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STRUKTURA KURZU 
NA CO SE ZAMĚŘÍME 

V kurzu si povíme, jak a proč se digitalizuje, uděláme si přehled 

v jednotlivých digitálních knihovnách v ČR a naučíme se 

využívat rozcestník Digitalniknihovna.cz. Na příkladu Digitální 

knihovny MZK se pak naučíme ovládat její systém a vyhledávat 

v jejím obsahu. Závěrem se budeme věnovat tzv. dílům 

nedostupným na trhu a jak k nim získat přístup. Vyhledávání si 

také vyzkoušíte na vlastní kůži.  

SEZNÁMENÍ S DIGITÁLNÍ KNIHOVNOU  



JAK NEJLÉPE SHRNOUT SMYSL DIGITALIZACE? 

"Kdo je připraven, není 
překvapen." 

Známé české přísloví 

PROČ DIGITALIZUJEME?  



PROČ DIGITALIZUJEME?  

NEJEN OCHRANA FYZICKÉHO 
FONDU 

ARCHIVACE 
DIGITALIZOVANÝCH 
FONDŮ 

Digitalizace v knihovnách, potažmo paměťových 

institucích, je specifická tím, že je zaměřena hlavně na 

ochranu fondů, což neznamená jen ochranu obsahu 

dokumentu (text), ale i autentického obrazu všech stran 

originálu s ilustracemi, vpisky atd.  

 

Proč se digitalizuje? Digitalizace chrání původní 

dokument. Proč a jak? 

 

• Staré noviny trpí degradací papíru, takže každé 

otevření a prolistování svazku způsobuje 

nenapravitelné škody . 

• Rukopisy a staré tisky mají často nevyčíslitelnou 

hodnotu a digitalizací je chráníme před ztrátou, 

krádeží či poničením . 

• Velkou cenu mohou mít nicméně i obyčejné knihy. 

Důvodem může být jejich sběratelská hodnota (např. 

konkrétní vydání od určitých spisovatelů) nebo prostý 

fakt, že ve své době vyšly v omezeném nákladu a 

nejsou k sehnání .  

• Učebnice a skripta mají obvykle nekvalitní vazbu a 

rychle se opotřebují . Studenti se k nim navíc často 

chovají jako k vlastnímu majetku a vrací je poškozené.  

 



FKO Léto 2020  

ČERNIHIV, 2022 

Stav knihovny ve městě Černihiv na Ukrajině po 

bombardování ruskou armádou. Velmi podobně 

dopadly i ostatní knihovny a další instituce nejen na 

východní Ukrajině. 

PRAHA, 2002 

Následky ničivé povodně v Klementinu v roce 2002 

poškodily značnou část fondu NK ČR. Podobný 

osud postihl i další knihovny.  

PROČ DIGITALIZUJEME?  



FKO Léto 2020  PROČ DIGITALIZUJEME?  

OPOTŘEBOVÁNÍ A NIČENÍ 
EXEMPLÁŘŮ 

Ukázka dříve často půjčovaných skript z fondu MZK. 

Všimněte si více barev zvýrazňovačů, které 

uživatelé v průběhu let použili.  

DEGRADACE PAPÍRU 

Ukázka jednoho ze stovek svazků novin ze skladů 

Moravské zemské knihovny. Tento stav není u 

starých novin v knihovních fondech ničím výjimečný 

a takové exempláře nelze půjčovat čtenářům. K 

opotřebení dochází půjčováním čtenářům i 

degradací tvz. kyselého papíru.  



FKO Léto 2020  PROČ DIGITALIZUJEME?  

NEDOSTATEČNÉ ZÁSOBENÍ TRHU 

Některé knihy nebudou nikdy patřit mezi 

bestsellery, mezi svými jsou však nepostradatelné 

a přesto téměř nesehnatelné . Důvod je prostý: 

komunita je relativně malá a nakladateli se 

nevyplatí knihy tisknout ve velkém . Skvělý příklad 

jsou průvodci po skalách pro horolezce. Zkuste 

např. sehnat na internetu knihu vpravo.  

