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Abstrakt (česky) 

Tématem diplomové práce je porovnání vybraných zahraničních webových archivů 

s WebArchivem, které jsou zodpovědné za uchovávání národního kulturního dědictví. 

V úvodu je stručně objasněna historie webových archivů a typologie sklizní. Další části 

jsou věnovány historii, právní stránce archivace, typech zvolených sklizní, výběru 

webových zdrojů, systémech, zpřístupnění a zhodnocení českého (WebArchiv NK ČR), 

australského (Pandora) a britského archivu (UK Web Archive). Následuje zhodnocení 

všech vybraných archivů, kde jsou uvedeny silné a slabé stránky archivů a případná 

řešení. V závěru jsou nastíněny problematické aspekty archivace, které je potřeba 

v budoucnu řešit. [Autorský abstrakt] 
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Abstract (in English) 

The topic of the diploma thesis is to compare the WebArchiv with selected foreign Web 

Archives, which are responsible for preserving the national cultural heritage.  

The introduction briefly explains the history of Web Archives and typology of 

harvesting. Next parts deal with the history, legal aspects of archiving, selected types of 

harvesting, Web resources, systems, accessing and evaluation the Czech (WebArchiv), 

Australian (Pandora) and British archive (United Kingdom Web Archive). The text 

continues with an evaluation of the selected archives that mentions strong and weak 

properties and possible solutions. In conclusion, outlines the problematic aspects of 

archiving, which must be addressed in the future. [Author‘s abstract] 
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Předmluva 

Diplomová práce je věnována porovnání WebArchivu Národní knihovny 

České republiky s několika obdobnými zahraničními archivy. Téma bylo zvoleno na 

základě osobní pracovní zkušenosti autorky, která uţ přes tři roky pracuje v Oddělení 

archivace webu - WebArchivu Národní knihovny ČR. 

Přesný název diplomové práce je Srovnávací analýza WebArchivu Národní 

knihovny ČR se zahraničními projekty. Cílem této práce je porovnání vybraných 

zahraničních webových archivů s WebArchivem. Důraz je kladen na právní stránky 

archivace, strategie sklízení a webové prezentace jednotlivých archivů. Práce je 

ovlivněna přípravou nové webové prezentace českého archivu, která v době jejího 

zpracování probíhala.  

Jako informační zdroje slouţily především webové stránky vybraných archivů, 

články publikované v odborných časopisech Ikaros a Knihovna a články získané ze 

zahraničních databází (EBSCO). Mnoho informací bylo získáno i v rámci pracovní 

praxe ve WebArchivu NK ČR. Z oblasti odborných monografií je vycházeno zejména 

z prací Ludmily Celbové, která zpracovala danou problematiku v komplexní podobě a 

z výsledků jejího odborného působení vychází tým WebArchivu dosud. 

Práce je rozdělena do šesti kapitol a většina kapitol má dva stupně podkapitol. 

V úvodní kapitole je představena problematika archivace webových stránek a typologie 

sklizní.  

Následující tři kapitoly se týkají vybraných archivů – WebArchivu Národní 

knihovny ČR, Pandory Národní knihovny Austrálie a UK Web Archivu Britské 

knihovny. Tyto archivy vykazují významné rozdíly (doba vzniku, typ sklizně) a proto 

byly vytipovány jako vhodní kandidáti pro komparativní metodu práce. Kapitoly jsou 

rozděleny do 11 podkapitol. Na začátku kapitol je stručné představení archivu. Kaţdá 

podkapitola je zaměřena na jednotlivé aspekty archivu – historii, právní stránku 

archivace v dané zemi, typy zvolených sklizní, systémy, moţnosti přístupu 

k archivovaným webovým zdrojům, statistiku a webové stránky. Poslední podkapitola 

se zabývá zhodnocením archivu. 

V páté kapitole jsou porovnány všechny vybrané archivy – jejich silné a slabé 

stránky.  
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V závěru je shrnuta problematika archivace webových zdrojů a její aspekty, 

které je v budoucnu ještě nutné řešit. Dále jsou vytyčeny základní prvky pro nové 

webové stránky WebArchivu NK ČR. 
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1 Archivace webových stránek 

Před 30 lety by nikoho nenapadlo, jak velké mnoţství informací bude přístupné 

na jednom místě. Dnes jiţ většina lidí přijímá jako samozřejmost dostupnost informací 

v síti internetu. Méně se však zamýšlí nad problémem, aby tyto elektronické dokumenty 

byly přístupné i dalším generacím. Ten je řešen v prostředí paměťových institucí, které 

jsou zodpovědné za uchovávání historie – paměti v dané zemi. 

První myšlenky na vytvoření sítě, která by propojila nejdůleţitější vojenské, 

vládní a vědecko-výzkumné počítače vznikly počátkem 60. let. Úplně první předchůdce 

internetu byl vytvořen v roce 1969 institucí Advanced Research Project Agency pod 

záštitou Ministerstva obrany USA. V roce 1987 pak vzniká samotný pojem Internet. 

Rozvoj internetu byl však způsoben vznikem nového způsobu výměny informací, 

známý pod zkratkou WWW (World Wide Web)
1
, se kterým přišel Tim Berners Lee. Po 

vzniku WWW následovala doslova exploze v elektronickém publikování a paměťové 

instituce se tak musely zamyslet nad tím, ţe uţ nejsou jen tištěné zdroje národním 

kulturním dědictvím. Ve světě se začala problematika shromaţďování, ochrany a 

zpřístupňování původních internetových zdrojů řešit jiţ v počátcích 90. let 20. století. 

Mezi první země, které se začaly zabývat problematikou archivace webových stránek, 

patří USA, Kanada, Austrálie a evropské severské země. Jednou z prvních organizací, 

která začala přímo se sklízením webových dokumentů, byla americká nezisková 

organizace Internet Archive
2
. V roce 2003 byla kvůli nákladnosti archivace uzavřena 

dohoda mezi Internet Archiv a několika významnými národními knihovnami na 

vytvoření mezinárodního konsorcia IIPC (International Internet Preservation 

Consortium), jehoţ cílem je získávat a uchovávat znalosti a informace zveřejněné na 

internetu, aby byly pro budoucí generace přístupné. Cíle chce dosáhnout hlavně 

celosvětovou výměnou informací, zkušeností, společným vývojem softwarových 

nástrojů a standardů pro archivaci a zpřístupněním webových dokumentů. Národní 

                                                 

1
 World Wide Web  – systém propojených hypertextových dokumentů. Základy systému byly poloţeny 

v letech 1989-1990, kdy byl publikován koncept WWW konsorciem W3C a posléze uveden do praxe.  
2
 http://archive.org 

 

http://archive.org/
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knihovna ČR, Národní knihovna Austrálie i Britská knihovna jsou členy konsorcia. 

Členství institucím umoţňuje: [CELBOVÁ, 2008a, s. 13-19] 

 vyuţívat produkty vytvořené v mezinárodní spolupráci (Heritrix, Wayback 

Machine) pod vedením „pokročilejších“ zemí, 

 účast na seminářích a workshopech,  

 sdílení zkušeností s výběrem původních webových zdrojů, 

 přístup k nejnovějším informacím o záměrech v oblasti archivace webu, 

aktivitách a vývoji nástrojů. 

1.1 Strategie sklízení 

 „Sklízení je automatické procházení, stahování a ukládání webových stránek 

pomocí robotů na základě definovaných parametrů (z anglického web harvesting; robot 

je pak nazýván harvester nebo také crawler)“ [COUFAL, 2012b]. Vzniká při něm 

digitální kopie díla (webové stránky), která se následně stává součástí sbírky archivu 

[CELBOVÁ, 2008a, s. 22]. 

Kaţdá instituce, která chce archivovat webové zdroje, se musí rozhodnout, 

jakou strategii sklízení si zvolí. Tato volba je mimo jiné ovlivněna velikostí výsledného 

archivu, četností sklízení jednotlivých zdrojů či podmínkami zpřístupňování 

(legislativní aspekty).  

Webové stránky lze archivovat celoplošně či výběrově. Tyto typy sklizní se 

však nevylučují a jedna instituce můţe archivovat celoplošně i výběrově.  

1.1.1 Celoplošné sklizně 

Celoplošné sklizně mají za úkol zachytit veškeré dokumenty „národní 

produkce“ v okamţiku, ve kterém je sklizeň realizována. Jedná se o sklízení národní 

domény daného státu (např. .cz, .au). Těmito sklizněmi knihovny a archivy odpovědné 

za uchovávání kompletního národního kulturního dědictví plní své konzervativní 

poslání. 
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Tento typ sklizně se realizuje na základě automatizovaného procesu pomocí 

příslušného softwaru. Před samotným spuštěním sklizně je však třeba nadefinovat 

v systému následné parametry, na jejichţ základě můţe sklizeň fungovat automaticky.  

Parametry: [CELBOVÁ, 2008a, s. 23; NÁRODNÍ, 2003a] 

 Národní doména, která je jediným všeobecným doporučením. 

 Formát, který zajišťuje, ţe budou automaticky sklízeny jen takové formáty, 

jaké dokáţe aplikovaný software stáhnout. 

 Počet souborů, který určuje počet sklízených souborů z jedné webové 

stránky. 

 Protokol, který zajišťuje, ţe jsou stahovány pouze zdroje s vybranými 

protokoly (např. http a ftp). 

 Úroveň zanoření, která určuje, jaká má být hloubka zanoření ve struktuře 

stránek. 

 Velikost souboru, která určuje maximální velikost sklízeného souboru.  

Tento typ sklizně má i určité nedostatky: [CELBOVÁ, 2008a, s. 23-24] 

 opomíjení webových stránek, které patří k národním zdrojům, ale nejsou 

umístěny na národní doméně, 

 nekvalitní sklízení (špatné zobrazení, nefunkční části webu), ke kterému 

můţe docházet kvůli menší flexibilitě,  

 moţnost sklizení jen části webových stránek kvůli nastavenému limitu, 

 problém se zpřístupněním kvůli nevyřešené právní stránce archivace. 

1.1.2 Výběrové sklizně 

Výběrové sklizně představují výběr webových stránek dostupných 

v internetové síti na základě souborů kritérií. Jejich cílem je vytvořit sbírku kvalitních 

informačních zdrojů, které představují reprezentativní vzorek národní online produkce. 

[CELBOVÁ, 2008a, s. 24] 

Tento typ však vyţaduje velké mnoţství lidské práce a individuálního přístupu, 

kdy je nutné zdroj nalézt, ohodnotit, pokud je to potřeba získat souhlas (smlouvu, 
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licenci) pro archivaci a zpřístupnění, sklidit zdroj a zkontrolovat jestli se dobře sklidil. 

Navíc nelze odhadnout, jaké zdroje budou důleţité pro budoucí generace, takţe je 

moţné, ţe budou opomenuty významné zdroje patřící do národní produkce. 

1.1.3 Tematické sklizně 

Tematické sklizně jsou specifickým typem výběrových sklizní. Tyto sklizně 

mají za cíl shromaţďovat informace o určité události, která má významný ekonomický, 

politický či kulturní dopad. Tyto děje jsou doprovázeny společenskou debatou a je proto 

potřeba monitorovat patřičný ohlas, který je vzniku a vývoji události věnován 

v elektronických online zdrojích. [NÁRODNÍ, 2003] 

Zdroje v tematických sklizních musí splňovat tři kritéria: 

 Obsah, protoţe zdroj musí být k vybranému tématu. 

 Formát, coţ znamená, ţe jsou vybírány jen zdroje, které jsou v běţných 

formátech. 

 Přístup, protoţe sklízené zdroje musí být volně přístupné. 

I tematické sklizně vyţadují větší mnoţství lidské práce. Jedná se především o 

čas strávený vyhledáváním webových zdrojů a článků k danému tématu. 
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2 WebArchiv NK ČR 

Projekt WebArchiv
3
 NK ČR (dále WebArchiv) zajišťuje Národní knihovna 

ČR. Její činnost vychází z knihovního zákona (č. 257/2001 Sb.) a jeho novelizacích.  

Tento zákon ji vyhrazuje v paragrafu 9, odstavci 1. V něm je uvedeno konkrétně: 

Národní knihovna je knihovnou s univerzálním knihovním fondem doplněným 

specializovanými fondy. Národní knihovna trvale uchovává konzervační fond a 

historický fond. Činnost WebArchivu vychází z toho odstavce a naplňuje úlohu Národní 

knihovny ČR v oblasti webu.  

Česká republika se jako první ze zemí bývalé střední a východní Evropy začala 

zabývat archivací národního webu. Tato aktivita byla realizována ve spolupráci 

s Moravskou zemskou knihovnou v Brně a s přispěním Ústavu výpočetní techniky 

Masarykovy univerzity v Brně. 

2.1 Historie 

Problematika archivace webových stránek se v České republice řeší jiţ od roku 

1999. Za významný mezník je povaţován rok 2000, kdy Národní knihovna ČR získala 

účelovou dotaci v rámci Programu rozvoje vědy a výzkumu pro léta 2000 aţ 2001 od 

Ministerstva kultury ČR na projekt „Registrace, ochrana a zpřístupnění domácích 

elektronických zdrojů v síti internet“. V rámci tohoto projektu vznikl i WebArchiv. 

[CELBOVÁ, 2008a, s. 14] 

Archivace je velmi finančně nákladná, není proto moţné aby byla financovaná 

výhradně z rozpočtu Národní knihovny ČR. WebArchiv byl proto vţdy finančně závislý 

na účelových dotacích a grantech. Podpora ze strany státních institucí byla však 

nedostatečná a projekt tak byl spíše udrţován neţ rozvíjen. Archiv webových stránek je 

proto nejdříve uchováván pouze v podobě snímků. Od roku 2004 Národní knihovna ČR 

usilovala o získání patřičné státní podpory. Ve zmíněném roce Ministerstvo kultury ČR 

předloţilo ke schválení Vládě ČR „Koncepci trvalého uchování knihovních sbírek 

                                                 

3
 http://www.webarchiv.cz 

http://www.webarchiv.cz/
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tradičních a elektronických dokumentů v knihovnách ČR“. Vláda ČR ji schválila 7. 7. 

