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Abstrakt: 

Disertace je zaměřena na problematiku autenticity digitalizátů knih, a to v celém jejich 

životním cyklu (produkce, archivace, zpřístupňování). Nejprve je přiblížen základní 

konceptuální rámec pro řízení životního cyklu digitálních dokumentů v organizacích (norma 

ISO 14721). Dále je představen současný stav problematiky řízení životního cyklu digitalizátů 

knih (tedy předmět autenticity). Poté jsou představeny relevantní tematizace autenticity 

digitálních dokumentů a provedena jejich analýza a revize. Výsledky této revize (obecný 

rámec pro zkoumání autenticity) jsou uplatněny pro specifikaci požadavků autenticity pro 

digitalizáty knih. Tato konceptualizace zahrnuje podrobnou analýzu problémů, které ohrožují 

autenticitu v životním cyklu digitalizovaných dokumentů. Na základě vybraných zjištění této 

konceptualizace je následně vypracován doporučený postup pro udržení autenticity 

digitalizátů knih, obsahující obecné principy i doporučení specifická pro konkrétní fáze jejich 

životního cyklu. Tento postup je dále podrobněji specifikován pro jedno z dílčích řešení 

problému zachování autenticity digitalizovaných dokumentů v celém jejich životním cyklu, 

kterým je systém perzistentní identifikace.   

Abstract: 

The dissertation focuses on the authenticity of digitized books in the context of their life cycle 

(production, preservation, access). First the OIAS high-level conceptual framework for 

lifecycle management of digital documents maintained by organizations is introduced. Then 

the current situation of digitized books lifecycle management is described. This part 

is followed by an introducing to relevant conceptualizations of the authenticity of digital 

documents and these conceptualizations are analyzed and reviewed. Then framework for 

analysis of authenticity is established based on previous findings. This framework is then used 

to identify authenticity requirements for digitized books and to develop a domain-specific 

conceptualization of the authenticity of digitized books. This conceptualization deploys 

detailed analysis of risks threatening authenticity during lifecycle management of digitized 

books. The selected topics of this conceptualization are then the source for the next step, 



 

 

which is to develop a recommended practice for maintaining authenticity of digitized books. 

This practice is further specified for one partial solution to the problem of maintaining the 

authenticity of digital documents throughout their life cycle, which is a persistent 

identification system. 
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1 Úvod 

1.1 Cíle práce 

Cíle disertační práce jsou konceptualizace požadavků autenticity v kontextu 

digitalizátů knih a doporučený postup pro udržení autenticity digitalizátů knih pro celý jejich 

životní cyklus. Součástí doporučeného postupu je návrh pravidel pro perzistentní identifikaci 

tohoto typu dokumentu. 

Pro naplnění výše uvedených cílů bylo třeba vytvořit přehled konceptů normy ISO 

14721 (jako základního konceptuálního rámce pro řízení životního cyklu jakýchkoli 

digitálních dokumentů), zpracovat přehled současného životního cyklu digitalizátů knih 

v praxi knihoven (zahrnujícího jak digitalizaci, tak dlouhodobé uchovávání a zpřístupňování) 

a provést analýzu a revizi relevantních tematizací autenticity digitálních dokumentů.  

Na základě výstupů z výše uvedených kroků jsem vytvořil obecný rámec pro 

zkoumání autenticity, který jsem aplikoval na sledování specifických souvislostí mezi 

autenticitou a řízením životního cyklu digitalizátů knih. Výsledkem této aplikace je 

konceptualizace požadavků na udržování a posuzování autenticity digitalizátů knih, která 

obsahuje identifikaci největších problémů této oblasti a která představuje plnění prvního cíle 

této disertační práce. Na základě této konceptualizace jsem pak vytvořil doporučený postup 

pro udržení autenticity v životním cyklu digitalizátů knih, který se zaměřuje na řešení 

některých problémů autenticity. Tento postup je dále rozpracován do jedné z dílčích oblastí 

řešení požadavků autenticity (oblasti perzistentní identifikace), a to v podobě návrhu pravidel 

pro perzistentní identifikaci digitalizátů knih. Tento návrh byl částečně uplatněn v praxi. 

Některé jeho body jsem rozpracoval do pravidel systému ČIDLO (Český IDentifikační 

a LOkalizační systém) a dále do návrhu některých funkcí jeho softwarového řešení, jehož 

vývoje jsem byl garantem (2). 

1.2 Výběr tématu 

V době stanovení tématu této disertace jsem dokončoval magisterskou práci, která 

se věnovala základním principům digitální archivace (dlouhodobého uchovávání digitálních 

dokumentů). Tuto magisterskou práci jsem na podzim roku 2009 na Ústavu informačních 

studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze úspěšně obhájil a o rok 

později byla po menších úpravách vydána knižně (1). V době jejího dokončování jsem 

zaznamenal, že jako jeden z dílčích problémů digitální archivace se intenzivně řeší otázka, 



 

 

jakými novými metodami a mechanismy zajistit udržení autenticity digitálních dokumentů 

(některé mnou tehdy zkoumané zdroje dokonce považovaly tuto otázku za ústřední problém 

digitální archivace). Uvedené skutečnosti byly základem mé motivace pro zvolení tématu 

dizertační práce. 