ZTRÁTY A KRÁDEŽE 

Nejen staré tisky a rukopisy mají svou hodnotu. 

Skvělým příkladem jsou i různé sběratelské kusy 

populární brakové literatury, např. knihy Cesta krve 

od Jiřího Kulhánka. Ve většině knihoven, které měly 

tyto knihy určené pro absenční výpůjčky, byly tyto 

exempláře odcizeny . Obrázek vlevo napoví proč.  



PROČ DIGITALIZUJEME?  

NEJEN OCHRANA FYZICKÉHO 
FONDU 

ZPŘÍSTUPNĚNÍ 
DIGITALIZOVANÝCH 
FONDŮ 

Kromě archivace je dalším důležitým smyslem 

digitalizace zpřístupnění digitálních dokumentů . 

Knihovny nemají neomezenou kapacitu ani finance, a 

proto vlastní i od často půjčovaných knih pouze několik 

exemplářů.  

 

Typické příklady z praxe: 

 

• Digitalizací skript, učebnic a dalších žádaných 

materiálů pro studenty umožníme přístup více 

uživatelům k jednomu dokumentu . Tato díla jsou 

navíc často nedostupná na knižním trhu . 

• Staré noviny a časopisy patří mezi nejžádanější 

dokumenty. Digitalizace pak umožní podobnými tituly 

“listovat” z pohodlí domova . 

• Rukopisy a další vzácné dokumenty nemusí být 

přístupné ve studovnách nebo mají omezenou 

otevírací dobu. Pokud budou tyto dokumenty 

digitalizovány, čtenář nepotřebuje chodit fyzicky do 

knihovny. 

 



FKO Léto 2020  PROČ DIGITALIZUJEME?  

PANDEMIE COVID-19, 2020-2022 

Podle usnesení vlády ČR č. 199 ze dne 12. 3. 2020 

bylo přijato krizové opatření, které začalo platit 13. 3. 

2020 od 6:00, v němž byla zakázána přítomnost 

veřejnosti v knihovnách. Toto opatření vydrželo 

několik měsíců. Provoz i služby byly pak osekány na 

minimum a měnily se dle pandemické situace po 

následující dva roky. 

KOMPLETNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ 
DIGITALIZOVANÝCH FONDŮ 

Moravská zemská knihovna a Národní knihovna ČR 

v reakci na uzavření a následné omezení provozu 

knihoven zajistily studentům, pedagogům a 

výzkumným pracovníkům a později i registrovaným 

čtenářům knihoven přístup do kompletních fondů . 

Přístupy byly vázané mimořádnými dohodami a 

pouze na omezenou dobu . 



PROČ DIGITALIZUJEME?  

Digitalizace přináší svým knihovně i čtenářům spoustu 

výhod. 

 

Typické příklady z praxe: 

 

• Možnost fulltextového vyhledávání . Při digitalizaci se, 

pokud je to možné, dokumenty opatřují textovou 

vrstvou (OCR), a proto v nich lze po zpřístupnění 

vyhledávat. 

• Vyhledávání dokumentů i v jejich obsahu je rychlejší 

a efektivnější. Všechny dokumenty mají pečlivý 

metadatový popis, díky němuž lze používat filtry při 

vyhledávání. 

• Úspora práce, času a místa . Opakované půjčování a 

vytváření kopií z jediného exempláře a s tím 

související neustálé docházení do skladu pro stále 

stejné dokumenty lze eliminovat právě jejich 

digitalizací. Uživatel si pak sám může vyhledat a 

vytisknout, co potřebuje. 

 

NEJEN OCHRANA FYZICKÉHO 
FONDU 

ZPŘÍSTUPNĚNÍ 
DIGITALIZOVANÝCH 
FONDŮ 



PROČ DIGITALIZUJEME?  

CO JE TŘEBA ZOHLEDNIT 

JAK SE 
DIGITALIZUJE? 

Výběr dokumentů k digitalizaci má svá kritéria.  