2004. V první etapě, která trvala do roku 2010, bylo hlavním úkolem zpracovat 

koncepci trvalého uchování knihovnických sbírek tradičních a elektronických 

dokumentů v knihovnách ČR a umoţnit jejich vyuţívání současným i budoucím 

generacím. Dále pak vytvořit legitimní, organizační a technické předpoklady pro 

shromaţďování, trvalé uchování a zpřístupnění publikovaných digitálních a 

digitalizovaných dokumentů. Tato koncepce navazuje na evropské trendy, iniciativy a 

projekty, zejména pak na nejnovější iniciativu Evropské komise i2010: Digitální 

knihovny. Instituce evropských zemí se začaly uchováním webových stránek zabývat 

později neţ instituce ve vyspělých zemí ostatních kontinentů jako Austrálie, Nový 

Zéland, Amerika a Asie. Iniciativa Komise Evropských společenství i2010, proto 30. 

září 2005 vyzvala na vlády členských zemí, aby podpořily urychlení digitalizace, 

zvýšily dostupnost informací a zajistily dlouhodobé uchovávání digitálního obsahu. 

[CELBOVÁ, 2008a, s. 16; VLÁDA, 2004] 

V roce 2005 byla poprvé zpřístupněna část archivu českého internetu. Po pěti 

letech WebArchiv obsahoval uţ 1,7 terabytů dat. Ale kvůli nevyřešené právní stránce 

archivace (podrobněji viz kapitola 2.2) a zpřístupnění sklizených webových zdrojů 

mohla veřejnost vyuţívat jen malý zlomek sklizní, jimiţ byly webové zdroje, na které 

byla uzavřena smlouva s vydavateli. [KALAL, 2005] 

V letech 2005 aţ 2006 byla Národní knihovna ČR iniciátorem a koordinátorem 

projektu Web Cultural Heritage, který byl v rámci evropského programu Culture 2000. 

Tento projekt byl realizován v národních knihovnách České republiky, Slovenska, 

Slovinska a Estonska. Cílem tohoto projektu byla výměna zkušeností s archivací, 

umoţnění kontaktů s odborníky z jiných zemí a na základě této výměny vytvořit seznam 

kritérií výběru webových zdrojů jako obecné doporučení pro kulturní „paměťové“ 

instituce. Aby mohl být tento cíl splněn, probíhaly zároveň dva okruhy činností. Prvním 

z nich bylo provedení analýzy stávajících metod a politiky výběru v různých zemích 

z celého světa. Srovnání bylo provedeno na základě informací zúčastněných institucí o 

pouţívání informačních technologií a vlastních aplikovaných kritérií výběru webových 

zdrojů k archivaci. Výsledkem byl návrh směrnice – Obecná doporučení kritérií výběru 

pro archivaci webu („Selection Criteria for webarchiving v.2.2“). Druhým okruhem 

činností byla problematika informačních technologií, která je nezbytná pro návrh 
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Obecných doporučení kritérií výběru. Byla tedy specifikována pravidla pro sběr 

(harvesting) webových stránek s pouţitím různých typů nástrojů (harvesterů). Následně 

kaţdá ze čtyř zúčastněných zemí vybrala 30 reprezentativních webových stránek své 

národní domény, které byly sklizeny s pouţitím tří typů harvesterů -  Heritrix (Česká 

republika a Slovensko), HTTrack (Estonsko) a WebBird (Slovinsko). Výsledky 

umoţnily porovnání sklizní. Celkové výsledky jsou zveřejněny nejen na stránkách 

projektu WebArchiv
4
, ale také vyšly v tištěné podobě. [CELBOVÁ, 2008a, s. 17-18] 

Další větší rozvoj byl podpořen Ministerstvem kultury ČR, které vyhlásilo 

veřejnou soutěţ ve výzkumu a vývoji na řešení programových projektů na léta 2006 aţ 

2011. Národní knihovna ČR získala účelovou dotaci na projekt „Ochrana a trvalé 

zpřístupnění webových zdrojů jako součást národního kulturního dědictví“, které bylo 

v rámci 2. programu Zpřístupnění a ochrana kulturních uměleckých a vědeckých zdrojů. 

Díky tomuto projektu bylo moţné posílit personální zajištění projektu a rozšířit 

výzkumně vývojové práce i částečně vylepšit kapacitu a výkonnost hardwaru. 

[CELBOVÁ, 2008a, s. 15] 

Velkým oceněním pro WebArchiv byla cena Inforum 2006. Touto cenou byly 

oceněny pouze nejvýznamnější a nejlepší české a slovenské produkty, sluţby nebo činy, 

které jsou spojené s elektronickými informačními zdroji a jsou významná pro českou a 

slovenskou oblast v roce 2005 [ALBERTINA, 2006]. 

2.1.1 International Internet Preservation Consortium 

V květnu 2007 bylo umoţněno Národní knihovně ČR, aby se stala dalším 

členem International Internet Preservation Consortium (dále IIPC). Posláním tohoto 

konsorcia je získávat a uchovávat znalosti a informace zveřejněné na internetu takovým 

způsobem, aby bylo moţné je zpřístupnit budoucím generacím a podporovat 

celosvětovou výměnu těchto informací a mezinárodní výměnu zkušeností. Konsorcium 

IIPC umoţnilo členství v této instituci nejen Národní knihovně ČR, ale také dalším 

knihovnám, archivům, muzeím a dalším kulturně paměťovým institucím po celém 

světě, které se zabývají shromaţďováním a ochranou obsahu internetu. WebArchiv a 

                                                 

4
 http://www.webarchiv.cz/files/culture2000/generalCriteriaDraft2_2.doc  

http://www.webarchiv.cz/files/culture2000/generalCriteriaDraft2_2.doc
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s ním i spolupracující Moravská zemská knihovna a Ústav výpočetní techniky 

Masarykovy univerzity v Brně, tak byly uznány jako rovnocenní partneři pro další 

rozvoj v oblasti archivace webu. [CELBOVÁ, 2007] 

2.1.2 Národní digitální knihovna 

Další posun nastal v roce 2008, kdy byl v Národní knihovně ČR zprovozněn 

základ digitálního úloţiště jako technického zázemí Národní digitální knihovny (dále 

NDK). Národní digitální knihovna má zahrnovat významnou část národního kulturního 

dědictví, které bude uchováno nejen pro současné, ale i budoucí uţivatele. NDK se 

snaţí o digitalizaci a zpřístupnění národního kulturního dědictví.  

Podle J. Hutaře, bývalého vedoucího Oddělení digitálních fondů v Národní 

knihovně ČR, je Česká republika v digitalizaci, archivaci webu i problematice digitální 

ochrany výrazně pozadu za ostatními státy. Děje se tak z důvodu nedostatku finančních 

prostředků a následného pomalého postupu digitalizace. Finanční prostředky měly být 

získány díky Koncepci trvalého uchovávání knihovních sbírek tradičních a 

elektronických dokumentů v knihovnách ČR do roku 2010 od Ministerstva kultury ČR. 

K tomu však nikdy nedošlo. Změna nastala aţ kdyţ Ministerstvo kultury ČR a Vláda 

ČR přijaly NDK za strategickou prioritu a jako kandidáta pro financování v rámci 

Integrovaného Operačního Programu (Smart Administration). V červnu 2010 byl 

projekt NDK schválen a finanční prostředky jsou čerpány ze strukturálních fondů 

Evropské unie v rámci Smart Administration a spolufinancován z rozpočtu Ministerstva 

kultury ČR. Díky tomu je moţné pracovat na urychlení digitalizace. Historické 

dokumenty z českého území totiţ tvoří přibliţně 1,2 milionu dokumentů, coţ je 350 

milionů stránek. Digitalizace by dřívějším tempem trvala zhruba 300 let, během kterých 

by řada dokumentů nebyla schopná digitalizace z důvodu častého pouţívání či vytištění 

na kyselém papíře. Do konce roku 2019 je v plánu zdigitalizovat více neţ 50 milionů 

stránek, tedy přibliţně 300 000 svazků. [HUTAŘ, 2009; NÁRODNÍ, 2001]  

Středem celého systému NDK  jsou vybrané digitální i digitalizované 

dokumenty, které jsou povaţovány za základ národního kulturního dědictví. Tyto 

digitální dokumenty jsou shromaţďovány, uchovávány a zpřístupňovány v rámci tří 

velkých národních projektů: [NÁRODNÍ, 2001] 
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 Manuscriptorium
5
 zaměřený na historické dokumenty, přesněji vytváří 

sbírky a zpřístupňuje informace o historických a vzácných dokumentech na 

internetu.  

 Kramerius
6
, který se zabývá digitalizací novodobých dokumentů, neboli se 

zaměřuje na ochranu a zpřístupnění periodik, knih a ostatních dokumentů 

publikovaných od roku 1801. Je to proto, ţe velká část těchto dokumentů je 

ohroţena kvůli tisku na kyselém papíře či kvůli častému uţívání.  

 WebArchiv
7
, který se zabývá publikovanými webovými dokumenty.  

Národní digitální knihovna bude fungovat v širším kontextu České digitální 

knihovny. Následující obrázek znázorňuje celkový koncept České digitální knihovny. 

Středem systému jsou vybrané digitální objekty získané v rámci výše zmíněných 

národních projektů. 

                                                 

5
 http://www.manuscriptorium.com 

6
 http://kramerius.nkp.cz 

7
 http://www.webarchiv.cz 

http://www.manuscriptorium.com/
http://kramerius.nkp.cz/
http://www.webarchiv.cz/
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Obrázek 1 Česká digitální knihovna [Hutař, Jiří; Melichar, Marek; Stoklasová, Bohdana, 

2009] 

2.1.3 Living Web Archives 

Od roku 2008 se také WebArchiv zapojil do projektu Living Web Archives 

(LiWA). Jedná se o mezinárodní evropský výzkumný projekt financovaný Evropským 

společenstvím a s dobou trvání od února 2008 do ledna 2011. Projektu se účastnilo osm 

partnerů, výzkumných institucí a webových archivů, z pěti evropských zemí (Česká 

republika, Německo, Nizozemí, Maďarsko, Velká Británie). Projekt měl za úkol 

neustále vyvíjet a zdokonalovat technologie pouţívané pro tvorbu webových stránek, 

jelikoţ byly nástroje pro sklízení webů vyvinuty v 90. letech 20. století, tak byly 

zaloţeny na tehdejším stavu technologií. V dnešní době stránky vyuţívají moderní 

technologie jako např. databáze, multimédia a tak je nutné permanentně přizpůsobovat 

softwarové nástroje pro sklizeň dat, aby bylo moţné kvalitně sklízet moderní webové 
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stránky. Cílem LiWA je vyvinout novou generaci technologií pro archivaci webu, která 

zvýší kvalitu webových archivů a jejich dlouhodobou vyuţitelnost. To se ale projeví aţ 

v dlouhodobé interpretovatelnosti, zvýšené důvěryhodnosti a rozmanitosti obsahu 

webových archivů. [CELBOVÁ, 2008a, s. 19-20] 

2.1.4 Memento 

V roce 2012 se WebArchiv zapojil do mezinárodního projektu Memento
8
, 

který je koordinován v rámci IIPC a LANL (Los Alamos National Laboratory). 

Memento je nástroj, jehoţ cílem je poskytovat přístup k archivovaným stránkám 

("mementa") přímo při jejich prohlíţení na ţivém webu a to jak pro existující stránky, 

tak i pro zrušené nebo přesunuté. Projekt je v testovací fázi.[KRATOCHVÍLOVÁ, 

2012] 

2.2 Právní aspekty archivace webu 

Národní knihovna ČR je jednou z depozitních knihoven a ty u nás mají právo 

povinného výtisku. Zákony vztahující se k povinnému výtisku se připravovaly v době, 

kdy ještě nebylo běţné elektronické publikování. V zákonech se tedy počítá pouze 

s povinnými výtisky klasických dokumentů, jako jsou knihy, tištěné časopisy, mapy, 

obrazové dokumenty a hudebniny. Zákon nepočítal s dobou, kdy se velké mnoţství 

dokumentů bude vydávat v elektronické podobě prostřednictvím internetu. Dnešní 

právní řád se nezabývá nakládáním s elektronickými dokumenty zveřejněnými na 

internetu a není tedy legislativně vymezeno právo síťových publikací jako základního 

nástroje pro budování webových archivů, natoţ přístup k dokumentům uloţených 

v digitálních archivech. [CELBOVÁ, 2000, 2008b] 

V ČR jsou povinné výtisky předmětem tří zákonů. Prvním z nich je zákon č. 

37/1995 Sb. o neperiodických publikacích. Tento zákon ukládá vydavateli povinnost na 

svůj náklad odevzdat z kaţdého vydání stanovený počet publikací stanoveným 

příjemcům. Při volném výkladu ho lze aplikovat i na elektronické online zdroje, ale pro 

                                                 

8
 http://www.mementoweb.org  

http://www.mementoweb.org/
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praxi nemá velký význam, protoţe neperiodické zdroje se na internetu téměř 

nevyskytují, protoţe většina stránek jsou aktualizovány. Druhým je zákon č. 46/2000 

Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých 

dalších zákonů (tiskový zákon). Jelikoţ se zákon vztahuje na tištěné publikace, tak 

nemůţe být ve stávající podobě aplikován na online veřejné periodické publikace, i 

kdyţ by se do tohoto zákona elektronické zdroje z hlediska svých vlastností nejlépe 

hodily. [NÁRODNÍ, 2005, s. 7-8] Třetím je zákon č. 273/1993 Sb. o některých 

podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění 

některých dalších předpisů. Zákon upravuje problematiku jen části veřejně šířených 

audiovizuálních děl. Ale ani jeden z těchto zákonů nemůţe být v současných podobách 

aplikován na online veřejné periodické publikace. [CELBOVÁ, 2008a, s. 10-11] 

Na potřebu přizpůsobit zákon o povinném výtisku měnícím se podmínkám 

v rozvíjející se informační společnosti, upozorňovaly vládní i nevládní profesní 

organizace jiţ od druhé poloviny 90. let. Organizace UNESCO vydala v roce 2000 i 

Směrnici pro zákonodárství o povinném výtisku. V této směrnici se podstatná pozornost 

věnuje rozšíření institutu povinného uloţení síťových elektronických publikací. V tom 

samém roce se o tuto problematiku začali zajímat i řešitelé projektu WebArchiv. Jejich 

prvním úspěchem bylo, ţe se jim v roce 2005 v rámci novely autorského zákona (Zákon 

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 

změně některých zákonů) podařilo prosadit úpravy. Tyto úpravy se týkaly oprávnění 

knihoven, archivů a dalších vzdělávacích institucí zhotovit rozmnoţeninu díla pro své 

archivní a konzervační potřeby. Zmíněná ustanovení, která jsou teď obsahem novely 

autorského zákona z roku 2006 pod §37 Knihovní licence, se opírají o právní normu 

Evropské unie z roku 2001 nazvanou Směrnice o harmonizaci některých aspektů práva 

autorského a práv souvisejících v informační společnosti. Přínosem této novely bylo i 

stanovení podmínek pro zpřístupnění díla a jeho rozmnoţeniny ze svých sbírek. Novela 

má nedostatek - neukládá povinnost vydavatelů své produkty odevzdávat. I proto se 

nakonec kompetentní pracovníci v Národní knihovně ČR rozhodli neměnit v této době 

stávající předpisy k povinnému výtisku neperiodických a periodických publikací a 

problematiku vyřešit samostatným zákonem. Řešitelé projektu WebArchiv se tak začali 

soustředit na přípravu návrhu legislativy upravující povinné odevzdání síťových 

publikací. Síťovými publikacemi jsou myšleny takové dokumenty, které jsou šířeny 

v současné době v prostředí sítě internet. Tento návrh má slouţit nejen knihovnám, ale 
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také budoucím uţivatelům archivu webových stránek. Podklady pro návrh nového 

zákona byly předloţeny odboru umění a knihoven Ministerstva kultury ČR v únoru 

2008. Tento návrh byl však zamítnut. [CELBOVÁ, 2008b] 

Kvůli nevyřešené právní stránce archivace je nutné, aby WebArchiv ţádal o 

souhlas s archivací webových zdrojů, nejen k jejich sklízení, ale hlavně 

k zpřístupňování na stránkách WebArchivu. Vydavatel dává souhlas k archivaci buď 

uzavřením smlouvy s Národní knihovnou ČR, nebo vystavením svých stránek pod 

licencí Creative Commons (podrobněji viz kapitola 2.2.2). V obou případech se však 

musí spoléhat na vstřícnost a zájem vydavatelů o archivaci jejich stránek. K 30. 6. 2012 

bylo tímto způsobem uzavřeno 2 742 smluv, díky kterým je archivováno 3 352 

webových zdrojů. Počet webových zdrojů je větší, protoţe do jedné smlouvy můţe být 

zahrnuto více zdrojů od stejného vydavatele. 

