‘ v případě null 

 ‘tooltip’: string 

} 

  ... 
  ], 

‘detail_url’: string,  # percent encoded kus url pro redirect na detail, napr. 
project/TA... 
 ‘score’: float  # pokud get_score je true 
} 

 ... 
], 
‘facet_counts’: 
{ 
 ‘facet1_name’: list(), # popsáno v sekci Facets 
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 ‘facet2_name’: list(), 
 ... 
} 

} 
 
 

Saved query 

GET /api/starfos/search/{query_code} 

 

Export settings 

GET /api/starfos/settings/{collection}/export/{language} 

Parametry 

 

Název Typ Default Popis 

{collection}* string  Název kolekce dokumentů, které 
export náleží. 

{language}* ‘en’ nebo ‘cs’  Jazyk výstupu 

Výstup 

{ 

‘meta’:  

{ 

  ‘collection’: string 

 }, 

 ‘available_columns’:  # Seřazený seznam dostupných sloupců 

 [ 

  { 

   ‘column_code’: string,  # Pro ‘columns’ v endpointu Search Export 

   ‘column_label’: string  # Pro zobrazení 

}, 

...   

 ], 
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 ‘limit’: integer,  # maximální počet nalezených dokumentů pro export (bude vynucen 

taky na backendu) 

 ‘over_limit_html’:  html,  # html pro zobrazení místo standard formuláře pro výběr 

sloupců 

} 

Search export 

POST /api/starfos/export 

Parametry 

Název Typ Default Popis 

query_code* string  Vygenerovaný kód uloženého 
dotazu, poskytovaný 
endpointem Search. 

format* string csvx csv nebo xlsx. 

limit int 0 Počet požadovaných řádků. 
Defaultně 0 = žádný limit. Limit 
použit v uloženém dotazu nemá 
žádný vliv na tento endpoint. 

columns JSON Array Všechny Seznam column_codes, které 
mají být zahrnuty v exportu. 

 

 

Facet settings 

GET /api/starfos/settings/{collection}/facets/{language} 

Parametry 

 

Název Typ Default Popis 

{collection}* string  Název kolekce dokumentů, které 
facety náleží. 

{language}* ‘en’ nebo ‘cs’  Určuje jazyk položek 
display_name a options. 
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Výstup 

{ 

 ‘meta’: 

 { 

  ‘collection’: string 

 } 

 ‘facets’: # definice jednotlivých facetů v pořadí v jakém mají být zobrazeny 

[ 

  

{ 

 ‘name’: string, # identifikátor facetu pro filtrování a facet county, v 

případě group facetu nemá speciální význam. Je ale zaručeno, že bude unikátní  

 ‘type’: ‘basic’|’autocomplete’|’histogram’|’group’, 

 ‘type_specific_settings’: dict(), # popsáno v sekci Facets 

 ‘display_name’: string, 

 ‘options’: array, # v případě type=’basic’, popsáno v sekci Facets 

 ‘grouped_facets’: [child_facet1, child_facet2, ...], # rekurzivní definice 

podřazených facetů pro zobrazení v pořadí zleva doprava (‘display_name’ v tomto 

případě slouží jako labely radio buttonů) 

  }, 

facet2, 

... 

] 

} 

 

 

Abstract detail 

GET 

Parametry (standardní GET parametry) - společné pro všechny 

detaily (aktuálně Project a Result detail) 

 

Název Typ Default Popis 

code* string  Percent encoded kód entity. 

language* ‘en’ nebo ‘cs’  Jazyk rozhraní. 

query_code string  Kód vrácený z GET Search. K 
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použití v případě přesměrování z 
Search results. V případě jeho 
použití budou relevantné fieldy 
highlightované (budou obsahovat 
tagy <em>) podle textu query 
uložené pod query_code. 

 

Výstup 

{ 

 ‘meta’:  

 { 

  ‘query_text’: string, # v případě že je parametr query_code 

  ‘query_language_search’: cs|en  # v případě že je parametr query_code 

 }, 

 ‘above_tabs’:  # pro vypsání nahoře ve všech tabech 

{ 

  ‘title’: string, 

  ‘subtitle’: string, 

‘description’: string 

}, 

 ‘tabs’:  # seznam tabů v pořadí jakém mají být zobrazeny, specificke pro jednotlivé 

detaily 

 [ 

  tab1, 

  tab2, 

  ... 