K pozdějšímu zúžení tématu na specifický typ dokumentu (digitalizát knihy) mě vedly 

dvě skutečnosti. Za prvé nalezené studie, v nichž odborníci poukazovali na to, že různé typy 

digitálních dokumentů vyžadují jinou konceptualizaci autenticity. Za druhé skutečnost, že od 

roku 2008 pracuji v Oddělení pro standardy Národní knihovny ČR, mezi jehož úkoly patří 

vytváření národních standardů pro digitální archivaci. Pracovní prostředí pro mě 

představovalo nenahraditelný zdroj empirické zkušenosti, ze kterého jsem v této práci také do 

určité míry čerpal (některé dílčí problémy nebyly zmíněny v žádné odborné literatuře, ale 

jejich identifikace byla možná pouze díky konkrétním případům praxe). Vzhledem k výše 

uvedenému zásadnímu významu přikládanému tématu autenticity digitálních informací 

v odborné literatuře, ke skutečnosti, že dosud neexistuje soustavná konceptualizace autenticity 

digitalizátů knih zohledňující celý jejich životní cyklus i vzhledem k tomu, že masová 

digitalizace knih je celosvětově rozšířeným typem činnosti paměťových institucí (jakož i celé 

řady dalších organizací), lze konstatovat, že téma mé disertační práce je vysoce aktuální. 

1.3 Metoda práce 

Užitou metodou práce je analýza odborné literatury, komparativní analýza 

a konceptuální analýza. Pro naplnění cíle disertační práce jsem od začátku zvolil postup 

analýzy směřující od obecného ke konkrétnímu. Tento postup zahrnoval tyto navazující 

zužující kroky: a) zvolení základního konceptuálního rámce pro popis životního cyklu 

digitálních dokumentů obecně, b) systematický popis současné praxe životního cyklu 

digitalizátů knih jako specifického kontextu, který je výchozím prostředím pro zkoumání 

otázky autenticity v této práci, c) analýza tematizací autenticity, které jsou relevantní pro 

plnění cílů disertační práce, d) revize těchto pojetí a vytvoření obecného rámce pro zkoumání 

autenticity užitím výstupů této revize, e) vytvoření konceptualizace požadavků autenticity 

digitalizovaných knih (uplatněním tohoto obecnějšího rámce na okruhy současné praxe), 

e) navržení doporučených postupů vycházejících z této konceptualizace. 



 

 

1.4 Struktura práce 

Výsledky práce jsou prezentovány v devíti kapitolách. Kapitola 2 shrnuje základní 

konceptuální rámec pro řízení životního cyklu digitálních dokumentů z perspektivy 

dlouhodobého uchovávání, který je široce uznáván a ze kterého vycházím v této práci i já. 

Tato kapitola prezentuje a vysvětluje základní pojmy a modely normy ISO 14721. Uvádí také 

některé souvislosti se specifickým kontextem knihoven. Vzhledem k tomu, že uvedená norma 

je všeobecně přijímána, převzetí její základní terminologie v této práci není třeba 

zdůvodňovat.  

Kapitoly 3 a 4 představují systematický přehled řízení životního cyklu digitalizátů 

knih v současných knihovnách. Kapitola 3 pojímá digitalizát knihy ze statického hlediska 

(jako popis jeho složek, doprovodných metadat a souvisejících standardů a nástrojů). Kapitola 

4 zohledňuje dynamické hledisko, tedy hlavní etapy životního cyklu digitalizované knihy 

(produkce, archivace, zpřístupňování). Obě kapitoly slouží jako shrnující popis předmětu 

autenticity (tj. digitalizátů knih) a řízení jejich životního cyklu v současné praxi, s cílem 

zobecnit klíčové aspekty a principy praxe. Jako zdroje jsou užity zejména směrnice, standardy 

a specializované nástroje a dále případy z konkrétních projektů.  

Kapitola 5 podává přehled současných tematizací autenticity digitálních dokumentů, 

které jsou relevantní pro digitalizáty knihy, a přináší jejich předběžnou analýzu. Základem 

kapitoly je popis konceptualizace autenticity elektronických archiválií, která se jako jediná 

ze zdrojů specificky zabývá autenticitou určitého typu dokumentu. Tato archivářská 

konceptualizace se stala příkladem pro plnění druhého cíle disertační práce. Kapitola dále 

popisuje vybrané další tematizace autenticity z oblasti digitálního dědictví. Žádný z těchto 

zdrojů nepojednává výhradně o autenticitě, nýbrž autenticitu jen zmiňuje v souvislosti 

s různými aspekty životního cyklu.  

Kapitola 6 je revizí uvedených tematizací. Jejím cílem je identifikovat společné prvky 

a nastínit možnou škálu okruhů zkoumání. Na základě výstupů revize jsem pak na konci této 

kapitoly formuloval obecný rámec pro zkoumání autenticity digitalizátů knih. 

