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1 Úvod 
Globalizace, digitalizace a rozvoj nových technologií mají dopad také na činnost knihoven a jejich 
digitálních variant (knihovny, archivy, repozitáře). Digitální knihovny a archivy jsou jednou 
z možností, jak uživatelům poskytovat přístup k relevantním informačním zdrojům kdykoli 
a odkudkoli bez nutnosti dostavit se fyzicky do knihovny. Jejich smyslem je zpřístupňovat primární 
dokumenty a materiály, umožnit většímu počtu uživatelů jejich využití a zlepšovat informovanost 
daného okruhu uživatelů. 
Mění se také role informačního pracovníka či knihovníka. V kontextu tvorby institucionálních 
a specializovaných digitálních fondů je v současnosti nezbytná úzká spolupráce knihovníků s vědci, 
pedagogy, dalšími tvůrci primárních dokumentů a vydavateli. Spolupráci na vysokých školách 
umožňuje vznik digitálních archivů studentských prací, v rámci vědecké komunikace se jedná o 
vznik preprintových repozitářů. 
Co se oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) týče, jsou v současné době k dispozici 
archivy dokumentů odborných organizací a institucí, do jejichž tematiky BOZP spadá. Jednotlivé 
instituce zveřejňují na svých webových stránkách plné texty odborných a vědeckých článků, 
případových studií, přehledových zpráv atd. Existuje také celá řada odborných periodik, která buď 
zcela, nebo alespoň částečně poskytují přístup k plným textům článků. 
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (VÚBP), který je vrcholnou institucí pokrývající svým 
odborným zaměřeným oblast BOZP, patří k těm výzkumným institucím, které se také připojují 
k otevřenému přístupu a otevřené vědě. Jedním z digitálních zdrojů umožňujících přístup 
k informacím, dokumentům či dalším odborným materiálům je digitální archiv BOZP SAFE. 
Myšlenka vytvořit digitální archiv dokumentů pro oblast BOZP vznikla již v roce 2006 a spadá do 
doby řešení výzkumného záměru VÚBP na roky 2004-2010 pod projektem Management znalostí - 
podmínka úspěšného řízení BOZP. Projekt byl zaměřen na zvyšování informovanosti a úrovně 
znalostí o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a to nejen odborné veřejnosti, ale také 
o permanentní informovanost široké veřejnosti, pracovníků státní správy a výzkumných pracovníků 
o stavu poznatků a zkušeností o zajišťování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nejen 
v ČR, ale i ve světě a v EU. 
Digitální archiv tehdy vznikl jako jedna z komponent tzv. zdrojové základny, kterou tvořila řada 
informačních zdrojů, které vytvářel a stále vytváří VÚBP (vedle výše zmíněných dále knihovní 
katalog automatizovaného knihovnického systému Tritius, výběrová bibliografie OKO atd.), volně 
dostupné zdroje a placené databáze (EBSCO). Prvotní obsah archivu tvořil výběr právních českých 
předpisů. Jelikož od doby vzniku archivu uplynulo 15 let, rozhodli jsme se archiv inovovat 
a přizpůsobit ho aktuálním trendům a uživatelským požadavkům. 
 