 ] 

} 

 

tab =  # obecná struktura tabu 

{ 

 ‘tab_count’: int|null,  # pokud není null, vypsat v závorce 

 ‘tab_label’: string,  # název tabu  

 ‘count_zero_label’: string|null,  # pokud tab_count=0, tab má být neaktivní a toto použito 

jako tooltip při najetí kurzorem na tab 

 ‘tab_content’: dict(),  # vlastní obsah tabu, specifický pro jednotlivé taby 

 ‘tab_type’: ‘listing’|null  # listing znamená, že se jedná o výpis nějaké entity, která má 

collection 

} 

 

tab[‘tab_content’] =  # pro tab_type listing 

{ 
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 ‘listing’: 

 { 

  ‘collection’: string,  # název odpovídající collection 

  ‘data’: [],  # vlastná data, stejná jako search_results pro collection  

  ‘query_code’: string,  # query_code pro collection, který odpovídá tomuto výpisu. 

K použití pro button s odkazem a exporty 

  ‘show_query_code’: bool  # příznak jestli button s odkazem na query_code 

zobrazit nebo ne - aktuálně je to true pokud je velikost data větší než 10 

 } 

} 

 

 

 

Project detail 

GET /api/starfos/isvav_project 

Parametry (standardní GET parametry) 

Žádne další parametry. 

Výstup 

tab1[‘tab_content’] =  # Základní informace 

{ 

 ‘picture_cards’: 

 { 

  ‘funding’:{‘card_values’: 

  { 

   ‘total_cost’: int, 

   ‘support’: int 

  }}, 

  ‘funder’:{‘card_values’: 

  { 

   ‘name’: string 

  }}, 

  ‘main_branch’:{‘card_values’: 

  { 

   ‘description’: string, 

   ‘code’: ‘A’|’B’|’C’|’D’|’E’|’F’|’G’|’I’|’J’|’K’|null  # null znamená, že projekt 

nemá data o oboru 

  }}, 
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  ‘dates’:{‘card_values’: 

  { 

   ‘solve_begin_date’: date, 

   ‘solve_end_date’: date 

  }} 

 }, 

 

 ‘text_card’: 

 { 

  {‘label’:string, ‘value’:string},  # klíčová slova 

  {‘label’:string, ‘value’:string}   # anotace 

} 

 

‘table_card’:  # dvojice label-value členěné do skupin 

[ 

 { 

‘group_heading’: string,  # nadpis skupiny 

‘group_fields’: 

 [ 

  {‘label’:string, ‘value’:string}, 

  ... 

 ] 

}, 

... 

] 

 

‘similar_card’: 

{ 

‘data’:  # seznam 10-20 podobných projektů, je identický jako položka ‘results’ v 

Search 

[ 

 project1, 

 ... 

]|null, 

‘missing_message’: string  # Zpráva pro zobrazení v kartě v případě, že data je 

null 

} 

} 

 

 

tab3[‘tab_content’] =  # Účastníci 

{ 

 ‘data’: 

 { 
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  ‘name’: string, 

  ‘role’: string, 

‘ico’: string|null, 

‘solvers’:  # řešitel projektu pod daným účastníkem, zobrazit jako fullname 

(vedidk) 

{ 

 ‘fullname’: string, 

 ‘vedidk’: string|null 

}|null, 

‘location_data’: 

{ 

 ‘region’: string|null, 

‘formatted_address’: string|null, 

‘latitude’: string|null,  # max 6 desetinných míst 

‘longitude’: string|null,  # max 6 desetinných míst 

}|null 

 } 

} 

 

tab4[‘tab_content’] = {} # Výsledky RIV  # listing 

 

tab5[‘tab_content’] = {‘data’: []} # Podobné projekty  # stejné jako Search results 

Result detail 

GET /api/starfos/isvav_result 

Parametry (standardní GET parametry) 

Žádne další parametry. 

 

Výstup 

tab1[‘tab_content’] =  # Základní informace 

{ 

 ‘picture_cards’: 

 { 

  ‘result_type’:{‘card_values’: 

  { 

   ‘code’: string,  # jedno velké písmeno ikonky 

   ‘lower_index’: string,  # pravý dolný index pro ikonku, malé a velké 

písmená, max 6. znaků 
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‘description’: string # text pod ikonku 

  }} 

  ‘main_branch’:{},  # stejné jako v Project Detail 

  ‘dates’:{‘card_values’: 

  { 

   ‘publication_year’: int 

  }}, 

 }, 

 

 ‘text_card’: 

 { 

  {‘label’:string, ‘value’:string},  # klíčová slova 

  {‘label’:string, ‘value’:string}   # popis výsledku 

}, 

 

