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Cíle disertační práce 
 

Disertační práce Produkce digitálních obrazových dat a jejich kontrola měla stanoveny 

následující cíle: 

1) definovat význam obrazového dokumentu a demonstrovat podobnost lidského 

vizuálního systému s barevnými prostory a kompresními mechanismy, 

2) analyzovat vliv rekvantizace na obrazovou kvalitu při využití grafického formátu JPEG, 

3) analyzovat využívané grafické formáty v prostředí digitalizace, zpřístupnění 

a dlouhodobého uchování a vypracovat souhrn poznání a doporučení, 

4) analyzovat vliv použitého softwaru na obrazovou kvalitu souborů ve formátu 

JPEG 2000 při jeho vytváření nebo formátové migraci, 

5) navrhnout postupy kontroly kvality na základě analýzy existujících projektů v prostředí 

digitalizace, formátové migrace a dlouhodobého uložení, 

6) vytvořit koncept standardizovaného digitalizačního workflow za využití potenciálu 

grafického formátu JPEG 2000, 

7) vytvořit koncept standardizovaného migračního workflow, 

8) vytvořit kontrolní aplikací pro účely automatizované i poloautomatizované kontroly 

a porovnávání signifikantních vlastností a vizuálního obsahu obrázků a její úspěšné 

uvedení do praxe, 

9) urychlit nasazení grafického formátu JPEG 2000 do praxe, analyzovat grafický formát 

JPEG 2000 a vypracovat souhrn poznání a doporučení, 

10) vytvořit jednotnou a robustní specifikaci pro tvorbu souborů ve formátu JPEG 2000 

pro účely zpřístupnění a dlouhodobého uchování. 

Použité metody 
Při zpracování disertační práce byla použita řada metod, zejména: 

 studium relevantní literatury zahrnující jak publikované, tak polopublikované i interní zdroje,  

 rozhovory s významnými odborníky z dané oblasti, 

 sběr digitálních souborů s obrazovými daty, 

 analýza těchto souborů a výběr poškozených souborů, 

 vizualizace zjištěných chyb, 

 experimenty s obrazovými daty v digitální podobě (vlastní experimenty i ověření výsledků 

experimentů jiných autorů), 

 návrh a realizace konceptuálního modelu digitalizačního a migračního worklow, 

 konceptuální návrh a vývoj aplikace určené ke kontrole signifikantních vlastností digitálních 

souborů s obrazovými daty, 

 testování vyvíjené aplikace, 

 implementace formátu JPEG 2000 do praxe. 
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Data z provedeného výzkumu byla zpracována standardním způsobem prostřednictvím 

výpočetní techniky za použití kancelářského balíku Microsoft Office (zejména MS Word, 

MS Excel a MS Visio), grafických editorů Adobe Photoshop CS4/CS5/CS6, IrfanView, KDU_show, 

GIMP a dalších. 

Při vývoji kontrolní aplikace byl pro účely reportování chyb a požadavků využíván program 

Redmine. Byly také využity softwary pro extrakci a porovnání technických metadat 

z testovacích obrazových sad (ExifTool, DJVUDUMP, DROID, FFIdent, FITS, Jhove, Jpylyzer, 

KDU_expand, PRONOM, MTD Extractor Tool a další). 

Dosažené výsledky 

Dosažené výsledky jsou představeny přehledně podle jednotlivých cílů, k nimž se vztahují. 

Vždy jsou také uvedeny odkazy na kapitoly disertační práce, v nichž jsou výsledky popsány podrobně. 

1. Definice význam obrazového dokumentu a demonstrovat podobnost lidského 

vizuálního systému s barevnými prostory a kompresními mechanismy 

Podobnost lidského vizuálního systému s barevnými prostory a kompresními mechanismy 

je demonstrována na příkladu konstrukce řady technických zařízení a kompresních algoritmů. 

V praxi je doloženo, že přes existenci řady jiných forem komunikace hraje obraz (též obrazový 

dokument) v řadě případů nenahraditelnou úlohu při získávání informací z vnějšího světa. 

Hlavními dosaženými výsledky jsou: 

- prokázání významu obrazových dokumentů jako nezastupitelné formy komunikace, 

- demonstrace podobnosti lidského vizuálního systému s barevnými prostory 

a kompresními mechanismy. 

Hlavním výstupem je kapitola 1.3 Vnímání obrazového dokumentu. 

 

2. Analýza vlivu rekvantizace na obrazovou kvalitu při využití grafického formátu JPEG 

Ověřovací experiment vlivu komprese na obrazovou kvalitu ukázal nepředvídatelnost vlivu 

formátových migrací na soubory ve formátu JPEG. Výsledky tohoto experimentu dokazují 

nevhodnost využívání takto ztrátových algoritmů pro dlouhodobé uchování digitálních 

reprezentací obrázků, a to s ohledem na předpokládané budoucí formátové migrace. 