2 Základní informace o projektu 

2.1 Cíle výzkumného úkolu 

Digitální archiv BOZP SAFE je průběžně budovaným úložištěm monografií, periodik, časopiseckých 
článků, norem, právních předpisů ČR a EU, výzkumných zpráv, studentských prací a dalších 
dokumentů soustředěných v specializované knihovně VÚBP, v. v. i. Koncovým uživatelům z okruhu 
odborné i laické veřejnosti nabízí metadatové (bibliografické) záznamy jmenovaných dokumentů. 
Zaměstnanci VÚBP a další registrované skupiny (např. jednotliví zaměstnanci MPSV) mají přístup 
ke všem plným textům. Neregistrovaní uživatelů mají přístup k plným textům pouze u českých 
a evropských právních předpisů a článků k výzkumu. V původním podobě fungovalo vyhledávání 
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pomocí vyhledávacích formulářů a fulltextové vyhledávání v dokumentech, kdy uživatel zadává 
vyhledávací kritéria, nejčastěji autor, název, rok, klíčové slovo. Toto vše bylo funkční v případě, že 
uživatel znal přesné požadavky. Proto bylo žádoucí vytvořit nadstavbu nad současným 
vyhledáváním v podobě našeptávačů, zobrazovaní podobných výsledků a dalších tipů, které 
uživateli poskytnou kompletní vyhledávací výsledek a usnadní mu najít relevantní dokumenty. 
Cílem projektu bylo zkvalitnit a zefektivnit vyhledávací možnosti v digitálním archivu BOZP SAFE 
tak, aby se k uživateli dostalo co nejvíce relevantních výsledků. Prioritním krokem bylo našeptávání 
u klíčových slov (funkčnost u všech typů dokumentů), které pomůže uživateli najít správný tvar. 
Dále byl digitální archiv propojen s hesly v Encyklopedii BOZP. Tato funkcionalita na jedné straně 
uživateli přiblíží danou problematiku a poskytne na ni širší pohled, na straně druhé představuje 
integraci s dalším informačním zdrojem, který vytváří VÚBP. Aby uživatel co nejvíce vytěžil digitální 
archiv, jsou mu zobrazovány vyhledávací tipy v podobě obsahově podobných dokumentů. Dalším 
krokem bylo i inovativní a přívětivější uživatelské rozhraní týkající se grafických prvků (různé 
barevné provedení zobrazených dokumentů, zvýraznění textu atp.). 
 

2.2 Řešitelský tým 

• Mgr. Jiřina Ulmanová, DiS. – vedoucí řešitelka projektu, výzkumná pracovnice, informační 
specialistka a knihovnice 

• Mgr. Veronika Měrková, DiS, MBA - výzkumná pracovnice, informační specialistka 

• PhDr. Irena Kuhnová - výzkumná pracovnice, odbornice na oblast vzdělávání a knihovnictví 
 

2.3 Použité metody 

V úvodu projektu byla využita metoda dotazníku, s jehož pomocí jsme shromažďovali informace 
o využívání aktuální verze digitální archivu BOZP SAFE. Respondenti byli dotazováni na četnost 
využívání archivu, spokojenost s obsahovým zaměřením, uživatelských prostředím, způsoby 
vyhledávání, včetně jejich podnětů na případná vylepšení. Dotazník byl distribuován v elektronické 
podobě v prostředí Google Forms. 
V další fázi projektu jsme pracovali především formou analýzy a interpretace dat. Pro vhled do 
problematiky digitálních archivu a knihoven jsme provedli rešerši domácích i zahraničních 
informačních zdrojů a shromáždili materiály, na nichž je analýza aktuálního stavu a moderních 
trendech v této oblasti postavena. Výsledky byly ke konci roku interpretovány v podobě odborného 
článku. Úvod je věnován teoretickému rámci a definování klíčových pojmů. Navazuje problematika 
otevřeného přístupu k vědeckým informacím a závěrečná část je zaměřena na možnosti, využití a 
přínosy digitálních archivů a knihoven pro oblast BOZP. 
Pro vlastní inovativní upgrade digitálního archivu BOZP SAFE byly využity metody pro vývoj 
software. V úvodu byl popsán aktuální technický a obsahový stav a byly analyzovány informační 
toky. Navazovala definice uživatelských potřeb, které vzešly nejen z dotazníkového šetření, ale 
také z potřeb projektového týmu. Následně probíhaly vývojové práce dle zadaných parametrů jak 
pro funkcionalitu, tak pro design a uživatelské rozhraní. 

https://www.vubp.cz/
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3 Postup řešení výzkumného úkolu 
Řešení projektu bylo pro oba roky rozděleno do jednotlivých etap, v nichž jsme si stanovili časový 
harmonogram a definovali průběžné výsledky. V této části zprávy jsou etapy obou let detailně 
popsány. 