‘table_card’: [], # stejné jako v Project Detail 

 

 

‘similar_card’: {}  # stejné jako v Project Detail, resp. Search results 

} 

 

tab2[‘tab_content’] =  # Tvůrci 

{ 

 ‘data’: 

 { 

  ‘fullname’: string, 

  ‘orcid’: string|null, 

  ‘scopusid’: string|null, 

  ‘vedidk’: string|null, 

  ‘researcherid’: string|null 

 } 

} 

 

tab3[‘tab_content’] = {} # Projekty  # listing 

 

tab4[‘tab_content’] =  # Výskyty 

{ 

 ‘data’: 

 { 

  ‘code’: string, 

  ‘funder’: string|null,  # Dodavatel 

  ‘organization’: string|null,  # Předkladatel 

  ‘delivery_date’: string|null, 

  ‘check_code’: string|null  # Kontrolní číslo 
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 } 

} 

 

tab5[‘tab_content’] = {‘data’: []} # Podobné výsledky  # stejné jako Search results 

 

 

Organization detail 

GET /api/starfos/isvav_organization 

Parametry (standardní GET parametry) 

Žádne další parametry. 

 

Výstup 

tab1[‘tab_content’] =  # Základní informace 

{ 

‘table_card’: [], # stejné jako v Project Detail a Result Detail 

} 

 

tab2[‘tab_content’] = {} # Účelová podpora 

tab3[‘tab_content’] = {} # Celková podpora 

tab4[‘tab_content’] = {} # Projekty  # listing 

tab5[‘tab_content’] = {} # Výsledky  # listing 

tab6[‘tab_content’] = {} # Podřízené jednotky 

tab7[‘tab_content’] = {} # Graf vztahů 

 

Facet autocomplete 

GET /api/starfos/facet_autocomplete/{facet_name}/{language} 

Parametry (standardní GET parametry) 

 

Název Typ Default Popis 

text* string  Uživatelem zadaný kus textu. 
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selected[] string  Seznam už vybraných 
option_codes. 

 

Výstup 

{ 

 ‘num_returned’: int, 

 ‘suggestions’: 

 [ 

  { 

   ‘option_code’: string, 

   ‘option_label’: string, 

  }, 

  suggestion2, 

  ... 

 ] 

} 

News list 

GET /api/starfos/news/{language} 

Výstup 

[ 

{ 

 ‘id’: int, 

‘created_datetime’: date, 

‘headline’: string, 

‘lead_paragraph’: string 

}, 

news2, 

... 

] 
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News detail 

GET /api/starfos/news/{id}/{language} 

Výstup 

{ 

 ‘id’: int, 

‘created_datetime’: date, 

‘headline’: string, 

‘lead_paragraph’: string, 

‘content’: string, 

‘meta_title’: string, 

‘meta_description’: string 

} 

 

 

Ukázkové dotazy 

POST /api/starfos/search 

{ 

  "collection": "isvav_project", 

  "language_ui": "cs", 

   "language_search": "en", 

  "text": "Technology of automatic straightening of large-diameter bars", 

  "filters": { 

    "x_solve_end_year": {"min": 2010, "max": 2015}, 

    "vav_category__code": {"option_codes": ["VV"]} 

  }, 

  "offset": 0, 

  "limit": 10, 

  "ordering_field": "score", 

  "ordering_asc": false, 

  "get_score": false, 

  "get_facet_counts": false 

} 
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GET /api/starfos/isvav_project 

?code=FR-TI1%2F006&language=cs&query_code=waaaab2e 

 

 

Urls 

/{cs|en}/ 

● Frontpage 

/ -> /{cs}/ 

● Přidání defaultně cs do url 

/{cs|en}/search/ 

● Po kliku na “rozšířené vyhledávání” 

● Search results s prázdným textovým dotazem (prázdný string) 

/{cs|en}/search/{cs|en}/{collection}/{keyword1}+{keyword2}+... 

● Po zadání se text. dotaz objeví v url (motivací je hlavně možnost vyhledávat v historii 

prohlížeče) 

● Pod tímto url bude též přímo dostupné search results s jazykem a dotazem podle url 

(filtry v tomto případě prázdné) 

/{cs|en}/search/{query_code} -> 

/{cs|en}/search/{cs/en}/{collection}/{keyword1}+... 