Hlavními dosaženými výsledky jsou: 

- prokázání nepředvídatelnosti vlivu formátové migrace na obrazovou kvalitu,  

- doporučení vycházející z poznatků analýzy. 

Hlavním výstupem je kapitola 2.4 Test rekvantizování. 
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3. Analýza využívaných grafických formátů v prostředí digitalizace, zpřístupnění 

a dlouhodobého uchování a souhrn poznání a doporučení 

Vybrané grafické formáty jsou porovnány z hledisek, jako jsou kompresní poměr, robustnost, 

vhodnost k dlouhodobému uchování, popřípadě využitelnost v procesu digitalizace 

a dlouhodobého uchování. Kapitola předkládá znalosti napříč celým spektrem využívání 

grafických formátů a odkazuje na rozsáhlou přílohu, která obsahuje detailní rozbor hlavních 

představitelů grafických formátů využívaných v prostředí (masové) digitalizace, (dlouhodobého) 

uchování a v neposlední řadě zpřístupnění. Jednotlivé formáty jsou v této příloze seřazeny 

podle dat prvního oficiálního představení specifikace formátu a předkládají shrnující informace, 

které jsou pro tuto oblast relevantní. Konkrétně se jedná o grafické formáty FITS, TIFF, BMP, 

GIF, JPEG, PDF, PDF/A, PNG, DjVu, JBIG, JPEG 2000, PSD, WebP a speciální skupinu kontejnerů 

RAW využívanou převážně v digitální fotografii.  

Hlavními dosaženými výsledky jsou: 

- přehled technických možností a omezení vybraných grafických formátů, 

- přehled signifikantních vlastností vybraných grafických formátů, 

- přehled verzí vybraných grafických formátů, 

- přehled kladů a záporů vybraných grafických formátů, 

- přehled potenciálního využití vybraných grafických formátů v praxi, 

- implementace získaných poznatků do kontrolní aplikace DIFFER. 

Hlavním výstupem je kapitola 3. Grafické formáty a příloha 1. Vybrané grafické formáty. 

 

4. Analýza vlivu použitého softwaru na obrazovou kvalitu souborů ve formátu JPEG 2000 

při jeho vytváření nebo formátové migraci 

Analýza na reálných příkladech doložila různorodost renderování obrazových dat v různých 

softwarových nástrojích. 

Hlavními dosaženými výsledky jsou: 

- prokázání vlivu vybraných softwarových nástrojů na kvalitu renderování obrazových dat, 

- implementace získaných poznatků do kontrolní aplikace DIFFER. 

Hlavním výstupem je kapitola 6.4 Vliv softwaru na kvalitu zobrazení souborů JPEG 2000. 
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5. Návrh postupů kontroly kvality na základě analýzy existujících projektů v prostředí 

digitalizace, formátové migrace a dlouhodobého uložení 

Je představena analýza způsobů kontroly na několika vybraných digitalizačních pracovištích. 

Analýza ukázala značnou nekonzistenci v přístupu ke kontrole kvality. Získané znalosti byly 

využity při návrhu digitalizačního a migračního workflow a následně pro účely návrhu kontrolní 

aplikace The Image Data Validator - DIFFER zapojitelné do jakéhokoli digitalizačního nebo 

migračního workflow. 

Hlavními dosaženými výsledky jsou: 

- analýza procesů kontroly kvality na vybraných digitalizačních pracovištích, 

- přehled způsobů kontroly kvality uplatňovaných na těchto pracovištích, 

- implementace získaných poznatků do navrženého digitalizačního workflow, 

- implementace získaných poznatků do kontrolní aplikace DIFFER. 

Hlavním výstupem je kapitola 6.5 Analýza postupů kontroly kvality. 

 

6. Vytvoření konceptu standardizovaného digitalizačního workflow za využití potenciálu 

grafického formátu JPEG 2000 

Je představen konceptuální návrh digitalizačního workflow, který vychází z autorových 

zkušeností z prostředí Národní knihovny ČR, z odborné stáže v McKillop Library na Salve Regina 

University v USA a studia existujících tuzemských i zahraničních projektů se speciálním 

zaměřením na kontrolu kvality souborů v oblasti digitalizace, formátové migrace 

a dlouhodobého uchování.  