2.2.1 Smlouvy s vydavateli 

Pro uzavírání smluv WebArchivu s nakladateli je vyuţívána vzorová smlouva, 

která je obsahem přílohy 1. Vydavatel je oprávněn deklarovat spolupráci s projektem 

formou umístění certifikátu WebArchivu na svých stránkách. 

 

Obrázek 2 Certifikát WebArchivu [uloženo 11. 7. 2012] 

2.2.2 Creative Commons 

V roce 2007 hledali zaměstnanci WebArchivu další alternativu pro vydavatele 

webových stránek, kteří chtějí spolupracovat s WebArchivem. Tou alternativou se stala 

licence Creative Commons (dále CC). 
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Creative Commons je neziskové hnutí, které existuje od roku 2004 a má za cíl 

podporovat tvořivost v oblasti kultury, vzdělání a vědy zpřístupňováním autorských děl 

veřejnosti k legálnímu uţívání a sdílení. Toto hnutí nabízí autorům zdarma škálu 

licencí, které umoţňují plošně nabídnout některá práva k uţití díla a jiná si vyhradit. 

Creative Commons tedy představuje pro autora moţnost zpřístupňovat své dílo na 

základě jím definovaných podmínek. Přitom nejde o popření copyrightu, ale pouze o 

jeho rozšíření, protoţe zatímco copyright představuje filozofii „totální kontroly“ nad 

autorským dílem, tak naopak licence CC zajišťují veřejnou přístupnost díla, ale na 

základě dodrţení podmínek, které si autor sám určí. [GRUBER, 2008] 

Autor si licenci „vymodeluje“ na míru tím, ţe zkombinuje podmínky, které 

určují, jak má uţivatel nakládat s jeho licencovaným dílem. Licence pracuje 

s následujícími podmínkami, které jsou označeny univerzálními grafickými symboly, 

jeţ jsou vidět na následující tabulce. 

Grafické 

symboly 
Vysvětlení 

 

Citování autora – uţivatel má právo s dílem nakládat a vytvářet 

odvozená díla za podmínky, ţe autora původního díla bude náleţitě 

citovat.  

 

Uţivatel má právo s dílem nakládat a vytvářet odvozená díla za 

podmínky, ţe dílo nebude vyuţito ke komerčním účelům.  

 

Uţivatel je oprávněn nakládat pouze s původním a originálním dílem. 

Nesmí vytvářet další díla, která jsou od toho původního odvozena.  

 

Uţivatel má právo nakládat a vytvářet odvozená díla za podmínky, ţe 

odvozenina bude distribuována za naprosto stejných podmínek jako dílo, 

ze kterého vznikla.  

Tabulka 1 Základní podmínky licencí CC [Gruber, 2008] 

Díky kombinacím zmíněných podmínek je moţné vybrat si z šesti typů licencí, 

které jsou vidět v následující tabulce. Licence jsou seřazeny od těch liberálnějších aţ po 

velmi striktní. 

Označení 

licence 
Použití licence Vysvětlivky 

By 
 

uvedení autora 

by-sa 
 

uvedení autora, zachování licence 
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by-nd 
 

uvedení autora, ţádné odvozeniny 

by-nc  
 

uvedení autora, nekomerční vyuţití 

by-nc-sa 
 

uvedení autora, nekomerční vyuţití, zachování 

licence 

by-nc-nd  
 

uvedení autora, nekomerční vyuţití, ţádné 

odvozeniny 

Tabulka 2 Typy licencí CC [Gruber, 2008] 

Výše uvedené typy licencí CC mají některé rysy společné. Jedním z nich je, ţe 

všechny dávají uţivatelům právo licencovaná díla kopírovat, tisknout a sdílet. U všech 

je také podmínkou, ţe pokud takové dílo uţivatel pouţije, tak musí autora citovat. 

Pokud se autor rozhodne, ţe licenci zruší nebo ji alespoň změní, tak ale uţivatelé stejně 

mohou nakládat s kopií díla, která byla získána v době trvání licence. [GRUBER, 2008] 

Podmínkou pro zavedení uţití licence CC pro práci WebArchivu bylo 

prověření souladu licence s českým autorským zákonem. Bylo zjištěno, ţe licenci 

Creative Commons lze v českém prostředí legitimně aplikovat podle novely Autorského 

zákona č. 216/2006 Sb., paragraf 46, odstavec 5 a 6. Zaměstnanci WebArchivu tak 

mohli nabídnout vydavatelům webových stránek dvě moţnosti souhlasu s archivací – 

smlouvu či vystavění stránky pod licencí Creative Commons. Zbývalo ještě vyřešit 

problém ohledně chybějící legitimní české verze licence. Od 16. dubna 2009 je i tento 

problém vyřešen. Nešlo však pouze o překlad, ale i o přizpůsobení licence českému 

právu. Na přizpůsobení se podílela nejen Národní knihovna ČR, ale i Filozofická 

fakulta Univerzity Karlovy, Iuridicum Remedium a Ministerstvo kultury ČR. Tým byl 

tvořený právníky, knihovníky, IT specialisty a umělci.  

Pokud se vydavatel rozhodne pro spolupráci prostřednictvím licence Creative 

Commons, tak si prostřednictvím generátoru vygeneruje html kód, který pak vloţí do 

svých stránek. V případě licence Creative Commons zaměstnanci WebArchivu místo 

smlouvy vytisknou webové stránky s ikonkou licence, kterou pak vloţí do archivu 

smluv. 
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2.3 Strategie sklízení 

2.3.1 Celoplošné sklizně 

WebArchiv má u celoplošných sklizní nastaveny následující parametry: 

[CELBOVÁ, 2008a] 

 sklízí se pouze webové stránky dostupné v rámci http a ftp protokolu, 

 velikost souboru max. 100 MB, 

 úroveň zanoření max. 15 prokliků, 

 všechny formáty, které pouţívaný software umoţňuje 

Historie celoplošných sklizní začíná v České republice v roce 2001. Sklizeň 

však nebyla dokončena kvůli technickým problémům. V následujícím roce byla doména 

.cz zálohována jiţ ve větším měřítku, ale sklizeň byla přerušena z důvodu záplav a 

fyzického zatopení serveru v Národní knihovně ČR. Další sběr se uskutečnil aţ po dvou 

letech. Sklizeň proběhla úspěšně a byla zastavena po zaplnění diskového prostoru. 

Národní knihovna ČR tehdy shromáţdila 1 TB souborů z 38,5 milionu unikátních adres. 

V roce 2005 se uskutečnilo několik zkušebních sklizní české domény s vyuţitím nového 

robota Heritrix (podrobněji viz kapitola 2.7.2). Sklizeň byla však zastavena po havárii 

robota, ke které došlo kvůli nedostatkům tehdejší verze. V roce 2006 bylo sklízení 

pomocí Heritrixu a sklizeň byla zastavena po zaplnění diskového prostoru. Limit na 

soubor byl 100 MB a 5000 dokumentů na server. Odhaduje se, ţe se při této sklizni 

podařilo zachytit 74% celkového objemu českého webu. [BROKEŠ, 2008]. Další roky 

sklizně probíhaly bez komplikací a jejich velikost rok od roku stoupala aţ na výjimku 

v roce 2008 (podrobněji viz kapitola 2.9.1) 

2.3.2 Výběrové sklizně 

Výběrové sklizně probíhají na základě výběru webových stránek, které splňují 

určité podmínky a kritéria.  

Podmínkami je, aby zdroj byl:  

 vydán na území ČR,  
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 v češtině,  

 napsán českým občanem,  

 obsahově o České republice nebo o českém národu.  

Zdroj musí vţdy plnit alespoň jednu z výše uvedených podmínek. Ale dále 

zdroje musí plnit ještě alespoň jedno z výběrových kritérií:  

 Zdroj významné kulturní a vědecké hodnoty s originálním obsahem a 

dlouhodobou badatelskou hodnotou. 

 Zdroj byl ve formátu, který lze zobrazit pomocí běţných webových 

prohlíţečů.  

 Zdroj byl původně publikovaný na webu a neměl tištěnou kopii. 

 Zdroj byl volně přístupný. 

U výběrových sklizní jsou preferovány určité typy zdrojů jako například online 

časopisy, monografie, konferenční materiály, výzkumné a jiné zprávy, akademické 

práce, vládní dokumenty a další zdroje, které mají mimořádnou kulturní nebo vědeckou 

hodnotu. Odmítány jsou naopak počítačové hry, intranetové zdroje, databáze, 

rozhlasová a televizní vysílání [CELBOVÁ, 2008a, s. 24-27]. 

Vzhledem k tomu, ţe jsou na tyto zdroje získány souhlasy k archivaci a 

zpřístupnění, tak jsou archivované zdroje volně přístupné na stránkách WebArchivu. 

Tam se tyto zdroje najdou pomocí vyhledávače a následného zapsání hledané URL. 

Dalšími takovými výhodami je moţnost sklidit zdroje takovým způsobem, který 

zaručuje jejich maximální funkcionalitu, nastavení frekvence sklizení, katalogizace 

zdrojů, díky které se jednotlivé zdroje stávají součástí národní bibliografie, moţnost 

výslednou stránku tematicky profilovat a zachovat její vyváţenost a moţnost volného 

zpřístupnění archivovaného zdroje na základě dohody  s jeho vydavatelem. 

[CELBOVÁ, 2008a, 25-27] 

Od roku 2011 jsou zdroje se souhlasem od vydavatele archivovány v určitých 

intervalech podle toho, jak často jsou aktualizovány. Webové dokumenty jsou tedy 

archivovány buď 12x, 6x, 2x, 1x ročně či dokonce pouze jednorázově. Jednorázově jsou 

archivovány pouze takové zdroje, u kterých se předpokládá, ţe nebudou dále 

aktualizovány např. elektronické monografie. Navíc jsou 3x ročně archivovány zdroje, 
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na které se nepodařilo získat souhlas od vydavatele. Archivované verze těchto 

webových stránek jsou pak přístupné pouze v budově Národní knihovny ČR. 

2.3.3 Tematické sklizně 

Seznam tematických sklizní je uveden na webové stránce projektu WebArchiv 

v části Tematické slizně. [NÁRODNÍ, 2003g] 

Do této chvíle proběhlo dvanáct tematických sklizní:
 
 

 Povodně 

První tematická sklizeň byla provedena v roce 2002 a týká se povodní, které 

v srpnu toho roku zasáhly kolem 800 obcí v České republice, včetně hlavního města 

Prahy. Tyto povodně se zařadily mezi jednu z největších přírodních katastrof v historii 

České republiky. Ve sklizni je zachyceno zpravodajství a informace o průběhu a 

následcích těchto záplav. 

 Dalimilova kronika 

V roce 2005 Národní knihovna ČR vydraţila za 339 000 eur zcela neznámý 

latinský úryvek z Dalimilovy kroniky ze 14. století. Ve sklizni je zachycen mediální 

ohlas, který událost doprovázel.  

 Vysočina 

Na základě ţádosti kraje Vysočiny proběhla ve stejném roce ještě jedna 

sklizeň, která informuje o školách a obcích v oblasti Vysočiny. Knihovna na ní 

spolupracovala s Krajskou knihovnou Vysočiny. 

 Volby 2006 

V červnu 2006 došlo u voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu v České 

republice ke komplikacím ohledně sestavení vlády. Sklizeň obsahuje elektronické 

ohlasy k nastalé politické situaci. 
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 Nová budova Národní knihovny 

Od roku 2007 se koná tematická sklizeň zaměřená na výsledky mezinárodní 

architektonické soutěţe na stavbu nové budovy Národní knihovny ČR. Vítězný projekt 

Jana Kaplického měl velký mediální ohlas. V této sklizni se průběţně pokračuje.  

 Praha olympijská 

Ve stejném roce se konala ještě sklizeň zaměřená na ucházení o pořádání 

Olympijských her v roce 2016. 

 Nová budova Národní technické knihovny 

Budování nové budovy Národní technické knihovny v Praze zapříčinilo vznik 

další tematické sklizně. Této události se nevěnovala taková pozornost jako nové budově 

Národní knihovny ČR, ale i přesto se zaměstnancům WebArchivu podařilo zachytit 

důleţité momenty tohoto projektu. 

 Prezidentské volby 2008 

V roce 2008 se konaly prezidentské volby, kterým byla samozřejmě věnována 

velká pozornost. Tematická sklizeň obsahuje informace z obou táborů příznivců 

prezidentských kandidátů – Václava Klause i Jana Švejnara. 