● V případě sdílení dotazu pomocí query_code se url hned změní aby ukazovalo text. 

dotaz 

/{cs|en}/news/{news_id} 

● Detail novinky 

/{cs|en}/project/{kód_projektu(percent encoded)} 

● Detail projektu 
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Server urls: 

/ -> index.html 

/{cs|en}/ -> index.html 

/{cs|en}/search/* -> search.html 

/{cs|en}/project/* -> detail.html 

/{cs|en}/result/* -> detail-riv.html 

/{cs|en}/news/* -> news.html 

/{cs|en}/403/* -> 403.html 

/{cs|en}/404/* -> 404.html 

/{cs|en}/500/* -> 500.html 

     

Misc 

Pro všechny api GET requesty je nastaven browser caching aktuálně na 24h. 

Auth 

Autentifikace požadavku je zprostředkována pomocí session cookie kterou používá Django. 

Většina volání API autentifikaci nepotřebuje (aktuálně všechna API fungují bez přihlášení). 

 

Je také možno použí token autentifikaci z Django REST Framework - http://www.django-rest-

framework.org/api-guide/authentication/#tokenauthentication na url /api-token-auth/ . 

Sdílení search results 

● Při POST Search se dotaz uloží do db pokud je offset=0 

● Vygeneruje se 8 místný alfanumerický kód ([“meta”][“query_code”]) 

● Následně GET Search s tímto kódem vrátí uložený dotaz 

● Výstup GET Search je přímo použitelný jako body v POST Search. 

http://www.django-rest-framework.org/api-guide/authentication/#tokenauthentication
http://www.django-rest-framework.org/api-guide/authentication/#tokenauthentication
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Facets 

 

● Při vstupu na stránku search results je potřeba GET Facet settings. Tyto informace 

popisují chování jednotlivých facetů. Slouží k jejich vykreslení a definují způsob jakým 

mají být použité v Search. Odpověd mimo jiného obsahuje identifikátory 

facetů(‘name’). 

● Tyto identifikátory následně mohou být použity pro filtrování jako klíče v POST Search 

parametru ‘filters’ a v položce ‘facet_counts’ odpovědi na POST Search. 

 

Používa se tzv. multiselect faceting: vrací se county i pro options, které nebyly vybrané ve 

‘filters’. Jejich význam je: kolik dokumentů by mělo tuto hodnotou, pokud by nebyli vybrané 

žádné options v tomto facetu. Resp. kolik dokumentů by přibylo ve výsledcích pokud by byla 

tato option nyní přidaná do výběru. 

group 

Speciální typ. Slouží pro seskupení více facetů ostatních typů do jednoho UI elementu. ‘name’ 

tady slouží jenom jako identifikátor a nemá konkrétní použití. V případě potřeby je možné se 

spoléhat že bude unikátní. 

 

Mezi těmito seskupeními facety (‘grouped_facets’) se přepíná pomocí radio buttonů 

(‘display_name’ zeskupého facetu slouží jako label radio buttonu). Aktivní je vždycky jenom 

právě zobrazený facet. Pro ty skryté si frontend může pamatovat posledně vybrané options, 

tyto ale nebudou použity pro filtrování. Defaultně má být aktivní první seskupený facet v pořadí 

(nejvíc nalevo). 

Type specific settings 

 

Název Typ Popis 

collapsed bool true znamená: po vykreslení stránky má být facet 
collapsnutý. 

 

basic 

Basic facety jsou klasické facety s předem daným (obvykle relativně malým) počtem možností 

(options). 
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Options 

V odpovědi GET Facet Settings je položka ‘options’. Je to seznam slovníků {option_code: str, 

option_label: str}. Např.: {option_code: “ZV”, option_label: "Základní výzkum"}. 

 

Options mohou být hierarchické. Tehdy je použita stromová struktura. Např: 

{ 

"option_label": "E - Biological sciences", 

"children":  

[ 

{ 

"option_label": "EA - Morphology and cytology", 

"option_code": "EA" 

}, 

    { 

"option_label": "EB - Genetics and molecular biology", 

"option_code": "EB" 

}, 

... 

] 

} 

 

Options vyšší úrovně mají jenom label. Slouží čistě pro zobrazení. V případě, že uživatel vybere 

option vyšší úrovně, je úlohou frontendu poslat ve ‘filters’ seznam podřazených options nejnižší 

úrovně. Podobně ‘facet_counts’ jsou vráceny jenom pro options nejnižší úrovně a pro 

nadřazené je potřeba na frontendu sečíst odpovídající facet county.   

Search filters 

V parametru ‘filters’ POST Search je potřeba poslat seznam option_codes. Např.: 

"filters":  

{ 

"vav_category__code": {"option_codes": ["ZV", "AP", "VV"]}, 

... 