Navržené digitalizační workflow se skládá ze šesti hlavních částí, jimiž jsou: 

- výběr a příprava dokumentů, 

- skenování dokumentů, 

- zpracování dat, 

- uložení dat pro dlouhodobé uchování, 

- uložení dat pro zpřístupnění, 

- zpřístupnění dat koncovým uživatelům. 

 

Výše zmiňované workflow je prioritně navrženo pro knihy s pevnou vazbou, lze jej však využít 

a modifikovat pro jakýkoliv typ dokumentu. 

Pro názornost je níže jako diagram 1 uveden vývojový diagram digitalizačního workflow. 

Hlavními dosaženými výsledky jsou: 

- vytvoření konceptuálního návrhu digitalizačního workflow, 

- specifikace jednotlivých částí digitalizačního workflow formou procesních tabulek. 

Hlavním výstupem je kapitola 8. Návrh digitalizačního workflow. 
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Diagram 1: Vývojový diagram digitalizačního workflow 
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7. Vytvoření konceptu standardizovaného migračního workflow 

Migrační workflow koncepčně navazuje na digitalizační workflow. Zpracované migrační 

workflow předkládá příklad formátové migrace v prostředí NK ČR. Na rozdíl od digitalizačního 

workflow je tedy vázáno na konkrétní instituci. 

Hlavními dosaženými výsledky jsou: 

- vytvoření konceptuálního migračního workflow, 
- implementace poznatků z oblasti formátových specifikací, 
- implementace poznatků z oblasti formátových migrací a rekvantizací. 

Hlavním výstupem je příloha 2.23 Návrh migračního workflow. 

 

8. Vytvoření kontrolní aplikace pro účely automatizované i poloautomatizované kontroly 

a porovnávání signifikantních vlastností a vizuálního obsahu obrázků 

Je představen vývoj aplikace slučující vybrané funkce již existujících nástrojů a nově vyvinuté 

a implementované funkce do jednotného grafického rozhraní. První část vývoje kontrolní 

aplikace byla zaměřena na vývoj funkčních kontrolních procesů a ověření funkce, tzv. proof 

of concept. Výstupem této ověřovací fáze je online webová služba nazvaná The Image Data 

Validator - DIFFER. Aplikace umožňuje kontrolu zvolených atributů nahraných obrazových dat, 

poloautomatickou vizuální kontrolu a v případě formátu JPEG 2000 unikátní kontrolu shody 

s přednastaveným nebo zvoleným profilem souborů JP2. Dalším krokem ve vývoji je vytvoření 

nové aplikace The Image Data Validator - DIFFER, která staví na předešlých zkušenostech 

a znalostech a bude aplikovatelná v rámci jakéhokoli reálného workflow. 

Hlavními dosaženými výsledky jsou: 

- kontrolní aplikace DIFFER, 
- implementace výsledků podpůrných analýz grafických formátů a procesů kontroly kvality. 

Hlavním výstupem je kapitola 9. Návrh a realizace kontrolní aplikace DIFFER. 

 

9. Urychlení nasazení grafického formátu JPEG 2000 do praxe, analýza grafického formátu 

JPEG 2000 a souhrn poznání a doporučení 

Klíčovým faktorem pro urychlení nasazení formátu JPEG 2000 do praxe je zvýšení 

informovanosti odborné veřejnosti (zejména producentů dat) o možnostech i omezeních 

formátu. Do disertace byla proto zařazena podrobná analýza tří vybraných částí specifikace 

formátu JPEG 2000 využitelných pro generování souborů JP2, pro jejich dlouhodobé uchování 

a zpřístupnění.  

Druhým klíčovým faktorem je existence digitalizačního workflow se zahrnutím formátu 

JPEG 2000, přičemž toto workflow musí být zpracováno dostatečně obecně, aby bylo 

využitelné v různých institucích. Součástí disertace je návrh digitalizačního workflow 

splňujícího tento požadavek. 
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Zároveň je nezbytné mít k dispozici návod, jak v praxi postupovat při generování souborů JP2. 

V předložené práci jsou proto zahrnuty i návrhy dvou profilů pro generování těchto souborů, 

konkrétně archivních a zpřístupňujících kopií. 

Hlavními dosaženými výsledky jsou: 

- analýza a detailní přehled funkcí grafického formátu JPEG 2000 relevantních 
pro prostředí digitalizace, formátové migrace a dlouhodobého uložení, 

- implementace získaných poznatků do konceptuálního návrhu digitalizačního workflow, 
- implementace získaných poznatků do kontrolní aplikace DIFFER. 

Hlavním výstupem je příloha 1.12 JPEG 2000 (Joint Photographic Experts Group) a podkapitola 

1.12.2 Části formátu. 

