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Abstrakt (česky): 

Cílem diplomové práce Vzdělávací programy pro oblast digitálních knihoven 

a digitalizace na školách informační vědy a knihovnictví v USA je srovnat studijní plány 

vybraných škol informační vědy a knihovnictví v USA pro oblast digitálních knihoven 

a digitalizace a navrhnout vhodné řešení studijního plánu této oblasti pro ÚISK FF UK. 

V teoretické části je na základě rešerše dostupné literatury představena problematika 

kompetencí pro oblast digitálních knihoven a digitalizace z pohledu jejího vývoje v praxi a ve 

vzdělávání. V praktické části následuje analýza studijních programů na vybraných 

amerických vysokých školách informačních studií (konkrétně na univerzitách Chapel Hill 

v Severní Karolíně, Michigan, Boston, Illinois a Syrakusy), kde se vyučuje problematika 

digitalizace, popř. digitálních knihoven. Na základě analýzy je navrženo možné řešení 

vzdělávání v této oblasti pro ÚISK FF UK. 

 

Abstract (in English): 

The aim of diploma theses Educational Programs for the Digital Libraries Sphere and 

Digitisation on Information and Library Science Schools in the USA is to compare studying 

programs of chosen schools of information science and librarianship in the USA for digital 

libraries and digitisation sphere and according to this analysis make some recommendations 

for ÚISK FF UK. In the theoretical part there are competencies for that field introduced and 

its development in praxis and education is showed. In the practical part of the work follows 

the analysis of chosen american schools of information studies (universities Chapel Hill in the 

North Carolina, Michigan, Boston, Illinois and Syracuse), where  the issues of digitisation and 

digital libraries are taught. Based on this analysis continues the work with some 

recommendations possible for using in the ÚISK FF UK. 
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Předmluva 

Na rychle se vyvíjející informační technologie navazuje rychlý vývoj oblastí s nimi 

souvisejících. Oblast digitalizace a digitálních knihoven je takovým dynamicky rozvíjejícím 

se oborem a pro vysoké školy informační vědy a knihovnictví bude stále složitější zajistit 

v tomto oboru budoucím informačním profesionálům adekvátní vzdělání v návaznosti na 

aktuální situaci. 

Práce požadovaného rozsahu1 si neklade za cíl navrhnout ideální řešení v podobě 

optimálního návrhu osnov a náplní předmětů, které by co nejlépe odpovídaly přípravě na 

současné profese informačních profesionálů v této oblasti. Snahou je zmapovat danou situaci, 

podtrhnout její interdisciplinární charakter, poukázat na šíři témat, která zahrnuje a na základě 

analýz jednotlivých amerických škol vysledovat náznaky trendů, které se zde ve vzdělávání 

objevují. Výsledek může také sloužit jako pomůcka při zvážení témat, která by mohla být do 

osnov zahrnuta. 

Teoretická část postupuje od vymezení základních pojmů a kompetencí, které jsou 

prakticky potřeba k výkonu profesí spojených s digitalizací a digitálními knihovnami, ke 

vzdělávání informačních profesionálů v dané oblasti a končí u vzdělávacích programů 

vysokých škol, tedy u toho, jak vypadal vývoj a současnost zázemí ve vzdělávání pro budoucí 

výkon těchto profesí. 

V praktické části jsou analyzovány osnovy a náplně předmětů týkající se digitalizace 

a digitálních knihoven, které jsou součástí studijních programů vybraných vysokých škol 

v USA. Předměty jsou seskupovány do tří zastřešujících oblastí, ze kterých poté plynou 

závěry a návrhy na konci práce. Tomu ještě předchází popis současné situace v dané oblasti 

na Ústavu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (dále 

ÚISK FF UK, či jen ÚISK). Nutno upozornit, že vzhledem k šíři problematiky se témata 

v práci často prolínají a snahou bylo podchytit témat co nejvíce. 

Výběr amerických vysokých škol pro analyzování byl zcela náhodný, avšak u všech 

těchto škol je předpoklad, že budou chtít svou vzdělávací činnost přizpůsobit současnému 

dění. Všechny školy jsou členy organizace iSchools, která bude pojednána dále2. Zdroji 

popisů jednotlivých předmětů jsou katalogy předmětů zveřejněných vždy na webových 

stránkách analyzované školy a autorská práva jsou samozřejmě vyhrazena jejich autorům. To 

samé platí o popisech sylabů na ÚISK FF UK. 

                                                 
1 139 924 znaků, v přepočtu 77,7 normostran textu 

 
2 Pro lepší orientaci je iScools jako organizace psána kurzívou, zkratka iSchool (psáno obyčejně a v jednotném 

čísle) je označení Školy informačních studií na Syrakuské univerzitě. 
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1 Úvod 

Zajištění podpory procesů související s digitalizací a se správou digitálních knihoven 

je v našem „digitálním věku“ v podstatě nezbytností i s ohledem na měnící se požadavky 

jejich uživatelů. Digitální prostředí nabízí mnoho možností, jak zlepšit služby dané instituce, 

zviditelnit své zdroje a zpřístupnit je širšímu publiku. Otázkou však zůstává, zda je v této 

dynamicky se rozvíjející oblasti nabídka komplexního vzdělání. 

Diplomová práce má za cíl srovnat studijní plány vybraných škol informační vědy 

a knihovnictví v USA pro oblast digitálních knihoven a digitalizace a navrhnout vhodné 

řešení studijního plánu této oblasti pro ÚISK FF UK. V teoretické části je na základě rešerše 

dostupné literatury představena problematika kompetencí pro oblast digitálních knihoven 

a digitalizace. V praktické části následuje analýza studijních programů na vybraných 

amerických vysokých školách, kde se vyučuje problematika digitalizace, popř. digitálních 

knihoven. Na základě analýzy bude navrženo možné řešení vzdělávání v této oblasti pro 

ÚISK FF UK. 

Pro část analýzy byly vybrány následující americké školy: Škola informační 

a knihovní vědy (SILS – School of Information and Library Science, University of North 

Carolina, Chapel Hill), Škola informací (SI – School of Information, University of Michigan), 

Škola knihovní a informační vědy (SLIS – School of Library and Information Science, 

Simmons, Boston), Vysoká škola knihovní a informační vědy (GSLIS – Graduate School of 

Library and Information Science, University of Illinois) a Škola informačních studíí (iSchool 

– School of Information Studies, Syracuse University). 

Předměty jsou pod každou školou seskupovány do tří oblastí, které bylo možné 

identifikovat na všech školách současně, a to Management digitálních knihoven, Technologie 

digitálních knihoven a Digitální kurátorství. Postupně je za každou školou vypracováno 

krátké shrnutí se zjištěnými poznatky. Po amerických školách následuje nástin situace na 

ÚISK FF UK s vyústěním v celkové závěry a návrhy založené na předchozím zkoumání. 

Potenciál zkoumané oblasti je široký a na základě této práce by mohly probíhat další 

diskuze a mohla by být vypracována další a konkrétnější doporučení pro zařazení nových 

témat do již stávajících osnov ÚISK FF UK, či jejich nové seskupení, či jiné obohacení.  
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2 Vymezení základních pojmů 

V současné době žijeme ve světě přímo „přeplněném“ informacemi, tedy v době 

kvantitativního nárůstu informací, mimo jiné díky digitálním možnostem sdílení, získávání 

a uchovávání informací. Schopnost pracovat s informacemi dnes patří k základním 

předpokladům gramotnosti. Digitalizace patří podle D. Tapscotta mezi 12 základních témat 

informační společnosti. V tomto směru čelí knihovny a další informační instituce mnoha 

výzvám, pokud chtějí poskytovat kvalitní informační služby v souladu s rostoucími 

informačními požadavky uživatelů. V tuto chvíli lze poukázat na to, že knihovnické 

a informační instituce by se měly odpoutat od své tradiční role ukládání tištěných dokumentů. 

Mají totiž možnost sehrát klíčovou roli v poskytování informací v digitální podobě (Papík, 

2011, s. 18-19). Informační společnost využívá elektronické dokumenty a zdroje a vyžaduje 

mj. i elektronickou podobu analogových zdrojů3. Potřeba online zdrojů je markantní zvláště 

z hlediska „digital natives“, tedy lidí, kteří se narodili již v době internetu a je pro ně tedy 

základním zdrojem informací (Hutař, 2012, s. 23-27). 

2.1 Hybridní služby knihovnických a informačních institucí 

Podle Stöcklové (2008, s. 6) současný stav většiny knihoven charakterizuje termín 

hybridní knihovna. Jedná se o knihovnu, která používá knihovnický software a je napojena na 

internet. Fondy takové knihovny sestávají nejen z klasických dokumentů v tištěné podobě, ale 

také ze zvukových a audiovizuálních dokumentů. Součástí jejich služeb je také zpřístupňování 

digitálních dokumentů, ať už formou vlastního digitálního repozitáře, nebo zpřístupnění 

digitálního obsahu na základě poskytování přístupu do různých databází. 

Výběr technologie pro zpracování informací se stává klíčovým strategickým 

rozhodnutím, pokud se knihovny a další informační instituce chtějí zapojit do konkurenčního 

boje s jinými subjekty na trhu informací (např. s jinými dodavateli a zprostředkovateli 

informací, s nakladateli elektronických knih a vydavateli elektronických časopisů). Vybrané 

technologie by měly být nejen uživatelsky přívětivé, ale i kompatibilní s dalšími systémy. 

Pokud chtějí být knihovny a informační instituce důležitým zprostředkovatelem informací, 

musí počítat s vývojem v této oblasti a snažit se vyhovět informačním potřebám společnosti. 

(Papík, 2011, s. 20) 

                                                 
3 Analogovým zdrojem je zde považován fyzický dokument (např. tištěná kniha). 
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2.2 Digitalizace 

V současném informačním prostředí je zřejmý trend digitalizace, která ovlivňuje celou 

společnost, zejména pak svět informačních systémů a digitálních knihoven. Jedná se např. 

o tvorbu elektronických dokumentů, elektronické publikování, procesy vyhledávání informací 

koncovým uživatelem a šíření informací. (Papík, 2011, s. 31) 

Databáze TDKIV definuje termín digitalizace jako technologii reformátování, která 

spočívá v převedení tištěného dokumentu do elektronické (digitální) podoby. Součástí 

digitalizace bývá tvorba metadat, která jsou ukládána společně s daty. Výsledkem digitalizace 

je dokument v obrazové, textové či jiné podobě. (Vrbenská, 2003) 

Podle Hutaře (2012, s. 23-24) má digitalizace 2 hlavní důvody, kterými jsou záchrana 

dokumentů ve špatném fyzickém stavu a zpřístupnění knih širokému okruhu uživatelů. Proces 

digitalizace je velice komplexní. Nezahrnuje pouze skenování, jakožto převod do digitální 

podoby, ale souvisí i s procesy, jako je tvorba metadat, ukládání, správa dat a konečně 

zpřístupnění. Součástí digitalizace je dlouhodobá ochrana dat, tzn., že digitalizací můžeme 

zachránit analogové dokumenty4, respektive zachovat jejich informační obsah, ale zároveň je 

třeba počítat i s ochranou u dokumentů digitálních, ale i prvotně digitálních (digital born). 

Samotný digitální dokument je často považován za méně stabilní než např. papír, s tím potom 

souvisí procesy, jako migrace dat a problémy např. s udržením autenticity a integrity díla. 

Digitalizace s cílem zpřístupnění je úzce spjata s digitálními knihovnami. Zpřístupnění 

je jednou z hlavních výhod digitálních knihoven, díky nimž mohou mít uživatelé dokumenty 

neustále dostupné v podstatě odkudkoli. 

2.3 Digitální knihovny 

Digitální knihovna je základním a zatím nejpoužívanějším termínem pro informační 

systémy, které jsou zpravidla integrovaného typu, a které zabezpečují zjišťování, získávání, 

vkládání, zpracování, ukládání (popř. i dlouhodobou archivaci) a zejména rozšiřování 

a zpřístupňování informací v elektronické podobě (elektronické informační zdroje). 

Významnou součástí digitálních knihoven je repozitář (digitální sklad). Digitální knihovny se 

vyznačují širokou škálou informačních služeb, které se stále rozšiřují. Digitální knihovny 

zpřístupňují informace prostřednictvím počítačových sítí. (Bratková, 2008, s. 6) 

Kromě výhod, jako je zpřístupnění informačních zdrojů více uživatelům najednou, 

okamžitě a téměř odkudkoli, mají digitální knihovny ještě další řadu výhod. Mohou nabízet 

                                                 
4 Viz pozn. výše 
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nadstandardní vyhledávací služby, možnost získat plný text na základě jednoho kliknutí, 

uživatel tak může získat přístup k širší nabídce informačních zdrojů v rámci napojení dalších 

digitálních knihoven apod. Mezi nevýhody digitálních knihoven patří např. vysoké náklady na 

HW, uložení, nutnost sledovat autorský zákon, tvorba metadat, zastarávání formátů 

a technologií, apod. (Hutař, 2012, s. 27) 

2.4 Ochrana digitálních dat 

Protože s udržením digitálních dat byly spjaty různé problémy (viz výše), stala se 

dlouhodobá ochrana digitálních dat nedílnou součástí projektů digitalizace. Je totiž zřejmé, že 

pokud chceme zachovat výhodu digitalizace v podobě zpřístupnění, je třeba zajistit 

vyhledatelnost, zobrazitelnost a pochopitelnost digitálních objektů v průběhu let. (Hutař, 

2012, s. 29) 

2.4.1 Digitální archivace 

Podle TDKIV je digitální archivace ekvivalentem pro termín dlouhodobá ochrana 

digitálních dokumentů. Jedná se o systematická opatření pro zajištění uchování, ochrany, 

integrity, autenticity a dostupnosti digitálních dokumentů v dlouhodobém horizontu (anglický 

termín digital preservation; digital archiving). (Cubr, 2003) 

Rozsah problematiky dlouhodobé ochrany digitálních dokumentů byl v odborné 

literatuře prezentován velice roztříštěně. Nejdůležitější aktivitou pro obor digitální archivace 

byl z historického hlediska vývoj referenčního modelu OAIS. Postupně byl tak vytvořen 

univerzální rámec, který je aplikovatelný pro jakoukoli komunitu spravující digitální 

informace. Norma OAIS se stala v roce 2002 základním pilířem pro tehdy vznikající obor, 

kterým je digitální archivace. (Cubr, 2010, s. 18-19) 

2.4.2 Digitální kurátorství 

Britské středisko pro digitální kurátorství (Digital Curation Centre) zavedlo v roce 

2002 výraz „digitální kurátorství“ (digital curation) pro označení procesů udržování 

a zvyšování hodnoty důvěryhodné sbírky digitálních informací pro potřeby současného 

i budoucího využití. Podle tohoto pojetí je jednou ze složek digitálního kurátorství digitální 

archivace, ale existují i jiné definice, které termíny považují za hierarchicky rovnocenné, či 

naopak, že součástí digitální archivace je digitální kurátorství. Ve smyslu dlouhodobé ochrany 

digitálních dokumentů však lze tyto dva pojmy pokládat za rovnocenné. (Cubr, 2010, s. 18) 
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2.4.3 Digitální repozitář 

Termín digitální repozitář není ekvivalentem pro termín digitální knihovna, jak se 

může zprvu zdát. Digitální repozitář by měl v ideálním případě fungovat jako komponenta, 

neboli subsystém, dané digitální knihovny nového typu. V digitálním repozitáři je zajišťována 

prioritně archivní funkce, tzn., že se řeší hlavně právě dlouhodobá archivace. Další operace 

s dokumenty zde uloženými si zajišťuje právě digitální knihovna, která dokumenty 

zpřístupňuje přes své rozhraní koncovým uživatelům, tzn., že poskytuje např. rozšířené 

možnosti vyhledávání, nabídku různých typů náhledů, přívětivé vyhledávací prostředí, 

nástroje pro vyhledávání atd. (Hutař, 2012, s. 161) 

3 Kompetence pro oblast digitalizace a digitálních knihoven 

Problematika digitalizace a online zpřístupňování dokumentů je součástí dynamického 

rozvoje nejen v oblasti informační vědy a knihovnictví. Zahrnuje oblasti procesů, jako jsou 

např. výběr, uchování, organizace a zpřístupnění digitálního obsahu knihovnami či jinými 

institucemi. V návaznosti na nové vyvíjející se požadavky na pracovníky v dané oblasti 

vznikají vzdělávací programy na školách zabývajících se informační vědou. Jelikož se 

v mnoha částech jedná o problematiku mezioborového charakteru, není často jednoduché ji 

celkově uchopit a vytvořit jednotný koncept pro vzdělávání. Další část práce je věnována 

kompetencím, které byly identifikovány jako žádoucí pro výkon profese digitálního kurátora 

či „digitálního knihovníka“5. 

V rámci evropského projektu CERTIDoc podporovaného Evropskou komisí vznikl 

Evropský průvodce kompetencemi v oboru knihovnických a informačních služeb, který 

v roce 2004 zpracoval francouzský spolek informačních profesionálů ADBS (ang. 

Association of Information Professionals). SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků 

České republiky) se účastní prací v projektech od roku 1997 a v roce 2006 vyšel právě 

v Aktualitách SKIP český překlad tohoto průvodce. Průvodce popisuje základní znalosti, 

dovednosti a schopnosti informačních profesionálů a může být používán pro potřeby jak 

vzdělávání v oboru, tak v personální politice knihoven, pro vlastní ohodnocení pracovníků, či 

také pro jejich případnou certifikaci. Průvodce obsahuje 33 okruhů kompetencí rozdělených 

do 5 skupin. 

Digitalizace je zastoupena v první skupině kompetencí značených I - Informace 

(konkrétně v podsekci I10 – Fyzické zacházení s dokumenty a I04 – Řízení znalostí), která je 

                                                 
5 Vysvětleno níže. 
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celkově popisována jako nejdůležitější, tedy tvoří tzv. „jádro profese“. Každý informační 

pracovník by tedy v různé míře a různých pracovních podmínkách měl disponovat těmito 

znalostmi. Nachází se zde kompetence, které jsou nutné pro práci s informacemi a jejich 

nosiči. (SKIP, 2006)  

V podsekci I04 – Řízení znalostí jde o kompetence ohledně vytváření, uspořádání 

a spravování zdrojů tištěných i elektronických (dokumenty či sbírky dokumentů, archivy, 

informace nebo znalosti) a modelování, tvorby a využívání metadat a přístupu k nim. 