V Kapitole 7 jsem využil tohoto obecného rámce ke specifikaci požadavků autenticity 

při produkci, archivaci a zpřístupňování digitalizovaných dokumentů. Výstupy této kapitoly 

tedy plní první cíl této disertační práce.  

Kapitola 8 na základě konceptualizace uvedené v předchozí kapitole navrhuje 

doporučený postup pro udržení autenticity v životním cyklu digitalizátů knih. Tento postup 



 

 

se skládá ze dvou částí: první část navrhuje obecná pravidla pro celý cyklus, druhá část 

navrhuje postupy pro jednotlivé fáze. Navržený postup pochopitelně neřeší všechny problémy 

popsané v konceptualizaci Kapitoly 7. Takový cíl přesahuje možnosti individuální výzkumné 

činnosti. 

Kapitola 9 rozšiřuje doporučený postup o návrh pravidel perzistentní identifikace 

digitalizátů knih. Perzistentní identifikaci lze chápat jako jedno z řešení problému, jak udržet 

autenticitu v celém životním cyklu. Tento návrh se snaží zohlednit všechny hlavní aspekty 

perzistentní identifikace ve vztahu k autenticitě. Část těchto pravidel se pak stala základem 

pro můj návrh systému ČIDLO, který jsem vytvořil pro Národní knihovnu ČR v letech  

2011-2013 (2) a který je dále vyvíjen. Úspěšné fungování systému ČIDLO je možné 

považovat za určitý doklad praktické aplikovatelnosti návrhu obsaženého v Kapitole 9. 

Systém ČIDLO přidělil digitalizovaným knihám (a dalším typům dokumentu) více než jeden 

milion identifikátorů URN:NBN, což z něj patrně činí největší identifikační systém 

dokumentů digitálního dědictví v ČR. Z analýzy evropských národních identifikačních 

systémů URN:NBN také vyplývá, že český systém patří z hlediska pravidel a funkcí mezi 

nejkomplexnější (3).  

1.5 Publikované výsledky 

Některé výsledky uvedené v této práci již byly částečně publikovány. Části 

podkapitoly 9.1 byly původně publikovány v recenzovaném časopise Knihovna (4) a jako 

technická zpráva pro projekt Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR (5). Pro tuto 

disertaci jsem své příspěvky přepracoval a rozšířil. V letech 2012-2013 jsem byl také 

řešitelem vývoje softwaru
1
 pro systém ČIDLO (2), a jako garant projektu i autor 

konceptuálního návrhu; hlavním vývojářem byl Martin Řehánek. Konečná podoba systému 

ČIDLO byla stručně prezentována v přehledovém článku (6). V roce 2014 jsem 

se jako spoluautor podílel na zpracování pravidel systému ČIDLO do formální podoby, která 

byla 5. června 2015 uznána Ministerstvem kultury ČR jako certifikovaná metodika (7).  

(Dále viz seznam publikací v Kapitole 5.) 

  

                                                 
1 V rámci Koncepce rozvoje Národní knihovny České republiky jako výzkumné organizace od r. 2010 do r. 2015, Oblast 2, 

Priorita 2.3: Vývoj podpůrných / návazných aplikací pro dlouhodobou ochranu digitálních dat 



 

 

2 Teze disertační práce 

Tyto teze jsou výsledkem plnění prvního cíle disertační práce (konceptualizace 

požadavků autenticity v kontextu digitalizátů knih). Naplněním tohoto cíle jsou kapitoly 6 a 7 

disertační práce.  

Seznam tezí 

Teze 1 Důsledné zavedení modelu OAIS je základním požadavkem pro řízení 

životního cyklu digitálních dokumentů 

Teze 2 

 

V odlišných tematizacích autenticity v oblasti digitálního dědictví lze 

identifikovat společné definiční body pojmu autenticita 

Teze 3 Různé typy digitálních dokumentů vyžadují odlišné požadavky pro 

udržení a posouzení autenticity 

Teze 4 Základní předpokladem pro možnost stanovení požadavků pro udržení 

a posouzení autenticity dokumentu je explicitní vyjádření referenčního 

objektu autenticity 

Teze 5 Udržení autenticity znamená udržení klíčových vlastností digitalizátu 

knihy jako intelektuální entity, které musejí být předem definovány 

v obecné rovině a které jsou součástí jeho identity  

Teze 6 Identitu digitalizátů knih je potřeba stanovit nejen na úrovni 

intelektuální entity, ale také jako digitální identitu 

Teze 7 Rozhodnými oblastmi otázek autenticity digitalizátů knih jsou určení 

identity (identifikace), mechanismy validace (ověření integrity), 

dostupnost vhodných specializovaných nástrojů, dostatečná 

dokumentace a problém oprav digitalizovaných dokumentů 

Teze 8 

 