 

10. Vytvoření jednotné a robustní specifikace pro tvorbu souborů JP2 ve formátu JPEG 2000 

pro účely zpřístupnění a dlouhodobého uchování 

Specifikace pro tvorbu souborů JP2 ve formátu JPEG 2000 byla vytvořena na základě údajů 

z oficiální specifikace formátu JPEG 2000, návrhů specifikací různých zahraničních organizací 

pro soubory JP2 a konzultací se zahraničními experty (Robem Buckleym, Richardem Clarkem, 

Johanem van der Knijffem, Seanem Martinem, Christy Henshawovou a dalšími). 

Vytvořená specifikace má podobu tabulky a příkazových řádek pro kompresní knihovnu Kakadu, 

která byla autorem doporučena a následně vybrána pro projekt NDK. V rámci tohoto projektu 

bude podle této specifikace do roku 2019 vygenerováno okolo 50 milionů digitálních 

reprezentací ve formátu JPEG 2000, což odpovídá 300 000 svazkům. Vytvořená specifikace 

je též od roku 2011 využívána krajskými digitalizačními projekty realizovanými v České 

republice. Zveřejnění této specifikace na webových stránkách projektu NDK umožňuje 

bezproblémovou a rychlou implementaci formátu JPEG 2000 v rámci jakéhokoli projektu u nás 

i ve světě. 

V digitalizačním projektu GBLP (Google Books Library Project) se autor zasadil o revizi zastaralé 

specifikace profilu souborů JP2 ve formátu JPEG 2000, která byla vytvořena Stephenem 

Abramsem pro první digitalizační projekt společnosti Google Inc. (realizovaný ve spolupráci 

s Harvardovou univerzitou v USA) a byla využívána i pro další projekty. Autor také jako 

konzultant spolupracoval s Archivem Nového Zélandu (Archives New Zealand), 

Národní knihovnou Nizozemí (National Library of the Netherlands) a Knihovnou Wellcome 

(Wellcome Library) na návrhu jejich specifikací pro vytváření souborů JP2 ve formátu 

JPEG 2000. 

Hlavními dosaženými výsledky jsou: 

- návrh specifikace pro vytváření souborů JP2 ve formátu JPEG 2000 pro zpřístupňující 
kopie a archivní kopie, 

- vytvoření příkazových řádků pro knihovnu Kakadu, které umožňují bezproblémové 
generování souborů JP2 a rychlé nasazení do praxe. 

Hlavním výstupem jsou přílohy 2.12 Návrh specifikace JP2 pro NDK, 2.13 Příkazové řádky 

pro migrační nástroj Kakadu a 2.15 Návrhy specifikací různých organizací pro soubory JP2. 



 
 

 
 

K
ap

it
o

la
: V

yb
ra

n
é 

zd
ro

je
 

1

 0
 

Vybrané zdroje 

□ BAUSCHKE, H. H., et al. A requantization-based method for recompressing JPEG images. In 2002 

IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing : proceedings 

[online]. 2002, vol. III, s. III-2489-III-2492. Pro oprávněné uživatele dostupné na World Wide 

Web: 

<http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5745152&isnumber=5745061>. 

Dostupné také na World Wide Web: <http://people.ok.ubc.ca/bauschke/Research/c06.pdf>. 

DOI: 10.1109/ICASSP.2002.5745152. 

□ BECK, Micah. An Argument For „Lossy Preservation”. In   Designing Storage Architectures 2010 

[online]. Washington (DC, USA) : Library of Congress, 9/28/2010 [cit. 2012-08-09]. Dostupné na 

World Wide Web: 

<http://www.digitalpreservation.gov/news/events/other_meetings/storage10/docs/Beck.pdf>. 

□ Bits, Density and Noise [online]. Wuppertal (Německo) : Image Access [cit. 2013-02-12]. White 

Paper. Dostupné na World Wide Web: 

<http://www.imageaccess.de/index.php?lang=en&page=WhitePapersBitsDensityAndNoise>. 

□ BREIDENBACH, Jeff. JPEG 2000 and Google Books. In JPEG 2000 Summit Workshop [online]. 

Washington (DC, USA) : The Library of Congress, 2011, Last Updated: 12/28/2012 [cit. 2013-02-

08]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.digitizationguidelines.gov/still-

image/documents/Breidenbach.pdf>. 

□ BUCKLEY, Robert. JPEG 2000 as a Preservation and Access Format for the Wellcome Trust 

Digital Library [online]. Edited by Simon Tanner. London : KDCS Digital Consultancy, August 

2009 [cit. 2012-10-20]. 17 s. Dostupné na World Wide Web: 

<http://library.wellcome.ac.uk/assets/wtx056572.pdf>. 