 

• Výběr dokumentů k digitalizaci může probíhat na 

základě následujících kritérií:  

⚬ fyzický stav dokumentů 

⚬ historická hodnota 

⚬ exkluzivita a vzácnost dokumentů (dokumenty, u 

kterých hrozí krádež, např. bibliofilie, knihy s 

exlibris) 

⚬ knihovní potřeby - velkoformátové dokumenty 

nebo dokumenty z odloučených depozitářů (lze 

tak snížit provozní náklady na dovoz)  

⚬ zájem uživatelů 

⚬ destruktivní digitalizace - duplicitní a nepříliš 

vzácné dokumenty dané knihovně darem  

 

• Co je ještě potřeba? Kontrola duplicit . Před 

samotným začátkem digitalizace je nutné ověřit, že 

dokumenty, které se chystám skenovat, neskenoval 

přede mnou už někdo jiný. K tomu slouží nástroj 

Registr digitalizace . 

 



PROČ DIGITALIZUJEME?  

SYSTÉM KRAMERIUS 

Nejrozšířenější systém pro prezentaci a uchování 

dat. Jedná se o opensource software, na jehož 

vývoji i financování se podílí více knihoven v ČR. 

Umožňuje knihovnám spravovat si digitalizovaný 

fond samostatně. Používá ho většina knihoven v ČR.  

REGISTR DIGITALIZACE 

Jeho hlavní  funkcí je ověření, zda dokument nebyl  

digitalizován v jiné instituci, nebo se jeho digitalizace 

neplánuje. Lze do něj hlásit plánovanou, probíhající i 

hotovou digitalizaci. 

 
https:/registrdigital izace.c

z 

https://system-
kramerius.cz  



JAK SE ZORIENTOVAT V DIGITÁLNÍCH KNIHOVNÁCH  

Kolik máme v ČR Krameriů? 
Přehled všech instalací Krameria a v jakém jsou stavu eviduje 

Registr Krameriů       

Zároveň zde najdete informaci, jestli se daný Kramerius nachází 

i na Rozcestníku        

K čemu slouží rozcestník 
Digitalniknihovna.cz? 
Rozcestník DK eviduje všechny aktivní digitální knihovny 

používající systém Kramerius s protokolem HTTPS. Uživatel tedy 

nemusí složitě hledat, kde a jak se dostat do jednotlivých 

digitálních knihoven. Zde najde vždy  jednotné rozhraní . 

nejaktuálnější verzi klienta  a všechny knihovny na jednom 

místě. 

 

• kramerius.lib.cas.cz                     digitalniknihovna.cz/knav  

• digitalnistudovna.army.cz           digitalniknihovna.cz/dsmo 

 

Najdete zde i tzv. Českou digitální knihovnu (ve vývoji), která 

do budoucna zajistí prohledávání všech Krameriů najednou.  

 

ROZCESTNÍK 
DIGITALNIKNIHOVNA.CZ 

https://registr .digitalniknihovna.c
z 

https://www.digitalniknihovna.c
z 



ING. ALEŠ BROŽEK, SVKUL 

"POUZE 
KNIHOVNÍCI 
RÁDI HLEDAJÍ, 
OSTATNÍ RÁDI 
NALÉZAJÍ." 

Co je potřeba k tomu, aby uživatel našel to, co 

hledá? 
 

Pokud čtenář ví, co v digitální knihovně hledá, obvykle mu k 

vyhledávání bude stačit pouze našeptávač . 

 

Pokud uživatel provádí např. rešerši, pouze našeptávač mu 

už stačit nebude. Základem pro jeho práci bude práce s 

fulltextovým vyhledáváním v kombinaci s filtry, logickými 

operátory a zástupnými znaky . 

 

Aby výše uvedené fungovalo, dokumenty se neobejdou bez 

kvalitního metadatového popisu , který je tvořený podle 

standardizované šablony . 

 

Jak moc jsou tyto údaje pro vyhledávání důležité si 

ukážeme názorně na následujícím příkladu.  