Nezbytnou součástí udržování autenticity digitalizátů knih jsou 

dostatečná dokumentace a metadata, přičemž metadata musejí vycházet 

z mezinárodních standardů 

Teze 9 Základním nástrojem pro udržení a posouzení autenticity je systém 

perzistentní identifikace digitalizovaných dokumentů 

Teze 10 Nezbytnou součástí perzistentní identifikace digitalizátů knih je 

perzistentní identifikace jejich tištěných předloh na úrovni vydání 

 

 



 

 

2.1 Teze 1 

Důsledné zavedení modelu OAIS je základním požadavkem pro řízení životního cyklu 

digitálních dokumentů 

Model OAIS (obsah normy ISO 14721) se stal základním referenčním modelem pro 

budování digitálních archivů, který je všeobecně přijímán v oblasti organizací spravujících 

dokumenty digitálního dědictví. Tento model je však většinou zužován na svoji dílčí část, 

funkční model (model činností, které má archiv OAIS vykonávat). Důsledné zavedení modelu 

OAIS znamená vyjít nejprve z informačního modelu, který je základem pro model dokumentu 

a dodatečných informací potřebných pro jeho správu, a dodržovat proceduralitu životního 

cyklu, která má podobu sledu odvozování balíčků SIP, AIP a DIP.  

Základem informačního modelu je informační obsah, jako celek digitálního datového 

objektu s obsahem (objekt CDO) a jeho interpretačních informací. Objekt CDO může být 

například jeden soubor ve formátu PDF a informační obsah to, co může lidský uživatel 

vnímat při reprodukci objektu CDO  počítačovou technologií. Interpretační informace jsou 

informace potřebné k úspěšné reprodukci. Ty zahrnují informace o konkrétním formátu, 

obrazových vlastnostech a softwarových aplikacích, které dokáží bezchybně reprodukovat 

objekt CDO (v kontextu digitalizátů knih to znamená bezchybně zobrazit v požadované 

posloupnosti stran). 

Proceduralita znamená, že digitální dokumenty zasílá jejich producent (ve formě 

balíčků SIP) do archivu (kde jsou převedeny do balíčků AIP uzpůsobených pro dlouhodobé 

uchovávání), a teprve odtud jsou dokumenty poskytovány do digitální knihovny pro 

zpřístupňování (převodem balíčků AIP do balíčků DIP, které jsou uzpůsobené pro prezentaci 

digitálních dokumentů čtenářům). Digitální knihovna by v rámci řízení životního cyklu 

dokumentů jednou organizací měla být projektována jako součást archivu OAIS. Dodržení 

této procedurality je důležité také z hlediska udržení synchronizace mezi dokumenty 

uloženými v archivu a dokumenty prezentovanými v digitální knihovně, například z hlediska 

udržování stejného informačního obsahu (problém oprav) a popisu.  

 

  



 

 

2.2 Teze 2 

V odlišných tematizacích autenticity v oblasti digitálního dědictví lze identifikovat společné 

definiční body pojmu autenticita 

 

Při analýze literatury pojednávající o autenticitě dokumentů digitálního dědictví byla 

jako základní zdroj určena konceptualizace projektu InterPARES, která vychází z tradičního 

pojetí autenticity v archivnictví, rekontextualizovaného pro digitální prostředí. Většina 

ostatních zdrojů z této konceptualizace přímo či nepřímo vychází, případně ji rozšiřuje o další 

prvky. Ukázalo se, že lze stanovit obecný model požadavků autenticity pro oblast 

institucionální správy, který není v rozporu s většinou zkoumaných zdrojů, ale systematicky 

je shrnuje a vystihuje jejich podstatu, a to v podobě definice, kterou jsem vytvořil jako 

výsledek revize všech zkoumaných zdrojů. Tato definice zní:  

„autenticita je vlastnost (aktuálně existujícího) dokumentu, který je takovou 

odvozeninou od stanoveného referenčního objektu, která zachovává jeho klíčové vlastnosti 

při uložení i reprodukci počítačovou technologií, a jejíž identita a provenience jsou dostatečně 

zdokumentovány (včetně popisu referenčního objektu, klíčových vlastností a řetězce 

odvozování a správy).“ 

Požadavek dokumentace je specifickým požadavkem autenticity v kontextu 

institucionální správy dokumentů a znamená nutnost systematického vytváření a udržování 

dokumentace příslušnou organizací. Klasickou stručnou definici autenticity jako vlastnosti 

objektu, který je tím, za co se vydává, je nutno v kontextu dlouhodobého uchovávání upravit 

na vlastnost objektu, který je tím, za co je vydáván organizací. A to zejména při 

zpřístupňování lidským uživatelům. 