V podstatě jde o tvorbu a správu digitálních knihoven. Podsekce I10 – Fyzické zacházení 

s dokumenty zahrnuje následující oblasti kompetencí (dle úrovně vzrůstající kvalifikace)6: 

 Používání digitalizačních zařízení 

 Rozhodování o použití technologických postupů včetně digitalizace 

 Začlenění metadat do digitálních dokumentů 

 Příprava, zavedení a řízení projektů týkajících se digitalizace 

 Výběr různých typů médií (včetně elektronických) a způsobu jejich uskladnění 

 Zhodnocení systémů zajišťujících trvanlivost elektronických dokumentů 

současně s rozvojem formátů a jejich uvedení do praxe 

 Podpora postupů vedoucích k přijetí různých norem metadat 

Své zastoupení má daná oblast i v sekci T – Technologie, konkrétně v podsekci T01 – 

Počítačové informační systémy, která definuje kompetence ohledně správy počítačového 

informačního systému a ohledně určení příslušného uživatelského rozhraní. Přímo digitalizace 

a s ní související činnosti (např. ukládání dat, formátování) jsou obsaženy v podsekci T05 – 

Informační a komunikační technologie. 

Kvalifikace informačních pracovníků tedy nesahá pouze k provádění procesu 

digitalizace, tvorbě a správě digitálních knihoven a jejich obsahu, ale zahrnuje i manažerské 

dovednosti související např. s problematikou dlouhodobého uchování digitálních dat, 

plánováním a řízením projektů, testováním složitých informačních systémů, kontrolou, atd. 

(SKIP, 2006) 

V roce 2015 vyšel článek typu review v časopise New Library World (Vassilakaki) 

s cílem zmapovat vyvíjející se situaci ohledně rolí informačních profesionálů za posledních 

14 let. Na základě vybrané relevantní literatury bylo identifikováno celkem 6 knihovnických 

rolí, a to knihovník jako učitel, technický specialista, odborný knihovník (ne ve smyslu 

                                                 
6 Zpracovala Vorlíčková (2013, s. 86) 
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oborového, ale spíše spojení oborového a referenčního knihovníka, který umí sledovat 

a definovat měnící se potřeby uživatelů a adekvátně na ně reagovat), informační konzultant, 

znalostní manažer a oborový knihovník. Nové a vyvíjející se role byly identifikovány hlavně 

v prostředí akademických knihoven. U všech zde definovaných rolí knihovníků byla jako 

jejich součást identifikována vzdělávací činnost knihovníků ve prospěch jak běžných 

uživatelů, tak vědců a výzkumníků. Aby však mohla být zajištěna kvalita a viditelnost těchto 

vzdělávacích aktivit, je zapotřebí udržovat spolupráci mezi knihovníky a školou. Studie se 

zaměřuje na odbornou recenzovanou literaturu publikovanou od roku 2000 do roku 2014.  

Digitální knihovny jako celá oblast zde spadá pod roli Technický specialista 

(Technology specialist), kam spadají pracovníci institucionálních repozitářů, digitálních 

knihoven a školních knihoven.  

Je zde podtržena vzrůstající důležitost institucionálních repozitářů a požadovaných 

kompetencí pro jejich odborné knihovníky, jelikož vzrůstá potřeba ukládání a zpřístupňování 

většího množství univerzitních výzkumných výstupů. S tím souvisí poté i fakt, že vzrůstá 

potřeba knihovníků, kteří jsou schopni poskytovat odbornou podporu pro ukládání dokumentů 

jejich autory. V rámci toho bylo poukázáno na několik hlavních aktivit, kterých by měl být 

takový knihovník schopný. Jedná se o využití obsahové analýzy, identifikace a porozumění 

softwaru, dále o projektový management, profilování fondu, poradenství v oblasti metadat, 

recenzování7, vzdělávání autorů. V podstatě jde o to být si vědom relevantní technologie, znát 

publikační proces, marketing, podílet se na budování repozitáře, tvořit odbornou podporu 

členům fakulty či univerzity pro ukládání svých dokumentů, spravovat obsah a metadata 

a provádět vzdělávací kurzy pro autory. Bylo zde ale rovněž poukázáno na důležitost dokázat 

se přizpůsobit i novým požadavkům na další kompetence, jako je management, komunikace, 

expertní posouzení implementace přístupových práv a ochrana digitálního obsahu. 

Odborní knihovníci digitálních knihoven, jak vzešlo z výzkumu, jsou potřeba k tomu, 

aby byly knihovny schopné odpovědět na výzvy spojené především se správou digitální 

knihovny (Zhou, 2005, s. 433-441)8. Ve studii (Vassilakaki, 2015) je přímo užito termínu 

digital librarian, což zřejmě asi nelze doslovně překládat, rozumí se tím knihovník digitální 

knihovny. Do jeho kompetencí patří i vytváření a rozvoj partnerství, komunikace i s přesahem 

jeho profesionální hranice a podpora informační gramotnosti zajištěním školících programů 

napříč institucemi. Knihovník digitální knihovny zajišťuje přístup k informacím nezávazně na 

                                                 
7 Vlastní překlad, ang. submission review 

 
8 Odkaz na primární zdroj v článku (New Library World, 2015) 
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formátu, dokáže vyhodnotit informační zdroje, spravovat a řídit informace, vyvíjet 

technologie pro dlouhodobou ochranu digitálního obsahu a expertně vyhodnotit komplexní 

informační potřeby uživatelů. Cíleně se pak může knihovník zaměřit na jednu oblast 

digitálního knihovnictví a mohou tak vznikat nové pracovní pozice, např. zprostředkovatelé, 

školitelé koncových uživatelů, vývojáři webových stránek, znalostní manažeři, výzkumníci, 

designeři webového rozhraní, atd. Toto všechno se stává výzvou nejen pro knihovníky, ale 

také pro vývoj studijních plánů v rámci programů škol zaměřených na informační vědu 

a knihovnictví. (Vassilakaki, 2015) 

3.1 Vzdělávání v oblasti digitálního kurátorství 

Mapování oblasti vzdělávání a požadavků na vzdělání v oblasti digitálního kurátorství 

a ochrany digitálních sbírek začalo již v rámci různých projektů, respektive výzkumných 

zpráv vzniklých na základě těchto projektů, které vývoj v této oblasti mohly ovlivnit. Dále 

jsou tedy zmiňovány výzkumné zprávy, které vznikly v rámci projektů APARSEN a Digital 

Preservation Europe. Další součástí této podkapitoly je příklad modelu a kurzů z dnešní praxe. 

Jako poslední je popsána organizace iSchools, která se snaží o propojení vysokých škol 

informačních studií a podporu vývoje studijních plánů v návaznosti na měnící se požadavky 

z praxe. Na situaci vzdělávání v praxi navazuje další podkapitola popisem situace vzdělávání 

v dané oblasti na vysokých školách. 

3.1.1 Výzkumné zprávy  

Na základě projektu APARSEN byla vypracována výzkumná zpráva na obsah školení 

a požadavky v oblasti digitálního kurátorství (Report on Survey of Training 

Material/Assessment of Digital Curation Requirements) (2012). Podle zprávy (Cirrina, 

2012, s. 10) je vliv rychle se vyvíjejících informačních a komunikačních technologií na práci 

s informacemi velice znatelný. Změny se týkají zejména jejich zpřístupnění, zpracování, 

přizpůsobení a organizaci. To vše má zásadní a praktické dopady na učení, inovace, tvorbu 

znalostí a jejich distribuci. Digitální technologie stále více získávají na důležitosti v mnoha 

oblastech lidského života (např. věda, kultura, ekonomika aj.). Zpráva poukazuje na to, že 

bychom měli zajistit stabilitu a přístup k digitálním informacím v dlouhodobém horizontu. 

Ochrana digitálních dat se tak stala novou a nedílnou součástí oboru digitalizace a digitálních 

knihoven či sbírek, na kterou je kladen stále větší důraz. 

Digitální kurátorství je obor ovšem možná mnohem širší a dalo by se říct, že se jeho 

náplň prolíná skoro se všemi kompetencemi popsanými výše. Ochrana digitálních dat totiž 
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probíhá, nebo by měla probíhat, v průběhu celého životního cyklu informace a i proto je nutné 

chápat kompetenční oblast pro oblast digitálních knihoven a digitalizace velice komplexně. 

Digitální kurátorství zahrnuje procesy v průběhu tvorby digitálního obsahu, jeho organizace, 

archivace, dlouhodobé ochrany, využití a rozšíření. (Cirrina, 2012, s. 19) 

Dlouhodobá ochrana digitálních dat je mezioborovou oblastí, která vzniká spojením 

počítačové vědy, managementu, knihovní a informační vědy, muzeologie, ekonomiky 

a sociálních věd. To potom znamená značnou různorodost i v potřebných znalostech 

a dovednostech založených na potřebách a očekáváních v dané oblasti. 

Zajistit udržitelnost a dlouhodobé zpřístupnění je výzvou a zahrnuje nejen 

technologické, ale také právní a jiné aspekty (např. spolupráce na úrovni mezilidské, 

institucionální, ale i mezinárodní). Oblasti kompetenčních požadavků ve smyslu dlouhodobé 

ochrany dat paměťovými institucemi mohou být sumarizovány dle APARSEN (Alliance for 

Permanent Access to the Records of Science Network) následovně (Cirrina, 2012, s. 14): 

 Plánování a služby dlouhodobé ochrany dat (hlavně pro komplexní digitální 

objekty) 

 Reprezentace informací 

 Užití informací (hlavně ve smyslu vyhledávání a přístupu) 

 Popis a kvalita dat 

 Zpřístupnění 

 Udržitelnost (tzn. dlouhodobá použitelnost informací) 

 Politika a řízení 

 Umožňování a podpora nových užití dat (tzn. nové formáty, čitelnost na 

nových nosičích atd.) 

 Analýza uživatelů 

 Legislativa a regulační rámce 

 Řízení digitálních práv 

 Původ a autenticita 

Poměrně detailně mapuje oblast kompetencí pro ochranu digitálních sbírek 

i výzkumná zpráva Outline of Training Principles and Objectives, která byla výsledkem 

aktivit konaných v rámci projektu Digital Preservation Europe (2006-2009)9. Jedním z jeho 

                                                 
9 Viz: http://cordis.europa.eu/project/rcn/101694_en.html 

 

http://cordis.europa.eu/project/rcn/101694_en.html
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důležitých cílů je rozšířit povědomí o digitalizaci a pomoci při získávání dovedností 

a vyhledávání dostupných zdrojů v oblasti ochrany digitálních sbírek. 

Na základě přehledu literatury a obsahu vzdělávacích akcí, které byly v rámci zprávy 

Outline of Training Principles and Objectives analyzovány, bylo navrženo 9 témat pro 

vzdělávání a školení správců digitálních sbírek. Každé téma je uspořádáno podle typu 

znalosti: koncepční znalosti; provozní znalosti a dovednosti; technické dovednosti. Tato 

struktura byla navržena na základě modifikace koncepcí vzdělávání Christiny Borgman. 

Koncepční znalosti jsou v podstatě teoretickou základnou pro studovanou oblast. 

Provozní a znalosti a dovednosti jsou např. ovládání procesů, technik a postupů, které se 

vztahují k technologickým, správním a řídícím aspektům ochrany digitálních sbírek. 

Technické dovednosti by měly pokrývat schopnost pracovat s danou technikou 

a informačními systémy, využívanými při ochraně digitálních sbírek. 

Zmíněných 9 témat lze shrnout takto (Manžuch, 2007): 

 Základní koncepční znalosti (chápat oblast ochrany digitálních sbírek jako 

celek, význam ochrany digitálních sbírek, definovat strukturu oblasti, 

odpovědnosti a činnosti instituce, správa informací, rozmanitost digitálních 

zdrojů, problémy a zajištění dlouhodobé ochrany, atd.) 

 Strategické plánování (plánování dlouhodobých aktivit, odpovědnosti a poslání 

instituce i v souvislosti „interinstitucionálního charakteru“, jednat, analyzovat, 

plánovat, stanovit cíle, sledovat a hodnotit postup a výsledky vykonané práce, 

aplikace současných metodologií a standardů) 

 Výběr a hodnocení objektů (rozhodování na základě sociálního poslání 

instituce, potřeb uživatelů, podstatných vlastností zdroje a organizačních, 

legislativních a finančních faktorů) 

 Legislativa (národní a mezinárodní normy v oblasti duševního vlastnictví, typy 

právních ujednání a organizací, technické dovednosti jako např. techniky 

šifrování, viditelné i skryté vodoznaky, digitální podpisy, bezpečné schránky, 

různé systémy vedení právních agend) 

 Metadata (tvorba a správa metadat, znalosti a metadata ze všech oblastí jako 

jsou digitální knihovny a digitalizace, důraz na specifická metadata pro 

dlouhodobou ochranu digitálních sbírek) 

 Ochrana (vybrat a hodnotit metody ochrany digitálních sbírek, zpracování 

a formulování strategií, migrace dat, ztráta dat, emulace) 
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 Ukládání a uchování (speciální harwarové a softwarové aplikace, praktické 

činnosti pro podporu a stabilizaci fyzické a intelektuální integrity digitálních 

zdrojů, aplikace procesů uchovávání, trvalé identifikátory, preventivní péče 

o digitální data, atd.) 

 Obchodní plánování a ekonomika (zajištění dlouhodobé ekonomické 

udržitelnosti činností, plánování nákladů, obchodní plánování, kalkulační 

postupy a modely, speciální software pro kalkulaci, atd.) 

 Kvalita (udržení kvality, následování trendů, kontrola, oblast řízení, ale i dílčí 

praktické postupy pro udržování kvality jednotlivé digitální informace, 

realizace standardů kvality, provádění nezbytných korekcí, technologické 

aspekty proměny informace, atd.) 

3.1.2 FrontOffice-BackOffice model 

V dnešní době digitální kurátorství zahrnuje celý systém procesů a činností. Pro 

názornost je dále popsán FrontOffice-BackOffice model, který daný systém dobře reprezentuje 

a byl implementován v Nizozemsku. Můžeme jej vnímat jako přechod od teoretických 

zjištění, které se zde setkávají v praktické rovině. Vychází z následujícího schématu: 

 

 Obr 1: Federalizovaná datová infrastruktura – rámec souvisejících částí. Schéma navrženo Peterem 

Doornem (Dillo, 2013, s. 206) 
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Schéma reprezentuje procesy spojené konkrétně s datovým kurátorstvím, tedy správou 

vědeckých dat. Jedná se o poměrně novou oblast digitálního knihovnictví, která souvisí se 

správou digitálních knihoven. Schéma je však využitelné nejen pro oblast vědeckých dat, ale 

i digitálních dokumentů a jejich správu v rámci širšího systému. 

V rámci mezinárodní konference týkající se teorie a praxe digitálních knihoven 

(International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, 2013) bylo jako 

součást workshopu DataCur2013 prezentováno téma Školení datového kurátorství jako 

služba v rámci federalizované datové infrastruktury10, kde byl FrontOffice – BackOffice 

model představen a je zde dále popsán. 

Ze schématu je patrné, že okolí digitálního archivu je stále složitější a jednotlivé 

komponenty ovlivňují sebe navzájem a tím se vyvíjí i celý systém. Pokud nějaké změny 

nastanou ze strany vědeckých zvyklostí a ve vědecké komunikaci, ovlivní to očekávání od 

daného archivu, respektive udržitelného digitálního archivu11. Změny ve způsobech vědecké 

komunikace a vědeckých zvyklostech a praktikách udávají formu a obsah tomu, co se podle 

toho zdá mít cenu dlouhodobě uchovávat a chránit. Měnící se výzkumné metody a praktiky 

vyžadují nové uspořádání dělby práce (např. odpovědnost za virtuální prostředí, 

poskytovatelů informačních služeb ze strany repozitářů nebo výzkumných institucí, příprava 

metadat a formátů pro archivaci, příprava softwarových nástrojů atd.).  

Základní infrastruktura zahrnuje síťové a počítačové vybavení, konkrétní počítačové 

systémy. Další tři úrovně lze považovat za jádro procesů a činností souvisejících s digitálními 

daty, tvoří tzv. back-office. V další úrovni tzv. front-office jsou potom zahrnuty financující 

agentury (NWO je označení příkladu konkrétní agentury v Nizozemí), univerzitní knihovny 

a infrastruktura výzkumných organizací. Horní úroveň patří poskytovatelům dat a uživatelům, 

kteří spolu s front-office tvoří „klienty“ daného repozitáře. 

Příkladem v praxi může být front-office jako součást univerzitní knihovny. Byla by tak 

vytvořena součást, která by zajišťovala možnosti sdílení a opakované užití dat, místní správu 

dat a organizaci školení pro výzkumníky. S tím potom může souviset i správa virtuálního 

prostředí. Front-office komunikuje s repozitářem a stará se o přenos dat, tedy i akvizice je 

jejím dalším úkolem. 

                                                 
10 Ang. Training in Data Curation as  Service in a Federated Infrastructure 

 
11 Ang. Trusted Digital Repozitory 
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Hlavními úkoly back-office jsou ukládání a dokumentace výzkumných dat, které 

dorazí prostřednictvím front-office. Back-office poskytuje přístup k datům a pokud možno je 

obohacuje a propojuje. Je místem expertních znalostí ohledně správy dat a jejich dlouhodobě 

udržitelného archivování. Součástí jejích činností je i předávání těchto znalostí informačním 

profesionálům, jako jsou knihovníci či manažeři pracující na front-office prostřednictvím 

školení. Back-office zároveň funguje jako centrum inovací v oblasti digitálního kurátorství. 

Jak už z předchozího vyplývá, je zde nezvratná potřeba vzdělávání informačních 

profesionálů. Tyto snahy z praxe by mohly být propojeny s výukovými moduly univerzit, aby 

byl zajištěn teoretický a praktický znalostní základ informačním profesionálům, který daná 

oblast v současnosti vyžaduje. Tak např. funguje iSchools, což bude pojednáno dále, stejně 

tak jako o současném kurzu Essentials 4 Data Support. Tím jsou snahy o zavedení určitého 

rámce pro školení v oblasti digitálního knihovnictví již viditelné a navíc také již zároveň 

implementované na mnoha univerzitách. Online prostředí nabízí mnoho užitečných možností 

ve vzdělávání. Umožňuje sdílení výukových materiálů, sylabů, návodů, instrukcí a zároveň 

tak lze udržet informace aktuální. (Dillo, 2013, s. 205-215) 

3.1.3 Kurz Essentials 4 Data Support 

Školení může fungovat jako samostatná služba. Takovým příkladem byl kurz Data 

Intelligence 4 Librarians organizovaný 3TU.Datacenter a DANS12, který je v současnosti 

nahrazen kurzem Essentials 4 Data Support, který vznikl ve spolupráci výše zmíněných 

organizací spolu ještě s Národním centrem podpory pro vědu v elektronickém prostředí, 

SURFsara13. Kurz ovšem není určený pouze pro knihovníky, ale pro všechny zajímající se 

o danou tématiku a její pozadí. 