□ BUCKLEY, Robert. The Benefits of JPEG 2000 for Image Access and Preservation. In JPEG 2000 

Summit Workshop [online]. Washington (DC, USA) : The Library of Congress, 2011, Last 

Updated: 12/28/2012 [cit. 2011-06-28]. Dostupné na World Wide Web:  

<http://www.digitizationguidelines.gov/still-image/documents/Buckley.pdf>. 

□ BUCKLEY, Robert; MARTIN, Sean. The British Library JPEG 2000 Profile for Bulk Digitization. In 

JPEG 2000 Summit Workshop [online]. Washington (DC, USA) : The Library of Congress, 2011, 

Last Updated: 12/28/2012 [cit. 2011-06-28]. Dostupné na World Wide Web: 

<http://www.digitizationguidelines.gov/still-image/documents/Martin.pdf>. 

□ COYLE, Karen. Mass Digitization of Books. Journal of Academic Librarianship [online]. 2006, vol. 

32, no. 6 [cit. 2013-02-19], s. 641–645. Pro oprávněné uživatele dostupné také na World Wide 

Web: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099133306001534>. Preprint 

dostupý na World Wide Web: <http://www.kcoyle.net/jal-32-6.html>. ISSN 0099-1333. DOI: 

10.1016/j.acalib.2006.08.002. 

□ CUBR, Ladislav. Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů. 1. vyd. Praha : Národní knihovna 

ČR, 2010. 154 s. ISBN 978-80-7050-588-5. 154 s. 

□ EVANS, Mark; ALTMAN, Micah. Assessing and Mitigating Bit-Level Preservation Risks. In Digital 

Preservation 2012 Meeting [online]. Washington (DC, USA) : Library of Congress, 2012 [cit. 

2012-08-14]. Dostupné na World Wide Web: 

<http://www.digitalpreservation.gov/meetings/documents/ndiipp12/ 

Sessions/Bit_Level_Threats_Combined.pdf>. 



 
 

 
 

K
ap

it
o

la
: V

yb
ra

n
é 

zd
ro

je
 

1

 1
 

□ GLADNEY, Henry M. Preserving digital information. Berlin : Springer, c2007. xxiii, 314 s. ISBN 

978-3-54037-886-0. 

□ CHEN, Su-Shing. Digital preservation : organizational commitment, archival stability, and 

technological continuity. Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce 

[online]. Aug 2007, vol. 17, issue 3, s. 205–215. Pro oprávněné uživatele dostupné na World 

Wide Web: <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10919390701294012>. ISSN 1532-

7744. DOI: 10.1080/10919390701294012. 

□ KORB, Joachim; STRODL, Stephan. Digital Preservation for Enterprise Content: A Gap-Analysis 

between ECM and OAIS. In Proceedings of the 7th International Conference on Preservation of 

Digital Objects. [Wien] : Österreichische Computer Gesellschaft, 2010, s. 221-229. Dostupné 

také v českém překladu: <http://duha.mzk.cz/clanky/dlouhodoba-ochrana-podnikovych-

dokumentu-analyza-rozdilu-mezi-ecm-oais>. ISBN 978-385403-262-5.  

□ LOWE, David; BENNETT, Michael J. A Status Report on JPEG 2000 Implementation for Still 

Images: The UConn Survey [online]. Storrs (CT, USA) : University of Connecticut Libraries, 5-7-

2009 [cit. 2013-05-02]. UConn Libraries Published Works, Paper 19. Dostupné na World Wide 

Web: <http://digitalcommons.uconn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1022&context=libr_pubs

>. 

□ Preservation Management of Digital Materials: The Handbook [online]. The Handbook was first 

compiled by Neil Beagrie and Maggie Jones and is now maintained and updated by the DPC. 

Heslington (Velká Británie) : DPC, November 2008 [cit. 2013-02-08]. 160 s. Dostupné na World 

Wide Web: <http://www.dpconline.org/pages/handbook/docs/DPCHandbook.pdf>. 

□ ROG, Judith; WIJK, Caroline van. Evaluating File Formats for Long-term Preservation [online]. 

2008 [cit. 2011-05-02]. Dostupné na World Wide Web: 

<http://www.kb.nl/hrd/dd/dd_links_en_publicaties/publicaties/KB_file_format_evaluation_me

thod_27022008.pdf>. 

□ SCHELKENS, Peter; SKODRAS, Athanassios; EBRAHIMI, Touradj (ed.). 2009. The JPEG 2000 

suite. Chichester (Velká Británie) : Wiley, 2009. xlvii, 495 s. ISBN 978-0-470-74462-8. 

 

 