 Výročí obsazení Československa 1968 

Ve stejném roce proběhla ještě sklizeň k čtyřicátému výročí obsazení 

Československa vojsky Varšavské smlouvy. 

 České předsednictví EU 

Další sklizeň se týká předsednictví naší země v Radě Evropské unie pro období 

od ledna do června 2009. Sklizeň trvala od ledna do července 2009 v měsíční 

periodicitě. 
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 Volby do Evropského parlamentu 2009 

Sklizeň se týká voleb do Evropského parlamentu, které proběhly v červnu 

2009. Ve sklizni je zaznamenán předvolební boj, průběh hlasování a reakce na 

výsledky.  

 Úmrtí Václava Havla 

Úmrtí našeho bývalého prezidenta Václava Havla, který zemřel 18. 12. 2011, 

zapříčinilo vznik doposud poslední tematické sklizně. Tato sklizeň byla výjimečná tím, 

ţe na ní WebArchiv spolupracoval s členskými institucemi IIPC, dalšími institucemi i 

jednotlivci. Do sklizně bylo zahrnuto kolem 480 návrhů webových stránek, portálů a 

článků. Navíc u ní byla provedena kontrola kvality. 

2.4 Výběr 

Webové zdroje jsou do výběrových sklizní navrhovány: 

 zaměstnanci WebArchivu (kurátory
9
), 

 vydavateli/autory webových zdrojů, 

 návštěvníky, 

 z ţádosti o přidělení ISSN. 

Nejčastěji jsou webové zdroje navrhovány kurátory. Zaměstnanci WebArchivu 

mají zdroje rozdělené podle kategorií Konspektu. „Konspekt umoţňuje souborný popis 

(charakteristiku) fondu určité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných 

bibliografických informací“ [NÁRODNÍ, 1994]. Metodu Konspekt pouţívá Národní 

knihovna ČR a tedy i WebArchiv pro regulaci a organizaci doplňování svých fondů. 

Konspekt obsahuje na nejvyšší úrovni 26 základních předmětových kategorií, které se 

dále člení do podkategorií. Tyto podkategorie (skupiny) Konspektu se skládají 

z klasifikačního znaku Mezinárodního desetinného třídění (MDT) a ekvivalentního 

slovního označení. [CELBOVÁ, 2008a. 32]. Kaţdý kurátor má přiděleny webové 

zdroje v různých kategoriích Konspektu a snaţí se, aby v nich byly podchyceny hlavně 

                                                 

9
 Kurátor – zaměstnanec instituce odpovědný za správu zdrojů, vydavatelů a smluv 



 

30 

zdroje významné hodnoty jako např. ministerstva, úřady, rady, asociace a další zdroje, 

které jsou povaţovány za prioritní. 

Návrh od vydavatelů/autorů a návštěvníků probíhá na základě vyplnění 

formuláře na stránkách WebArchivu či zaslání emailu jednomu z kurátorů. Tyto 

webové stránky jsou pak hodnoceny přednostně. 

 

Obrázek 3 Nominování stránek do WebArchivu [uloženo 16. 2. 2012] 

Další moţnost je, ţe vydavatelé/autoři webových zdrojů při ţádosti o přidělení 

čísla ISSN, které přiděluje České národní středisko ISSN, mohou zároveň zaškrtnout, ţe 

mají zájem o zařazení stránek do digitálního archivu.  
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Obrázek 4 Žádost o přidělení ISSN v Národní technické knihovně [uloženo 16. 2. 2012] 

Kaţdý zdroj navrţený k archivaci je nejdříve vloţený do databáze WA Admin, 

ve které je i hodnocen kurátory, aby se zjistilo, jestli je vhodný pro archivaci. V případě, 

ţe není jisté, jestli je zdroj moţné technicky sklidit, tak se provádí zkušební sklizeň. 

Vydavatelé schválených zdrojů jsou pak oslovováni odpovědnými kurátory, 

kteří je ţádají o zajištění právní stránky archivace. Záleţí však na ochotě vydavatelů, za 
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jak dlouho je získán souhlas k archivaci webových stránek. Při problémech či 

nedostatku času vydavatele můţe komunikace trvat i rok. 

2.5 Kontrola 

U archivovaných verzí zdrojů, na které byl získán souhlas k archivaci, je 

nepravidelně kontrolována kvalita jejich sklízení. Tyto kontroly nelze dělat 

automaticky. Ve WebArchivu zatím proběhla kontrola nasmlouvaných webových 

zdrojů jen jednou, jelikoţ se jedná o velmi časově náročnou činnost. Byla u nich 

porovnávána archivovaná verze webové stránky s ţivým webem, aby se zjistilo, jestli se 

zobrazuje vše, jak má. Častěji dochází ke kontrole v rámci zkušebních sklizní.  

2.6 Katalogizace 

Všechny webové zdroje, na které byl získán souhlas s archivací, jsou následně 

katalogizovány do katalogu Národní knihovny ČR odpovědnými kurátory. Webové 

zdroje jsou katalogizovány ve formátu MARC 21 a katalogizační záznamy se stávají 

součástí národní bibliografie. U těchto katalogizačních záznamů však není přímý přístup 

k archivovaným verzím. Nepodařilo se však zjistit z jakého důvodu tomu tak je. Údaje 

z těchto katalogizačních záznamů jsou pak zobrazovány u zdrojů při prohlíţení podle 

oborů. 
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Obrázek 5 Národní knihovna ČR- katalogizační záznam [uloženo 22. 4. 2012] 

2.7 Systémy 

2.7.1 Nástroje pro správu 

 WA Admin 

Databázi WA Admin WebArchiv pouţíval do září 2009. Databáze umoţňovala 

uchovávat pouze základní informace o jednotlivých webových stránkách navrţených do 

výběrových sklizní a jejich vydavatelích (název zdroje, aktuální URL, komentáře, 
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vydavatel, oslovení, smlouva). Kurátoři si museli vést vlastní seznamy oslovování a 

hodnocení probíhalo pomocí tabulky na sdíleném prostoru v Google Dokumentech. 

Jelikoţ uchovávané informace byly nedostačující, tak databáze byla nahrazena 

systémem WA Admin v2.0. 

 WA Admin v2.0 

V září roku 2009 začal WebArchiv pouţívat nově vyvinutý systém WA Admin 

v2.0, který umoţňuje správu celého workflow spojeného se sklízením webových zdrojů. 

Systém vznikl v rámci projektu „Ochrana a trvalé zpřístupnění webových zdrojů jako 

součásti národního kulturního dědictví“. Systém je vyvinut v jazyce PHP. Nyní je 

pouţívána verze WA Admin 2. 3. 13. Systém vytvořil Adam Brokeš, dnes jiţ bývalý 

zaměstnanec Moravské zemské knihovny, který i dnes vytváří dle potřeby případné 

úpravy.[NÁRODNÍ, 2010] 

Systém umoţňuje:  

 kompletní a efektivní správu všech navrţených zdrojů, 

 ověření duplicit (vydavatele, zdroje) při vkládání, 

 přiřazování Konspektu ke zdrojům a odpovědných kurátorů, 

 přiřazení více semínek k jednomu zdroji, 

 hodnocení navrţených zdrojů a přiřazení komentářů k hodnocení, 

 nastavení frekvence sklízení k jednotlivým webovým zdrojům, 

 přehodnocení zdroje k určitému datu, 

 vedení evidence oslovení vydavatelů a vkládání komentářů o stavu jednání 

a automatické upomínky k dalším oslovením, 

 vkládání smluv, 

 výpis zdrojů ke katalogizaci u jednotlivých kurátorů, 

 označení zdroje prioritním a evidenci prioritních zdrojů v rámci 

jednotlivých kategorií Konspektu, 

 zobrazení podrobné statistiky kurátorů za jednotlivé měsíce i roky a 

celkové statistiky výběrových sklizní. 
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2.7.2 Systémy pro sklízení 

 Nedlib Harvester 

V první etapě probíhalo sklízení nástrojem Nedlib Harvester, který byl vyvinut 

Helsinskou národní knihovnou. Nedlib Harvester pouţíval WebArchiv v letech 2000 aţ 

2004. Byl sice vhodný pro výběrové sklizně, ale při celoplošných sklizních měl pomalé 

zpracování. Z tohoto důvodu byl v roce 2004 nahrazen Heritrixem. 

 Heritrix 

Heritrix je open-source sklízecí robot vyvíjený organizací Internet Archive. 

První oficiální verze byla zveřejněna v lednu 2004. Od té doby vznikly další verze, 

jelikoţ je neustále vylepšován a pracuje se na rozšířeních a vylepšování nalezených 

nedostatků.  

Jedná se o profesionální a flexibilní archivační nástroj, který je vhodné 

pouţívat, jak pro menší výběrové sklizně, tak i pro celoplošné sklizně. Jeho hlavní 

nevýhodou je však nutnost kvalifikovaného technického dohledu nad nastavením a 

průběhem sklizně. [CELBOVÁ, 2008a, s. 34] 

Heritrix je vyvinut v jazyce Java. Robot při sklízení navštíví zadanou URL 

adresu a sklidí z této lokality data. 

Heritrix se skládá z: 

 jádra, které zajišťuje základní kontrolu nad sklizněmi, uţivatelské rozhraní, 

správu běţících procesů a podrobné nastavení sklizní, 

 přípojných modulů, které určují kaţdý krok sklizně. [MATĚJKA, 2006] 

2.7.3 Systémy pro zpřístupnění 

 Nordic Web Archive tools 

Na začátku 21. století WebArchiv zpřístupňoval archivované stránky pomocí 

aplikace Nordic Web Archive (NWA) tools, která vznikla z iniciativy severských 

národních knihoven. Aplikace umoţňovala zobrazovat archivované dokumenty uloţené 
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ve formátu ARC. Aplikace nejdříve obsahovala velké mnoţství chyb, které byly 

zásluhou spolupráce s norskými vývojáři odstraněny. Projekt NWA byl zařazen do IIPC 

a část systému byla pouţita do novějšího systému Web Archive Access (WERA). 

 WERA 

WERA vyuţívala z projektu NWA prohlíţeč archivních dokumentů na způsob 

Wayback Machine. Předností systému byla velmi snadná navigace a propracované 

uţivatelské rozhraní. Problém však byl s javascriptem některých stránek. Dokud v roce 

2006 nebyl vývoj systému zcela ukončen, byl vyuţíván WebArchivem pro výběrové a 

tematické sklizně. 

 Wayback Machine 

WebArchiv mezi lety 2004 a 2005 postupně přecházel na zpřístupňování 

celoplošných sklizní pomocí softwaru, který je vyvíjen společností Internet Archive. 

Společnost na konci roku 2001 zveřejnila prostřednictvím softwaru Wayback Machine 

své sbírky na stránkách http://www.archive.org. Teprve po prověření byl v roce 2005 

poskytnut jako open-source pod názvem Wayback. Software je neustále ve vývoji. Od 

ukončení vývoje softwaru WERA se Wayback pouţívá pro zpřístupnění celého archivu.  

Software obsahuje indexační modul a uţivatelské rozhraní, které umoţňuje 

zobrazovat dokumenty na základě URL a času. Jen časová osa u konkrétních 

archivovaných verzí se můţe jevit trochu nepřehledně. 

http://www.archive.org/
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Obrázek 6 Ukázka archivované verze stránek ve WebArchivu [uloženo 8. 3. 2012] 

2.8 Přístup k archivu 

K tomu, aby WebArchiv plnil svůj cíl, je potřeba umoţnit přístup 

k archivovaným dokumentům. Kvůli autorskému zákonu je umoţněn přístup pouze na 

webové zdroje, ke kterým byla uzavřena smlouva. Na ostatní je umoţněn přístup 

v prostorách Národní knihovny ČR. 

Existuje několik způsobů, jak získat přístup do archivu – prohlíţení podle 

oboru, vydavatele, vyhledávání podle URL a ve fulltextu. 

 

Obrázek 7 Možnosti přístupu do WebArchivu [uloženo 26. 4. 2012] 
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2.8.1 Prohlížení 

V levém menu dole je moţné prohlíţet webové zdroje podle oboru. Toto 

rozdělení obsahuje webové zdroje, na které byl získán souhlas k archivaci, rozdělené do 

26 kategorií Konspektu. Za názvem kategorie i podkategorie je uveden počet zdrojů, 

které obsahují. 

Při výběru kategorie se zobrazí podkategorie vybraného Konspektu i abecední 

seznam všech zdrojů v celé kategorii Konspektu v abecedním pořadí.  

U kaţdého zdroje v seznamu je uveden název stránky, vydavatel, anotace, 

předmětová hesla, náhled stránky, odkaz na seznam archivovaných verzí a na ţivý web. 

Při kliknutí na konkrétní předmětové heslo se zobrazí všechny webové zdroje, které 

dané heslo obsahují bez ohledu na kategorii Konspektu, ve které se vyskytují. Tyto 

údaje jsou získávány z databáze WA Admin a z katalogizačního záznamu webového 

zdroje. 

Nevýhodou tohoto rozdělení je, ţe uţivatel musí vědět, do jaké kategorie 

hledané zdroje patří. Prohlíţení je navíc komplikováno tím, ţe určité webové zdroje 

můţou patřit do dvou kategorií Konspektu, ale umístěné jsou jen v jedné např. Jednota 

českých matematiků a fyziků můţe patřit, jak do matematiky, tak i do fyziky. Je to dáno 

tím, ţe při katalogizaci webového zdroje se přiřazuje pouze jedna kategorie Konspektu. 
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Obrázek 8 Rozdělení podle oboru ve WebArchivu [uloženo 9. 8. 2012] 

Webové zdroje je také moţné prohlíţet v seznamu spolupracujících 

vydavatelů. U kaţdého je uveden název archivované stránky odkazující na ţivý web. 

V tomto seznamu tedy není rovnou přístup k archivovaným verzím. Kdyby odkaz byl 

na záznam v rozdělení podle oboru, tak by uţivatelé získali všechny dostupné 

informace. 
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2.8.2 Vyhledávání 

Webové stránky lze v archivu najít přes vyhledávač, který je umístěný hned na 

úvodní stránce. V tomto vyhledávači lze hledat, jak konkrétní URL stránek, tak i 

klíčová slova, jelikoţ je celý obsah webových zdrojů fulltextově indexovaný pomocí 

nástroje NutchWax. NutchWax slouţí k fulltextovému vyhledávání ve webových 

archivech. Vyhledávání se provádí modifikací trawleru Nutch, který prochází archivní 

soubory ARC a další pluginy, které přidávají další data do indexu. 