Kurz Essentials 4 Data Support má za cíl přispět ke zvýšení profesionality pracovníků 

podpory dat (Data Supporters) a k jejich koordinaci. Pracovníky podpory dat se rozumí lidé, 

kteří podporují výzkumníky v ukládání, správě, archivování a sdílení jejich dat. Cílovou 

skupinou ovšem nejsou pouze knihovníci digitálních knihoven, ale i pracovníci IT a samotní 

vědci a výzkumníci, jejichž povinnosti také zahrnují správu dat. Už z názvu kurzu vyplývá, že 

jde o výuku základních znalostí a dovedností, díky nimž lze provádět první kroky k vytváření 

profesionální podpory pro vědce v ukládání, správě, archivaci a sdílení jejich dat. 

                                                 
12 Data Archiving and Network Sevices Organization (DAN), 3TU.Datacentrum je iniciativou tří nizozemských 

technických univerzit (Delft, Eindhoven, Twente) 

 
13 http://datasupport.researchdata.nl/en/about-the-course/ 

 

http://datasupport.researchdata.nl/en/about-the-course/
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Absolvování kurzu napomůže shromáždit znalosti ohledně životního cyklu vědeckých dat. 

Zároveň je to cesta, jak spojit lidi, kteří pracují, ať už různými způsoby, s digitálními 

informacemi. (Essentials 4 Data Support, 2015a) 

Kurz Essentials 4 Data Support je založen na výuce pomocí online materiálů, 

prostřednictvím kterých účastníci získávají znalosti, vyzkouší si praktické ukázky a mohou 

tyto znalosti sdílet. Jsou tři různé způsoby, jak se kurzu účastnit, a to online bez registrace, 

online s registrací, nebo se přihlásit na plnohodnotný kurz se všemi materiály a jeho 

náležitostmi, který je zakončen certifikátem a online formu doplňují i fyzická setkání 

s instruktory, ostatními členy kurzu a experty v dané oblasti14. Kromě jiného kurz zahrnuje 

studium konkrétních studijních materiálů, tvorbu vlastních projektů na současná témata, 

vytvoření plánu pro správu dat, či získávání znalostí ohledně legislativního rámce pro vědecká 

data. Přednášky jsou doplněny o příspěvky expertů ze zkušeností z reálného světa. 

Kurz je rozdělen do několika tematických celků15: 

 Definice 

 Fáze plánování 

 Fáze výzkumu 

 Uživatelská fáze 

 Legislativa a politika 

 Datová podpora 

První část nazvaná definice má především vytvořit znalostní pozadí pro další studium. 

Kromě znalostí terminologických má být účastník potom schopen určit, jaké informace jsou 

považovány za vědecká data, co znamená termín otevřená data (open data) a definovat různá 

stádia jejich otevřenosti, vysvětlit měnící se význam vědeckých dat pro různé cílové skupiny 

a v různých fázích jejich životního cyklu, mít širší povědomí o obecně užívaných definicích 

v oboru datové podpory a v neposlední řadě znát zdroje informací, díky nimž je možné si 

udržovat aktuální přehled v daném oboru16. 

Fáze plánování předchází shromažďování vědeckých dat. Tato část kurzu krátce 

představuje žádost o výzkum a procesy, které jsou s ní spojeny. Kromě dalších znalostí jsou 

                                                 
14 http://datasupport.researchdata.nl/en/about-the-course/drie-manieren/ 

 
15 http://datasupport.researchdata.nl/en/start-de-cursus/ 

 
16 http://datasupport.researchdata.nl/en/start-de-cursus/i-definitions/ 

 

http://datasupport.researchdata.nl/en/about-the-course/drie-manieren/
http://datasupport.researchdata.nl/en/start-de-cursus/
http://datasupport.researchdata.nl/en/start-de-cursus/i-definitions/
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zde představeny principy vědecké integrity, a jak podporují opakovatelný výzkum, výhody 

systematického přístupu k pohledu na opětovné užití dat a různé části plánu pro správu dat17. 

Fáze výzkumu je další ucelenou kapitolou kurzu. Zaměřuje se na kvalitní praktiky 

k zajištění „bezpečných“ a přístupných vědeckých dat. Spadají sem znalosti ohledně různých 

způsobů ukládání, zálohování, organizace a dokumentace vědeckých dat a stejně tak datových 

formátů vhodných pro dlouhodobé ukládání a uchování vědeckých dat. Jsou zde představeny 

výhody a nevýhody různých strategií pro dlouhodobé uchování dat. Objevuje se zde termín 

datové laboratoře (ang. datalab)18, se kterými se účastník kurzu seznámí a bude schopen ho 

charakterizovat19. 

Uživatelskou fázi a její součásti představuje další kapitola kurzu, která se zaměřuje na 

výhody, které vědecká data přinášejí, tj. např. co přináší jejich archivování, jak si může být 

vědec jistý, že jsou jeho data zaznamenána, a že jeho data patří do citovatelných výstupů, atd. 

Kapitola obsahuje témata jako např. způsoby archivace dat, identifikace významu certifikace 

pro datové archivy, typy publikací, citace, standardy, identifikátory, metadata, vyhledávání, 

výběr, zpracování, modely nákladů20. 

V kapitole představující výukový celek legislativa a politika jde o pojednání právního 

rámce pro sdílení a archivaci vědeckých dat a jak tyto otázky zahrnout do praxe. Přináší 

znalosti ohledně zákonů a jejich popisů, které souvisí s vědeckými daty. Řeší také otázky 

licencování sdílených dat21. 

Datová podpora je tématem uzavírajícím celý kurz. Účastník kurzu zde nabývá 

znalosti ohledně celkové organizace datové podpory, jak spadá do celého systému, a jak může 

FrontOffice – BackOffice model sloužit jako jeden ze způsobů takové organizace22. 

(Essentials 4 Data Support, 2015b) 

                                                 
17 http://datasupport.researchdata.nl/en/start-de-cursus/ii-planfase/ 

 
18 Tzv. datalab je termín pro virtuální prostředí, které umožňuje vědcům pracovat s jejich daty ještě před tím, než 

jsou konečně upraveny a odeslány do repozitáře a zároveň publikovány; funguje jako prostor pro sdílení dat. 

 
19 http://datasupport.researchdata.nl/en/start-de-cursus/iii-onderzoeksfase/ 

 
20 http://datasupport.researchdata.nl/en/start-de-cursus/iv-gebruiksfase/ 

 
21 http://datasupport.researchdata.nl/en/start-de-cursus/v-legislation-and-policy/ 

 
22http://datasupport.researchdata.nl/en/start-de-cursus/vi-data-support/ 

 

http://datasupport.researchdata.nl/en/start-de-cursus/ii-planfase/
http://datasupport.researchdata.nl/en/start-de-cursus/iii-onderzoeksfase/
http://datasupport.researchdata.nl/en/start-de-cursus/iv-gebruiksfase/
http://datasupport.researchdata.nl/en/start-de-cursus/v-legislation-and-policy/
http://datasupport.researchdata.nl/en/start-de-cursus/vi-data-support/
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3.1.4 iSchools 

Jak již bylo řečeno, na výzvy měnícího se informačního prostředí a stále se 

vyvíjejících technologií se musí snažit odpovědět nabídkou adekvátních vzdělávacích aktivit, 

nejen pracovní prostředí (školení pro informační pracovníky), ale také prostředí univerzitní 

(pro studenty oboru). V ideálním případě by se obě strany měly doplňovat a nějakým 

způsobem vzdělávání v této oblasti standardizovat a optimalizovat. Z univerzitního prostředí 

je takovou snahou organizace iSchools. 

Jelikož je informační věda rychle se rozvíjející obor, který má velice znatelný 

mezioborový záběr, vznikla pro podporu propojení stávajících oborů a pro vznik nových 

studijních programů organizace iSchools (myšleno školy informačních studií). Tato 

organizace byla založena v roce 2005 a spojuje školy, katedry a ústavy, jejichž programy 

souvisí s informačními technologiemi, knihovnictvím, informatikou a informační vědou. 

Teprve spojením spolu souvisejících oborů lze dosáhnout pochopení nových příležitostí 

a výzev, které skýtá informační management a lze tak ucelit pohledy na jednotlivá specifická 

témata, jako jsou dlouhodobá ochrana informací v digitální podobě ve virtuálních prostředích 

a problematika databází jako repozitářů. 

iSchools nabízí akreditované studijní programy v oblastech informační architektury, 

designu, politiky a ekonomiky, znalostního managementu, uživatelsky orientovaného designu, 

dlouhodobé ochrany a uchovávání, knihovnictví, sociologii informací, human-computer 

interaction a počítačové vědy. Kromě dalších věcí iSchools pořádá každoroční konference 

a uděluje ocenění za nejlepší dizertační práce vzniklé v daném akademickém roce na 

zúčastněných školách (iSchools, 2014)23. Kromě výzkumných a vzdělávacích činností se 

iSchools podílí na mnoha projektech podporujících vývoj v dané oblasti a vytváří také 

platformu pro vzájemný dialog akademiků o výzvách a vývoji oboru. Jedním z klíčových 

úkolů organizace iSchools je i spolupráce na synchronizaci osnov a vzdělávacích plánů 

s cílem zajistit tak aktuální náplň oboru, kde se stýkají jak technologické, tak společenské 

disciplíny. V současné době je členy organizace více než 60 akademických institucí a ÚISK je 

od letošního roku také jejím členem (FF UK, 2015)24. 

                                                 
23 http://ischools.org/ 

 
24 http://www.ff.cuni.cz/2015/04/ustav-informacnich-studii-knihovnictvi-ff-uk-byl-prijat-za-clena-mezinarodni-

odborne-organizace-ischools/ 

 

http://ischools.org/
http://www.ff.cuni.cz/2015/04/ustav-informacnich-studii-knihovnictvi-ff-uk-byl-prijat-za-clena-mezinarodni-odborne-organizace-ischools/
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3.2 Oblast digitalizace a digitálních knihoven jako součást studijních plánů 

vysokých škol 

Další část práce se zaměřuje na vzdělávání v oblasti digitalizace a digitálních knihoven 

přímo v rámci osnov vysokých škol, na jeho vývoj a současnost. 

Analýzu kurzů a modulů pro vzdělávání v oblasti digitálního knihovnictví vypracoval 

Weech (2005). Podle Weecha na počátku 90. let knihovny a vzdělávání v oblasti knihoven 

začalo být zahrnováno do financování pro projekty digitálních knihoven. Zdroje financování 

na národní úrovni byly zaměřeny především na digitální knihovny v USA a Velké Británii. 

První společné vládní financování začalo v roce 1994 pod záštitou Digital Library Initiative. 

Od tohoto roku pokračovalo financování z množství dalších zdrojů, jakými jsou např. Národní 

vědecká organizace (National Science Foundation) nebo Institut pro služby muzeí a knihoven 

(Institute for Museum and Library Services). Ve Velké Británii byl založen program „eLib“ 

s finančními prostředky pro 70 projektů digitálních knihoven.  Většina eLib a amerických 

iniciativ ohledně digitálních knihoven byla zaměřena na akademické knihovny. Na rozdíl od 

Velké Británie se americká iniciativa pro digitální knihovny zaměřovala na méně větších 

projektů. 

Spink a Cool sestavili v roce 1998 jeden z prvních výzkumů ohledně nabídky 

vzdělávacích kurzů v oblasti LIS (Librarianship and Information Science – Knihovnictví 

a informační věda). Analyzovali webové stránky škol daného oboru, aby zjistili, zda se mezi 

kurzy nachází problematika digitálních knihoven. U 20 institucí se to potvrdilo, z toho 12 

bylo lokací v USA, tedy více než polovina. Potvrdilo se, že většina kurzů byla zaměřena na 

technickou stránku věci a vytváření digitálních sbírek. 

Další průzkum provedený v roce 2001 (Saracevic, Dalbello) šel i do hloubky, co se 

samotných kurzů ohledně digitálních knihoven týče, a byly tak identifikovány i jednotlivé 

oblasti jejich náplně. Jednalo se o znalostní management, standardy, strukturu dokumentů 

a elektronický text, ochranu, vytváření komunity a sociální kontext. V roce 2003 Quan Liu 

vytvořil srovnávací průzkum s rokem 1999 a bylo zjištěno dvakrát takové množství kurzů 

týkajících se digitálních knihoven. V Evropě, Jižní Americe a Asii byly kurzy spíše 

technického rázu, zatímco v Severní Americe byl obsah kurzů zaměřen více na organizování, 

ochranu, řízení a poskytování přístupu ke sbírkám. Těmito průzkumy ohledně přítomnosti 

digitálních knihoven jako součásti osnov škol zaměřených na informační vědu a knihovnictví 

bylo poukázáno na některé opakující se elementy. Setkávají se zde tři oborové oblasti: 

počítačová věda, knihovní a informační studia a komunikace, do kterých zasahuje řada 
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dalších oblastí, jako je např. sociologie, informační technologie, medicínská informatika atd. 

Přesto se ovšem zdá, a z průzkumů i vycházelo, že nejsilnější postavení zde má počítačová 

věda a informační studia a knihovnictví. 

Spink a Cool v jejich článku z roku 1999 představili modelové kurikulum pro digitální 

knihovnictví. Osnovy v sobě zahrnovaly obsah kurzů oborů knihovnictví a informační vědy 

i počítačové vědy. Cílem bylo vytvořit obecně použitelný rámec pro digitální knihovny jako 

samostatný studijní program, který obsahoval tyto oblasti (Weech, 2005): 

 Teoretické a historické základy (dějiny knihoven, informační chování člověka, 

teorie vyhledávání informací, vývoj digitálních sbírek a digitálních knihoven) 

 Technická infrastruktura digitální knihovny (vyhledávače, tvorba databází 

digitálních knihoven, distribuované sbírky, multimediální formáty a aplikace, 

interoperabilita, síťové technologie, webové aplikace v digitálních knihovnách, 

vzhled rozhraní, komunikační protokoly, dotazovací jazyky) 

 Organizace znalostí v digitálních knihovnách (metadata, indexování, třídění, 

propojování databází, formáty dokumentů) 

 Tvorba a správa sbírek (digitální archivy, technologie konverze, ochrana dat) 

 Přístup k informacím a využití digitálních knihoven (uživatelé a využívání 

digitálních knihoven, využitelnost a hodnocení výzkumu, informační chování 

v prostředí digitálních knihoven) 

 Sociální, ekonomické a politické otázky (elektronické publikování, vědecká 

komunikace, oblast autorských práv a práv duševního vlastnictví v oblasti 

digitálních knihoven, finanční náklady na budování digitálních knihoven, 

financování digitálních prostředí) 

 Oborové otázky (role a zodpovědnosti knihovníka digitální knihovny, řízení 

digitálních knihoven, bibliografická pravidla) 

V roce 2007 provedla Blanka Vorlíčková průzkum výuky digitalizace a online 

zpřístupnění kulturního dědictví na vysokých školách zaměřených na obor informační věda 

a knihovnictví, kde analyzovala osnovy zveřejněné na jejich webových stránkách. 

V analyzovaných studijních osnovách byla objevena tématika „tvorby a využití digitálních 

knihoven; digitalizace je zde pojímána jako jedna z moderních metod ochrany speciálních 

dokumentů; jako proces umožňující ochranu a přístup k dokumentům; jako technologie 

ochrany dokumentů a dokumentace umění a jako jedna z technologií využívaných 

v knihovnické praxi“.(Vorlíčková, 2013) 
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V roce 2012 vznikla studie na univerzitě v jižním Connecticutu (Southern Connecticut 

State Univerzity, New Haven) týkající se přímo konkrétně digitálního kurátorství. Tato studie 

prezentuje výsledky výzkumu webových stránek škol informační vědy a knihovnictví s cílem 

zjistit, zda jsou na těchto školách dostupné kurzy zaměřené na digitální kurátorství s náplní 

adekvátní k požadavkům na výkon této profese. Výsledkem studie bylo, že z 52 určených 

webových stránek škol informační vědy a knihovnictví celkem 16 institucí nabízelo kurzy 

zaměřené na digitální kurátorství. 

Ve zmíněné studii (Harris-Pierce, 2012, s. 598-613) je zaznamenán i jistý vývoj v dané 

oblasti. Swan a Brown (2008) v jejich zprávě Komisi pro spojené informační systémy (Joint 

Information Systems Committee – JISC) poukázali na to, že role knihovníka digitální 

knihovny musí být řádně definována, formalizována a že by měly být vytvořeny osnovy, které 

zajistí nabídku knihovníků kompetentních pro práci s daty. V dalších letech v USA skutečně 

začaly vznikat studijní programy, které přicházely s novými školícími iniciativami s cílem 

zajistit znalosti pro podporu digitálního kurátorství. Vývoj těchto programů byl zaznamenán 

na Univerzitě v Illinois (University of Illinois), na Univerzitě v Severní Karolíně (University 

of North Carolina) a na Univerzitě v Arizoně (University of Arizona). Byl podporován granty 

Institutu pro služby knihoven a muzeí (Institute of Museum and Library Services – IMLS). Na 

Michiganské univerzitě v roce 2007 (University of Michigan) byla vytvořena nová 

specializace „ochrana informací“ (Preservation of Information) se zaměřením na digitální 

kurátorství. V roce 2009 na Univerzitě v Torontu v Kanadě (University of Toronto) byl 

založen Institut digitálního kurátorství (Data Curation Institute). V současné době probíhají 

různé workshopy a konference zabývající se touto oblastí, např. Konference digitálního 

kurátorství (Digital Curation Conference). 

