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M. Holá si vybrala pro svou bakalářskou práci téma vzniku a dosavadního vývoje ústřední instituce 

pro ukládání archiválií v digitální podobě v České republice. Jde o přehledovou práci, která ve 

stručnosti popisuje myšlenkové počátky a realizaci institucionální péče o nové formy archiválií. Ty se 

objevily v masovém měřítku teprve v nedávných letech a česká archivní veřejnost se s nimi musela 

vypořádat. Za uvedenou dobu rozvíjející se péče o digitální archiválie nevznikla žádná studie, která by 

pojednala o dosavadních letech existence Národního digitálního archivu (NDA) s uvedením hlavních 

vývojových milníků, problémů, úspěchů a neúspěchů. Proto lze vybrané téma považovat za vhodně 

zvolené. 

Práce je vymezena srozumitelně s jasně definovaným cílem. Použitou metodou je 

faktografický popis počátku a implementace Národního digitálního archivu ve víceméně 

chronologickém sledu událostí, který přehledně znázorňuje uváděné vývojové peripetie. Výklad 

časové posloupnosti jednotlivých kroků dovoluje čtenáři snadno pochopit institucionální priority, 

vývojové změny a obraty v popisovaném období, aniž by se tím potlačily příčinné souvislosti nebo 

předpokládané důsledky zvolených řešení. Práce je navíc obohacena o zahraniční sondy přístupů 

k digitální archivaci, jež přinášejí širší pohled na problematiku a umožňují lépe zhodnotit českou cestu 

k ústřednímu digitálnímu archivu. Pro účely stručného nastínění byly vybrány dvě země, které patří 

k nevyspělejším státům světa a u kterých lze tudíž předpokládat náležitou („vzorovou“) reakci na 

technologické změny v péči o dokumenty. Doplněna je krátká komparace těchto přístupů, která 

postihuje zásadní momenty a rozdíly v digitální archivaci a ukazuje, že problematika patří mezi 

„rocket science“ dnešní doby. Všechny vybrané způsoby provádění výzkumu a výsledné části práce 

lze díky autorčině šikovnosti a výstižnosti hodnotit jako odpovídající tématu studie a dobře fungující 

v rámci celistvého pohledu na předmět závěrečné práce. A to i v tak krátkém formátu, jakým je 

bakalářská práce. Případné námitky k podrobnějším výsledkům studie jdou za rámec tohoto typu díla 

a spíše nabízejí možnost předkládaný koncept v budoucnu dále rozpracovat do požadovaného 

rozsahu. 

M. Holá člení svou práci na šest základních částí. První kapitola ve stručnosti vysvětluje 

společenskou potřebu uchovávání dokumentů a archivnictví jako praktickou činnost k řešení uvedené 

potřeby. V tomto základním rámci popisuje výskyt dokumentů v digitální podobě jako moderních 

entit, kterými se obor archivnictví musí nově zabývat k dosažení svých cílů, a v krátkosti popisuje 

první teoretické snahy o provádění digitální archivace. V tomto úvodu odkazuje na základní literaturu 

k tématu a poskytuje tak čtenáři prostor k podrobnějšímu seznámení s problematikou. Ve druhé 

kapitole autorka popisuje legislativní vývoj upravující archivnictví v oblasti péče o dokumenty 

v digitální podobě a další normy vytvářející zázemí pro institucionální péči o nové formy archiválií, 

přičemž informačně čerpá zejm. z právních předpisů a doprovodných materiálů. 

Nejrozsáhlejší částí je třetí kapitola, která tvoří jádro práce. Zachycuje časové období vývoje 

Národního digitálního archivu od vydání usnesení vlády ze dne 7. 1. 2004, kterým se ministrovi vlády 

ukládá zpracovat projekt dlouhodobého uchovávání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě, 

až po vypsání poslední uveřejněné zakázky na jaře 2017. V průběhu sledovaných 14 let je popsáno 

počáteční období vytváření konceptu Národního digitálního archivu (2004–2008), předprojektová 

fáze (2008–2010) a následné projekty NDA (2010–2014) a NDA II (od r. 2016 do současnosti). Autorka 

srovnává původní projektový harmonogram uvedený v technologickém projektu s vyvíjející se 



realitou, kterou popisuje na základě vypsaných veřejných zakázek. Tento způsob popisu je detailní a 

vychází z náročné rekonstrukce všech zakázek uvedených v různých veřejných informačních 

systémech. Z nich je dobře patrný postup pracovníků Národního archivu, který se proměňuje na 

základě úspěšnosti a neúspěšnosti daných zakázek. Obě připojené tabulky zobrazují veřejné zakázky 

přehledně a redukují potřebný text k jejich popisu na nezbytnou míru. Tento přístup M. Holé je 

chvályhodný, neboť se tím zlepšuje orientace v téměř třech desítkách zakázek. Podle původních 

představ měl být Národní digitální archiv zprovozněn v r. 2012, posléze se termín posouval. Ačkoli 

došlo ke spuštění zkušebního provozu NDA již koncem r. 2014 a od 1. 1. 2016 byl zahájen ostrý 

provoz, Národní digitální archiv stále nefunguje ve své stanovené úplnosti. Tato skutečnost je 

uvedena v navazující čtvrté kapitole shrnující současný stav postupu vytváření digitálního archivu 

včetně příslušných částí technické infrastruktury. 

Pátá kapitola přináší zajímavý vhled do vytváření digitálního archivu v Národním archivu 

Spojeného království a Nového Zélandu. Autorka na základě dostupných zdrojů z webových stránek 

archivů a příspěvků v zahraničních archivních periodikách uvádí podmínky péče o digitální archiválie 

a jejich naplňování. Tento popis přináší některé nové poznatky z posledních let a upřesňuje tak 

povědomí o těchto zahraničních digitálních archivech v českém prostředí. V konečném shrnutí a 

porovnání v šesté kapitole se pak lze dočíst zdařilé zhodnocení celého vývoje NDA, který si při 

zadávání zakázek prošel mnohými a nečekanými peripetiemi veřejných soutěží a narazil na nejeden 

organizační limit naplňování potřeb digitální archivace. Organizační problémy podobného charakteru 

lze spatřovat i ve vývoji digitálního archivu na Novém Zélandu, zatímco z výkladu týkajícího se 

Spojeného království jsou patrné jiné potíže, které vycházejí z celkové roztříštěnosti potřeb a 

potažmo koncepce. Práci pak M. Holá uzavírá zamyšlením nad nejbližšími úkoly Národního digitálního 

archivu a potřebnými úpravami právních norem. 

Celkově lze uvést, že předkládaná bakalářská práce otevírá zajímavé téma ohlédnutí se za 

prvními lety Národního digitálního archivu. Zajímavé do té míry, že v ucelené podobě zachycuje 

řetězec jednotlivých událostí, které předznamenaly významné zdržení při spuštění plného provozu 

NDA a které nabízí nestranné zhodnocení činnosti pracovníků Národního archivu v této oblasti. M. 

Holá předvedla, že se orientuje v tématu a dokáže ho srozumitelně a čtivě popsat. Vzhledem k tomu, 

že předkládané bakalářské práci nemám po věcné ani formální stránce co vytknout, navrhuji ji 

ohodnotit stupněm „výborná“. 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 5. září 2017 Tomáš Dvořák 