 

 



VYZKOUŠEJTE SI  VYHLEDÁVÁNÍ V DIGITÁLNÍ KNIHOVNĚ BEZ METADAT  

NAJDĚTE FOTOGRAFII V DIGITÁLNÍM 
ARCHIVU PERIODIK  

HVĚZDÁRNY FRANTIŠKA PEŠTY   

Časopis České astronomické 

společnosti vydával mezi lety 

1920-1999 časopis Říše hvězd. 

Najdete ho kompletně přístupný 

na webu Hvězdárny Františka 

Pešty. 

Časopis Říše hvězd 

Pokuste se v daném periodiku 

najít obrázek s popiskem: 

 

"Snímek korony z roku 1932." 

Co v něm najít? 
Víte pouze, že daná fotografie 

by měla být v článku 

"Československá výprava za 

slunečním zatměním do 

Japonska." Autora neznáte, ale 

víte, že tento článek vyšel 

někdy mezi lety 1934-1936. 

Pomůcka: 

https://www.hvezdarna -fp.eu/digitalni-
archiv/rise-hvezd 

MAX. 5 MIN. 



VYZKOUŠEJTE SI  VYHLEDÁVÁNÍ V DIGITÁLNÍ KNIHOVNĚ MZK  

 A TEĎ TOTÉŽ ZKUSTE V DIGITÁLNÍ 
KNIHOVNĚ MZK ...   

Otevřete si web Digitální 

knihovny MZK a pokuste se 

znovu o vyhledávání. 

Pro připomínku: V Časopisu 

Říše Hvězd hledáte "Snímek 

korony z roku 1932." 

 

Digitální knihovna MZK 

Do vyhledávacího pole 

na úvodní stránce 

zadejte Říše hvězd. 

Pomocí našeptávače si 

otevřete daný dokument. 

Jak na to? 

Zadejte ve vyhledávání přímo 

v časopisu  (vyhledávací 

políčko vlevo) "Snímek korony 

z roku 1932." (včetně 

uvozovek) a klepněte na lupu 

(případně stiskněte enter).  

Mám časopis.  

Co dál? 

https://www.digitalniknihovna.cz/mzk  



Základní minimum pro efektivní 
vyhledávání ... 

Knihovna je povinna dodržovat u 

zpřístupňování dokumentů autorský 

zákon. Data je ale potřeba pravidelně 

udržovat a aktualizovat.  

DOSTUPNOST 

4 

Textová vrstva je základ pro 

vyhledávání v samotné digitální 

knihovně i jednotlivých 

dokumentech. Oceníte jí zejména u 

rešerší a vyhledávání v denním tisku.  

TEXTOVÁ VRSTVA 

2 

Bez řádně popsaných dokumentů 

nelze v dokumentech vyhledávat, 

používat při vyhledávání filtry a ani 

se celkově vyznat v obsahu dané 

digitální knihovny. 

METADATA 

3 

1 
Kvalitní skeny jsou základem pro 

čitelnost dokumentů . Bez 

kvalitních podkladů nelze 

generovat textovou vrstvu (OCR) a 

bez té nelze efektivně vyhledávat. 

Pokud je předloha špatně čitelná, 

nemůže být čitelné ani OCR. 

KVALITNÍ SKENY 



JAK SE VYZNAT V DOSTUPNOSTI  
DOKUMENTŮ? 

Dostupnost dokumentů před a po přihlášení 

Volné dílo. Není vidět žádný 

zámeček. Lze tisknout, 

generovat PDF, kopírovat 

OCR apod. 

Autorsky chráněné dílo bez 

dalších licencí. Přístupné pouze 

z příslušné knihovny, která 

digitální knihovnu provozuje. 

Autorsky chráněné dílo 

zařazené mezi díla 

nedostupná na trhu. 

Dostupné po přihlášení. 

Pouze pro čtení. 



AUTORSKY VOLNÁ A CHRÁNĚNÁ DÍLA  

Digitální dokumenty jsou zveřejňovány v souladu 

s autorským zákonem, tj.  