Mezinárodní konference digitálního kurátorství proběhla i letos v únoru 2015 a mezi 

jinými příspěvky byla i přednáška Vzdělávání a školení v oblasti digitálního kurátorství: Od 

digitalizace k vysokoškolským programům k MOOCS25. MOOC je zkratka pro Masově 

otevřené online kurzy (Massively Open Online Courses) pro oblast digitálního kurátorství 

a managementu. V příspěvku (Tibbo, 2015) bylo představeno mnoho úskalí tvorby 

výukových osnov v této oblasti, která se prudkým vývojem informačních technologií stále 

rozšiřuje. Vysoké školy sice nabízejí studijní programy, avšak neustále neexistuje k dané 

problematice jeden dominantní přístup. Na vývoj studijních programů zaměřených na 

                                                 
25Ang. Digital Curation Education and Training : From Digitization to Graduate Curricula to MOOCS 
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digitální kurátorství finančně přispívají i další organizace (nejen IMLS, ale i European 

Commission – EC a JISC). Zároveň je upozorněno na to, že by mělo fungovat propojení mezi 

lidmi, kteří se profesionálně určité oblasti digitálního kurátorství věnují prakticky a lidmi ze 

vzdělávací sféry, tedy pedagogy. 

4 Analýza osnov na vybraných školách informačních věd v USA 

V předchozích částech diplomové práce byla nastíněna problematika kompetencí pro 

oblast digitálních knihoven a digitalizace s návazností na vzdělávání v této oblasti, a to spíše 

s důrazem na situaci americkou. V další části práce budou představeny studijní programy 

a osnovy s náplněmi předmětů vysokých škol informační vědy v USA, které se daných oblastí 

týkají. Všechny vybrané školy jsou členy organizace iSchools. 

4.1 University of North Carolina, Chapel Hill. The School of Information and 

Library Science (SILS) 

Škola informační a knihovní vědy na Univerzitě v Severní Karolíně, Chapel Hill (dále 

SILS) je jednou z mála škol v USA, která poskytuje magisterský i bakalářský studijní 

program v oblasti informační vědy. Bakalářský studijní program je zaměřen hlavně na tvorbu 

a vývoj informačního obsahu v online prostředí, tzn., že zahrnuje oblasti jako je např. web 

design, design databází, online komunity, vyhledávání na internetu, human-computer 

interaction, získávání informací a informační chování26 (SILS, 2014a). Mimo jiné se již zde 

v osnovách objevuje volitelný předmět Úvod do vzdáleného snímání a zpracování digitálního 

obrazu (Introduction to Remote Sensing and Digital Image Processing)27. 

SILS nabízí i navazující magisterský program, a to knihovnického nebo informačního 

zaměření. Osnovy knihovnického zaměření zahrnují oblasti, jako jsou např. shromažďování, 

organizace, ukládání a získávaní zaznamenaných informací pro různé instituce a skupiny. 

Informační zaměření vedle toho zahrnuje teorii a praxi v analyzování, organizaci, reprezentaci 

a získávání informací. Škola disponuje i možností doktorského studia, které je potom 

utvářeno přesně pro jednotlivce a jejich záměr, práci v akademickém prostředí či ve vysoce 

kvalitních informačních centrech28. (SILS, 2014b) 

                                                 
26 http://sils.unc.edu/programs/undergraduate 

 
27 http://sils.unc.edu/node/2611 

 
28 http://sils.unc.edu/programs/graduate 

 

http://sils.unc.edu/programs/undergraduate
http://sils.unc.edu/node/2611
http://sils.unc.edu/programs/graduate
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Tématiky digitálních knihoven se přímo či nepřímo týká mnoho kurzů, které SILS 

nabízí, ať už v rámci bakalářského nebo navazujícího magisterského studia, seznam předmětů 

a jejich náplň je zveřejněn na webu SILS29 (SILS, 2014c). Podle popisů jednotlivých kurzů 

lze vysledovat, že je zde velice dobře pokryta oblast tvorby databázových systémů 

(programování, formáty), informační etiky, vyhledávání informací v online prostředí, fondů 

se specifickým zaměřením (biomedicína, zdraví, obchod, zaměření uživatelů dle věku), 

vědecké komunikace, popisu informačních zdrojů, standardů, ad. 

V další části budou popsány osnovy předmětů, které se týkají přímo digitálního 

kurátorství, digitalizace a digitálních knihoven. Všechny následující popisy předmětů jsou 

převzaty z katalogu kurzů na webových stránkách SILS. (odsud dále čerpáno ze SILS, 2014c) 

Jedná se o kurzy: 

 Management elektronických zdrojů (Electronic Records Management) 

 Tvorba osobní digitální knihovny (Building a Personal Digital Library) 

 Porozumění informačním technologiím pro správu digitálních sbírek 

(Understanding Information Technology for Managing Digital Collections) 

 Digitální forenzní věda pro kurátorství digitálních sbírek (Digital Forensics for 

Curation of Digital Collections) 

 Správa dat založená na předem určených zásadách (Policy-Based Data 

Management) 

 Architektura metadat a jejich aplikace (Metadata Architectures and 

Applications) 

 Teorie a praxe katalogizace (Cataloging Theory and Practice) 

 Digitální knihovny: Principy a aplikace (Digital Libraries: Principles and 

Applications) 

 Ochrana digitálních dat a přístup (Digital Preservation and Access) 

 Datové kurátorství a management (Data Curation and Management) 

Pro přehlednost jsou dále předměty popisovány a seskupovány podle jejich studijní 

náplně na Management digitálních knihoven, Technologie digitálních knihoven a Digitální 

kurátorství. Bylo zjištěno, že výuka digitálních knihoven a digitalizace je propojena v těchto 

třech oblastech, které se však i nadále propojují a úzce spolu souvisí. Oblast Managementu 

digitálních knihoven zahrnuje správní stránku digitálních knihoven, řízení jejich fungování, 

                                                 
29 http://sils.unc.edu/courses#150 
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vývoj na základě šetření uživatelských potřeb a otázky legislativní atd. Oblast Technologie 

digitálních knihoven seskupuje z velké části výuku ohledně tvorby digitálních knihoven 

a jejich fungování po stránce technologické. Digitální kurátorství bylo vyčleněno jako 

samostatná oblast pro tvorbu a správu speciálních sbírek a digitalizaci s ohledem na 

dlouhodobé uchování digitálních objektů. Digitální kurátorství v sobě spojuje tedy mnohé 

z předchozích dvou oblastí, pro analýzu a následná zjištění je však důležité, jakým způsobem 

se jednotlivé školy ve svých studijních programech vyrovnávají právě i s touto konkrétní 

a velice komplexní oblastí. 

4.1.1 Management digitálních knihoven 

K prvotnímu pochopení obsahu digitálních knihoven a jeho správě pomáhá předmět 

Management elektronických zdrojů30 (Electronic Records Management), který má za cíl 

pomoci pochopit charakter prostředí, ve kterém v současné době uchováváme záznamy 

k tomu, aby mohla být zajištěna jejich udržitelnost. Postupně jsou zde rozebírány různé 

koncepty, nástroje a strategie, které mohou informační profesionálové využít k vytvoření 

vhodného, hodnotného a udržitelného systému uchovávání záznamů. Kurz pomáhá pochopit 

rozdílnost elektronických záznamů od klasických dokumentů, aspekty jejich organizace, dále 

aspekty technologické, právní, kulturní a obchodní a odkrývá možné problémy spjaté 

s charakterem elektronických dokumentů a jejich správou. Zahrnuje také oblasti dlouhodobé 

ochrany elektronických dokumentů a jejich zpřístupnění. 

Sylabus sestává z následujících hlavních celků: 

 Uchovávání elektronických dokumentů, vývoj, současná realita a trendy 

 Úrovně reprezentace a kurátorské aktivity (zálohování, duplicita, záchrana dat, 

ukládání dat, závislost hardwaru a softwaru, interoperabilita, otevřené 

standardy, migrace, emulace, web archiving, trvalé identifikátory, reprezentace 

informací, formáty, ad.) 

 Web archiving (archivy, správa webu, dostupné nástroje, zachování autenticity, 

správa záznamů na webu, strategie, odpovědnosti, bezpečnost ad.) 

 Management elektronických zdrojů (risk management, náklady, investice, 

obchod) 

                                                 
30 http://ils.unc.edu/courses/2015_spring/inls525_001/syllabus_inls525_spring2015_revised_20150227.pdf 
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 Přístup a využití elektronických zdrojů (referenční služby, discovery systémy, 

open access, ad.) 

 Legislativa a standardy 

 Projektový management a implementace 

 Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů 

 Strategie pro ovlivnění chování a podpora přizpůsobení (politika, design, 

implementace a standardy, trh, zákony, normy, architektura, systémy 

a software, ad.) 

 Menší archivy 

Požadavky na úspěšné absolvování kurzu jsou praktického charakteru. Kromě 

samostatného studia doporučené literatury musí studenti vypracovat seminární práci 

o dostupných technologiích a nástrojích pro uchovávání elektronických dokumentů 

a skupinový projekt na obnovu a příjem dat (Data Recovery and Ingest Assignment), ke 

kterému studenti dostanou reálné datové soubory, se kterými mají pracovat. 

Přímo správou dat se zabývá předmět Policy-Based Data Management31, jehož náplň 

je podobná jako u předmětu Tvorba osobní digitální knihovny (popsán níže), avšak pojednává 

více organizační a strategické hledisko tvorby digitální knihovny. 

4.1.2 Technologie digitálních knihoven 

Předmět Tvorba osobní digitální knihovny32 (Building a Personal Digital Library) 

připravuje studenty na implementaci jejich vlastní digitální knihovny, která je pak schopna 

migrace na jejich vlastní počítač. Předpokladem pro úspěšné absolvování předmětu je znalost 

programování a programovacích jazyků. Pro tuto oblast jsou zde vypisovány celkem tři po 

sobě jdoucí kurzy programování (např. Databázové systémy III. – Pokročilé databáze). 

Výuka daného předmětu postupuje následovně: 

 Úvod do tématu (digitální knihovny, terminologie, technologie, budování – 

plnění digitální knihovny, uspořádání, popis, management, dlouhodobá 

ochrana, přístup) 

 Správa dat založená na stanovených přístupech, standardech (policy-based data 

management, rámec pro správu digitální knihovny, tzn. legislativa, atd.) 

                                                 
31 http://ils.unc.edu/courses/2013_spring/inls624_001/iRODS-course-Spring2013.pdf 

 
32 http://ils.unc.edu/courses/2014_spring/inls540_001/ 
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 Záměr pro budování konkrétní digitální knihovny (odkud budou plynout data 

a pro koho, vnější prostředí digitální knihovny) 

 Tvorba rozhraní 

 Náležitosti a zásady pro tvorbu udržitelné digitální knihovny (ucelenost, 

zajištění přetrvání bez ztráty dat, ad.) 

 Organizace digitální knihovny (hirerarchie, využití tagů, metadat, ad.) 

 Management (kontrola přístupu, uložení dat, zálohy, metadata, ad.) 

 Popisná metadata 

 Ověřování náležitostí digitální knihovny (počítačové nastavení, kontrola 

integrity dat, ad.) 

 Digitální knihovna jako archiv 

 Digitální knihovna jako referenční zdroj 

Podobný charakter má i předmět Porozumění informačním technologiím pro správu 

digitálních sbírek (Understanding Information Technology for Managing Digital Collections), 

kde je taktéž cílem ukázat komplexnost dané problematiky. Tento předmět jde však do větší 

hloubky po technologické stránce, řeší otázky systémové, počítačovou architekturu, ukládání 

dat, reprezentaci informací, databázové struktury, identifikátory pro digitální objekty, atd.33. 

Tvorbou a správou strojově čitelných metadat se zabývá předmět Architektura metadat 

a jejich aplikace34 (Metadata Architectures and Applications). Předmět pojednává vývoj 

a využití jednotlivých metadatových schémat pro digitální sbírky, interoperabilitu, metadatové 

modely, ontologie, metadata pro sémantické weby, jejich kvalitu, nástroje, ad. Katalogizací 

všech typů dokumentů, tedy i digitálních se zabývá samostatný předmět Teorie a praxe 

katalogizace (Cataloging Theory and Practice). 

4.1.3. Digitální kurátorství 

Problematiku digitalizace a správy digitální knihovny v sobě spojuje předmět Digitální 

knihovny: Principy a aplikace35 (Digital Libraries: Principles and Applications). Předmět 

zahrnuje témata, jako je rozvoj fondu a digitalizace, masová digitalizace, textové 

a multimediální dokumenty, metadata, interoperabilita, architektura, vyhledávání a služby, 

                                                 
33http://ils.unc.edu/courses/2015_spring/inls465_001/inls465-2015-spring-syllabus.htm 

 
34http://www.ibiblio.org/pomerantz/wiki/index.php/INLS_720:_Metadata 

 
35http://ils.unc.edu/courses/2015_spring/inls740_01W/INLS740W_final.pdf 
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ekonomický, legislativní a sociální rámec (např. autorské právo, management, evaluace), 

dlouhodobá ochrana dokumentů, ad. Předmět poskytuje teoretické základy týkajících se 

digitálních knihoven a souvisejících témat a studenti získávají i praktické znalosti ohledně 

tvorby konkrétní digitální knihovny a její správy. 

Užší zaměření, co se dlouhodobé ochrany digitálních dokumentů týče, má 

i stejnojmenný předmět Dlouhodobá ochrana digitálních dat a přístup (Digital Preservation 

and Access). Předmět je zaměřen na informační technologie související zejména s životním 

cyklem digitálních dat, digitálním kurátorstvím, digitálními repozitáři, a které jsou využívány 

různými druhy paměťových institucí a dalšími druhy informačních institucí. Kromě 

dlouhodobé ochrany digitálních dat řeší předmět i jejich zpracování a digitalizaci (jak vést 

digitalizační projekty, náklady, management, metadata, výběr dokumentů, rozvoj repozitářů, 

právní aspekty, standardy, formáty, kontrola kvality, udržitelnost)36. 

Dlouhodobou ochranou obecně, tedy různých typů dokumentů (tedy i fyzických 

dokumentů, nejen dokumentů digitálních) se zabývá předmět Dlouhodobá ochrana 

knihovních a archivních materiálů (Preservation of Library and Archive Materials)37. 

Datové kurátorství je hlavním obsahem předmětu Datové kurátorství a management 

(Data Curation and Management)38. Předmět je vlastně průvodcem činnostmi, které jsou 

součástí datového kurátorství od tvorby kvalitních dat, managementu tvorby digitálního 

obsahu, tvorby metadat, ukládání dat do repozitáře, správy dat v repozitáři, zajištění 

správného chodu repozitáře, zásad přístupu, k opětovnému použití dat. 

Obsah předmětu je rozdělen do následujících celků39: 

 Úvod do datového kurátorství, uvedení do kontextu 

 Vše o datech 

 Sdílení opětovné užití digitálních dat 

 Big Data a DataNet 

 Digitální data a vývoj ve vzdělávání 

 Role archivů v datovém kurátorství 

 Role knihoven a institucionálních repozitářů v datovém kurátorství 

                                                 
36 http://ils.unc.edu/courses/2014_fall/inls752_001/ 

 
37 http://ils.unc.edu/courses/2014_fall/inls753_001/INLS753_syllabus_2014%20.pdf 

 
38 http://ils.unc.edu/courses/2014_spring/inls756_01W/INLS756-Syllabus-S14.pdf 

 
39 http://ils.unc.edu/courses/2014_spring/inls756_01W/INLS756-Syllabus-S14.pdf 

 

http://ils.unc.edu/courses/2014_fall/inls752_001/
http://ils.unc.edu/courses/2014_fall/inls753_001/INLS753_syllabus_2014%20.pdf
http://ils.unc.edu/courses/2014_spring/inls756_01W/INLS756-Syllabus-S14.pdf
http://ils.unc.edu/courses/2014_spring/inls756_01W/INLS756-Syllabus-S14.pdf
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 Vzdělávání, školení, získávání dovedností 

 Plánování správy dat a zásady 

 Metadata 

 Data a společenské vědy 

 Data a umění a humanitní vědy 

 Data pro vědu medicínský výzkum 

 Kontrola, risk management, náklady, spolehlivost a udržitelnost 

 Digitální forenzní věda, cloud computing a budoucnost 

4.1.4 Shrnutí 

Z osnov předmětu Datové kurátorství a management lze vypozorovat, že kromě práce 

s daty (popis, správa, charakter) předmět propojuje i oblast vzdělávání dané problematiky. 

Nabízí ucelený pohled na rozdílnost dat po obsahové stránce a jejich seskupování do 

repozitářů dle vědeckého zařazení. Kromě udržitelnosti, což je téma objevující se napříč 

téměř všemi předměty ve skupinách popsaných výše, zahrnují osnovy i tzv. digitální forenzní 

vědu (důraz na informační bezpečnost, nástroje, obnova dat, autenticita, právní rámec). 

Konkrétně tato problematika je hlavním tématem předmětu Digitální forenzní věda pro 

kurátorství digitálních sbírek (Digital Forensics for Curation of Digital Collections), který 

umožňuje získat technické znalosti zařízení pro ukládání dat, rozhraní, vybavení pro ochranu 

před manipulací s obsahem, získávání dat, úrovně reprezentace, základní datové struktury, 

software, právní a etické otázky, atd.40. Celkově se zdají být všechny tři oblasti (Management 

digitálních knihoven, Technologie digitálních knihoven a Digitální kurátorství) rovnoměrně 

zastoupeny a poměrně dobře vystihují rozsah zkoumané problematiky. 

4.2 University of Michigan, School of Information 

V rámci svých osnov nabízí s pojednávaným zaměřením vzdělání i Michiganská 

univerzita na Informační škole (School of Information, dále SI). SI nabízí vzdělání v oblasti 

informačních studií od bakalářského do doktorského stupně. Bakalářský studijní program je 

zaměřen na podstatu informací a práci s nimi. Jsou zde propojeny sociální a technické aspekty 

„digitální revoluce“. Magisterský program je rozdělen na dvě větve, Informační věda 

a Zdravotnická informatika. Obor Informační věda je zaměřen na informační management, na 

                                                 
40 http://sils.unc.edu/courses#150 

 

http://sils.unc.edu/courses#150


Šárka Jilečková, 
Vzdělávací programy pro oblast digitálních knihoven a digitalizace na školách informační vědy a 

knihovnictví v USA 
 

27 

 

výzvy a příležitosti, které nabízí „digitální věk“, tzn. na oblasti analyzování, systematizace 

a vyhodnocení informačních zdrojů. Doktorský studijní program je koncipován jako vlastní 

výzkum řešící otázky a problémy spojené s informacemi. (SI, 2014a)41 

Popis vybraných předmětů vychází z katalogu a osnov kurzů zveřejněných na 

webových stránkách SI (odsud dále čerpáno z SI, 2014b)42. Struktura seskupování předmětů 

do tří hlavních identifikovaných oblastí je nadále zachována. 