Indexace probíhá distribuovaně, protoţe kolekce ARC souborů je velká. 

Soubory se rozdělí do jednotlivých clusterů a nad těmito clustery probíhá samotná 

indexace. Protoţe indexaci jednotlivých částí nelze provést nezávisle, dochází mezi 

jednotlivými indexujícími procesy k řízené komunikaci. Výsledné dílčí indexy jsou na 

závěr řídícím procesem seskupeny do jednoho výsledného indexu. 

 

Obrázek 9 Vyhledávač WebArchivu [uloženo 2. 3. 2012] 

Nejjednodušší způsob, jak najít konkrétní webové stránky, je vyhledávání 

pomocí URL. Pokud je hledaná URL v archivu, tak se zobrazí rovnou seznam 

archivovaných verzí. 

Naopak vyhledávání konkrétních názvů a klíčových slov můţe být dost 

zdlouhavé. Je to způsobeno tím, ţe: 

 při vyhledávání se zobrazí seznam nalezených zdrojů bez vyznačené 

hledané části, 

  výsledky můţou být i duplicitní, 

 v seznamu se zobrazují všechny webové zdroje bez ohledu jestli je na ně 

získán souhlas k archivaci či byly sklízeny v rámci celoplošných sklizní. 
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Přístup k většině nalezených zdrojů je tedy pouze v budově Národní 

knihovny ČR. 

Obrázek 10 Zobrazení výsledků vyhledávání ve WebArchivu [uloženo 18. 3. 2012] 

Vzhledem ke zkatalogizování webových zdrojů se smlouvou je také moţné 

vyhledávat v katalogu Národní knihovny ČR především v dílčí bázi Elektronických 

online zdrojů. V katalogu je sice moţné vyuţít přehledného vyhledávání, ale není 

z katalogizačních záznamů přímý přístup k archivovaným verzím. 

 

Obrázek 11 Výsledky vyhledávání v katalogu NK ČR [uloženo 18. 3. 2012] 

2.8.3 Zobrazení záznamu 

Po nalezení hledaného zdroje se zobrazí seznam archivovaných verzí. 
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Obrázek 12 Ukázka archivované verze ve WebArchivu [uloženo 2. 3. 2012] 

Pokud na zdroj nebyl získán souhlas k archivaci, tak se po vybrání konkrétní 

archivované verze zobrazí následující upozornění.  

 

Obrázek 13 Zamítnutý přístup k archivovaným verzím ve WebArchivu [uloženo 2. 3. 

2012] 

2.9 Statistika 

Všechny tři typy sklízení mají vlastní statistické údaje, které jsou uvedeny níţe. 

2.9.1 Statistika celoplošné sklizně 

Celoplošné sklizně jsou logicky ovlivněny vývojem národní domény .cz, proto 

jsou v následujícím grafu vidět statistické údaje vypracované sdruţením CZ.NIC od 

roku 2001, kdy WebArchiv začal provádět celoplošné sklizně. 
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Graf 1 Vývoj počtu registrovaných domén.cz [CZ NIC, 2012] 

V následující tabulce je vidět počet souborů z celoplošných sklizní 

v jednotlivých letech. 

 

 

Tabulka 3 Celoplošné sklizně WebArchivu [Národní knihovna ČR, 2003f] 

2.9.2 Statistka výběrových sklizní k 30. 6. 2012 

Výběrové sklizně provádí WebArchiv od roku 2003. Počet nových zdrojů 

v tomto typu sklizní je samozřejmě závislý na počtu uzavřených smluv, proto jsou 

v následujícím grafu počty smluv za jednotlivé roky. Je pochopitelné, ţe v prvních 

letech bylo málo smluv, protoţe se WebArchiv teprve rozvíjel. Pokles nasmlouvaných 

zdrojů v loňském roce byl způsoben sníţením zaměstnanců WebArchivu. 
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Sklizeň: Začátek: Počet souborů: Rozsah (MB): 

CZ 2001 září 2001 3 017 058 106 520 

CZ 2002 duben 2002 10 272 093 315 756 

CZ 2004 březen 2004 32 161 396 1 058 305 

CZ 2005 červen 2005 9 336 123 253 785 

CZ 2006 srpen 2006 70 741 016 3 465 016 

CZ 2007 listopad 2007 81 300 000 3 600 000 

CZ 2008 listopad 2008 78 203 483 3 900 000 

CZ 2009 listopad 2009 178 342 230 6 600 654 

CZ 2010 listopad 2010 373 178 080 9 720 367 

CZ 2011 listopad 2011 345 232 271 10 914 568 
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Graf 2 Nasmlouvané zdroje WebArchivu za jednotlivé roky [Národní knihovna ČR, 

2003b]  

V září 2009 zavedl WebArchiv nový databázový systém WA Admin v2.0, díky 

kterému jsou vedeny podrobnější statistiky. Předtím nebyly některé statistiky sledovány 

vůbec či systematicky.  

Údaje se vztahují k období 1. 1. 2003 aţ 30. 6. 2012. 

Navrţené zdroje:    7 383 

- kurátorem*    2 542 

- ISSN*    173 

- návštěvníkem*    115 

- vydavatelem*    738 

Hodnocené zdroje*    4 167 

Schválené zdroje    5 448 

Oslovené zdroje*    4 142 

Nasmlouvané zdroje    3 352 

Počet smluv    2 742 

* data nejsou k dispozici před 09/2009 nebo nemusí být přesná 

Tabulka 4 Statistika výběrových sklizní WebArchivu k 30. 6. 2012 [Národní knihovna ČR, 

2003b]  

Největší podíl navrţených stránek je od kurátorů, ale z tabulky je vidět, ţe 

WebArchiv je jiţ známý a uţivatelé (vydavatelé, návštěvníci) se snaţí zapojit do výběru 

webových stránek do archivu.  
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2.9.3 Statistika tematických sklizní 

Sklizeň Rok vytvoření Počet souborů 
Velikost  

(v MB) 

Povodně 2002 2 875 113 

Dalimilova kronika 2005 11 057 472 

Vysočina 2005 974 912 23 548 

Volby 2006 2006 1 088 955 54 793 

Nová budova 

Národní knihovny ČR 
2007-2008 52 297* 1 688* 

Praha Olympijská 2007 8 941 318 

Nová budova  

Národní technické knihovny 
2007-2009 5 941 127 

Prezidentské volby 2008 2008 859 486 18 570 

Výročí obsazení 

Československa 1968 
2008 8 941 318 

České předsednictví EU 2009 7 230 256 372 845 

Volby do Evropského 

parlamentu 2009 
2009 2 023 399 56 751 

Úmrtí Václava Havla 2011-2012 24 561 530 256 294 

 Čísla nejsou úplná (sklizeň stále probíhá) 

Tabulka 5 Tematické sklizně WebArchivu [Národní knihovna ČR, 2003g] 

2.10 Webové stránky 

Stránky WebArchivu byly navrţeny v jednoduchém grafickém stylu a ten se 

v průběhu let nezměnil. Na stránkách chybí informace o současné a dřívější pozici i 

mapa webu, která by tento problém aspoň částečně řešila. 
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Obrázek 14 Náhled webové stránky WebArchivu [uloženo 15. 3. 2012] 

WebArchiv v lednu 2012 zavedl blog
10

, na kterém informuje o práci ve 

WebArchivu, zajímavostech, statistice, nových zdrojích a dalším. Uţivatelům je tak 

umoţněn pohled do zákulisí WebArchivu.  

 

Obrázek 15 Náhled webové stránky blogu WebArchivu [uloženo 1. 4. 2012] 

                                                 

10
 http://blog.webarchiv.cz/  

http://blog.webarchiv.cz/
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2.11 Zhodnocení WebArchivu 

Nevýhodou WebArchivu je, ţe neumoţňuje přístup k tematickým sbírkám. 

Přístup neexistuje z toho důvodu, ţe by na většinu webových zdrojů v tematických 

sbírkách byl přístup pouze v budově Národní knihovny ČR, jelikoţ na ně není získán 

souhlas od vydavatele. Přístupné by byly pouze zdroje, na které byl získán souhlas od 

vydavatele v rámci výběrových sklizní. Na druhou stranu by zpřístupnění seznamu 

názvů a URL webových zdrojů, které jsou součástí jednotlivých tematických sbírek, 

mohlo být přínosné. V případě zájmu o další informace by pak zájemce mohlo navštívit 

budovu Národní knihovny ČR či vyhledat konkrétní URL v Internet Archive.  

Mezi nedostatky WebArchivu dále patří fulltextové vyhledávání. Toto 

vyhledávání by mělo být propracovanější, aby se v něm uţivatelům lépe pracovalo. 

Dalším je jiţ zmíněné zpřístupnění tematických sklizní. Stránky by navíc mohly 

obsahovat i abecední seznam webových stránek se souhlasem od vydavatele. Tento 

seznam by mohl být uţitečný i u jednotlivých kategorií Konspektu. Zmíněné nedostatky 

by snad mohly vyřešit nové stránky, které se plánují. Zatím však proběhla jen základní 

analýza webových stránek vybraných zahraničních archivů, která bude slouţit jako 

inspirace. 

Naopak výhodou WebArchivu je, ţe provádí všechny typy sklizní, i kdyţ 

některé jsou zpřístupněny pouze omezeně v budově Národní knihovny ČR. Důleţité je, 

ţe jsou prováděny sklizně obsahující i stránky, na které nebyl získán souhlas se 

zpřístupněním. Po vyřešení právních aspektů elektronických zdrojů, a pokud to nová 

legislativa umoţní, bude tedy moţné tyto stránky zpětně zpřístupnit. 
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3 Pandora, Australia's Web Archive 

Pandora
11

 je volně přístupný archiv australského webu zaloţený uţ v roce 1996 

Národní knihovnou Austrálie. Jedná se tedy o jeden z prvních webových archivů. 

Sbírka obsahuje kopie významných australských online publikací a internetové stránky, 

které se vztahují k Austrálii či Australanům.  

Název PANDORA vystihuje poslání archivu – zachování a zpřístupňování 

síťových dokumentárních zdrojů Austrálie (Preserving and Accessing Networked 

Documentary Resources of Australia). [NATIONAL, 1996a] 

3.1 Historie 

Národní knihovna Austrálie je stejně jako jiné národní knihovny zodpovědná 

za rozvoj sbírky knihovních materiálů (bez ohledu na formát), které dokumentují 

historii a kulturu Austrálie a Australanů. Kvůli rostoucímu objemu unikátních informací 

zveřejněných pouze online se knihovna rozhodla v roce 1996 zřídit webový archiv, 

protoţe pochopila nutnost rozšíření sběratelské činnosti.  

V dubnu 1996 knihovna zaloţila Sekci digitální archivace, která vybírá online 

publikace v souladu s pokyny, jedná s vydavateli ohledně práv na archivaci jejich 

publikace a vkládá katalogizační záznam stránky do národní bibliografické databáze. 

[NATIONAL, 1996a]  

V říjnu téhoţ roku byly staţeny první dva tituly. V červnu 1997 pak archiv 

obsahoval 31 titulů. V roce 2012 archiv obsahuje 31 553 webových zdrojů. 

[NATIONAL, 1996a] 

Vzhledem k tomu, ţe v roce 1998 byla připravena infrastruktura i postupy byly 

dostatečně vyvinuté, tak knihovna byla připravena na připojování dalších knihoven. 

První spolupracující knihovnou se stala knihovna Victoria v srpnu 1998. Do března 

2004 se připojily všechny významné knihovny v rámci jednotlivých států. V dnešní 

                                                 

11
 http://pandora.nla.gov.au/  

http://pandora.nla.gov.au/
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době knihovna spolupracuje s dalšími 6 státními a teritoriálními knihovnami, 

Australským národním zvukovým a filmovým archivem (National Screen and Sound 

Archive), Památníkem australského válečnictví (Australian War Memorial) a Ústavem 

studií původních obyvatel Austrálie (Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait 

Islander Studies). [NATIONAL, 1996a] 

3.2 Právní aspekty archivace webu 

I Národní knihovna Austrálie má právo povinného výtisku. Na území Austrálie 

stále platí zákon o copyrightu z roku 1968, který stanovuje podmínky odevzdávání 

povinného výtisku. Zákon stanovuje, ţe vydavatelé musí jednu kopii z kaţdého 

„knihovnického“ materiálu publikovanému v Austrálii odevzdat Národní knihovně 

Austrálie a příslušné další knihovně. „Knihovnický“ materiál je zde však definován 

příliš konkrétně a nelze do něj tedy zahrnout elektronické zdroje. Tento problém řeší 

Austrálie dobrovolným odevzdáváním materiálů na základě dohod mezi Národní 

knihovnou Austrálie a příslušnými vydavateli [KAČÍRKOVÁ, 2004]. Knihovna a 

spolupracující instituce jsou tedy povinni ţádat vydavatele o svolení, zda mohou 

zkopírovat titul do archivu a zpřístupňovat ho. Ţádosti a následné odpovědi od 

vydavatelů tvoří copyrightovou licenci. Knihovna však usiluje o změnu zákona a hlavně 

o rozšíření definice „knihovnického dokumentu“ i na dokumenty v elektronické formě. 

3.3 Strategie sklízení 

3.3.1 Celoplošné sklizně 

Webové archivy po celém světě přijaly různé přístupy k výběru a archivování 

webových publikací ve svých zemích. Národní knihovna Austrálie se rozhodla zaměřit 

na výběrovou archivaci. Nicméně si knihovna uvědomila, ţe v selektivním přístupu 

nemusí být zahrnuty důleţité zdroje. Z tohoto důvodu začala v roce 2005 provádět roční 

rozsáhlé sklizně domény .au. Knihovna zkoumá právní a technické překáţky pro 

poskytování přístupu k obsahu celé oblasti sklizně. V této fázi však není moţné 
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vyhledávat a umoţnit tak uţivatelům přístup k celoplošným sklizním. [NATIONAL, 

1996a] 

3.3.2 Výběrové sklizně 

Jelikoţ se knihovna zaměřila na výběrovou archivaci, tak jsou online publikace 

a webové stránky vybírány pro zařazení do sbírky za účelem jejich dlouhodobého a 

trvalého přístupu k nim. Selektivní přístup má totiţ v této fázi technologického vývoje 

řadu následujících výhod: 

 U kaţdé poloţky v archivu je hodnocena kvalita a kaţdá poloţka je funkční 

v plném rozsahu povolených současných technických moţností. 