 

- 70 let po úmrtí všech autorů  a dalších 

relevantních původců díla 

- 70 let od data vydání u anonymních, 

pseudonymních a kolektivních děl  

- 50 let od data vydání  obecně 

 

Pozn.: autor s neznámými životopis. daty  - dle 

dohody s Dilia a NK ČR - dílo lze za volné označit 

pouze pokud uplynulo od vydání více než 110 let . 

 

Volná díla jsou neomezeně přístupná  odkudkoli, 

lze stahovat JPEG, generovat PDF, kopírovat text 

a tisknout. Autorsky chráněná díla jsou přístupná 

pouze ve studovně knihovny, která příslušný 

digitalizovaný dokument vlastní. Nelze je 

zveřejnit, nicméně je možné je zpřístupnit na 

základě licenční smlouvy.  

 

 

PÁR SLOV O AUTORSKÉM PRÁVU 

VOLNÁ A 
CHRÁNĚNÁ DÍLA 



DÍLA NEDOSTUPNÁ NA TRHU  

CO JSOU DÍLA NEDOSTUPNÁ NA TRHU?  

 

Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny 

autorským právem a které zároveň nejsou 

dostupné na trhu, a to včetně dalších 

vydání, případně i upravených nebo 

elektronických, ale které byly zařazeny do 

Seznamu děl nedostupných na trhu, který 

spravuje NK ČR. Své fondy v režimu DNNT 

zpřístupňují: NK ČR, MZK, KNAV a  SVKHK. 

 

Obsahuje: obtížně sehnatelná díla, která byla 

vydána do roku 2001 včetně a (pravá!) 

periodika do roku 2011. Datum je klouzavé. 

 

Přístup mají čtenáři zapojených knihoven a 

univerzit, které uzavřely s NK ČR smlouvu. 

Pro přístup je nutné se přihlásit. Dokumenty 

budou zpřístupněny v režimu pro čtení.  

STUDUJTE AUTORSKY 
CHRÁNĚNÁ DÍLA, KTERÁ SE UŽ 
NEDAJÍ KOUPIT, ODKUDKOLI. 
TŘEBA Z VAŠEHO GAUČE. 

https://dnnt.cz  





Digitální knihovna 

Kramerius prohledává 

především fulltext. 

Nezadávejte příliš 

složité dotazy. 

Představte si, jak by 

mohl být výraz 

napsán v knize a 

přesně takový 

hledejte. 

Není to Google 

Vyhledávání v digitální knihovně 
Kramerius: tipy a triky 

TIPY A TRIKY NA VYHLEDÁVÁNÍ  

Výsledky vyhledávání 

ovlivní i použité filtry, 

logické operátory či 

zástupné znaky. 

Pokud se s nimi 

naučíte pracovat, 

výsledky vyhledávání 

budou přesnější a vy 

rychleji najdete to, co 

skutečně hledáte. 

Vyhledávejte 

efektivně 

Přizpůsobte své 

pokusy o vyhledávání 

době, ve které 

vyhledáváte. Jazyk se 

vyvíjí a stejně tak i 

pravopis. Vezměte na 

vědomí i změny názvů 

ulic, měst nebo států. 

Přizpůsobte se 

době a kontextu 
Původní předloha 

nemusí být vždy 

kvalitní a textová 

vrstva může 

obsahovat chyby či 

zvláštní znaky. Pokud 

nenajdete ve fulltextu 

to, co hledáte, 

nezoufejte. 

Digitalizovaná kniha je 

pořád kniha. 

Nevzdávejte to 



Pokoušíme se zjistit, jaké knihy se psaly o chovu psů za dob první 
republiky.  