4.2.1 Management digitálních knihoven 

Jelikož celý magisterský program specializovaný na Informační vědu je prezentován 

svým zaměřením na informační management v současném „digitálním světě“, má zde oblast 

managementu digitálních knihoven silné zastoupení. 

Správou dokumentů i z institucionálního hlediska se zabývá předmět Spisové 

a archivní služby (Understanding Records and Archives: Principles and Practices). Řeší se zde 

uchovávání dokumentů ze sociálního, kulturního, individuálního a institucionálního hlediska 

a správa archivů. Spadají sem metody a technologie pro vytváření, ukládání, organizaci 

a ochranu dokumentů a otázky legislativní a etické. Samostatně oblast legislativy 

a bezpečnosti dat v rámci podniků a institucí zahrnuje předmět Bezpečnost dat a soukromí: 

právní, předpisové a podnikové otázky (Data Security and Privacy: Legal, Policy, and 

Enterprise Issues). Právní souvislosti, principy, regulace, doporučení, bezpečnost, řízení dat, 

včetně tématu e-Government jsou zahrnuty v předmětu Základy analýzy a designu informační 

politiky (Foundations of Information Policy Analysis and Design). Předmět Duševní 

vlastnictví a zákon o informacích (Intellectual Property and Information Law) má 

stejnojmenný charakter s tím, že je zaměřený hlavně na online prostředí. Celkovými 

možnostmi, plánováním a strategiemi zveřejňování informací v digitálním prostředí se zabývá 

předmět Informace, etika a aplikovaná politika (Information, Ethics and Applied Policy). 

Správou informací a pochopením různých konceptů pro uchovávání záznamů 

institucemi v rámci informačních systémů (např. digitálních sbírek) se zabývá předmět Správa 

informačního majetku organizací (Managing Organizational Informational Assets). 

Prostřednictvím kurzu mají studenti pochopit funkce programů, procesy, umět implementovat 

požadavky na uchování dokumentů (oblasti jako software, nástroje, tezaury, taxonomie, 

plánování, risk management a dlouhodobá ochrana). Předmět zahrnuje i tvorbu udržitelných 

                                                 
41 https://www.si.umich.edu/content/programs 

 
42 https://www.si.umich.edu/programs/CourseCatalog 

https://www.si.umich.edu/programs/CourseCatalog
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programů pro správu záznamů. Předmět Správa ochrany dokumentů (Preservation 

Administration) se dostává na úroveň ochrany a uchovávání jednotlivých druhů informačních 

zdrojů (fyzických i digitálních dokumentů). Rozvoj fondu a management (Collection 

Development) představuje otázky akvizice produktů všech formátů (tištěné, audiovizuální, 

elektronické, atd.). 

Ochranou dokumentů na projektové úrovni se zabývá předmět Ekonomie udržitelnosti 

digitálních informací (Economics of Sustainable Digital Information), kde jsou řešeny otázky 

nákladů ve srovnání s technologiemi a uživatelskými potřebami. Informacemi jako produkty 

se zabývá předmět Informační ekonomika (Information Economic), kde jsou řešeny 

a analyzovány strategické otázky, kterým v této oblasti čelí neziskové a ziskové organizace 

(témata jako např. cenová politika, diferenciace produktu, vnější faktory na sítích, rights 

management, atd.). 

Pohled na současný stav digitálních knihoven a jejich mezioborové zařazení nabízí 

předmět Digitální knihovny a archivy (Digital Libraries and Archives). Předmět zahrnuje 

management digitálního obsahu, projekty a programy, směrnice a požadavky v historickém 

kontextu a současný vývoj, a také aktuální témata, jako jsou vědecká komunikace, 

dlouhodobá ochrana dat, kyber-infrastruktura, reprezentace, standardy a praktiky. Škola 

nabízí i předmět Systémy správy obsahu (Content Management Systems), který má 

podporovat získání znalostí ohledně procesu shromažďování a publikování informačního 

obsahu na webu (tj. např. identifikace typů obsahu, vývoj workflow pro úpravu a vylepšování 

obsahu, atd.). Navazuje na něj předmět Konfigurace systémů pro správu obsahu a tvorba 

webových stránek (Content Management Systems Configuration and Site Building). 

Managementem elektronických zdrojů se zabývá předmět Dokumenty a zodpovědnost 

v moderní společnosti (Records and Accountability in Modern Society), kde se řeší 

uchovávání informačního obsahu v digitální podobě pro potřeby budoucích generací, 

strategie, praktiky, systémy, právě s ohledem na utváření kulturní paměti pro rozvoj současné 

společnosti. 

Zvláštní místo v oblasti managementu digitálních knihoven má předmět Informace 

v sociálních systémech (Information in Social Systems), který pomáhá charakterizovat celé 

informační prostředí, kdo do něj vstupuje, tj. lidé, technologie a informace, a jak má na 

základě toho vypadat management propojování těchto tří oblastí. S návazností na projektový 

management je v tomto podobný předmět Kontextové informace a projektový management 
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(Contextual Inquiry and Project Management), který ještě více řeší uživatelské hledisko 

fungování informačních systémů. 

4.2.2 Technologie digitálních knihoven 

Technologie digitálních knihoven je oblastí, kterou SI poměrně dobře pokrývá širokou 

nabídkou předmětů. Kromě klasického Programování (Programming) je část z nich zaměřená 

na získávání a práci s daty pro různé účely (např. statistiky, správa dat). Statistikou 

uživatelských potřeb v online prostředí se zabývá předmět Manipulace s daty (Data 

Manipulation). Studenti se učí využívat programy pro získávání statistik pro pochopení 

a následné vyhodnocování uživatelských potřeb. Předmět Data Mining: metody a aplikace 

(Data Mining: Methods and Applications) se zabývá problematikou získávání dat (velké 

množství, různá kvalita, formáty) a jejich analýzou. Předmět Průzkum dat (Data Exploration) 

pokrývá oblast analýzy, vizualizace a akvizice dat. Vyhodnocování interakce uživatelů 

s informačním systémem je hlavní náplní předmětu Chování lidí při vyhledávání informací 

(Human Interaction in Information Retrieval). 

Další část se zaměřuje na praktickou tvorbu databázových systémů. Vývojem softwaru 

a programovacími jazyky se zabývá předmět Programy, informace a lidé (Programs, 

Information and People). Vývojem softwaru spolu s webovým programováním se zabývá 

předmět Agilní vývoj webu (Agile Web Development). Tvorba softwarových aplikací pro 

shromažďování, analyzování, transformaci, manipulaci a publikování dat je náplní předmětu 

Tvorba aplikací pro informační prostředí (Building Applications for Information 

Environments). Podobný charakter má i předmět Tvorba interaktivních aplikací (Building 

Interactive Applications). Kromě předmětů zaměřených na zajištění funkčnosti systému jsou 

zde i předměty s náplní pro oblast grafiky v online prostředí, jako např. Grafický design 

(Graphic Design), Design komplexních webových stránek (Design of Complex Websites), 

Design databázových aplikací (Database Application Design) atd. 

Sestavením databázového systému z hlediska funkční architektury se zabývá předmět 

Síťová výpočetní technika: ukládání, komunikace a zpracování (Networked Computing: 

Storage, Communication, and Processing). Část předmětů se zabývá organizací informací 

v elektronickém prostředí, jako např. Sémantické popisy a organizace znalostí (Semantics-

Based Knowledge Descriptions and Organization), který se zabývá teoretickými, praktickými 

a technickými základy pro využití sémantického rámce pro organizování, popis, poskytování 

přístupu a správu (dlouhodobou) informačních zdrojů na webu. Předmět Zpracování 
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přirozeného jazyka (Natural Language Processing) představuje kvantitativní techniky pro 

modelování a analýzu přirozeného jazyka a pro získávání užitečných informací z textu. 

4.2.3 Digitální kurátorství 

Další souhrnnou oblastí je konkrétně digitální kurátorství. 

Zastaráváním technologií a médií a jejich následnou ochranou (i kontextových 

informací ke zdrojům) se zabývá předmět Mrtvá média: ochrana kultury a kontextu (Dead 

Media: Preserving Culture and Context). Kromě zastarávání médií, platforem a formátů je 

jeho ústředním tématem přenos, ukládání, zobrazování informací a udržitelnost informačních 

zdrojů pro budoucí využití. Ochranou digitálních informací se zabývá i předmět Ochrana 

digitálních dokumentů (Digital Preservation), jehož náplní jsou nové trendy v této oblasti, 

vývoj a nástroje. Ochranou časem ohrožených médií se zabývá předmět Ochrana zvuku 

a videa (Preserving sound and motion), kde jsou kromě ochrany fyzických médií pojednávány 

možnosti digitálních technologií. V předmětu Poslání archivů (Appraisal of Archives) jde 

o vyhodnocování a výběr předmětů pro dlouhodobou archivaci, pro tvorbu fondu historicky 

důležitých objektů pro rozvoj kultury (kromě fyzických dokumentů i elektronické). 

Prakticky je ochrana digitálních dokumentů náplní Workshopu pro dlouhodobou 

ochranu digitálních dokumentů (Workshop in Digital Preservation). Workshop je koncipován 

na základě stáží, které vznikly v rámci grantu IMLS43, který je zaměřen přímo na digitální 

kurátorství. Základní principy, požadavky a techniky pro datové kurátorství představuje 

předmět Datové kurátorství (Data Curation). Předmět obsahuje témata (vztažená na digitální 

objekty) jako např. metadata, popis, kvalita, původ, data a workflow, archivování, ochrana, 

bezpečnost, osobní ochrana, duševní vlastnictví, odpovědnosti a etika. 

Systémy archivů, užitím hlavních standardů pro záznam digitálních objektů a migrací 

komplexních metadat se zabývá předmět Přístup do systémů (Access Systems). 

Předmět Archivování na webu (Web Archiving) se zaměřuje na správu, ochranu, 

nástroje a techniky pro ochranu informaci na webu (trvalé formáty, hluboký web, datové 

struktury, ad.). 

Příprava artefaktů na digitalizaci je součástí předmětu Správa, ochrana a ošetřování 

sbírek (Physical Treatment Processes for Preservation Administrators). Předmět Digitalizace 

pro ochranu (Digitization for Prezervation) se zabývá standardy, technikami, metadaty 

a dlouhodobou správou dokumentů, které vznikly digitalizací. Součástí předmětu jsou mimo 

                                                 
43 Institut služeb muzeí a knihoven (Institut of Museum and Library Services) 
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jiné také témata jako budování digitálních sbírek a zásady a pravidla ohledně takto vzniklých 

dokumentů. 

4.2.4 Shrnutí 

Je patrné, že SI na Michiganské univerzitě se snaží skutečně o poskytování 

komplexních znalostí, jak praktických, tak teoretických, téměř ve všech oblastech oboru 

informačních studií. Z nabídky předmětů a jejich popisů je zřejmé spíše techničtější zaměření 

(nejedná se o typickou knihovnickou školu), tudíž je zde patrné poskytování velice široké 

škály předmětů z oblasti počítačových věd a výpočetní techniky. Zkoumaná oblast digitálních 

knihoven a digitalizace zde má tedy ve výuce velice dobré technické zázemí. V oblasti 

Managementu digitálních knihoven si lze povšimnout i zaměření na ekonomické otázky 

poskytování elektronických informačních zdrojů z pohledu nejen neziskových organizací 

(oblasti nákupu, nákladů, atd.), což lze považovat za důležitou součást profesí souvisejících se 

správou digitálních knihoven a digitálním kurátorstvím. Předměty také ukazují velké 

zaměření na uživatele elektronických zdrojů (analýzy uživatelských potřeb, statistiky, design, 

chování uživatelů, kvalita, atd.). 

Přehled zaměření předmětů vyučovaných na SI související s cílovou tématikou práce 

by mohl vypadat takto (s ohledem na fakt, že management digitálních knihoven se prolíná 

všemi oblastmi)44: 

 Poslání institucí uchovávajících kulturní dědictví 

 Legislativa (právo, etika, doporučení, politika, bezpečnost, atd.) 

 Rozvoj fondu 

 Udržitelnost digitálních informací 

 Uživatelé (uživatelský design, získávání dat, statistiky, kvalita systémů, atd.) 

 Technologie tvorby digitálních knihoven 

 Dlouhodobá ochrana 

 Archivace 

 Přístup 

 Digitalizace 

                                                 
44 Vše myšleno na oblast elektronických informačních zdrojů 
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4.3 School of Library and Information Science, Simmons, Boston 

Další vybranou vysokou školou k analýze náplně jejích studijních programů 

a předmětů v dané oblasti je Škola knihovní a informační vědy (dále SLIS, School of Library 

and Information Science) na Bostonské univerzitě. SLIS nabízí celkem 6 studijních programů, 

jsou jimi Knihovní a informační věda, Archivy, Dětská literatura, Počítačová věda, 

Certifikované programy a Online programy45(SLIS, 2015a). S ohledem na zaměření a rozsah 

této práce bude dále blíže rozebrána nabídka předmětů programu Knihovní a informační věda 

(obory Management archivů, Kulturní dědictví, Informační věda a technologie), kdy Digitální 

kurátorství a Management archivů patří zároveň i mezi certifikované a online programy. 

Studijní program Knihovní a informační věda nabízí širokou škálu předmětů, které 

budou dále opět seskupovány do již známých oblastí, jejich popisy vychází z katalogu kurzů 

zveřejněného na webových stránkách SLIS (odsud dále čerpáno z SLIS, 2015b)46. 

4.3.1 Management digitálních knihoven 

Management a využití konkrétně komerčních elektronických zdrojů je tématem 

předmětu Digitální informační služby a poskytovatelé (Digital Information Services and 

Providers). Jsou zde pojednány strategie vyhledávání v návaznosti na různé typy databází, 

management, vztahy se zákazníky a poskytovateli, rozvoj fondu, nákup vybavení, 

management veřejně dostupných služeb a trendy v elektronickém publikování. Obdobného 

zaměření je i předmět Digitální knihovny (Digital Libraries), kde je kladen dále důraz na 

projekty digitálních knihoven v americkém prostředí, komponenty digitálních knihoven, 

ochranu a duševní vlastnictví. V nabídce SLIS je i předmět Competitive Intelligence47, kde je 

vnímáno propojení spíše na obchodní zdroje informací (komerční sféra). 

Management elektronických informačních zdrojů je součástí náplně předmětu 

Technické služby (Technical Services), kde je mimo jiného řešena organizace, správa a funkce 

technických služeb, včetně výběru, akvizice elektronických i tištěných dokumentů, 

managementu metadat, katalogizace, funkce ochrany, komerčně dostupných technologií 

a služeb (včetně outsourcingu), dále se zde objevují témata jako projekty spolupráce, 

konsorciální přístupy, atd. Více systémově je zaměřen předmět Správa záznamů 

                                                 
45 http://www.simmons.edu/academics/schools/school-of-library-and-information-science/programs 

 
46 http://internal.simmons.edu/students/slis/current/courses/course-descriptions/all-courses 

 
47 Anglický výraz pro oblast vyhodnocování situace na trhu, podle kterého potom lze efektivně udržovat např. 

svůj produkt či firmu konkurenceschopné. 

http://www.simmons.edu/academics/schools/school-of-library-and-information-science/programs
http://internal.simmons.edu/students/slis/current/courses/course-descriptions/all-courses
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v elektronických prostředích (Managing Records in Electronic Environments), kde se řeší 

kromě klasického managementu a pravidel souvisejících se správou elektronických zdrojů 

systémová teorie, funkční analýza, systémový design a dispozice. 

Otázky informační politiky a eGovernmentu řeší předmět Americká vláda jako 

vydavatel (U.S. Government as Publisher), předmět obsahuje problematiku veřejného 

přístupu, vývoj od distribuce k rozšíření informací, atd. V nabídce předmětů SLIS je 

i Digitální publikování (Digital Publishing), předmět zaměřený na to, kdo může být vydavatel, 

dále na problematiku formátů a zařízení, management práv k digitálním objektům, design 

zpřístupnění, na ochranu osobních údajů, autorské právo, možnosti publikování, atd. Celkově 

oblast zveřejňování informací z právního hlediska řeší předmět Svoboda myšlenek a cenzura 

(Intellectual Freedom and Censorship). Do této skupiny předmětů lze zařadit i předmět 

Otevřený přístup a vědecká komunikace (Open Access and Scholarly Communication) 

stejnojmenné náplně. 

Předmět Informační služby pro různé skupiny uživatelů (Information Services for 

Diverse Users) poskytuje studentům pohled na specifické skupiny uživatelů s cílem zajistit 

jim pro ně vhodné služby (témata jako např. plánování, implementace, vyhodnocení, rozvoj 

fondu, možnosti přístupu k informacím). Průzkumem uživatelského chování se zabývá 

i předmět Průzkum použitelnosti a uživatelských zkušeností (Usability and User Experience 

Research), kde jsou probrány metody a techniky uživatelského průzkumu, následné 

vyhodnocování údajů, úprava designu rozhraní, atd. Sociální aspekty rychle se vyvíjejících 

informačních technologií řeší předmět Sociální informatika (Social Informatics), a to 

z pohledu různých skupin lidí, kteří s informacemi (řešeno i kulturní dědictví) přijdou do 

styku v různých fázích jejich životního cyklu (např. čtenáři, knihovníci, vydavatelé, editoři, 

počítačový specialisté, autoři, vyučující a instituce). 

Do této skupiny by mohly být zahrnuty i předměty se zaměřením na tvorbu digitálních 

knihoven na specifická témata, jsou jimi např. Medicínské knihovnictví (Medical 

Librarianship), Hudební knihovnictví (Music Librarianship), Mediální a literární sbírky dětské 

literatury (Children´s Literature and Media Collections) a Vědecká a technologická literatura 

(Literature of Science and Technology) ad., kde studenti získávají znalosti ohledně základních 

konceptů a trendů v organizaci a managementu takto specificky zaměřených digitálních 

knihoven (témata jako výběr, organizace, využití, klasifikace, katalogizace, ukládání, 

rozšiřování, publikování specifických informačních zdrojů, atd.). 
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4.3.2 Technologie digitálních knihoven 

V podstatě celou oblast Technologie digitálních knihoven pokrývá víceméně předmět 

Technické základy pro informační vědu (Technical Foundations for Information Science), 

který pokrývá širokou škálu témat, jako např. datové modely, programování, systémovou 

architekturu, modely digitálních knihoven, vizualizaci informací, systémy pro správu obsahu, 

systémy pro vyhledávání informací, data mining, formáty, typy souborů, systémový design, 

atd. Tím udává technický základ pro další oblasti, které jsou potom více do hloubky probrány 

jednotlivě. 