3.1 Rok 2021 – shrnutí aktivit 

Řešení v roce 2021 bylo rozděleno do několika etap. V první etapě se jednalo o rešerši a analýzu 
zdrojů, které se věnují aktuálnímu stavu digitálních archivů a knihoven (příloha č. 1). Byly 
zmonitorovány jejich možnosti, využití nových technologií a také archivy, které shromažďují 
dokumenty z oblasti BOZP u nás a v zahraničí. Tato analýza sloužila jako podklad pro návrh inovací 
digitálního archivu BOZP SAFE. Spolu s touto analýzou byla provedena také analýza aktuálního 
stavu digitálního archivu BOZP SAFE, z níž vyplynulo, na které funkcionality a grafické prvky bylo 
třeba se při upgradu archivu zaměřit. Tato analýza byla podložena vyhodnocením uživatelského 
dotazníku, který měl za cíl zjistit aktuální nedostatky BOZP SAFE a překážky ve využívání 
digitálního archivu. 
Navazující činnosti probíhaly kontinuálně a v průběhu obou let a byly zaměřeny na aktuálně 
používaný seznam klíčových slov, které slouží na jedné straně pro věcný popis dokumentů 
ukládaných v digitálním archivu BOZP SAFE, na straně druhé uživatelům, kteří pomocí nich 
v archivu vyhledávají. V současnosti se v archivu vyskytuje celá řada klíčových slov, které je třeba 
aktualizovat, sjednotit různé slovesné tvary, vyřadit překlepy apod. Jedním z cílů bylo také 
propojení archivu s Encyklopedií BOZP, takže i proto bylo potřeba se klíčovým slovům detailně 
věnovat.  
Další etapa projektu byla zaměřena na analytické a vývojové práce na digitálním archivu, které 
spočívaly v realizaci nových funkcionalit ve spolupráci s vývojáři dodavatelské firmy.  
Závěrečná etapa roku 2021 byla vedle průběžných činností souvisejících se správou obsahu 
věnována přípravě článku o digitálních knihovnách a archivech, jejich aktuálním trendům, 
možnostem, využití a přínosech pro oblast BOZP. 
 

3.1.1 Popis jednotlivých etap 

A1 – provedení vstupního zmapování nových trendů v oblasti digitálních archivů a knihoven 
(rešerše, vyhodnocení relevantních informačních zdrojů) a zpracování podkladů pro inovaci 
digitálního archivu BOZP SAFE 
Cíl aktivity: analýza nových trendů v oblasti digitálních archivů a knihoven 
Doba řešení: 1/2021-3/2021 

V této aktivitě byl nejprve proveden monitoring nových trendů, využití nových technologií, 
zefektivnění vyhledávácích funkcí, designových prvků, funkcionalit, a také archívů, které 
shromažďují dokumenty z oblasti BOZP. Plánovaná, a t. č. zahájená analýza vybraných zdrojů 
sloužila jednak pro přípravu odborného článku k tomuto tématu, a současně jako teoretický podklad 
pro návrh inovací digitálního archivu BOZP SAFE a jeho následný upgrade. Cílem analýzy bylo: 

• získat rámcový náhled do problematiky digitalizace archivů a knihoven,  

• definovat klíčové pojmy z oblasti digitalizace, online dostupnosti a digitálního uchování dat 
a dokumentů, 

https://www.vubp.cz/
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• získat věrohodné poznatky k využívání otevřeného přístupu k vědeckým informacím/ 
digitálním a digitalizovaným fondům, jeho trendům, možnostem a očekávaným přínosům – 
obecně i s ohledem na jejich aplikaci pro digitální archiv BOZP SAFE. 

Digitalizace archivů a knihoven  
Počáteční představa digitální knihovny vycházela z koncepce klasické knihovny a byla orientována 
především na digitalizaci existujících sbírek jako nástroje pro zlepšení klasických knihovních 
služeb, a to zejména v následujících oblastech [BARTOŠEK, 2004]: 

• vzdálený a nepřetržitý přístup k informacím, 
• efektivnější metody vyhledávání (např. plnotextové), 
• lepší využití fondu (souběžný přístup k jednomu a témuž dokumentu), 
• sdílení informací mezi různými knihovnami a 
• dokonalejší ochrana fondu (nahrazení zranitelných fyzických objektů digitálními). 