}, 

Facet counts 

V odpovědi GET Search položka ‘facet_counts’  obsahuje pro každý facet seznam slovníků 

{option_code: str, option_count: int} se všemi options, pro které platí option_count > 0. 

Např.:  

"vav_category__code":  

[ 

{ 

"option_code": "ZV", 
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"option_count": 203 

}, 

{ 

"option_code": "AP", 

"option_count": 80 

}, 

{ 

"option_code": "NV", 

"option_count": 33 

}, 

... 

] 

Type specific settings 

Název Typ Popis 

show_zeroes* bool true znamená: zobrazovat options s countem 0. 
Nebude možné je vybrat (zaškrtnout checkbox), ale 
přesto budou zobrazené. 

ordering* ‘by_label’ |  
‘by_code’ | 
‘by_count’ 

● ‘by_label’: Options udržovat pevně seřazené 
abecedně podle option_label. 

● ‘by_code’: Options udržovat pevně seřazené 
abecedně podle option_code. 

● ‘by_count’: Options seřadit po každém searchi  
podle option_count 

collapsed bool true znamená: po vykreslení stránky má být facet 
collapsnutý. 
 
Pokud je facet součástí nějakého group facetu, toto 
nastavení nemá. 

use_show_more
* 

bool ● true znamená: defaultně vypsat 5 options a 
zbytek dostupný až po kliku ‘show more’. 

● false znamená: vypsané všechny options a 
žádné tlačítko ‘show more’. 

range_filtering JSON range_filtering": { 
"start": 0, 

"end": 6800576, 

"filter_name": "fin_total" 

}, 
 

Pokud facet obsahuje tuto položku, znamená, že 
má umožňovat i filtrování od do s omtezeními “start” 
“end”. Pro toto filtrování je potřeba použít 
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“filter_name” jako klíč v Search filters. Napr. 
 
filters = { 
‘fin_total’: { 
‘min’: 9, 
‘max’: ‘12345’ 
} 
… 
} 
 

 
 

autocomplete 

Autocomplete se používá v případech kde je počet možností příliš velký na to aby se posílali v 

facet settings a byly vypsané s checkboxy (např. 7000 subjektů). Ve skutečnosti to není facet 

protože nezobrazuje facet counts. Je to jenom filtr.  

Existuje pro něj samostatný endpoint Facet autocomplete. Ten vrací stejnou strukturu jako 

options basic facetu v Facet settings. 

Search filters 

V parametru ‘filters’ POST Search je potřeba poslítat mode a seznamy option_codes a 

option_labels. Tak aby si položky v těchto seaznamech v pořadí odpovídali. Např.: 

"filters":  

{ 

"organization__code":  

{ 

 "mode": “AND”|”OR” 

"option_codes": ["1", "3"], 

"option_labels": ["Ing. Petr Půlpán", "Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice"], 

}, 

... 

}, 

Facet counts 

Nejsou. 

Type specific settings 

Název Typ Popis 

collapsed bool true znamená: po vykreslení stránky má být facet 
collapsnutý. 
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histogram 

Histogram facet se používá pro číselné atributy. Místo klasického výčtu možností pod sebou s 

checkboxy a facet county v závorce je použitý histogram a dva slidery. ‘type_specific_settings’ v 

odpovědi GET Facet settings definují intervaly histogramu. 

Search filters 

V parametru ‘filters’ POST Search je potřeba poslat hodnoty min a max. Např.: 

"filters":  

{ 

"x_solve_begin_year": {"min": 2012, "max": 2015 }, 

... 

}, 

Facet counts 

V odpovědi GET Search položka ‘facet_counts’  obsahuje pro každý facet seznam slovníků 

{interval_start: str, interval_count: int} se všemi options, pro které platí interval_count > 0. 

Např.:  

"x_solve_end_year":  

[ 

{ 

"interval_start": 1998, 

"interval_count": 3 

}, 

{ 

"interval_start": 1999, 

"interval_count": 1 

}, 

{ 

"interval_start": 2000, 

"interval_count": 2 

}, 

... 

] 

Type specific settings 

Název Typ Popis 

start int Nejnižší možná hodnota. 
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end int Nejvyšší možná hodnota. 

gap int (min 1) Velikost jednoho intervalu (třídy). 

collapsed bool true znamená: po vykreslení stránky má být facet 
collapsnutý. Pokud je facet součástí nějakého group facetu, 
toto nastavení nemá. 

 
number_of_intervals = (end-start) / gap 
interval_start(i) = start + i*gap pro i z <0, number_of_intervals - 1> 
 