Do oblasti Technologie digitálních knihoven zabíhá i předmět Databázový 

management (Database Management), který kromě samotného databázového managementu 

řeší databázový design, životní cyklus databázových aplikací, modelování dat, relační 

databázový design, dotazovací jazyk SQL, dokumentaci, webové databáze, XML, 

multimediální databáze a otázky ochrany osobních údajů a otázky etické. Problematika XML 

je celkově zahrnuta do předmětu XML – eXtensible Markup Language. Vyhodnocením 

systémů se zabývá i předmět Vyhledávání informací (Information Retrieval), kde se dále řeší 

vyhledávací modely, technické základy textového vyhledávání, human-computer interaction, 

aplikace digitálních knihoven, dále aplikace webové a knihovní, vizualizace informací, 

integrace sémanticky označovaných záznamů, jazykové otázky (vyhledávací programy, 

modely), atd. Datovou interoperabilitu řeší předmět Datová interoperabilita a webovské 

zdroje (Data Interoperability and Web-Based Resources). Předmět obsahuje webovsky 

orientované skriptování (PHP) a programování (JAVA; k propojení různorodých zdrojů), 

základy počítačové vědy pro přístup, manipulaci, export a tvorbu nových informačních 

objektů, počítačovou architekturu, komunikaci mezi různými typy datových souborů 

a knihovnické aplikace. SLIS nabízí i konkrétně zaměřený předmět pouze na programování, 

Základy programování (Introduction to Programming). 

Organizace a strukturování obsahu webu je hlavním tématem předmětu Rozvoj webu 

a informační architektura (Web Development and Information Architecture), který obsahuje 

oblasti, jako je aplikace současného kódování, metadata, standardy pro tvorbu webových 

dokumentů, vyhodnocování kvality webu a webových služeb, nástroje pro vyhledávání, 

strategické plánování, analýza uživatelských potřeb pro vývoj vhodné informační 

architektury, atd. Přímo na analýzu uživatelských potřeb v rámci systémů je zaměřen předmět 

Systémová analýza informačních služeb (Systems Analysis in Information Services). 
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Zobrazování informací je ústředním tématem předmětu Vizualizace informací 

(Information Visualization), který se zabývá různým zobrazováním digitálních dat v závislosti 

na různých zdrojích, dále technikami vizualizace, atd. 

Pro popis dokumentů je zde v nabídce hned několik předmětů. Předmět Popisná 

katalogizace (Descriptive Cataloging) se zabývá teorií, principy a praktikami bibliografického 

popisu (tištěných i elektronických zdrojů) a aplikací národních standardů pro vytvoření 

knihovního katalogu. Do této skupiny patří i předmět Předmětová katalogizace a klasifikace 

(Subject Cataloging and Classification) zabývající se různými strukturami a standardy. Dále 

je zde předmět Indexace a tvorba tezauru (Indexing and Thesaurus Construction), který se 

zabývá systémy pro předmětový přístup k informačním zdrojům a jejich tvorbou (indexace, 

klasifikace, taxonomie, předmětová organizace a vyhledávání informací v prostředí webových 

stránek, předmětových bran a digitálních knihoven). Využití metadat pro digitální sbírky řeší 

předmět Metadata (metadatové formáty, standardy, role metadat ve vyhledávání, získávání, 

správě ochraně digitálních objektů, vytváření a management metadat). 

4.3.3. Digitální kurátorství 

SLIS nabízí přímo předmět nazvaný Digitální kurátorství (Digital Stewardship48). 

Ústředními tématy jsou zde management a tvorba digitálních sbírek (strategie, dlouhodobá 

přístupnost, obsah, technologie, očekávání uživatelů, vše v průběhu životního cyklu 

informací, udržitelnost a open access). 

Předmět určený pro budoucí informační profesionály v archivech, muzeích, či jiných 

institucích spravující kulturní dědictví se zde nazývá Koncepty v informatice kulturního 

dědictví (Concepts in Cultural Heritage Informatics). Kromě pochopení fungování těchto 

institucí i v rámci interdisciplinárního kontextu jsou hlavními tématy výuky rozvoj fondu, 

organizace znalostních struktur, uchovávání, ochrana, užití fondu, výstavy, vzdělávání, 

aplikace technologie a kulturní politika. Na tento předmět navazují poté Praktika pro 

informatiku kulturního dědictví (Practicum for Cultural Heritage Informatics), které jsou již 

přímo zaměřena na digitální zdroje pro kulturní dědictví, jejich vyhodnocení, identifikaci 

problémů, atd. v rámci projektu. 

Archivováním, poskytováním přístupu a ochranou analogových i digitálních záznamů 

se zabývá čtvrtina předmětu Orální historie (Oral History). Ochrana digitálních dokumentů je 

také součástí předmětu Management ochrany v knihovnách a v archivech (Preservation 

                                                 
48 Stewardship je rozdílný výraz stejného významu jako ang. curation, v praxi je užíváno obou. 
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management in Libraries and Archives). Digitální repozitáře archivů a ochrana digitálních 

dokumentů jsou pojednávány v předmětu Archivace a ochrana digitálních médií (Archiving 

and Preserving Digital Media), kde jsou s tímto cílem řešeny různé formáty, dlouhodobá 

ochrana, právní problematika a management digitálního majetku. 

Reprezentace a poskytování přístupu k informacím (ve fyzické i virtuální podobě) je 

hlavním tématem předmětu Přístup a využití archivů (Archival Access and Use), zahrnuje 

oblasti standardů, metadatových formátů, různé profesní možnosti, atd. Management a přístup 

k digitálním informačním zdrojům v rámci paměťových institucí je náplní předmětu 

Management digitálního vlastnictví knihoven, archivů a muzeí (Digital Asset Management for 

Libraries, Archives and Museums), kde je kladen důraz na oblast uživatelské analýzy, 

technologické dovednosti a projektový management. 

SLIS nabízí i předmět Archivy fotografií a vizuální informace (Photographic Archives 

and Visual Information) zaměřený na práci s fotografiemi, jakožto s jedním z typů vizuální 

informace, včetně jejich ukládání, na předmětový a vzdálený přístup, management v rámci 

různých institucí, vývoj fotografického žánru, atd. 

4.3.4 Shrnutí 

Vzhledem i k vyhrazení samostatného oboru Management archivů je zřejmé i ze 

samotné nabídky kurzů, že je tato oblast pokryta zdařile. Současná situace, poslání a výzvy 

archivů, i s ohledem na management digitálních objektů, jsou v rámci předmětů dobře 

identifikovány a jdou skutečně od obecného (okolí paměťových institucí) k jednotlivostem 

(současné návazné služby). 

Dobře je na SLIS také pokryta oblast vyhodnocování a identifikování uživatelských 

potřeb v online prostředí, elektronické publikování, datová interoperabilita, vizualizace 

informačních objektů a tvorba obsahu digitálních knihoven se specifickým zaměřením. 

Poměrně šikovně je zde vyřešeno zajištění technologických znalostí, kdy od úvodu do všeho 

pak následuje pokračování do konkrétnějších oblastí. 

SLIS nabízí i celý certifikovaný program nazvaný Digitální kurátorství (SLIS, 

2015c)49, jehož základními předměty (popsány výše) jsou: 

 Digitální kurátorství (Digital Stewardship) 

                                                 
49 http://www.simmons.edu/academics/certificate-programs/digital-stewardship-certificate 

 

http://www.simmons.edu/academics/certificate-programs/digital-stewardship-certificate
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 Archivace a ochrana digitálních médií (Archiving and Preserving Digital 

Media) 

 Rozvoj webu a informační architektura (Web Development and Information 

Architecture) 

 XML – eXtensible Markup Language 

 Management digitálního vlastnictví knihoven, archivů a muzeí (Digital Asset 

Management for Libraries, Archives and Museums) 

 Metadata 

 Databázový management (Database Management) 
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4.4 Graduate School of Library and Information Science, Illinois 

Vysoká škola knihovní a informační vědy v Illinois (dále GSLIS) nabízí širokou škálu 

magisterských a doktorských studijních programů, včetně návazných certifikovaných oborů 

(CAS, Certificate of Advanced Study). Výhodou je pro studenty možnost sestavit si 

kompletně svůj vlastní studijní plán. Přesné rozdělení studijních programů a certifikátů je 

k nalezení viz50. (GSLIS, 2015a) 

Hlavní studijní oblasti GSLIS jsou (GSLIS, 2015b)51: 

 Organizace informací a reprezentace znalostí (včetně specializace v datovém 

kurátorství) 

 Informační zdroje, využití, uživatelé 

 Informační systémy 

 Historie, ekonomika a politika 

 Management a evaluace 

 Sociální, komunitní a organizační informatika (včetně certifikované komunitní 

informatiky) 

 Literatura a služby mladým čtenářům 

Pro další analýzu jsou vzhledem k zaměření práce vybrány náplně výběru předmětů 

certifikovaných studijních programů Speciální sbírky (Special Collection) a Digitální 

knihovny (Digital Libraries). 

Studijní program Speciální sbírky má za cíl pokrýt oblast speciálních informačních 

zdrojů, která se neustále rozšiřuje s možnostmi digitalizace dokumentů a přístupností 

elektronických médií. Takové sbírky dnes lze nalézt v různých institucích (např. univerzity, 

veřejné knihovny, muzea a další kulturní centra) (GSLIS, 2015c)52. Studijní program Digitální 

knihovny je zaměřen na nástroje organizace a zpřístupnění elektronických zdrojů v různých 

prostředích (např. pro vzdělávací účely, vědeckou komunikaci, atd.) a má za cíl poskytnout 

technické znalosti pro tvorbu a management digitálních knihoven, rozvoj fondu, služby, to vše 

s návazností na informační politiku (GSLIS, 2015d)53.  

                                                 
50 http://www.lis.illinois.edu/academics/degrees/specializations 

 
51 http://www.lis.illinois.edu/about-gslis/overview 

 
52 http://www.lis.illinois.edu/academics/degrees/specializations/certificate1 

 
53 http://www.lis.illinois.edu/academics/degrees/cas-dl 

 

http://www.lis.illinois.edu/academics/degrees/specializations
http://www.lis.illinois.edu/about-gslis/overview
http://www.lis.illinois.edu/academics/degrees/specializations/certificate1
http://www.lis.illinois.edu/academics/degrees/cas-dl
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Kromě výše zmíněných oblastí je na GSLIS vyučována ještě specializace v datovém 

kurátorství54, které s analyzovanou oblastí digitálních knihoven souvisí, ale není hlavním 

zaměřením práce. V rámci specializace Digitální knihovny a jejího studijního plánu však úvod 

do datového kurátorství, jak je dále popsáno, má své místo. 

Dále budou předměty seskupovány podle jejich náplně zase do daných orientačních 

celků. Popisy předmětů vychází z katalogu předmětů na webových stránkách GSLIS (odsud 

dále čerpáno z GSLIS, 2015e)55. 

4.4.1 Management digitálních knihoven 

Vyhodnocení, výběr a správa informačních systémů je hlavním tématem předmětu 

Systémová analýza a management (Systems Analysis and Management). Pozornost je zde 

věnována organizaci, integraci zdrojů, work flow a analýze problémů a příležitostí. Správa 

databází a informačních systémů je i hlavní náplní předmětu Koncepty správy dat 

a databázový management (Data Administration Concepts and Database Management), kde 

jsou řešeny techniky datové analýzy, vývoj systémů, modelování dat, dotazovací jazyky 

a vyhledávací specifikace, koncept správy dat a dovednosti a organizace souborů 

v databázích. 

Projektový management informačních systémů (Managing Information Systems 

Projects) je předmět, kde jsou rozebírány technické a behaviorální aspekty projektového 

managementu informačních systémů, proces tvorby, přijetí a schválení projektu, plánování 

vývoje systému, časový harmonogram, organizace projektu, implementace, kontrola 

a výsledky. 

Systémy a standardy využívanými pro správu elektronických záznamů a dokumentů se 

zabývá předmět Management záznamů a informací (Records and Information Management). 

Je zde toto téma pojednáno z pohledu různých institucí (jako neziskové, korporátní, 

vzdělávací) a předmět obsahuje další návazná témata, jako je životní cyklus záznamů, koncept 

autenticity dokumentu a jeho role ve vývoji standardů pro ochranu digitálních dokumentů. 

Management informací v muzejních sbírkách, návazné virtuální a další služby, které nabízí 

online prostředí, jsou řešeny v předmětu Muzejní informatika (Museum Informatics). Předmět 

obsahuje témata jako klasifikační systémy pro muzea, počítačové systémy pro ukládání 

                                                 
54 http://www.lis.illinois.edu/academics/degrees/specializations/data_curation 

 
55 http://www.lis.illinois.edu/academics/courses/catalog 

 

http://www.lis.illinois.edu/academics/degrees/specializations/data_curation
http://www.lis.illinois.edu/academics/courses/catalog
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vyhledávání informací, univerzální přístup ke sdíleným elektronickým datům, autorské právo 

v digitálním světě, virtuální muzea, interaktivní výstavy, ad. 

Správou archivů a sbírek rukopisů v různých typech institucí s návazností na vliv 

informačních technologií na jejich ochranu a přístup k nim se zabývá předmět Správa 

a využití archivních materiálů (Administration and Use Archival Materials). Obsahuje dále 

témata jako např. akvizice, zpřístupnění, popis, referenční služby, programy pro správu 

dokumentů, právní a etické otázky, atd. Zpřístupnění a popis dokumentů řeší zvlášť předmět 

Uspořádání a popis pro archivy a muzea (Arrangement and Description for Archives and 

Museums). 

Předmět Rozvoj fondu speciálních sbírek (Collection Development for Special 

Collections) se zabývá problematikou výběru a akvizice tištěných, rukopisných a digitálních 

dokumentů pro speciální sbírky. Management knihovních fondů s důrazem na rozvoj fondu je 

zaměřením předmětu Současná témata rozvoje fondu (Current Topics in Collection 

Development). Důraz je zde kladen na potřebu adekvátní reakce na měnící se informační 

prostředí (vědeckou komunikaci, produkci a distribuci informačních zdrojů) ve formě 

vhodného rozdělení finančních prostředků, poskytování přístupu a tvorby fondů. Náplní 

předmětu jsou i kooperativní strategie, praktiky specifického výběru a evaluace zdrojů, 

projekty digitálních knihoven a jejich produkty. 

Vyhodnocením uživatelských potřeb a evaluací informačních systémů různého 

charakteru se zabývá předmět Rozhraní informačních systémů (Interfaces to Information 

Systems). Kvalitou obsahu systémů, informací, se zabývá předmět Kvalita informací: 

principy a praktiky (Information Quality: Principles and Practices). 

4.4.2 Technologie digitálních knihoven 

Technologii digitálních knihoven se věnuje předmět Digitální knihovny (Digital 

Libraries), který obsahuje přehled současných technologií, jsou zde definovány komponenty 

digitální knihovny, probrány projekty implementace technologií, softwarové nástroje, jejich 

praktická instalace a konfigurace. 

Představením metod pro informační modelování, které jsou součástí současných 

aplikací v digitálních knihovnách, se zabývá předmět Informační modelování (Information 

Modeling). Hlavními tématy výuky je zde relační databázový design, konceptuální 

modelování, značkovací systémy, ontologie, diagramy (např. UML), jazyk XML, jazyky 

sémantického webu, management informací na webu a systémy jejich dodávání. Informační 



Šárka Jilečková, 
Vzdělávací programy pro oblast digitálních knihoven a digitalizace na školách informační vědy a 

knihovnictví v USA 
 

41 

 

modelování na úrovni dokumentů zaštiťuje předmět Modelování dokumentu (Document 

Modeling), který obsahuje témata, jako je analýza dokumentu, standardy pro zpracování, 

techniky, metadatové jazyky a schémata, datové struktury, reprezentace znalostí, atd. Na 

různé formy zpracování dokumentu je zde zaměřen předmět Zpracování dokumentu 

(Document Processing). Informační a systémovou architekturu řeší předměty Architektura 

síťových informačních systémů (Architecture of Network Information Systems) a Informační 

architektura (Information Architecture). 

Designem metadatových schémat s jejich praktickou aplikací se zabývá předmět 

Metadata v teorii a praxi (Metada in Theory and Practice). Je zde pojednávána tvorba 

různých typů metadat a jejich aplikace v systémech (OAI harvestování, OpenURL, 

metavyhledávací systémy a digitální repozitáře), metadatové standardy, aplikace pro správu 

dat a vývoj metadatových schémat v rámci organizací. 

Předmět Elektronické publikování: technologie a praktiky (Electronic Publishing: 

Technologies and Practices) je zaměřen na technické koncepty a principy, včetně 

metadatových standardů, jazyku XML a publikačních nástrojů. Předmět pokrývá praktiky, 

standardy a otázky v oblasti elektronického publikování, kterým dnes čelí knihovníci 

digitálních knihoven a informační manažeři pracující v akademické sféře. Je zde probírána 

problematika institucionálního a sociálního hlediska, dlouhodobá ochrana, datové kurátorství, 

zpřístupnění a open access. 

4.4.3 Digitální kurátorství 

Problematiku a trendy převodu analogových sbírek dokumentů (včetně rukopisů, 

fotografií, videí a filmů) do digitálních sbírek zahrnuje předmět Tvorba, správa a ochrana 

digitálních sbírek (Managing and Preserving Digital Assets). 

Předmět Ochrana informačních zdrojů (Preserving Information Resources) má 

poukazovat na to, jak má ochrana fondů vliv na správu a rozvoj sbírky, technické služby, 

přístup k informačním zdrojům a služby uživatelům (váže se na různé druhy dokumentů). Na 

ochranu digitálních dokumentů se zaměřuje předmět Ochrana digitálních dokumentů (Digital 

Preservation) s důrazem na zajištění dlouhodobého zpřístupnění digitálních objektů (metody, 

nástroje, plán ochrany a jeho implementace, standardy, udržitelnost, integrita, atd.). 

Oblastí fyzických oprav knihovních fondů s návazností na další související aktivity 

knihoven, jako je digitalizace, se zabývá předmět Zachování obecných sbírek (Conservation 

of General Collection). Správou konkrétně audiovizuálních informačních zdrojů se zabývá 
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předmět Audiovizuální dokumenty v knihovnách a archivech (Audiovisual Materials in 

Libraries and Archives). Roli digitalizace a dalších technologií užívaných k rozšiřování 

konkrétně hudebních dokumentů popisuje předmět Hudební knihovnictví a bibliografie 

(Music Librarianship and Bibliography), kde je opět pojednána správa těchto dokumentů od 

akvizice, katalogizace a zachování, k autorským právům, uživatelům a náplni profese pro 

práci s nimi. 