 

 

  

  



 

 

2.3 Teze 3 

Různé typy digitálních dokumentů vyžadují odlišné požadavky pro udržení 

a posouzení autenticity 

Při studiu materiálů pro disertační práci jsem zaznamenal tezi, že pro různé typy 

dokumentů je potřeba stanovit různé typy požadavků autenticity. Tuto tezi přesvědčivě 

argumentovaly zejména odborné práce H. Gladneyho nebo D. Bearmana a J. Trantové. Tato 

teze byla jedním z důvodů zúžení tématu mé práce z digitálních dokumentů na digitalizáty 

knihy. Tato teze byla také touto prací potvrzena, jak je zřejmé na příkladech celé řady 

specifických problémů autenticity digitalizátů knih, které nelze obecně aplikovat na všechny 

typy dokumentů (blíže viz Kapitola 7). Například požadavky na bezchybné zobrazení  nemají 

obdobu v oblasti datových sad vědeckých archivů (datasets), které například reprezentují 

rozsáhlé záznamy z výzkumu kosmického prostoru a nejsou určeny pro reprodukci lidským 

uživatelům, ale pro další zpracování jinými počítačovými systémy.   

  



 

 

2.4 Teze 4 

Základní předpokladem pro možnost stanovení požadavků pro udržení a posouzení 

autenticity dokumentu je explicitní vyjádření referenčního objektu autenticity. 

 

Studiem tematizací autenticity jsem dospěl k uvedenému zobecnění (viz Teze 2), 

že autenticita v oblasti řízení životního cyklu dokumentu organizací je vždy časoprostorovým 

vztahem mezi aktuálním objektem a referenčním objektem, na základě kterého se autenticita 

aktuálního objektu posuzuje. Tento referenční objekt však musí být přesně stanoven. V oblasti 

digitalizace jím nemůže být pouze hotový digitalizát knihy v balíčku SIP, ale musí být 

zohledněna také tištěná kniha. Referenčním objektem aktuálního digitalizátu knihy je tak 

komplexní objekt, zahrnující tyto složky: a) fyzická předlohy v určený okamžik času, tj. 

v určitém stavu degradace (jako zdroj); b) digitalizát knihy, který je cílem digitalizace 

a následného dlouhodobého uchovávání a který je uložen v balíčku SIP; c) popisu vztahu 

digitalizátu k tištěné předloze.  

 

 

 

  



 

 

2.5 Teze 5 

Udržení autenticity znamená udržení klíčových vlastností digitalizátu knihy jako 

intelektuální entity, které musejí být předem definovány v obecné rovině a které jsou 

součástí jeho identity. 

Jádro problémů digitální archivace spočívá v tom, že v průběhu času bude potřeba 

provést transformaci původního digitálního objekt CDO (který byl původně obsažen v balíčku 

SIP), která mění původní bity, čímž vyvstává otázka, zda nebyl porušen původní informační 

obsah. To zahrnuje zejména otázku formátových konverzí. Není možné dlouhodobě 

uchovávat objekt CDO v původním formátu. Koncept klíčových vlastností (termín, který jsem 

použil pro shrnutí různých jiných podobných termínů) je konceptem vlastností, které mají být 

zachovány napříč transformacemi objektu CDO, a to jak z hlediska potřeb uchovávání, tak 

z hlediska potřeb zpřístupňování (uchovávání i zpřístupňování v současné praxi často 

vyžadují užití odlišných formátů). Tyto vlastnosti musejí být stanoveny před začátkem 

digitalizace, jako její cíl, který je však také cílem následného dlouhodobého uchovávání, 

a tedy velkým závazkem. Klíčové vlastnosti by měly být stanoveny minimálně na úrovni 

intelektuální entity (tedy toho, co je výsledkem reprodukce objektu CDO počítačovou 

technologií a je vnímatelné člověkem). Příkladem takovýchto klíčových vlastností je „plná 

barevnost“ nebo „plnotextová prohledatelnost“ apod. Tyto vlastnosti tvoří součást identity 

digitalizátů. Koncept identity a související integrity jsem převzal z výstupů projektu 

InterPARES, jako koncept dvou složek autenticity (identita jsou atributy, které dokument 

jednoznačně charakterizují a odlišují od jiných; integrita je vlastnost dokumentu, který je 

úplný a neporušený z hlediska klíčových vlastností). Nejprve tedy musí být zjištěna identita 

dokumentu, aby mohla být následně ověřeno zachování jeho integrity.  

 

 

  



 

 

2.6 Teze 6 

Identitu digitalizátů knih je potřeba stanovit nejen na úrovni intelektuální entity, ale 

také jako digitální identitu. 

 

Koncept identity a integrity jsem dále rozvedl nad rámec uváděný projektem 

InterPARES – jako digitální identitu. Digitální identitu je možno rozdělit do dvou skupin: 

konkrétní digitální identita a typová digitální identita. Typová digitální identita znamená 

specifikaci určitého prvku, parametru, vlastnosti nebo funkce digitálního objektu, který lze 

aplikovat na více objektů (např. formát). Konkrétní digitální identita je souhrn atributů 

konkrétního (tj. na konkrétním nosiči uloženého) digitálního objektu, které jsou hodnotami 

typové digitální identity (např. konkrétní pixelová velikost obrázku). 