 Frekvence sklízení můţe být nastavena individuálně na míru kaţdého 

vybraného titulu, s přihlédnutím k četnosti změn webových stránek, coţ 

umoţňuje shromáţdit obsah stránek v co nejúplnější podobě. 

 Kaţdá poloţka v archivu můţe být katalogizována a stát se tak součástí 

národní bibliografie. 

 Kaţdá poloţka v archivu můţe být zpřístupněna okamţitě, protoţe v době 

archivace uţ má knihovna oprávnění k archivaci od vydavatele. 

[NATIONAL, 1996a] 

Pandora na rozdíl od WebArchivu obsahuje nejen komplexní webové stránky, 

ale také jednotlivé soubory PDF. 

3.4 Výběr 

Dominantním faktorem pro výběr je hodnota obsahu webového zdroje, Tento 

faktor ovlivňuje rozhodnutí o výběru a to i v případě, ţe formát nebo jiný technický 

nedostatek je problematický. 

Knihovna má propracované zásady pro výběr zdrojů do archivu, které musí 

dodrţovat i spolupracující instituce. Kaţdá ze zúčastněných institucí vybírá tituly pro 

archiv podle vlastních výběrových pokynů a důleţitosti pro vlastní oblast zájmu. 

Národní knihovna Austrálie chce archivovat tituly celostátního významu, zatímco státní 
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knihovny mají za cíl archivovat zdroje se státním a regionálním významem. Australský 

národní zvukový a filmový archiv přebral odpovědnost za stránky o hudbě a filmu, 

Památník australského válečnictví vybírá stránky o australské vojenské historii a Ústav 

studií původních obyvatel Austrálie má na starost publikace a webové stránky 

australských domorodých obyvatel.  

Webové zdroje můţou navrhovat i uţivatelé či vydavatelé webových zdrojů a 

to prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách archivu. Formulář je více 

podrobný, ale součástí nejsou povinné údaje, takţe jde jen o ochotu uţivatele při 

vyplňování. Navíc vydavatelé při vyplňování v něm můţou rovnou dát souhlas 

k archivaci. 

 

Obrázek 16 Nominování stránek do Pandory [uloženo 31. 3. 2012] 
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3.5 Kontrola 

Národní knihovna Austrálie a další zúčastněné instituce kladou velký důraz na 

to, aby sklízené zdroje byly kompletní z hlediska vzhledu a funkčnosti zdroje. 

Vzhledem k neexistenci vhodného softwaru, který by kontroloval archivované stránky 

automaticky, je nutné, aby se kontrola prováděla systematicky soubor po souboru. 

3.6 Katalogizace 

Vybrané elektronické tituly jsou katalogizovány ve formátu MARC 21 a 

katalogizační záznamy jsou součástí národní bibliografie a katalogů spolupracujících 

institucí. Katalogizace online zdrojů se provádí v souladu s manuály australského 

archivu. Informace z těchto katalogizačních záznamů jsou naprosto dostačující pro 

popis těchto zdrojů. Navíc je z katalogizačního záznamu přímý přístup k záznamu 

v archivu. Informace z katalogizačních záznamů však nejsou zobrazeny u záznamů 

v archivu. 
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Obrázek 17 Národní knihovna Austrálie - katalogizační záznam [uloženo 23. 4. 2012] 

3.7 Systém 

S rostoucím archivem si knihovna uvědomila nutnost propracovanějšího 

systému. Knihovna se nejdříve rozhodla digitální archivační systém koupit a nevytvářet 

si ho sama. Zahájila proto Projekt digitálních sluţeb, jehoţ cílem bylo získat technickou 

infrastrukturu pro podporu všech svých digitálních sbírek. Po analýze produktů od 

potenciálních dodavatelů však knihovna došla k závěru, ţe na trhu není systém, který by 

mohl podporovat Pandoru. Knihovna si tedy musela vybudovat vlastní systém digitální 

archivace. 
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Knihovna vyvinula systém digitální archivace PANDAS (PANdora 

DigitalArchiving System), který podporuje získávání a správu rostoucího objemu dat a 

efektivnější budování archivu pro účastníky ve vzdálených pracovních stanicích. Mezi 

úlohy systému patří monitorování výběrových stránek, zajišťování jednoznačného 

identifikátoru, plánování sklizní, kontrola kvality sklizených zdrojů a správa archivu. 

Jeho první verze byla spuštěna v červnu 2001, druhá pak v srpnu 2002. Třetí verze byla 

výrazně lepší a úplnější a do výroby byla spuštěna v červenci 2007. [NATIONAL, 

1996a] 

 

Obrázek 18 Architektura systému PANDAS [Hunter, 2007] 

Architektura Pandory je rozdělena do tří hlavních komponent. Dvě 

komponenty vlevo jsou částí systému PANDAS. Jedná se o softwarové řešení 

postihující procesy archivace dat. Levá komponenta - Pandas Services Center je 

komponenta slouţící k vlastní archivaci dat - pracuje tedy s aktuálními daty. Prostřední 

komponenta slouţí ke správě archivovaných webů a k přístupu k archivovaným datům. 

Obě dvě komponenty pouţívají sluţeb Digital Object Storage, která obsahuje data 

rozdělená do následujících částí - původní data získaná při sklizni, zobrazovaná data 

(obsahující změny během zpracování dat), metadata a kopii zobrazovaných dat, která se 

pouţívá pro přístup veřejnosti. Komponenta zobrazená na obrázku vpravo - vyhledávácí 
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server (Pandora Search server) obsahuje vyhledávací stroj, indexovací stroj a 

indexovaná data pouţívaná při vyhledávání. 

Při dotazu uţivatele v systému Pandora se nejprve provede dotaz na 

vyhledávacím serveru. Po získání výsledků dotazu z tohoto serveru je moţné v 

závislosti na nastavení přístupových oprávnění získat obsah vybraného výsledku. 

3.8 Přístup k archivu 

Knihovna nabízí řadu způsobů, jak získat přístup k obsahu archivu - prohlíţení, 

vyhledávání (Search Trove). Tyto přístupy jsou vidět na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 19 Možnosti přístupu v Pandoře [uloženo 20. 1. 2012] 

3.8.1 Prohlížení 

Sbírku je moţné procházet pomocí předmětu, abecedního seznamu a 

v kompletním seznamu titulů umístěných na úvodní stránce.  

Webové zdroje jsou rozděleny do 18 předmětových kategorií. Jednotlivé 

předmětové kategorie jsou rozděleny do podkategorií, které uţivateli pomůţou upřesnit 

hledání. Po výběru předmětové kategorie si uţivatelé můţou vybrat podkategorii, sbírku 

nebo rovnou procházet všechny zdroje v této kategorii, které jsou zobrazeny 
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v abecedním pořadí. V jednotlivých předmětových kategoriích a podkategoriích jiţ není 

moţnost vybrat si zdroj podle počátečního písmene. 

Dále je moţné získat přístup rovnou k jednotlivým předmětovým 

podkategoriím pomocí rozbalovacího menu umístěnému vpravo na hlavní stránce. 

Tento seznam je, ale dost obsáhlý a hledání v něm je časově náročnější 

 

Obrázek 20 Prohlížení podle oborů v Pandoře [uloženo 9. 2. 2012] 

Prohlíţení má však určité nevýhody. Pro pouţití předmětových kategorií či 

podkategorií uţivatelé musí vědět, do jaké kategorie hledané zdroje patří. Navíc by pro 

uţivatele mohlo být přínosné, kdyby bylo moţné zdroje procházet podle názvu 

vydavatele a ne jen podle názvu zdroje. 

3.8.2 Vyhledávání 

K vyhledávání lze pouţít vyhledávač Trove, který je umístěn na úvodní stránce 

a umoţňuje fulltextové vyhledávání v obsahu archivu.   

Vyhledávání v Trove je velmi propracované. Je moţné pouţít booleovské 

operátory (or, not). Operátor and je pouţíván u hledaných slov automaticky. Dále je 

moţné pouţít frázi s pouţitím uvozovek, proximitní operátor a vyhledávání pomocí 

zástupných znaků.  
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Při pouţití vyhledávače se zobrazí výsledky hledání v katalogu omezené pouze 

na webový archiv. Výsledky je pak moţné omezit podle klíčových slov, časového 

hlediska (2000-2009, 2010-2019) a typu stránek podle URL domény (.com, další, 

.gov/csiro, .edu). Vyhledané záznamy obsahují jiţ rovnou přístup k archivovaným 

verzím nebo při kliknutí na konkrétní záznam se zobrazí záznam v archivu na stránkách 

Pandory.  

 

Obrázek 21 Výsledky vyhledávání v Pandoře [uloženo 9. 2. 2012] 

Stránky Pandory rovněţ zahrnují do výsledků vyhledávání i výsledky jiných 

webových stránek. Podle fóra Pandory je vyhledávání z jiných stránek zaloţeno na 

nekomerční bázi. Při dotazu v Pandoře dojde k provedení analogického dotazu na 

dalších stránkách. Tato integrace má svá omezení, protoţe konstrukce dotazů se mezi 

jednotlivými weby a Pandorou můţe lišit (zvláště u sloţitějších dotazů). Výběr 

pouţitých webů, kde se provádí vyhledávání, se liší podle oblasti, ve které se provádí. V 

oblasti archivovaného webu Pandora v současnosti vyuţívá výsledků ze stránek 

Amazon, Google a Wikipedia. 
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3.8.3 Zobrazení záznamu 

Po nalezení hledaného zdroje se zobrazí jeho záznam obsahující: 

 název zdroje, 

 název knihovny či spolupracující instituce, která zdroj vybrala 

 zda je zdroj dále archivován, 

 odkaz na stránky vydavatele,  

 seznam archivovaných verzí. 

 

Obrázek 22 Zobrazení záznamu v Pandoře [uloženo 9. 2. 2012] 

U záznamu není uvedeno, kdo zdroj vydává, pouze odkaz na vydavatele, coţ 

není dostačující. Jelikoţ v případě, ţe stránky vydavatele nebudou fungovat či přestanou 

úplně existovat, tak ani nebude známo, kdo byl autorem/vydavatelem. Navíc by u 

záznamů mohlo být uvedeno více informací nejen název vydavatele, ale i předmětová 

hesla a případně i anotace. 

Při prohlíţení archivu lze získat dojem, ţe zdroje jsou poměrně často 

archivovány pouze jednou. A nejedná se jen o dokumenty, které se dále nemění, ale i 

webové stránky, které jsou dále aktualizovány. 

 

Obrázek 23 Zobrazení záznamu v Pandoře II [uloženo 9. 2. 2012] 
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3.9 Statistika  

3.9.1 Statistika celoplošných sklizní 

Celoplošné sklizně jsou ovlivněny vývojem domény .au. V následujícím grafu 

je uveden počet domén .au v jednotlivých letech. 

 

Graf 3 Vývoj počtu registrovaných domén .au [AusRegistry, 2001] 

3.9.2 Statistika výběrových sklizní k 26. 7. 2012 

Počet archivovaných titulů 31 553 

Počet souborů 153 335 097 

Velikost dat 6,91 TB 

Tabulka 6 Statistika výběrových sklizní Pandory k 26. 7. 2012 [National Library of 

Australia, 1996d] 

Pandora je jedním z nejstarších archivů a navíc spolupracuje s dalšími 

institucemi. Je tedy pochopitelné, ţe archivuje mnohem větší mnoţství titulů neţ 

WebArchiv. Zveřejňované údaje ukazují jednu zajímavou věc – rozdíl v počtu zdrojů 

v archivu ve statistických údajích (31 553) a počtu poloţek při prohlíţení (30 680), coţ 

znamená, ţe k 873 titulům není ještě vytvořen záznam. Vzhledem k tomu, ţe je měsíční 
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přírůstek v archivu kolem 200 webových zdrojů, tak je pochopitelné, ţe nějakou dobu 

trvá, ţe neţ se zkatalogizují. 

Pandora má velké mnoţství podrobných statistik týkajících se hlavně 

návštěvnosti webových stránek archivu a přírůstků do archivu v jednotlivých obdobích, 

které nejsou vhodné pro účely této diplomové práce. 

3.10 Webové stránky 

 Stránky archivu uţ na první pohled vypadají velmi přehledně a snadno se 

v nich uţivatelé zorientují. Navíc jsou vidět předchozí kroky, takţe uţivatel vţdy ví, 

kde se právě nachází a nemusí ani pouţívat tlačítko zpět. 

 

Obrázek 24 Náhled webové stránky Pandory [uloženo 20. 1. 2012] 

V srpnu 2012 byl zřízen blog
12

, který je určený široké veřejnosti. Blog bude 

informovat o zajímavých objevech, obsahu archivu, problémech a dalším. 

                                                 

12
 http://blogs.nla.gov.au/australias-web-archives/  

http://blogs.nla.gov.au/australias-web-archives/
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Obrázek 25 Náhled webové stránky blogu Pandory [uloženo 9. 8. 2012] 

3.11 Zhodnocení Pandory 

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o významný archiv obsahující velké mnoţství 

webových zdrojů a dokumentů, tak by měl být přístup k archivovaným zdrojům 

propracovanější. U jednotlivých záznamů by mělo být více informací např. vydavatel a 

klíčová slova. Navíc je zcela nedostačující, ţe některé stránky jsou archivovány pouze 

jednou a to i takové, které se aktualizují. 

Výhodou však je, ţe archiv provádí celoplošné sklizně, i kdyţ nemůţou být 

zatím kvůli právní stránce zpřístupňovány. Je však důleţité, ţe jsou prováděny a můţou 

tak být zpřístupněny v budoucnu aţ se tento problém vyřeší. Další výhodou je, ţe 

spolupracují na archivaci s dalšími institucemi, coţ znamená, ţe archiv roste rychleji. 

Dále má archiv přehledné webové stránky s podrobnými informacemi o archivu. 

Zaměstnancům archivu se podařilo zajistit vytvoření vlastního digitálního archivačního 

systému, coţ jim pomohlo zefektivnit sběr a vkládání publikací do archivu, ukládání 

informací o nich a umoţnit přístup veřejnosti k nim. A hlavně má archiv propracovanou 

politiku, postupy a výběr zdrojů, které dodrţuje nejen Národní australská knihovna, ale i 

spolupracující instituce.  
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4 UK Web Archive 

UK Web Archive
13

zajišťuje Britská knihovna. Archiv má archivovat co nejvíce 

webových stránek. Jeho cílem je shromaţďovat, uchovávat a poskytovat trvalý přístup 

ke klíčovým britským internetovým stránkám budoucím generacím.  