Managementem dat v průběhu jejich životního cyklu se zabývá předmět Základy 

datového kurátorství (Foundation of Data Curation). Předmět zahrnuje témata jako kurátorské 

aktivity pro vyhledávání a nalezení dat, kvalita dat, přidaná hodnota, opětovné užití dat 

v průběhu času, výběr, sbírky, životní cyklus výzkumu, procesy, metadata, problematika 

legislativy a duševního vlastnictví. 

Praktické jsou ve smyslu digitálního kurátorství Digitální humanitní vědy (Digital 

Humanities), kde studenti kromě znalostí ohledně digitálních nástrojů a metod užívaných pro 

informační zdroje humanitních věd analyzují existující projekt s těmito zdroji související, kde 

mají diskutovat využití a cílovou skupinu uživatelů, technické možnosti systému, strategie 

financování, udržitelnost a plány na eventuální archivaci záznamů a sbírky a kurátorství takto 

vzniklého produktu. 

4.4.4 Shrnutí 

GSLIS má velice dobře pokryté jednotlivé aspekty analyzovaných oblastí, avšak není 

zde vidět přímé propojení mezi tvorbou digitální sbírky a její správou. V tomto směru by se 

daly vyzdvihnout pouze velice specifické předměty Muzejní informatika (Museum 

Informatics), Digitální humanitní vědy (Digital Humanities) a Hudební knihovnictví 

a bibliografie (Music Librarianship and Bibliography), kde je vidět širší záběr a propojení 

jednotlivých oblastí (např. management virtuálních sbírek, financování, analýza služeb, 

plánování archivace, atd.) a mohlo by se zde mluvit o digitálním kurátorství. 

Zdařile je zde pokryta oblast digitalizace, pro kterou GSLIS vymezuje samostatný 

předmět, a ochrana digitálních dokumentů. Oblast digitálních knihoven je pokryta v otázkách 

systémových a rozvoje jejich fondu, vše s ohledem a zaměřením na uživatelské potřeby. Je 

patrné, že GSLIS se snaží sledovat současný vývoj a podle toho definuje své předměty 

(přítomnost např. datového kurátorství, elektronické publikování, aplikace digitálních 

knihoven, atd.). 
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4.5 Syrakuse University, School of Information Studies 

Škola informačních studií na Syrakuské univerzitě (dále iSchool) nabízí studijní 

programy v oboru informační management, informační systémy, telekomunikace 

a management síťové bezpečnosti a knihovní a informační věda (iSchool, 2015a)56. 

Osnovy iSchool jsou vytvářeny podle pěti definovaných hlavních témat (iSchool, 

2015b)57: 

 Informační a telekomunikační management (informace a technologie uvnitř 

organizací) 

 Informace na trhu (jak organizace komunikují mezi sebou a vyměňují si 

informace a produkty) 

 Reprezentace informací a vyhledávání (formování stavebních kamenů 

informačních systémů a také procesů, které nezbytně umožňují lidem přístup 

a využití informací) 

 Interakce člověk versus informace (jak jedinci či skupiny hledají a používají 

produkty reprezentace informací a informačních systémů) 

 Informace a společnost (problematika kultury a společnosti v návaznosti na 

informační systémy a technologie) 

iSchool nabízí bakalářské, magisterské i doktorské programy. Magisterské programy 

je možné absolvovat i v online formě (seznam jednotlivých studijních programů k nalezení 

viz58. 

Magisterský studijní program Knihovní a informační věda (iSchool, 2015c)59, který 

bude dále analyzován na úrovni náplní jednotlivých předmětů, připravuje studenty na práci 

v rámci různých organizací, jako jsou např. akademické instituce, veřejné knihovny, 

korporace, vládní agentury či kulturní instituce. Studijní program má za cíl dát studentům lépe 

pochopit komunity, jak přistupují k informacím a využívají je.  

Základní osnovy programu zahrnují tři hlavní oblasti: 

 Úvod do profesí a prostředí informační a knihovní vědy 

                                                 
56 http://ischool.syr.edu/ilife/about/overview.aspx 

 
57 http://ischool.syr.edu/ilife/about/about.aspx 

 
58 http://ischool.syr.edu/current/curriculum.aspx 

 
59 http://ischool.syr.edu/future/grad/lis.aspx 
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 Zdroje a organizace 

 Management a politika 

Nabízené předměty jsou různého zaměření v rámci knihovní vědy, jako např. 

informační architektura, informační chování, správa databází, inovace, metadata, rozložení 

nákladů a projektový management. Jednotlivé předměty jsou popisovány podle sylabů 

zveřejněných na webových stránkách iSchool (odsud dále čerpáno z iSchool, 2015d)60. Dále 

jsou předměty opět seskupovány do již známých oblastí s ohledem na zaměření práce. 

4.5.1 Management digitálních knihoven 

Managementem v oblasti informačních systémů se zabývá předmět Principy 

managementu pro informační profesionály (Management Principles for Information 

Professionals). Předmět zahrnuje základní oblasti managementu s tématy jako je např. mise, 

cíle, plány organizací a strategie, vyhodnocení a plánování nákladů pro informační 

technologie, vedení lidí, strukturovaný design organizace, organizační kultura, nábor, výběr 

a stahování zaměstnanců (hlavně znalostních), techniky řízení pro skupiny, využívání 

informačních systémů pro podporu manažerského rozhodování, inovace a podnikání 

v organizacích, role informačních technologií v globalizaci, ad. Praktickým doplněním studia 

různých komponent managementu, uživatelských potřeb a technologií je seminář Strategický 

management informačních zdrojů (Strategic Management of Information Resources). Zde 

jsou probrány různé koncepty strategického managementu, jejich aplikace v informačních 

zdrojích, a související aktuální témata. 

Ekonomickými principy v rámci informačního managementu organizací se zabývá 

předmět Ekonomika pro informační manažery (Economics for Information Managers). Zde 

jsou řešeny zásadní mikroekonomické koncepty využitelné na trhu informačních služeb 

a produktů a finanční nástroje pro řízení informačních systémů a sítí.  

Budováním a správou internetových informačních služeb se zabývá předmět 

Informační architektura pro internetové služby (Information Architecture for Internet 

Services). Náplň předmětu zahrnuje témata, jako je např. organizace informací, informační 

management, rozšiřování informací a využití internetových technologií v rámci organizací. 

Rozvojem fondu tištěných a elektronických fondů knihovny s ohledem na uživatelské 

potřeby se zabývá předmět Plánování, marketing a zpřístupňování knihovních služeb 

                                                 
60 http://my.ischool.syr.edu/ClassSchedule/Index/1152 
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(Planning, Marketing and Accessing Library services). Hlavní témata předmětu jsou analýza 

uživatelských potřeb, tvorba doporučení pro rozvoj fondu na základě vyhodnocení 

uživatelských potřeb, strategie projektového managementu (pro knihovní služby), marketing 

v knihovnách, tvorba marketingového plánu, strategie a nástroje pro zpřístupnění 

informačních zdrojů. Projektovým managementem jako profesionální disciplínou v rámci 

informačních a komunikačních technologií se zabývá předmět Management projektů 

informačních systémů (Managing Information Systems Projects). Jsou zde představeny jeho 

role, aktivity, metody a nástroje. 

Předmět Informační politika (Information Policy) se zabývá otázkami souvisejícími 

s digitálním prostředím. Patří sem témata jako duševní vlastnictví, ekonomické regulace, 

soukromí, bezpečnost, přístup, standardy a veřejné rozšiřování informací a aplikace 

ekonomických, legislativních a politických vědeckých konceptů pro její analýzu. 

4.5.2 Technologie digitálních knihoven 

Definicí, vývojem a správou databází pro informační systémy se zabývá předmět 

Koncepty správy dat a správa databází (Data Administration Concepts and Database 

Management). Předmět zahrnuje témata jako např. techniky pro datovou analýzu, datové 

modelování, schématický design, dotazovací jazyky, specifikace vyhledávání, organizace 

obsahu databází, koncepty a dovednosti pro správu dat. 

Předmět Aplikovaná informační bezpečnost (Applied Information Security) se zabývá 

aplikací technologií pro informační bezpečnost v existujících systémech a službách. Předmět 

se zaměřuje na konkrétní bezpečnostní aplikace, které jsou současným technologickým 

trendem a jejich integraci do informačních systémů (tj. např. biometrie, anti-spam, wireless, 

elektronická platba, bezpečnost cloud computing, bezpečnost a ochrana osobních údajů na 

sociálních sítích). S informační bezpečností souvisí i předmět Digitální forenzní věda (Digital 

Forensics), neboli přezkoumání informační technologie s vytvořením důkazních informací, 

kde jsou studenti seznámeni s touto novou oblastí, kde se prolíná počítačová a forenzní věda 

s informační bezpečností. Související předměty jsou zde Politika informační bezpečnosti 

(Information Security Policy), Úvod do informační bezpečnosti (Introduction to Information 

Security), Bezpečnostní architektura informačních technologií (IT Security Architecture), či 

Bezpečnost v síťovém prostředí (Security in Networked Environment). 

Úvod do teorií, nástrojů a standardů pro organizaci a přístup k informacím, včetně 

katalogizačních pravidel a formátů, obsahové analýzy, indexování, klasifikace a základů 
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systémů na vyhledávání informací nabízí předmět Informační zdroje: organizace a přístup 

(Information Resources: Organization and Access). 

Náplní předmětu Technologie managementu obsahu na webu (Technology in Web 

Content Management) jsou koncepty a techniky reprezentace obsahu webu, organizace, 

prezentace, vývoj a management, problematika publikování, systém managementu obsahu, 

XML, základy syntaxe XML, slovníková specifikace, datové modelování, transformace 

a Document Object Model (DOM). 

Reprezentací informací v digitálních knihovnách, mechanismy pro vyhledávání, 

zprostředkováním digitálních informací a sociopolitickým prostředím digitálních knihoven se 

zabývá předmět Základy digitálních dat (Foundations of Digital Data), kde je kromě zasazení 

tématu digitální knihovny do všech souvisejících oblastí (aspekty teoretické, technické, 

servisní a sociální) pojednána také tvorba a design vlastní digitální knihovny. 

Předmět Vizualizace informací (Information Vizualization) zahrnuje průzkum zdrojů 

a příkladů technik vizualizace informací, respektive velkých souborů dat. Předmět se 

zaměřuje na technické aspekty vizualizace, tedy programovací jazyky pro průzkum, filtrování 

a čištění dat, jsou zde pojednány různé typy dat, principy designu a tvorba kvalitní grafiky. 

4.5.3 Digitální kurátorství 

Výuka předmětu Základy digitálního kurátorství (Digital Curation Fundamentals61) je 

na iSchool zajišťována ve spolupráci s Univerzitou v Severním Texasu (North Texas 

university). V rámci tohoto předmětu jsou studentům představeny základní koncepty, 

praktiky, procedury, procesy a definice pro celý životní cyklus digitálních objektů od jejich 

vytvoření, příjmu a uložení, k přístupu a opětovnému užití. Předmět zahrnuje historii a pozadí 

oboru, koncepty a principy, standardy a praktiky, výzvy a otázky a základní techniky pro 

kurátorství a správu digitálních dat. 

Předmět Ochrana kulturního dědictví (Preservation of Cultural Heritage) se zabývá 

ochranou kulturního dědictví v rámci institucí, kontexty a metodologiemi, koncepty místa 

a kultury, objekty a zdroji ke studiu a rolemi digitálních aplikací. Ochranou knihovních 

a archivních sbírek (včetně papírových, audiovizuálních a digitálních objektů) se zabývá 

předmět Ochrana knihovních a archivních sbírek (Preserving Library and Archival 

Collections). 

                                                 
61 http://lis.unt.edu/digital-curation-and-data-management 
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Úvodem do archivních sbírek, teorií a praktik souvisejících s archivní prací, 

kontextem archivních materiálů, digitálním světem a samotnou profesí archiváře se zabývá 

předmět Organizace a management archivních sbírek (Organization and Management of 

Archival Collections). 

Ve spolupráci s Victoria univerzitou ve Wellingtonu iSchool poskytuje výuku i dalších 

dvou předmětů souvisejících se zaměřením práce. Předmět Archivy: přístup, odůvodnění 

a přesah (Archives: Access, Advocacy and Outreach62) řeší vývoj prosazování archivů 

a teorii, design a implementaci veřejných programovacích služeb v archivu a zjišťování 

uživatelských potřeb pro různé skupiny uživatelů v kontextu archivů. Předmět Archivní 

systémy (Archival Systems63) se zabývá teorií, systémy a strategiemi pro zjišťování takových 

dokumentů, které jsou vhodné pro dlouhodobou ochranu a správu v digitálním věku. 

4.5.4 Shrnutí 

Z nabízených předmětů je patrné, že se iSchool snaží pokrýt aktuální vývoj zkoumané 

oblasti. Je zde pokryto ekonomické pozadí provozu digitálních knihoven, jejich budování, 

rozvoje, vypracování projektů, plánování a zabezpečení s ohledem na zajištění co možná 

nejlepších služeb uživatelům. Vyučované předměty zde pokrývají jak oblast dat, tak 

i digitálních objektů. Oblast digitálního kurátorství je zde v náplních předmětů zastoupena od 

procesů vyhodnocení (či výběru) vhodných objektů pro digitalizaci, zajištění vhodných 

technologií pro archivaci a zpřístupnění digitálních objektů, jejich organizaci, až po jejich 

dlouhodobou ochranu. Předmět Základy digitálního kurátorství (Digital Curation 

Fundamentals) mapuje danou oblast podle procesů v průběhu celého životního cyklu 

digitálních objektů. V tomto směru je zřejmé, že se iSchool snaží studentům zajistit 

komplexní vzdělání, i když patronem některých důležitých předmětů pro zkoumanou oblast 

jsou i jiné univerzity, jak bylo zmíněno výše.  

                                                 
62 http://www.victoria.ac.nz/courses/info/539?year=2015 

 
63 http://www.victoria.ac.nz/courses/info/534?year=2015 
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5 Ústav informačních studií a knihovnictví 

V České republice je jednou z mála vysokých škol poskytující vzdělání v oboru 

informační studia a knihovnictví Ústav informačních studií a knihovnictví (dále ÚISK) na 

Filozofické fakultě Karlovy univerzity.  

ÚISK nabízí studijní programy bakalářského, magisterského i doktorského stupně 

vzdělání v oboru Informační studia a knihovnictví (INSK). Bakalářské studium sestává 

z teoretických i praktických základů informační vědy. Cílem studia je připravit absolventy na 

věcné řízení informačních a knihovnických systémů a služeb pro různé typy institucí. Studium 

poskytuje teoretický základ pro výkon praxe v různých veřejných, odborných a vědeckých 

knihovnách (ÚISK, 2013a)64. 

U navazujícího magisterského studia si studenti mohou vybrat zaměření informační, 

knihovnické, či knihovědné. V této fázi studia je zde možné studovat i poměrně nový obor 

Studia nových médií. Absolventi navazujícího magisterského studia oboru INSK by měli být 

schopni podílet se na různých stádiích tvorby a využívání informačních systémů a služeb (tzn. 

po celý životní cyklus informace od sběru, po zpracování a šíření). Dále by se měli být 

schopni podílet na rozvoji informačního zabezpečení v rámci různých institucí. Souvislým 

způsobem by zde měl být položen i základ pro výkon profesí manažerského charakteru ve 

smyslu práce s informačními službami a knihovními a informačními fondy, jejich budování, 

rozvoje, provozování, atd. s návazností na konkrétní uživatelské potřeby (např. zajištění 

komunitní funkce knihovny). Zároveň je zde kladen důraz na získání vzdělání pro výkon 

profese informační podpory strategického řízení podniků v průmyslu i službách, je zde tedy 

rozvíjena schopnost sofistikovaného vyhledávání, analyticko-syntetické zpracování dat 

a informací ze světových databází. Knihovědné zaměření vedle toho připravuje studenty na 

budování, ochranu a správu kulturně vzácných sbírek dokumentů a jejich knihovědnou 

analýzu a knihovnické zpracování (ÚISK, 2013b)65. Doktorské studium se zaměřuje na 

aktuální problematiku oboru Informační věda, kdy hlavními náplněmi vědecko-výzkumných 

aktivit je bibliometrie a scientometrie, informační gramotnost a vzdělávání, a v rámci knižní 

kultury je to zaměření na období 15. a 16. stol. (ÚISK, 2013c)66. 

                                                 
64 http://uisk.ff.cuni.cz/detail.do?articleId=15546 

 
65 http://uisk.ff.cuni.cz/detail.do?articleId=15545 

 
66 http://uisk.ff.cuni.cz/detail.do?articleId=15544 
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5.1 Analýza studijních plánů ÚISK 

Následuje představení a analýza studijních plánů a předmětů, které souvisejí 

s digitalizací a s digitálními knihovnami, vyučovaných v současnosti na ÚISK v oboru 

Informační věda a knihovnictví. K analýze byly vybrány studijní programy navazujícího 

magisterského studia, konkrétně knihovnická a informační specializace. Knihovědná 

specializace nabízí také předměty, které se dané oblasti týkají, ale jsou obdobné jako 

u specializace knihovnické. 

5.1.1 Knihovnická specializace 

Hlavní předměty související s digitalizací a digitálními knihovnami v osnovách 

knihovnické specializace jsou: 

 Digitalizace v knihovnách 

 Digitální knihovny pro knihovníky 

 Kulturní dědictví jako zdroje pro knihovny 

 Technologie provozu informačních zdrojů 

 Informační a komunikační technologie 

 Pořádání a vyhledávání informací 

 Základy informační vědy 

 Knihovní systémy 

Následující popisy náplní jednotlivých předmětů jsou převzaty z informačního 

systému Karlovy univerzity, seznam předmětů je také dostupný na webových stránkách ÚISK 

(ÚISK, 2015)67. 

Předmět Digitalizace v knihovnách se zabývá kompletním životním cyklem 

digitálního dokumentu. Úvodem do předmětu je vysvětlení podstaty a důvodů k digitalizaci 

a jsou zde představeny různé digitalizační projekty v ČR a ve světě, kdy je poukázáno na 

kooperaci, trendy a budoucnost. Dalšími probíranými tématy jsou jednotlivé kroky 

digitalizace, problematika popisu digitálních objektů (tj. metadata a jejich formáty), digitální 

úložiště, metadata a jejich typy v digitálních úložištích podle modelu OAIS, problematika 

archivace digitálních objektů a dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů. 