Digitální identita se v průběhu času bude nutně měnit (např. jako výsledek formátové 

konverze), nicméně v daný okamžik specifikuje (doslova zakládá) aktuální existenci 

digitálního objektu CDO, která je předpokladem existence intelektuální entity jako 

reprodukovaného informačního obsahu. Digitální identita je specifikem digitálních 

dokumentů. U fyzických intelektuálních entit (to, co vidíme např. při prohlížení knihy) není 

při uchovávání zpravidla potřeba zaznamenávat všechny atributy fyzické identity knihy 

jakožto fyzického nosiče (např. váhu, chemické složení papíru), v běžné praxi lze dokonce 

takový požadavek chápat jako absurdní. Prvky fyzické identity lze v případě potřeby zjistit 

forenzní analýzou. Tyto prvky jsou u tištěných knih pevně svázány s informačním obsahem; 

nelze je spravovat odděleně jako v případě digitálních dokumentů. V digitálním světě, 

z hlediska kvality produkce a možností ověření správnosti vytvoření objektu CDO je nutné 

digitální identitu vždy specifikovat. Různé aplikace zacházejí s objekty CDO různými 

způsoby (např. odlišně je zobrazují). Nejzřetelnějším požadavkem je autenticita formátu – aby 

byl formát tím, za co se vydává, což znamená v souladu se svou oficiální specifikací. Pro 

autenticitu formátu je důležité přesně stanovit jeho identitu, zejména typ a verzi formátu, což 

umožňuje specifický identifikátor užívaný pro potřeby digitální archivace (identifikátor 

PUID), a poté ověřit, zda soubor v daném formátu odpovídá oficiální formátové specifikaci, 

nebo nikoliv (tj. byl vytvořen nekorektně).  

 

 

  



 

 

2.7 Teze 7 

Rozhodnými oblastmi otázek autenticity digitalizátů knih jsou určení identity 

(identifikace), mechanismy validace (ověření integrity), dostupnost vhodných 

specializovaných nástrojů, dostatečná dokumentace a problém oprav digitalizovaných 

dokumentů. 

Identifikace je základním prvkem zjištění identity digitalizátů knih (jako jedné ze 

složek autenticity). Identitu je nutno v případě digitalizátů knih chápat na dvou úrovních. 

Jednak jde o identitu intelektuální entity jako zobrazené (vnímatelné) jednotky intelektuálního 

obsahu, jednak digitální identitu, která specifikuje konkrétní parametry aktuálního objektu 

CDO, jehož zobrazením intelektuální entita vzniká.  

Pro ověření integrity objektu CDO je klíčová validace jeho digitální identity (formátu, 

obrazových vlastností, neporušenosti apod.), tj. toho, zda byl bezchybně vytvořen a v souladu 

s požadovanými vlastnostmi.  

Pro zjištění digitální identity a ověření její integrity je nutno užít důvěryhodné 

specializované nástroje, zejména pro formátovou identifikaci, validaci a extrakci metadat (na 

základě kterých lze následně ověřit přítomnost požadované vlastnosti). Za důvěryhodné lze 

považovat dlouhodobě užívané a rozšířené, mezi základní patří v kontextu digitalizátů knih 

JHOVE, jpylyzer a DROID. Tyto nástroje však mohou (a praxe to potvrzuje) přinášet 

v různých verzích odlišné výsledky. Znamená to riziko pro integritu – archiv může později 

zjistit, že formát jeho objektu CDO je jiný, než za který jej pokládal, nebo že není podle nové 

verze validátoru validní. Z tohoto důvodu je důležitá dokumentace užitých verzí a případných 

známých chyb. Rovněž je možné užít více nástrojů pro stejné operace a zaznamenat jejich 

odlišné výsledky. Víc v reálné praxi nelze požadovat.  

Z empirické zkušenosti (praxe s digitalizací v NK ČR) se ukazuje, že hlavní aktuální 

problém pro autenticitu není otázka formátová konverze v archivu, ale opravy chyb 

digitalizovaných dokumentů. Způsob provádění oprav úzce souvisí s proceduralitou. Hlavní 

problém představuje, pokud již v digitální knihovně byl prezentován digitalizovaný 

dokument, který je chybně vytvořený nebo došlo ke změně atributů jeho identity a je potřeba 

jej opravit (nebo opravit metadata popisující tyto atributy). Je potřeba zachovat informace 

o původním (chybně vytvořeném nebo popsaném) dokumentu, a současně upozornit na 

změnu dokumentu. Dokument již mohl být citován či jinak užíván.  

 



 

 

2.8 Teze 8 

Nezbytnou součástí udržování autenticity digitalizátů knih jsou dostatečná 

dokumentace a metadata, přičemž metadata musejí vycházet z mezinárodních standardů 

Dostatečná dokumentace zahrnuje jednak potřebu kompletní digitalizační 

dokumentace (obsahující mj. popis všech užitých nástrojů, standardů a postupů odvozování 

a definici klíčových vlastností), jednak dokumentaci archivu (včetně pravidelných posudků 

rizik formátů) a nakonec také dokumentaci vhodných nástrojů pro prezentaci. Veškerá tato 

dokumentace by měla být shromažďována, doplňována a udržovány archivem spolu 

s dokumenty.  