4.1 Historie 

Archiv vznikl v roce 2004 jako reakce na výzvu potencionální „digitální černé 

díry“ ve Velké Británii. [BRITISH, 2004a] 

4.1.1 UK Web Archiving Consortium 

Od roku 2004 do roku 2008 byla Britská knihovna hlavním partnerem UK Web 

Archiving Consortium (UKWAC). Součástí konsorcia byly JISC (Joint Information 

Systems Committee), Národní archiv (The National Archive), Národní knihovna 

Walesu (National Library of Wales), Národní knihovna Skotska (National Library of 

Scotland) a Wellcome Trust. Členové konsorcia sdíleli společnou infrastrukturu na 

archivaci webových zdrojů Velké Británie. [BRITISH, 1995a] 

Členové konsorcia začali v roce 2005 archivovat vybrané webové stránky 

pomocí softwaru PANDAS, který vyvinula Národní knihovna Austrálie. Kaţdý člen 

archivoval stránky podle zájmů organizace např. Národní knihovna Walesu archivovala 

stránky, které odráţejí ţivot v současném Walesu a Britská knihovna sbírá webové 

stránky kulturního, historického a politického významu ve Velké Británii. [BRITISH, 

1995a] 

4.1.2 Digital Preservation Coalition 

Z konsorcia UKWAC se vyvinula strategická skupina v rámci DPC (Digital 

Preservation Coalition), která vede a podporuje spolupráci při archivaci britského webu. 

                                                 

13
 http://www.webarchive.org.uk 

http://www.webarchive.org.uk/
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V současnosti skupina obsahuje 14 členů. Tato skupina umoţňuje členům sdílet 

osvědčené postupy a poskytuje vzájemně podpůrné prostředí pro další vývoj politiky 

ostatním členům. [INNOVATION, 2009] 

4.2 Právní aspekty archivace webu 

V lednu 2004 vešel v platnost nový zákon o povinném výtisku. Nahradil tak 

zákon o copyrightu z roku 1911. Hlavní změnou je rozšíření povinného výtisku o 

digitální dokumenty na fyzických nosičích a online elektronické zdroje. Veškeré 

digitální dokumenty jsou však přístupné pouze v budovách knihoven (The British 

Library, The Bodleian Library, Oxford; The University Library, Cambridge; The 

National Library of Scotland; The Library of Trinity College, Dublin; The National 

Library of Wales). Všechny tyto knihovny mají nárok na archivování digitálních 

materiálů, protoţe jim je odevzdáván povinný výtisk. [BRITISH, 2004a]   

Zákon však ještě nebyl implementován z důvodu neexistence návazných 

právních předpisů. Proto se ještě musí ţádat o svolení majitele webových stránek pro 

kaţdý webový zdroj, coţ je samozřejmě velmi nákladné a obtíţné. 

4.3 Strategie sklízení 

4.3.1 Výběrové sklizně 

Archiv je výběrový a obsahuje webové stránky, které: 

 odráţejí různorodost zájmů ţivota a činnosti v celé Velké Británii, 

 jsou výzkumného zájmu, 

 se zabývají politickými, kulturními, sociálními a ekonomickými událostmi 

národního zájmu, 

 mají ukázat inovaci webu. 

Součástí je i „šedá literatura“ obsahující zprávy, politické prohlášení a další 

dočasné, ale významné formy informací. 
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Stránky ve výběrových sklizních jsou pravidelně archivovány s cílem zachytit 

změny v čase. Typicky jsou shromaţďovány v šesti měsíčních intervalech, ale 

frekvence se liší v závislosti na pravidelnosti změny v obsahu. 

4.3.2 Tematické sklizně 

Kromě výběrových sklizní provádí archiv i tematické sbírky, které seskupují 

webové stránky vztahující se k jednomu tématu (událost, aktualita). Speciální kolekce 

obsahuje webové stránky navrhnuté kurátory, dalšími odborníky a spolupracujícími 

organizacemi v dané oblasti. Zatím bylo provedeno 28 tematických sbírek a některé 

z nich ještě stále probíhají. Podrobněji popsány jsou jen vybrané sbírky. 

 Blogy 

 Britský venkov 

 Cornwall 

 Finanční krize 

 Darwin 200 

 Energie 

 E-publikační trendy 

 Volby do Evropského parlamentu 2009 

 Volná církev 

 Tsunami v Indickém oceánu v prosinci 2004 

 Latinská Amerika ve Velké Británii 

 Umění ţít 

Sbírka byla zahájena na konci roku 2008 a je vytvořena ve spolupráci 

s Rozvojovou agenturou ţivého umění. Sbírka obsahuje webové stránky organizací 

podporující a prosazující ţivé umění a umělce a zabývajícími se ţivým uměním. 

Kolekce ukazuje podporu, propagaci, připomínky k ţivému umění a prchavou povahu 

této oblasti. 

 Londýn – volba starosty 2008 

 Teroristický útok v Londýně 7. 7. 2005 

 Problémy muţů 
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 Duševní zdraví 

 Severní Irsko 

 Olympijské a paralympijské hry 2012 

Webové stránky v této sbírce byly vybrány tak, aby odráţely všechny aspekty 

her v roce 2012, včetně sociálního a hospodářského dopadu a samozřejmě i samotnou 

akci. Součástí jsou webové stránky oficiálních orgánů příslušných místních samospráv, 

zároveň jsou zahrnuty i alternativní nebo nesouhlasné ohlasy s cílem zajistit celé 

spektrum současného názoru na hry. Stránky vybírají odborní specialisté a kurátoři 

v celé Britské knihovně a archiv ţádá prostřednictvím blogu o pomoc s výběrem 

prostřednictvím formuláře, který je umístěn na stránkách archivu. Archivace bude 

pokračovat aţ do konce roku 2012, aby byl zaznamenán i dopad her. 

 Pandemie chřipky 

Sbírka byla zahájena v roce 2005 kvůli pohotovostnímu plánu ohledně 

moţného ohniska ptačí chřipky ve Velké Británii. Od té doby byla sbírka rozšířena na 

všechny typy pandemie chřipky např. ptačí chřipka v roce 2009. Součástí sbírky jsou i 

veřejné poradenské stránky vytvořené vládou. 

 Osobní zkušenosti s nemocemi 

Sbírka obsahuje záznamy se zkušenostmi jednotlivců s nemocemi, jejich 

interakci se zdravotními profesionály a pocity týkajících se toho, jak nemoc ovlivnila 

jejich ţivoty.  

 Quakers 

 Královnino diamantové jubileum 

Začátkem roku 2012 byla spuštěna speciální sbírka týkající se 60. výročí 

královnina panování. Jedná se o masivní akci, jelikoţ je to teprve podruhé, kdy britský 

monarcha oslavil diamantové výročí. A poprvé bude její průběh zachycen on-line. Na 

sbírce se spolupracuje s dalšími organizacemi a institucemi, aby byla sbírka co 

nejúplnější. Na stránkách blogu archivu se snaţí do sbírky zapojit i veřejnost pomocí 

formuláře na stránkách archivu. 
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 Skotské parlamentní volby 2007 

 Škrty ve výdajích 2010 – dopad na sociální péči 

 Všeobecné volby ve Spojeném království 2005 

 Všeobecné volby ve Spojeném království 2010 

 Problémy ţen 

 Videohry, herní kultura a dopad her na společnost 

V únoru 2012 byla zřízena další sbírka tentokrát zaměřená na počítačové hry 

vytvořené a hrané ve Velké Británii. Součástí budou dokumenty herní kultury a dopady, 

které mají videohry na širší veřejnost. Kolekce bude zahrnovat hry, informace o hrách, 

kulturní a společenský vliv počítačových her (např. výzkum o vlivu her na vývoj dětí). 

Na sbírce pracují nejen zaměstnanci Britské knihovny, ale také personál z Národního 

archivu videoher. Pomocí blogu navíc ţádají kurátoři o pomoc s výběrem webových 

stránek do sbírky pomocí formuláře umístěného na stránkách archivu. 

4.4 Výběr  

Zdroje jsou do archivu nominovány odborníky, kurátory, externími institucemi 

a jednotlivci z řad veřejnosti. Přispěvatelé vybírají webové stránky podle vlastních 

politik pro rozvoj sběru a oblastí odborných znalostí. Vybrané elektronické zdroje mají 

mít dlouhodobou výzkumnou hodnotu, ať samostatně či jako součást speciální kolekce 

tematických materiálů.  

Návštěvníci či vydavatelé webových stránek můţou navrhovat webové stránky 

do archivu. Formulář je umístěn na stránkách archivu, ale obsahuje hodně povinných 

polí a návštěvníci/vydavatelé nemusí mít trpělivost s jeho vyplňováním. Z tohoto 

důvodu byl v březnu 2012 spuštěn experiment pomocí Twitteru. A je navíc plánováno 

přepracování nominačního formuláře, aby obsahoval pouze potřebné informace. 
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Obrázek 26 Nominování stránek do UK Web Archivu [uloženo 15. 3. 2012] 

4.5 Kontrola 

Po prvním archivování webových stránek jsou stránky i kontrolovány, aby se 

zajistilo, ţe se vše sklidilo správně. 
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4.6 Katalogizace 

Webové stránky v archivu jsou katalogizovány a jsou součástí katalogu Britské 

knihovny. Na stránkách archivu však není odkaz na hledání v katalogu. V katalogu však 

lze omezit vyhledávání na archivované webové stránky. Podrobnější katalogizační 

záznamy jsou však pouze pro tematické sbírky.  

 

Obrázek 27 Britská knihovna - katalogizační záznam tematické sbírky [uloženo 11. 7. 

2012]  

Katalogizační záznamy konkrétních webových stránek jsou velmi stručné. 

Obsahují pouze název, předmětovou kategorii, URL stránek, datum vytvoření a odkaz 

k záznamu v archivu.  
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Obrázek 28 Britská knihovna – zkrácený katalogizační záznam [uloženo 23. 3. 2012] 

4.7 Systém 

4.7.1 Nástroje pro správu 

 Web Curator Tool 

Nástroj Web Curator Tool byl vyvinut v roce 2006 ve vzájemné spolupráci 

Národní knihovny Nového Zélandu a Britské knihovny pod záštitou IIPC.  

Jedná se open-source software, který je volně dostupný za podmínek Public 

Licence Apache. Nástroj spravuje webové stránky z výběrových sklizní.   

Nástroj umoţňuje kurátorům řídit jejich pracovní postupy pro: 

 souhlas ke sklízení a jeho zpřístupnění, 

 výběr stanovení rozsahu a plánování – co bude sklízeno, jak, kdy a jak 

často, 

 popis – přidání popisných metadat, 

 sklizeň – sklízení materiálů ve stanoveném čase pomocí Heritrixu, 

 zabezpečení jakosti – jestli sklizeň pracuje jak má a opravu jednoduchých 

chyb sklizně. 

Nástroj je přizpůsobený i tomu, ţe webové stránky jsou sklízeny a 

zpřístupňovány aţ na základě souhlasu od vydavatele. Z toho důvodu není nástroj 

vhodný pro WebArchiv NK ČR. 
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4.7.2 Systémy pro sklízení a zpřístupňování 

Archiv pouţívá stejné systémy jako WebArchiv tedy pro sklízení Heritrix a pro 

zpřístupňování Wayback více viz Systémy v kapitole WebArchiv. 

4.8 Přístup do archivu 

Existuje několik různých způsobů, jak získat přístup do archivu viz níţe 

(prohlíţení podle názvu, tematických sklizní, oboru a vyhledávání). 

4.8.1 Prohlížení 

Stránky lze procházet třemi různými způsoby – podle oboru, speciálních sbírek 

a názvu stránek. 

Stránky lze procházet podle předmětu, které je umístěno hned na úvodní 

stránce a také v části prohlíţení umístěné v menu. Prohlíţení podle předmětu umoţňuje 

najít webové stránky v archivu na určité téma. Webové stránky jsou rozděleny do sedmi 

kategorií a kaţdá kategorie je rozdělena do podkategorií. 

 

Obrázek 29 Prohlížení podle předmětu v UK Web Archivu [uloženo 16. 3. 2012] 

Názvy kategorií jsou velmi jasné a uţivatelé snadno pochopí, v které kategorii 

se nachází hledané téma. V případě, ţe by uţivatel stejně nevěděl, v jaké kategorii se 
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hledané téma nachází, tak se můţe podívat do nápovědy předmětů. Odkaz na tuto 

nápovědu však není rovnou u prohlíţení, ale aţ v celé nápovědě. Další výhodou je, ţe 

jedna stránka můţe být umístěna ve více kategoriích či podkategoriích a součástí jsou i 

tematické sbírky. Některé podkategorie jsou však prázdné a nemusely by být tedy vůbec 

znázorněny. 

Na úvodní stránce je také umoţněn přístup do deseti vybraných tematických 

sbírek. K přístupu k dalším sbírkám je potřeba pouţít odkaz či prohlíţení umístěné 

v menu. Tematické sbírky jsou seřazeny podle názvu a u kaţdé sbírky jsou uvedeny 

základní informace ke sbírce, ale u většiny není moţné zjistit, kdy byla sbírka 

uskutečněna.  
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Obrázek 30 Prohlížení podle speciálních sbírek UK Web Archivu [uloženo 9. 8. 2012] 
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Prohlíţení podle názvu webových stránek je umístěno pouze pomocí části 

prohlíţení umístěné v menu. Umoţňuje prohledávat webové zdroje podle počátečního 

písmene v názvu. 

 

Obrázek 31 Prohlížení podle názvu stránek v UK Web Archivu [uloženo 16. 3. 2012] 

4.8.2 Vyhledávání 

Vyhledávač pro rychlé vyhledávání je umístěn hned na hlavní stránce. 

Vyhledávání lze omezit na hledání v názvu webové stránky či ve fulltextu.  

 

Obrázek 32 Rychlé vyhledávání v UK Web Archivu [uloženo 18. 3. 2012] 

Je moţné i pokročilé vyhledávání, které je umístěno v menu v části 

vyhledávání. Zde jsou umístěny dva vyhledávače. Jeden je pro vyhledávání ve fulltextu, 

ale lze omezit vyhledávání podle data, předmětu či speciální sbírky. 
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Obrázek 33 Fulltextové vyhledávání v UK Web Archivu [uloženo 15. 3. 2012] 

Druhý vyhledávač umoţňuje hledat v názvu, URL či v názvu i URL. Stejně tak 

lze vyhledávání omezit podle předmětu či speciální sbírky. 