Obecnými a praktickými otázkami budování, provozu a zejména využívání digitálních 

knihoven a archivů s důrazem na oblast vědy a výzkumu se zabývá předmět Digitální 

                                                 
67 http://uisk.ff.cuni.cz/listing.do?categoryId=14898 
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knihovny pro knihovníky. Předmět začíná teoretickým úvodem do problematiky digitálních 

knihoven (různá pojetí, definice, terminologie, typy a formáty digitálních objektů, metadata, 

trvalé identifikátory, autorskoprávní otázky, architektura digitálních knihoven, referenční 

model OAIS, dlouhodobá archivace a ochrana digitálních objektů, technické zabezpečení). 

Dalším výukovým celkem je vyhledávání informací v systémech úplných digitálních textů (tj. 

vývoj, základní model a architektura systémů úplných digitálních textů, hodnocení efektivity 

vyhledávání v těchto systémech, metody zpracování úplných textů, indexy, modely 

vyhledávání). Následuje problematika digitálních knihoven v akademicko-univerzitní oblasti 

(tj. otevřený přístup, propojování digitálních archivů a jejich služby, digitální knihovny 

a archivy ve vybraných oborech vědy a techniky, digitální archivy a knihovny kvalifikačních 

prací, digitální knihovny s citačními službami). Dalšími oblastmi jsou digitální knihovny 

online webových informačních zdrojů, v oblasti komerčních nakladatelů a distributorů 

a v oblasti tradičních knihoven a jiných paměťových institucí. Posledním výukovým celkem 

tohoto předmětu je propojování digitálních knihoven v rámci širších vyhledávacích systémů. 

Předmět Kulturní dědictví jako zdroje pro knihovny má za cíl poskytnout úvod do 

problematiky elektronických systémů zpřístupňujících (především) historické kulturní 

dědictví. Je zde poukázáno na potenciál knihoven v roli tvůrců i zprostředkovatelů tohoto 

dědictví uživatelům a na to, jaké mají v tomto ohledu knihovny další možnosti, např. 

vzdělávací účely atd. Předmět mapuje vývoj v této oblasti v rámci různých projektů 

a programů na mezinárodní i národní úrovni až do současné situace. 

Se zkoumanou problematikou souvisí i předmět Technologie provozu informačních 

zdrojů. Hlavní náplní předmětu jsou koncová zařízení a informační zdroje knihoven 

(historický vývoj počítačových technologií až po současnou nabídku na trhu, včetně 

operačních systémů), technologie přenosu dat z informačních zdrojů k uživateli (vrstvy 

internetu, protokoly, propojení se servery, atd.), bezpečnost v IT (typy programového 

zabezpečení počítače, šifrování, atd.), identifikace a zabezpečení fyzického fondu, 

elektronické knihy, projektové řízení v IT, zálohování a zabezpečení dat, grafika video jako 

objekty digitálních sbírek (formáty, rozlišení, přenos, atd.), velký index (vyhledávání, 

discovery systémy, jejich fungování, naplňování indexu, propojení na poskytovatele zdrojů, 

atd.), typy databází (databázové modely, programovací jazyky, tvorba a správa databází) a E-

learning. 

Předmět Informační a komunikační technologie je úvodem do problematiky 

technologií pro provoz a zpřístupňování informačních zdrojů a základních principů integrace 
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informačních zdrojů v oblasti knihovních služeb. Hlavními výukovými celky jsou obecná 

charakteristika informačních zdrojů, základy integrace informačních zdrojů a architektura 

informačních systémů pro provoz informačních zdrojů, protokol Z39.50, protokol OAI-PMH, 

zabezpečení e-dokumentů a řízení jejich distribuce, přidané služby nad záznamy a SFX, 

uživatelské rozhraní, klienti a pracovní stanice, autentikace a autorizace v informačních 

systémech. 

Organizací informací a znalostí se zabývá předmět Pořádání a vyhledávání informací.  

Hlavními tématy předmětu je systematické pořádání informací, selekční jazyky, indexace, 

předmětové pořádání informací, předmětová hesla, tezaury, volně tvořené slovníky, metodika 

tvorby tezaurů a využití výše zmíněného při vyhledávání informací z databází. 

Do skupiny předmětů dotýkajících se problematiky digitálních knihoven a digitalizace 

patří i Základy informační vědy. Zde jsou studenti seznámeni s teorií informace, s úvodem do 

samotné informační vědy, jejími metodami a historií, jsou zde dále probrána témata jako např. 

typy výzkumu, informetrie a bibliometrie, informační společnost (knihovny a informační 

instituce, kyberkultura a kyberprostor, vliv IT na člověka), technické aspekty informační 

bezpečnosti (historie šifrování a kryptografie, moderní kryptografie, její využití), společenské 

aspekty informační bezpečnosti (bezpečnost dat v síťovém prostředí, digitální stopa, ohrožení 

dětí), big data (základní termíny, data learning, analýza nestrukturovaných dat), bibliometrie 

a vědecká komunikace (vědecké informace, druhy citačních rejstříků, bibliometrické zákony), 

scientometrie a financování vědy, konceptuální modely, autorské právo na internetu, human-

computer interaction (informační architektura, použitelnost a přístupnost webu). 

Jako poslední předmět navazujícího magisterského studia oboru INSK knihovnického 

zaměření související s danou problematikou byl vybrán předmět Knihovní systémy, který je 

svým zaměřením sice mnohem širší (tedy fungování knihoven na institucionální úrovni, 

strategické plánování, služby, budování fondu, legislativa, atd.), ale zahrnuje i některé otázky 

související s rozebíranou oblastí. Ve svých osnovách má totiž zahrnuta témata jako moderní 

služby hybridních knihoven, web 2.0, standardy pro sledování statistik elektronických 

plnotextových databází, digitalizace knih v knihovnách z hlediska organizace práce 

a výzkumu digitalizace, projekt digitální knihovny Kramerius, služby elektronické dodávky 

dokumentů, jejich technologické a právní aspekty, elektronické knihy ve fondu knihovny, 

databáze elektronických časopisů pro výzkum a vzdělávání v ČR, či technologické aspekty 

budování národního autoritního souboru a budování souborných katalogů knih a časopisů. 
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5.1.2 Informační specializace 

Hlavní předměty související s digitalizací a digitálními knihovnami v osnovách 

informační specializace jsou: 

 Informační politika a informační ekonomika 

 Kódování informací 

 Datové a procesní modely a značkovací jazyky 

 Podnikové informační systémy 

 Projektování podnikových informačních systémů 

Pro pochopení ekonomické hodnoty informace je zde předmět Informační politika 

a informační ekonomika, který není přímo zaměřený na digitalizaci či digitální knihovny, ale 

nabízí kromě jiného pohled na informace, jako na produkt, včetně informací digitálních, kde 

poukazuje na nové formy podnikání, možnosti internetu, marketing, atd. 

Předmět Kódování informací má za cíl studenty seznámit se základními typy kódů, 

které slouží k efektivnímu uchovávání a přenosu informací včetně jejich utajování. Hlavními 

tématy náplně předmětu jsou základní pojmy teorie informace, kódování informačních zdrojů, 

komprese dat, základní metody šifrování a šifrování s veřejným klíčem. 

Základy datového modelování a jeho využití při vytváření modelů reálného světa se 

zabývá předmět Datové a procesní modely a značkovací jazyky. Předmět poskytuje praktické 

nahlédnutí do dané tématiky tím, že se studenti naučí navrhnout koncept jednoduchého 

modelu, po kterém následuje převod do datového modelu. Plynou z toho základní znalosti 

jazyka SQL a XML a také hierarchického modelování. 

Předmět Podnikové informační systémy má v prvé řadě ukázat propojení takových 

systémů na podnikové procesy, probrány jsou zde různé aplikace a možnosti jejich využití 

(např. portály, správa dokumentů, podpora spolupráce, atd.). Na předmět navazuje 

Projektování podnikových informačních systémů, které je zaměřený na jejich výběr 

a implementaci s uplatněním metod projektového managementu. Tyto předměty byly vybrány 

pro jejich praktické zaměření. V rámci velkých digitálních knihoven mohou být aplikovány 

různé aplikace pro správu dat, před jejichž implementací musí být vypracován projekt. 
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5.1.3 Závěry a návrhy 

Z analýz vybraných škol zaměřených na informační vědu a knihovnictví v USA 

vyplynulo, že se jejich výuka ohledně digitálních knihoven a digitalizace soustřeďuje do třech 

zastřešujících oblastí: Management digitálních knihoven, Technologie digitálních knihoven 

a Digitální kurátorství. V rámci těchto oblastí byla identifikována opakující se témata, která se 

na školách vyučují a mohou nyní poskytnout ucelený pohled na zkoumanou problematiku. 

Tyto poznatky mohou také pomoci při utváření či doplňování osnov ÚISK. 

Pro oblast Management digitálních knihoven byla identifikována témata, jako je 

správa digitální knihovny (zajištění všech probíhajících procesů), budování a rozvoj fondu 

elektronických zdrojů (poskytovatelé, smlouvy, konsorcia, náklady, nákup, obsah digitální 

knihovny jako produkt, zpracování), návazné služby digitálních knihoven (analýza 

uživatelských potřeb, rozvoj služeb), analýza digitální knihovny, legislativa (autorskoprávní 

aspekty, licence, informační politika), elektronické publikování, projektový management 

elektronických zdrojů a datové kurátorství. 

Oblast Technologie digitálních knihoven často pojednávala tvorbu digitální 

knihovny po stránce technické a technologické, základy programování informačních systémů, 

formáty digitálních objektů, jejich dlouhodobou ochranu a zpřístupnění, zabezpečení systémů, 

organizaci informací, možnosti vyhledávání, implementaci návazných aplikací, informační 

architekturu a zobrazení. 

Oblast Digitálního kurátorství by se dala shrnout do základů archivnictví (archivy 

fyzických dokumentů, jejich poslání, vyhodnocení artefaktů jako součást kulturního dědictví, 

komunitní funkce archivu), digitalizace (výběr objektů pro digitalizaci, proces digitalizace, 

technologie, postupy, náklady), digitální archivace (uložení digitálních objektů, formáty, 

trvalé uchování a zpřístupnění, správa archivu, organizace digitálních objektů), zpřístupnění 

a návazné služby (i marketing). 

Zároveň se všemi oblastmi prolíná projektový management (tvorba projektu, náklady, 

záměr, plán, atd.) a management ve smyslu např. strategického plánování, znalosti koncepcí, 

programů, platné legislativy, řízení procesů a činností. 

Na všech analyzovaných školách se vyskytovala možnost praktického studia tvorby 

digitální knihovny. SI na Michiganské univerzitě měla ve své nabídce nejvíce předmětů 

technologického zaměření (tvorba databází, grafický design, získávání dat ze systémů např. 

pro různé analýzy, vývoj návazných aplikací, programů, zpracování přirozeného jazyka, atd.). 
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Zároveň se velice často opakovaly předměty se zaměřením na zabezpečení a ochranu nejen 

systémů, ale i osobních údajů. 

Digitálnímu kurátorství byly věnovány samostatné předměty na všech školách kromě 

SI na Michiganské univerzitě, avšak zde byla lépe podchycena digitalizace jakožto 

samostatná oblast. Na SLIS na Bostonské univerzitě byl vytvořen již zcela samostatný 

certifikovaný program zaměřující se na digitální kurátorství, kde již lze vnímat propojení 

v souvisejících oblastech a je zde viditelná snaha o jejich zaznamenání a poskytování 

aktuálního vzdělání k dané problematice. 

Otázky digitálních knihoven a digitalizace jsou často interdisciplinárního charakteru 

a jejich podchycení v návaznosti na jednotlivé dílčí souvislosti je velice složité. Proto 

i návaznost jednotlivých předmětů vyučovaných na analyzovaných školách není často zcela 

optimální. Na ÚISK lze vypozorovat malý důraz na několik důležitých oblastí zkoumané 

problematiky. Jsou jimi management elektronických zdrojů, rozvoj fondu digitálních 

knihoven, jejich tvorba (technické a technologické fungování systému), management 

a projektový management digitálních knihoven, digitální kurátorství a ekonomické aspekty 

provozu digitálních knihoven (náklady, poskytovatelé, smlouvy, atd.). 

Jak vyplývá i z teoretické části, je v této oblasti nutnost propojení praxe s teorií 

a sledování vývoje, což s tak rychle se vyvíjejícím prostředím nebude nikdy jednoduché. 

Pro lepší představu ohledně silnějších a slabších stránek jednotlivých škol v daných 

oblastech (popsány výše v rámci tří zastřešujících oblastí Management digitálních knihoven, 

Technologie digitálních knihoven a Digitální kurátorství) jsou uvedeny následující tabulky. 

Školy jsou vyznačené do tabulky podle škály od 1 do 5 (1 nejlepší). V některých oblastech 

byla zjištěna silnější převaha některé ze škol, ty jsou vyznačeny tučným písmem. Z tabulky je 

patrné, že hodnocení jednotlivých škol nebývá vyrovnané, často převažuje jedna či dvě 

oblasti, ve kterých je daná škola silnější a naopak. Po stránce vyrovnanosti v zastoupení 

a kvalitě všech tří oblastí je možné označit za vedoucí školu SLIS (School of Library and 

Information Science, Simmons, Boston), která ovšem, jak už bylo řečeno výše, nabízí 

konkrétní obory zaměřené samostatně na zkoumanou oblast (Management archivů a Digitální 

kurátorství). SI (School of Information, Michigan) je silná v oblasti Technologie knihoven 

a ve většině oblastí Managementu digitálních knihoven je vedoucí školou GSLIS (Graduate 

School of Library and Information Science, Illinois). 
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Management Digitálních knihoven 

 1 2 3 4 5 

Management 

el. zdrojů 
SILS68 SLIS GSLIS, SI, 

iSchool 

ÚISK  

Správa DK SLIS GSLIS SILS, SI, 

iSchool, ÚISK 

  

Budování a 

rozvoj fondu 

GSLIS SLIS SI SILS, ÚISK iSchool 

Návazné 

služby DK 

SI, GSLIS SLIS ÚISK SILS, iSchool  

Legislativa  SILS, SI, 

ÚISK 

SLIS, GSLIS, 

iSchool 

  

Elektronické 

publikování 

GSLIS SLIS, ÚISK SI SILS  

Projektový 

mng. El. 

zdrojů 

GSLIS iSchool SILS, SI, 

SLIS, ÚISK 

  

Datové 

kurátorství 

SILS GSLIS SI, iSchool SLIS ÚISK 

 

Technologie Digitálních knihoven 

 1 2 3 4 5 

Tvorba DK SILS SI, SLIS, 

GSLIS 

 iSchool ÚISK 

Základy 

programování 

inf. systémů 

SILS SI, SLIS GSLIS ISchool, ÚISK  

Formáty dig. 

objektů 

SI SLIS, iSchool, 

ÚISK 

GSLIS, SILS   

Dlouhodobá 

ochrana a 

zpřístupnění 

SI, SLIS SILS, GSLIS, 

ÚISK 

iSchool   

Zabezpečení 

systémů 
SI iSchool, ÚISK SILS, SLIS  GSLIS 

Organizace 

informací 

SI, SLIS iSchool, ÚISK SILS GSLIS  

Možnosti 

vyhledávání 
SLIS SILS, SI, 

ÚISK 

GSLIS, 

iSchool 

  

Implementace 

návaz. 

aplikací 

SI GSLIS, SLIS   SILS, iSchool, 

ÚISK 

Informační 

architektura a 

zobrazení 

SI, SLIS, 

GSLIS 

SILS, iSchool, 

ÚISK 

   

 

  

                                                 
68 SILS – Chapel Hill, SI – Michigan, SLIS – Boston, GSLIS – Illinois, iSchool – Syracuse, ÚISK – Praha 
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Digitální kurátorství 

 1 2 3 4 5 

Základy 

archivnictví 
SLIS iSchool SILS, SI GSLIS, ÚISK  

Digitalizace GSLIS SILS, iSchool, 

ÚISK 

SI, SLIS   

Digitální 

archivace 

SLIS SILS, SI, 

GSLIS 

iSchool, ÚISK 

 

  

Zpřístupnění a 

návazné 

služby 

SI, iSchool SLIS, GSLIS, 

ÚISK 

SILS   
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6 Závěr 

Jak již bylo zmíněno a zároveň tak plyne i z poznatků získaných při vypracování této 

práce, obor digitalizace a digitálních knihoven se se současným vývojem rozšířil do velkého 

množství dílčích oblastí a procesů, které se z velké části podařilo v práci identifikovat 

a pomoci tak vytvořit ucelený náhled na danou problematiku. 

Postupně byla v práci odhalována oblast požadavků na kompetence pro informační 

profesionály pracující ve sféře digitalizace a digitálních knihoven, s jakými otázkami se 

zabývá současná praxe, kde byl jako současný příklad celého systému procesů a účastníků, 

kteří vstupují do digitálního prostředí (ať už vědeckých dat, nebo digitálních objektů 

a repozitářů) uveden FrontOffice-BackOffice model, a na něj navazující oblast vzdělávání 

současných informačních profesionálů. Dále byl zaznamenán vývoj z hlediska vzdělávání 

v oblasti digitálních knihoven a digitalizace na vysokých školách. 

V praktické části byly popsány studijní programy a náplně předmětů pěti amerických 

škol a na jejich základě byly předměty rozděleny do tří zastřešujících oblastí Managementu 

digitálních knihoven, Technologie digitálních knihoven a Digitálního kurátorství. Na stejném 

základě byl vytvořen souhrn opakujících se jevů a ten byl položen ke srovnání se současnou 

situací na ÚISK FF UK. 

Práce měla za cíl zjistit na základě dostupných informačních zdrojů rozsah kompetencí 

pro oblast digitálních knihoven a digitalizace a na základě analýzy studijních programů 

vybraných amerických škol vysledovat možné trendy v oblasti současného vzdělávání v dané 

oblasti a srovnat se současnou situací na ÚISK FF UK a na tomto základě vytvořit možná 

doporučení na zlepšení. Cíl práce byl tímto splněn. 

Přínosem práce je poskytnutí pohledu na všechny možné oblasti informační vědy 

a knihovnictví, které souvisejí s digitalizací a digitálními knihovnami a ucelení pohledu na 

výuku a obsah předmětů řešící danou problematiku v americkém prostředí a na našem ústavu 

s možností načerpání inspirace pro vylepšení našich osnov či náplní již vyučovaných 

předmětů. 
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