Rozumným přístupem v oblasti metadat je využívat pouze široce rozšířené a otevřené 

metadatové standardy; pro digitalizáty knih jsou klíčové zejména standardy METS, PREMIS 

a MIX. Je současně potřeba mít na zřeteli, že také tyto standardy vymezují pole možného 

(co jimi lze a nelze zapsat a v jaké logice). V současnosti například neexistuje podrobné 

schéma pro zápis klíčových vlastností digitalizátu knih. Standardy jsou však také vodítkem 

pro organizace, jaké všechny prvky digitální identity by měly zjišťovat a zaznamenávat. 

Dokumentace a metadata jsou základní prostředkem pro posouzení autenticity, protože 

zaznamenávají kompletní provenienci digitalizátů knih (od vzniku přes všechny transformace 

do současnosti). O minulých generacích objektu CDO, které byly smazány v procesu 

digitalizace nebo po provedení formátové konverze v archivu, zůstává pouze „stopa“ 

v metadatech. Z tohoto důvodu se i na dokumentace a metadata vztahují požadavky 

autenticity (v případě metadat to může znamenat udání plného názvu a verze metadatového 

standardu, v případě dokumentace datum vzniku dokumentace apod.) 

  



 

 

2.9 Teze 9 

Základním nástrojem pro udržení a posouzení autenticity je systém perzistentní 

identifikace digitalizovaných dokumentů 

Perzistentní identifikace je důležitá zejména na úrovni digitalizátu knihy jakožto 

intelektuální entity (zobrazeného obsahu). Jejím úkolem je jednoznačně digitalizát od všech 

jiných digitalizátů. Rozlišovacími faktory musejí být přinejmenším: odlišný vlastník 

digitalizátu, odlišný digitalizační projekt a datum vzniku digitalizátu v balíčku SIP. Součástí 

funkce perzistentní identifikace na této úrovni je však také možnost trvalé identifikace 

dokumentu v internetové síti. To je možné užitím nebo zavedením identifikačního systému, 

jehož součástí je resolver, který provádí přesměrovávání perzistentního identifikátoru 

na aktuální umístění (URL adresu) dokumentu v digitální knihovně. Tento systém 

předpokládá spolupráci mezi jeho provozovatelem (registrační agenturou) a organizacemi, 

které si nechávají přidělovat identifikátory (registrátory), zejména dodávání aktuálních URL 

adres do registru systému. URL adresa není trvalý identifikátor, ale je důležitá jako složka 

digitální identity zpřístupňovaného dokumentu v daný okamžik.  

V návrhu identifikačního systému je kladen důraz na identifikátorová metadata 

(metadata popisující identifikovaný dokument), která vyjadřují identitu dokumentu. Čtenář 

tak vždy může dohledat dokument, který zanikl, nebo byl změněn, resp. informace o něm. 

V případě oprav dokumentů je v této práci navržen takový způsob, který umožňuje zabránit 

nejčastějšímu riziku autenticity digitalizátů, a sice nepozorované změny dokumentu z důvodu 

jeho opravy.  

Praktickou implementací návrhu identifikačního systému je český identifikační systém 

ČIDLO, založený na specifikaci standardu URN:NBN a vytvořený zejména pro potřeby 

perzistentní identifikace digitalizátů knih (a periodických publikací) v českém prostředí, jehož 

konceptuální návrh i návrh některých funkcí softwarového řešení jsem vytvořil v letech  

2011-2012. Funguje úspěšně dosud.   

  



 

 

2.10 Teze 10 

Nezbytnou součástí perzistentní identifikace digitalizátů knih je perzistentní 

identifikace jejich tištěných předloh na úrovni vydání. 

Součástí identity digitalizátu knihy je informace o jeho předloze. K propojení 

digitalizátu knih s jeho předlohou je nutno užít jak perzistentní identifikátor digitalizátu, tak 

perzistentní identifikátor vydání tištěné knihy. Pro vyjádření identity vydání slouží v běžné 

praxi bibliografický záznam, ale ten nemusí obsahovat žádný perzistentní identifikátor. 

Identifikátor ISBN lze užít jen pro novější knihy. Z toho důvodu je nutno zavést nebo využít 

systém perzistentní identifikace všech vydání tištěných knih. Pro tyto účely je vhodné zavést 

kódy národní bibliografie, kterým je určeno pole 015 ve standardu MARC. Toto řešení jsem 

navrhl v roce 2009 v NK ČR. Na základě mého návrhu byl zaveden identifikátor čČNB. 

Dále v této práci navrhuji, aby byl do bibliografických záznamů knih doplněn 

„československý identifikátor“, který byl přidělován tištěných knihám v druhé polovině 

minulého století a který je téměř analogický k identifikátoru ISBN, přitom je starší.  Tento 

„československý kód“ se skládal ze tří částí tvořených čísly a oddělených pomlčkou. První 

část tvořilo dvojciferné číslo nakladatele, druhou část pořadové číslo knihy v daném 

nakladatelství a třetí dvojčíslí označovalo letopočet vydání Je velmi překvapivé, 

že „československý identifikátor“ není při katalogizaci užíván. Podobně překvapivé však pro 

mě bylo také zjištění, že kód národní bibliografie nebyl využíván v ČR dříve vzhledem 

k tomu, že v některých zemích se užívá desítky let a je pro něj přímo určeno pole 

ve standardu MARC. 