Záhy se však ukázalo, že potenciální možnosti digitálních knihoven jdou nad rámec možností 
klasických knihoven s fyzickými dokumenty a projevují se např. možnostmi neomezené globální 
integrace digitálních repozitářů v celosvětovém měřítku, novými formami a formáty informací, 
možností permanentní aktualizace informace uložené v digitální knihovně nebo zcela novými typy 
služeb (přeformátováváním dokumentů on-fly do různých formátů či dokonce jazykových verzí, 
vytvářením složených děl, vyjednáváním autorských a přístupových práv aj.). Přes tyto a další 
odlišnosti (provozně ani organizačně nemusí mít digitální a klasické knihovny vůbec nic 
společného) mají oba typy knihoven principiálně řadu shodných rysů: 

• systematicky budovanou sbírku datových objektů, 

• obsahovou analýzu datových objektů ve sbírkách a z ní vyplývající soubory metadatových 
struktur (katalogy, rejstříky, indexy, tezaury), 

• množinu služeb (přístupové metody, správa dat, akvizice, vyhodnocování, referenční 
služby, SDI), 

• tematické zaměření, 

• sledování kvality a 

• dlouhodobé uchovávání materiálu. 
Významnou a podstatnou vlastností digitálního obsahu je jeho: 

• snadné opakovatelné používání, 

• neomezené možnosti jeho dalšího zhodnocování, 

• automatické strojové zpracování, 

• poskytování v nejrůznějších formátech, včetně otevřených formátů. 
Otázka otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu 
Neodmyslitelnou součástí celosvětové vědecké komunikace se stává otevřený přístup 
k publikovaným vědeckým výsledkům. V poslední dekádě minulého století začala narůstat velká 
nespokojenost mezi knihovníky a mezinárodní odbornou komunitou s tím, jak funguje (podle 
mnohých spíše nefunguje) vědecká komunikace. Tato nespokojenost vyplynula z těchto tří okruhů 
problémů - cena předplatného u vědeckých časopisů (a cena dalších dokumentů potřebných pro 
vědeckou a výzkumnou práci), nedostatečná rychlost komunikace výsledků vědy a výzkumu (zejm. 
prostřednictvím tradičních časopisů) a dostupnost informací a potažmo dokumentů, které informace 
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potřebné pro vědce a výzkumníky nesou, s řadou nepříjemných efektů, jako jsou omezování 
rozsahu zapojení do výzkumu, snižování dopadu a šíře potenciálního využití získaných poznatků, 
prohlubování rozdílu mezi chudými a bohatými (těmi, kdo si nákup dokumentů mohou dovolit, a 
ostatními). Uvedené okruhy problémů (a ještě mnohé další) stály u vzniku hnutí za zásadní změnu 
způsobu vědecké komunikace – otevřeného přístupu (open access, OA) – které prosazuje, aby 
vědecká literatura byla v elektronické podobě volně dostupná komukoliv. Hnutí otevřeného přístupu 
se zasazuje o volnou dostupnost kvalitní vědecké literatury v elektronické podobě (gratis OA) a 
současně také její neomezené využití (libre OA). Benefitem, který za to získávají autoři, výzkumné 
instituce i celá společnost, je zvýšená viditelnost, využití a dopad výsledků výzkumu. 
V ČR se jako první k politice otevřeného přístupu přihlásila Akademie věd ČR a Grantová agentura 
ČR, které podepsaly Berlínskou deklaraci v roce 2008. V roce 2010 je jako první vysoká škola 
následovala Masarykova univerzita a od té doby se přidalo ještě několik málo dalších institucí – 
např. Asociace knihoven vysokých škol, UK, VUT. Poměrně úspěšné byly univerzity v otevírání 
přístupu k vysokoškolským kvalifikačním pracím – větší část škol dnes již standardně zveřejňuje 
diplomové a disertační práce volně na internetu. Podstatně jiná situace je u vědeckých publikací. 
Pomalu se sice rozšiřuje počet institucí, které zřídily a provozují svůj institucionální repozitář (MU, 
AV ČR, ZČU, VŠB-TUO, UTB, UPa, NUŠL-NTK aj.), avšak prakticky žádná instituce se ještě 
neodhodlala přistoupit k povinnému vkládání publikací. 
Státní politika otevřeného přístupu v ČR neexistuje. Prvním krokem k ní mělo být doporučení Rady 
pro výzkum, vývoj a inovace z února 2014 s názvem „Otevřený přístup (Open Access) 
k publikovaným výsledkům výzkumu financovaného z veřejných zdrojů v ČR“, které se obrací na 
vládní instituce, výzkumné organizace a poskytovatele podpory s výzvou podporovat otevřený 
přístup a připravit k tomu příslušné kroky a materiály. Jedním z těchto kroků měla být i příprava 
a přijetí národní strategie otevřeného přístupu v souladu s Doporučením Evropské komise. K tomu 
již ovšem nedošlo. Po letech nečinnosti se stihl alespoň ustanovit národní referenční bod pro oblast 
otevřeného přístupu (Technologické centrum AV ČR), který má být partnerem Evropské komise 
v otázkách přístupu k vědeckým informacím a který by měl na národní úrovni koordinovat opatření 
uvedená v Doporučení Evropské komise. 
Současnost otevřeného přístupu k vědeckým informacím 
Potřebu otevřeného přístupu k vědeckým informacím a informačním fondům vyvolal v poslední 
dekádě 20. století nárůst nespokojenosti mezinárodní odborné komunity (vědci, výzkumníci, 
knihovníci) s fungováním vědecké komunikace založené převážně na zveřejňování výsledků vědy 
a výzkumu v prestižních odborných a vědeckých časopisech. Především cena, rychlost 
a dostupnost časopisů byly třemi hlavními problémy, které iniciovaly hnutí za zásadní změnu 
způsobu vědecké komunikace, tj. hnutí otevřeného přístupu (též jen otevřený přístup), které 
prosazuje, aby vědecká literatura byla v elektronické podobě volně dostupná komukoliv. Zasazuje 
se současně o její neomezené využití (volný otevřený přístup) a o vytvoření principu otevřenosti 
jako základního pilíře vědy a vědecké komunikace ve 21. století. Benefitem volného otevřeného 
přístupu pro autory, výzkumné instituce i celou společnost je zvýšená viditelnost, využití a dopad 
výsledků výzkumu. 
Model otevřeného přístupu k vědeckým informacím coby přístupu umožňujícího komukoli dílo 
(elektronický vědecký a odborný dokument) číst a dále užívat (např. jej kopírovat nebo distribuovat) 
bez finančních a technických omezení tak představuje zásadní změnu filozofie přístupu 
k informacím. Otevřená data se stávají nejen nedílnou součástí vědy, výzkumu a v zásadě součástí 
většiny oblastí veřejného života, přičemž v řadě oblastí jsou jejich nezastupitelným hybatelem 
a katalyzátorem (pokud chce společnost v národním i mezinárodním rozměru účinně a efektivně 
rozhodovat, produkovat nové, běžné i výjimečné, prognózy, poznatky, díla, výrobky a služby, může 
tak činit pouze na základě dostupných, relevantních a kvalitních dat). 