 

Obrázek 34 Vyhledávání v názvu stránek v UK Web Archivu [uloženo 15. 3. 2012]  

Zobrazení výsledků vyhledávání se liší podle typu vyhledávání. Při hledání ve 

fulltextu se zobrazí seznam URL a datum instance. 
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Obrázek 35 Zobrazení vyhledávání ve fulltextu v UK Web Archivu [uloženo 18. 3. 2012] 

Při vyhledávání v názvu se zobrazí názvy webových stránek, kde se hledaný 

výraz vyskytuje.  

 

Obrázek 36 Zobrazení vyhledávání podle názvu stránek v UK Web Archivu [uloženo 18. 

3. 2012] 

Navíc lze webové stránky vyhledat v katalogu Britské knihovny, kde 

v pokročilém vyhledávání lze omezit na hledání v archivovaných stránkách. Výsledky 

vyhledávání lze také omezit podle předmětu či roku a srovnat podle relevance. Při 

nalezení hledaného zdroje je umoţněn přístup rovnou na záznam v archivu a tedy i 

k jeho archivovaným verzím.  
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Obrázek 37 Výsledky vyhledávání v katalogu Britské knihovny [uloženo 23. 3. 2012] 

4.8.3 Zobrazení záznamu 

Při nalezení hledaného zdroje se zobrazí název stránek, odkaz na ţivý web, 

název speciální sbírky pokud do nějaké patří, předmětové kategorie a podkategorie. 

Navíc lze v daném zdroji hledat fulltextově. Dále je umoţněn přístup k archivovaným 

verzím buď ve formě náhledů či seznamu. 
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Obrázek 38 Zobrazení záznamu v UK Web Archivu [uloženo 18.3.2012] 

4.9 Statistika  

4.9.1 Statistika výběrových sklizní k 3. 7. 2012 

Počet archivovaných stránek 10 695 

Archivované instance 47 485  

Velikost dat 14,36 TB 

Tabulka 7 Statistika UK Web Archivu k 3. 7. 2012 [British Library, 2004e] 

Archiv k 3. 7. 2012 archivoval 10 695 stránek. Tento počet sice není zrovna 

malý, ale v porovnání s celkovým počtem webových stránek v doméně .uk, jak je 

uvedeno v následujícím grafu, je pouze zanedbatelný. Hlavně z toho důvodu, ţe archiv 

neprovádí celoplošné sklizně a vznikl později neţ další zkoumané archivy. 
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Graf 4 Vývoj počtu registrovaných domén .uk [Nominet, 1996] 

4.9.2 Statistika tematických sklizní 
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Sklizeň Počet stránek 

Blogy 603 

Britský venkov 230 

Cornwall 131 

Finanční krize 385 

Darwin 200 19 

Energie 67 

E-publikační trendy 22 

Volby do Evropského parlamentu 2009 197 

Volná církev 42 

Tsunami v Indickém oceánu v prosinci 2004 30 

Latinská Amerika ve Velké Británii 20 

Umění ţít 86 

Londýn – volba starosty 2008 8 

Teroristický útok v Londýně 7. 7. 2005 62 

Problémy muţů 27 

Duševní zdraví 33 

Severní Irsko 93 

Olympijské a paralympijské hry 2012 324 

Pandemie chřipky 110 

Osobní zkušenosti s nemocí 88 

Quakers 263 

Královnino diamantové jubileum 150 

Skotské parlamentní volby 2007 16 
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Tabulka 8 Statistika tematických sklizní UK Web Archivu [British Library, 2004f] 

Ve statistice není uvedena poslední tematická sklizeň (Videohry, herní kultura 

a dopad her na společnost), jelikoţ se na ní zatím pracuje a není pro ně ještě udělána 

sloţka v prohlíţení podle speciálních sbírek. 

Pokud porovnáme počet webových stránek v archivu (10 695) a celkový počet 

webových zdrojů v tematických sklizních (4 444), tak se jeví, ţe menší polovina 

webových zdrojů je z tematických sklizní. Zdá se tedy, ţe se kurátoři věnují výběrovým 

sklizním jen o trochu více neţ tematickým sbírkám. 

4.10 Webové stránky  

Archiv má propracované webové stránky, na kterých jsou uvedeny i rady pro 

tvorbu webových stránek, tak aby se stránky daly co nejlépe sklidit. Pro vydavatele 

webových stránek jsou i uţitečné rady pro tvorbu webu, aby byly vhodné pro archivaci 

po technické stránce. A zároveň i technické informace obsahují seznam toho, co neumí 

zatím archiv zachytit (dynamicky generovaný obsah, YouTube videa). 

Navíc je umoţněn přístup ke speciálním sbírkám, i kdyţ u většiny není 

uvedena doba, kdy byly sbírky vytvořeny.  

Škrty ve výdajích 2010 – dopad na sociální péči 196 

Všeobecné volby ve Spojeném království 2005 143 

Všeobecné volby ve Spojeném království 2010 762 

Problémy ţen 337 

Celkem 4 444 
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Obrázek 39 Náhled webové stránky UK Web Archivu [uloženo 16.3.2012] 

 Archiv se rozhodl informovat veřejnost o svých projektech, a proto v listopadu 

2011 byl zřízen blog
14

, který přináší informace o nových tematických sbírkách, 

projektech a technické informace o práci v archivu. 

                                                 

14
 http://britishlibrary.typepad.co.uk/webarchive/ 

http://britishlibrary.typepad.co.uk/webarchive/
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Obrázek 40 Náhled webové stránky blogu UK Web Archivu [uloženo 25.3.2012] 

4.11 Zhodnocení UK Web Archivu 

Velkou výhodou archivu je, ţe umoţňuje přístup ke speciálním sbírkám. 

Archiv tak umoţňuje nejen informace o tom, ţe proběhly sklizně k vybraným tématům, 

ale hlavně k jejich obsahu. 

Archiv vznikl aţ v roce 2004, coţ je vzhledem k dalším archivům poměrně 

pozdě. Navíc neprovádí celoplošné sklizně, takţe je velké mnoţství webových stránek 

v britské doméně .uk nearchivováno např. není archivován registr domény .uk.  

Další problém je v tom, ţe jsou archivovány webové stránky aţ po souhlasu 

k archivaci od vydavatele. Pokud zaměstnanci archivu nezískají souhlas, tak webové 

zdroje nebudou archivovány vůbec. Ale jakmile bude zákon implementován, tak tento 

problém opadne a počet webových stránek v archivu se velmi zvýší. 
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5 Porovnání vybraných archivů 

 

Tabulka 9 Porovnání základních atributů archívů [Národní knihovna ČR, 2003a; National 

Library of Australia, 1996a; British Library, 2004a] 

Vybrané archivy plní cíl uchovávat širokou škálu dokumentů národní 

produkce. Naplňují jej i tím, ţe archivují webové stránky výběrově. Výběrový přístup 

umoţňuje budoucím generacím přístup k reprezentativním vzorkům národní produkce, 

případně i současné generaci pokud stránky jiţ neexistují, nebo se na nich nenachází 

starší informace. Výběrové sklizně mají však nevýhodu v tom, ţe je těţké odhadnout, 

jaké informace budou zajímat budoucí generace. Je proto potřeba mít dobře definovaná 

kritéria výběru a zajistit, aby se nezapomnělo na nějaké významné webové stránky.  

WebArchiv a Pandora navíc provádí celoplošné sklizně, kterými se zajišťuje, 

ţe budou archivovány i webové stránky, které opomenuli kurátoři při výběrových 

sklizních. Někteří lidé by mohli namítat, ţe celoplošné sklizně by měly stačit, ale jen 

z důvodu, ţe si neuvědomují další okolnosti. Webové stránky jsou často umístěny na 

jiných doménách neţ jen národních jako např. .eu, .com. Navíc jsou u celoplošných 

sklizní nastaveny niţší limity neţ u výběrových sklizní a webové stránky nejsou často 
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sklizeny kompletně. A kvůli nevyřešené právní stránce k nim je přístup omezený či není 

vůbec. 

Architektura UK Web Archivu odpovídá tomu, ţe projekt byl zahájen aţ v roce 

2004. Archiv se zaměřuje na výběrové sklizně jen o trochu více neţ na tematické. Je 

určitě zajímavé, ţe archivují webové stránky podle různých událostí, ale můţou tak být 

opomenuty významné webové zdroje. Situace by se však měla zlepšit po implementaci 

předpisů. Naopak WebArchiv by si mohl vzít UK Web Archiv za vzor u 

zpřístupnění tematických sklizní. Dále by WebArchiv mohl mít na stránkách technické 

informace a rady po vydavatele či spíše pro programátory webových stránek. 

WebArchiv naopak jako jediný zpřístupňuje vše, co sklízí, i kdyţ webové 

zdroje bez souhlasu od vydavatele jen omezeně v budově Národní knihovny ČR. UK 

Web Archiv naopak sklízí, jen na co má souhlas. 

Všechny tři archivy mají společné to, ţe se snaţí spolupracovat s veřejností na 

návrzích dalších webových stránek. I kdyţ vzhledem ke komplikovanému formuláři pro 

nominování zdrojů, který má Pandora i UK Web Archiv, se dá předpokládat nízký počet 

návrhů od uţivatelů či vydavatelů. WebArchiv má jednoduchý formulář a kaţdý měsíc 

přichází kolem 20 návrhů od vydavatelů a další od návštěvníků a z ţádosti o ISSN. 

Na jednu stranu má WebArchiv nejniţší počet webových zdrojů, na které 

získal souhlas k archivaci. Ale na druhou pravidelně archivuje webové zdroje, které 

byly schváleny k archivaci, a nebyl na ně získán souhlas od vydavatele, takţe jsou pak 

zpřístupňovány pouze v budově Národní knihovny ČR.  
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6 Závěr 

Při svém porovnávání archivů jsem byla ovlivněna i přípravou nové webové 

prezentace českého WebArchivu, která v době zpracování diplomové práce probíhala. 

Tudíţ jsem mimo jiné aspekty sledovala i kvalitu rozhraní obou zahraničních archivů. 

Web se stal nedílnou součástí našeho ţivota. Počet webových zdrojů rok od 

roku stoupá, jak bylo vidět v grafech vývojů domén .cz, .au a .uk, ale mnoho z nich 

zaniká, protoţe webové zdroje mají obvykle velmi krátkou ţivotnost. Národní instituce, 

které jsou zodpovědné za národní kulturní dědictví, si musely uvědomit, ţe i webové 

zdroje jsou jeho součástí. Od tohoto pochopení vedla dlouhá cesta, na které se řešily 

výběry typů sklízení, technické aspekty, zpřístupnění a zaopatření právní stránky 

archivace webových stránek. Po vyřešení těchto aspektů se mohly archivy zaměřit na 

praktickou část archivace – výběr zdrojů, souhlasy od vydavatelů, sklízení, zpřístupnění 

a kontrolu sklízení.  

WebArchiv od svého vzniku ušel dlouhou cestu. Hlavně se podařilo získat 

finanční podporu. Bez ní by byl projekt do dneška uchováván pouze v podobě snímků. 

Dále byla navázána spolupráce se zahraničními archivy a archiv se stal členem IIPC, 

díky kterému má přístup k nástrojům pro sklízení a zpřístupňování webových stránek. 

Výhodou WebArchivu je provádění všech typů sklizní. Jsou tak podchyceny nejen 

prioritní zdroje v rámci výběrových sklizní, ale zároveň i ostatní, které jsou umístěny na 

národní doméně .cz a elektronické ohlasy na významné události v České republice. 

Navíc WebArchiv zpřístupňuje vše, co sklízí, i kdyţ webové zdroje bez souhlasu 

k archivaci jsou zpřístupňovány pouze v budově Národní knihovny ČR. Je však ještě 

potřeba vyřešit právní stránku archivace, kvůli které musí zaměstnanci WebArchivu 

často i dlouho komunikovat s vydavateli webových zdrojů a ţádat je o souhlas 

k archivaci. Pro uţivatele by byly uţitečné přehlednější a propracovanější stránky a 

samozřejmě i vyhledávání.  

Pandora byla jedním z prvních webových archivů. Národní knihovně Austrálie 

se podařilo vytvořit vlastní archivační systém PANDAS. Navíc se podařilo postupně 

získat ke spolupráci státní a teritoriální knihovny a další organizace. Samozřejmě 
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spolupracují i na mezinárodní úrovni v rámci IIPC. Pandora má navíc propracovaný 

přístup k archivu. Nevyřešená zůstává jen právní stránka archivace. 

UK Web Archiv sice začal archivovat webové stránky aţ později, ale podařilo 

se jim rychle zapojit do mezinárodní spolupráce s IIPC a tedy i s dalšími archivy. Navíc 

se podařil vznik nového zákona o povinném výtisku, který však zatím nebyl 

implementován. Výhodou archivu je bezpochyby propracovaný přístup k archivu a 

k tematickým sklizním. Navíc provádějí po první archivaci kontrolu archivovaných 

stránek, která zajistí, ţe jsou archivované verze v pořádku sklízeny. Nevýhodou však je 

neprovádění celoplošných sklizní. Můţou tak být opomenuty některé významné webové 

stránky. 

Zjistila jsem, ţe archivy se potýkají s některými společnými problémy. K 

odstranění těchto problémů je třeba: 

 vyřešit plně vyřešit právní stránku archivace a zpřístupnění, 

 dále přizpůsobovat systémy stále se vyvíjejícím technologiím, aby mohly 

být sklízeny všechny webové stránky bez ohledu, jakým programem byly 

vytvořené, 

 maximálně efektivní cestou hledat nové způsoby, jak pokračovat s výběrem 

webových stránek, jejich archivací a zpřístupněním. 

Na základě analýzy zahraničních archivů jsem dospěla k základním prvkům, 

které by neměly být při inovaci stránek českého archivu opomenuty: 

 propracované přístupy do archivu (vyhledávání, prohlíţení podle vydavatele, 

názvu, oboru), 

 zpřístupnění tematických sklizní, 

 link z katalogizačního záznamu do archivu, nikoli aktuální prezentace, 

 mapa webu, 

 technické informace a rady pro vydatele/programátory. 

Z provedené analýzy vyplývá, ţe v oblasti archivování webu je prostor pro 

další rozvoj. 
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