 

 

  



 

 

3 Doporučený postup pro zajištění autenticity digitalizátů knih 

Tento doporučený postup je výsledkem plnění druhého cíle disertační práce (vytvořit 

doporučený postup pro udržení autenticity digitalizátů knih pro celý jejich životní cyklus, 

přičemž jeho samostatnou součástí je návrh pravidel pro perzistentní identifikaci tohoto typu 

dokumentu. 

3.1 Doporučený postup pro udržení a posuzování autenticity 

Tento postup je tvořen sadami pěti požadavků, první dva jsou obecné požadavky (P-0, 

P-1), zbylé tři jsou požadavky pro konkrétní fázi životního cyklu (P-2, P-3, P-4). Jednotlivé 

požadavky jsou podrobněji popsány v Kapitole 8 disertační práce. 

3.1.1 Obecný procedurální postup (P-0) 

o Užít systém perzistentní identifikace vydání tištěných knih 

o Užít systém perzistentní identifikace digitalizátů knih 

o Řídit digitální knihovnu jako funkční celek Zpřístupnění 

o Stanovit principy vytváření balíčků SIP, AIP a DIP 

 Stanovit rozdělení odpovědností v rámci organizace 

3.1.2 Obecný postup pro transformace objektu CDO (P-1) 

o Stanovit a dodržovat pravidla transformace obrazových komponent  

 Stanovit typ transformace a její cíle 

 Určit počet a sled dílčích operací jedné transformace 

 Stanovit pracovní postup pro transformace, validace a metadatový záznam 

 Provést testování pracovního postupu  

 Vykonat transformaci a její validaci 

 Zaznamenat transformace a její validaci do metadat 

o Stanovit a dodržovat pravidla transformace strukturální komponenty 

o Stanovit a dodržovat pravidla transformace textové komponenty 



 

 

3.1.3 Požadavky pro digitalizaci (P-2) 

o Stanovit a vyjádřit atributy identity digitalizátu knihy 

o Zvolit a zajistit vhodné nástroje pro digitalizaci 

o Stanovit postupy odvozování pro všechny digitální komponenty 

o Vytvořit digitalizační metadatový profil 

o Vytvořit dostatečný bibliografický záznam 

o Provést digitalizaci podle stanového postupu 

o Stanovit postupy pro kontroly kvality balíčku SIP 

o Stanovit postupy pro dodávání a opravy balíčků SIP 

 

3.1.4 Požadavky pro archivaci (P-3) 

 

o Stanovovat požadavky na balíčky SIP 

o Vybírat nebo vyvíjet vhodné nástroje pro archivaci 

o Vytvořit a udržovat archivační metadatový profil 

o Stanovovat postupy pro vytváření balíčků AIP 

o Shromáždit a uchovávat kompletní digitalizační dokumentaci 

o Stanovit postupy plánování uchovávání 

o Provádět archivační opatření  

o Vytvářet a udržovat dokumentaci archivu 

o Stanovovat postupy pro opravy 

3.1.5 Požadavky pro digitální knihovnu (P-4) 

 

o Stanovovat vhodné prezentační formáty 

o Vyvíjet softwarové řešení digitální knihovny 

o Prezentovat digitalizát knihy spolu s atributy jejich identity 



 

 

o Nabízet doplňkové alternativní prezentační varianty ke stažení 

o Umožnit cílové komunitě stažení celého balíčku AIP 

o Spolupracovat se systémem perzistentní identifikace 

3.2 Pravidla perzistentní identifikace digitalizátů knih 

Návrh pravidel perzistentní identifikace digitalizátů knih je dělen do dvou částí 

(identifikace tištěných knih a identifikace digitalizovaných knih). Důvodem je zjištění, 

vyplývající i z mého výzkumu, že zavedení systému perzistentní identifikace digitalizátů knih 

vyžaduje, aby byl také zaveden systém perzistentní identifikace tištěných knih na úrovni 

vydání. Jednotlivé požadavky jsou podrobněji popsány v oddíle 9.2. 

3.2.1 Návrh systému perzistentní identifikace tištěných knih 

o Užít systém kódů národní bibliografie 

o Doplňkově využívat další perzistentní identifikátory vydání 

o Doplnit do katalogizačních záznamů „československý kód vydání“ 

3.2.2 Návrh systému perzistentní identifikace digitalizátů knih 

o Stanovit model referentu 

o Stanovit strukturu identifikátoru 

o Stanovit identifikátorová metadata 

o Udržovat údaje o registrátorovi 

o Stanovit pravidla pro řízení životního cyklu identifikátorů 

o Stanovit pravidla pro řešení oprav užitím perzistentního identifikátoru 

o Stanovit možnosti dereference 

o Zajistit technologické a organizační řešení systému perzistentní identifikace 
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