Všimněte si použitých filtrů. 



https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/periodical/uuid:d6155710 -4c9d-11e9-ba39-
005056825209 

Vyhledávací panel uvnitř daného 
dokumentu 

Řazení 
dokumentů 

Metadata - Citace - Odkaz 

Přístup ke sbírkám 
dokumentů  

(kurátorský výběr) 

Vyhledávání v celé 
digitální knihovně 

Zpět 

Informace o dostupnosti 



Vyhledávací panel uvnitř daného 
dokumentu 



VYZKOUŠEJTE SI V DIGITÁLNÍ KNIHOVNĚ MZK:  

 

• ? jako zástupný znak libovolného právě 

jednoho znaku, např. P?n prstenů  

• * jako zástupný znak libovolného počtu 

libovolných znaků, např. H*y Potter  

• AND - logický operátor pro oba výrazy Harry 

AND komnata  

• OR - logický operátor pro alespoň jeden výraz 

Harry OR komnata  

• NOT - vyloučení výrazu Harry NOT komnata  

• "" - přesná shoda "Harry Potter a" 

• ~n - proximitní hledání - výrazy jsou od sebe 

vzdáleny maximálně n pozic "Harry pohár"~2  

TIPY A TRIKY NA VYHLEDÁVÁNÍ  

POKROČILÉ VYHLEDÁVÁNÍ 

LOGICKÉ 
OPERÁTORY,  
ZÁSTUPNÉ  
ZNAKY 







Použití * jako zástupný znak libovolného počtu 
libovolných znaků pouze u názvu dokumentu 

https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/search?field=title&value=H*y%20Potter  

Výsledkem je 
21 knih o HP 



https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/search?q=harry%20potter  

Porovnání s vyhledáním stejného výrazu pouze ve 
fulltextovém vyhledávání ...  

Výsledkem je  
955 dokumentů 



Najděte noviny ze dne vašeho 

narození, vašich rodičů či 

prarodičů. Zkuste se podívat, 

jaká témata tehdy rezonovala 

společností, jaké inzeráty tehdy 

vycházely, co zrovna hráli v 

biografu a podívejte se i na 

sportovní výsledky. 

TIP: Použijte filtr "sbírky" a 

vyberte "denní tisk". Podobně 

doporučujeme zkusit např. 

"časopisy". 

 Nezapomeňte se přihlásit 

svým knihovním účtem! 

OSOBNÍ ZKUŠENOST JE TA 
NEJLEPŠÍ ZKUŠENOST 

VYZKOUŠEJTE SI  



Od kolika let směl kouřit žák 

školy na Moravě v roce 1907?  

TIP: V minulosti vycházely 

knižně školní neboli kázeňské 

řády. Najděte kázeňský řád 

platný pro moravské školy z 

roku 1907 a v jednom z 

paragrafů zjistěte věk, od kterého 

žáci směli se svolením ředitele 

kouřit. Nezapomeňte, že český 

jazyk byl v této době trošku 

odlišný, tj. koncovky v infinitivu 

sloves mohly obsahovat "i". 

OSOBNÍ ZKUŠENOST JE TA 
NEJLEPŠÍ ZKUŠENOST 

VYZKOUŠEJTE SI  



Paní Daňová z Kravař ztratila 

svůj snubní prsten tak 

kuriózním způsobem, že o něm 

napsal článek Moravský 

illustrovaný zpravodaj.  

 

Zjistěte, co se s prstenem 

stalo. Zároveň vytvořte citaci, 

abyste mohli článek někomu 

poslat. 

UPOZORNĚNÍ! Ve slově 

"illustrovaný" se píší dvě L!  

 

OSOBNÍ ZKUŠENOST JE TA 
NEJLEPŠÍ ZKUŠENOST 

VYZKOUŠEJTE SI  



Zjistěte, v jakém moravském 

městě se stala tragédie 

umírající vášně a co se tehdy 

přesně stalo. 

Zkuste při vyhledávání použít zástupné znaky 

a celý vyhledávaný text dát do uvozovek, tj.:  

 

"tragédie umírající vášně"  

OSOBNÍ ZKUŠENOST JE TA 
NEJLEPŠÍ ZKUŠENOST 

VYZKOUŠEJTE SI  
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DĚKUJEME ZA POZORNOST 

MÁTE NĚJAKÉ OTÁZKY? NEBOJTE SE ZEPTAT!  


