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Abstrakt (CZ) 

Tato disertační práce předkládá širokou základnu oborové terminologie, pomocí které jsou 

do hloubky analyzovány procesy digitalizace a kontroly kvality. Hlavní důraz je kladen na kontrolu 

kvality digitalizace a volbu vhodného grafického formátu pro zpřístupnění, dlouhodobé uchování, 

renderování a formátové migrace. Je také představena analýza vybraných digitalizačních center. 

Na základě výsledků výzkumu byla vytvořena ověřující aplikace DIFFER (Determinator of Image File 

Format propERties), na jejímž základě vzniká aplikace The NDK Data Image Validator - DIFFER. 

Aplikace implementuje nové postupy a technologie k celkovému urychlení procesů zpracování 

a kontroly kvality. Cílem bylo vyvinout aplikaci pro vymezenou množinu relevantních grafických 

formátů, u kterých bude prováděna identifikace, charakterizace, validace a matematicko-vizuální 

porovnání integrovatelné do provozního workflow zpracování a dlouhodobého uložení digitálních 

reprezentací. Tato aplikace je vybavena jednotným a přehledným grafickým rozhraním, 

které má koncovému uživateli napomoci porozumět vztahům mezi různými grafickými 

formáty   jejich signifikantními vlastnostmi, odhalovat vizuální i nevizuální chyby a usnadňovat 

rozhodování. Rozsáhlé přílohy jsou věnovány především nejdůležitějším grafickým formátům 

využívaným v digitalizačních projektech a pro dlouhodobé uchování digitálních dat. Součástí příloh 

jsou i rozsáhlý seznam použitých zkratek a terminologický slovník. 

 

Abstract (EN) 

This dissertation provides a broad understanding of fundamental terminology and an inside view 

of the digitization workflow and quality control processes. The main foci are on quality assurance 

during and outside the digitization processes and identification of the most suitable format 

for access, long-term preservation, rendering and reformatting issues. An analysis of selected 

digitization centers is also included. An application called DIFFER (Determinator of Image File Format 

propERties) and subsequently The Image Data Validator - DIFFER has been developed using results 

from previously conducted research. The application utilizes new methods and technologies to help 

accelerate the whole processing and quality control. The goal was to develop a quality control 

application for a select group of relevant still image file formats capable of performing identification, 

characterization, validation and visual/mathematical comparison integrated into an operational 

digital preservation framework. This application comes with a well-structured graphic user interface, 

which helps the end user to understand the relationships between various file format properties, 

detect visual and non-visual errors and simplify decision-making. Additional comprehensive annexes, 

describing the most crucial still image formats which are used in digitization projects and for 

long-term preservation of digital data. A unique extensive list of acronyms and glossary of terms 

used in the dissertation are part of the annexes. 