https://www.vubp.cz/
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Otevřený přístup se zásadním způsobem dotýká právě sféry vědy a výzkumu [HNÁTKOVÁ, 2020]. 
Není pochyb o tom, že větší dostupnost vědeckých poznatků, jež jsou součástí vědeckého 
publikování, má značný potenciál zvýšit společenský i ekonomický dopad a umožňuje rychlejší 
zavádění inovací. Otevřený přístup k publikovaným vědeckým výsledkům se proto v dnešní době 
stává neodmyslitelnou součástí celosvětové vědecké komunikace. Moderní způsob, jak dělat vědu 
a výzkum a otevřít přístup k výsledkům i datům prostřednictvím nových digitálních technologií 
a nástrojů, které zároveň vedou k posílení vědecké spolupráce, je v kontextu otevřeného přístupu 
označován jako otevřená věda (Open Science). 
V souhrnu jsou za největší přínosy otevřené vědy považovány [Open Science, 2021]: 

• dostupnost výsledků vědy a výzkumu, které jsou zároveň znovu využitelné; 
• transparentnost, která je ve všech fázích vědeckého procesu obrovským přínosem pro 

vědeckou integritu; 
• reprodukovatelnost a s ní i podstatně rozsáhlejší a významnější vědecké výsledky; 
• spolupráce, která má potenciál se vícenásobně prohlubovat; 
• efektivnější a rychlejší šíření výsledků vědy a výzkumu, např. v zájmu urychlení inovačního 

cyklu nebo rychlejšího rozvoje spolupráce s průmyslem a napříč vědeckým světem; 
• zviditelnění vědců, výzkumníků a institucí a jejich odborného renomé. 

Digitální archivy a zdroje pro oblast BOZP 
Co se oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) týče, jsou v současné době k dispozici 
archivy dokumentů odborných organizací a institucí, do jejichž tematiky BOZP spadá. Jednotlivé 
instituce zveřejňují na svých webových stránkách plné texty odborných a vědeckých článků, 
případových studií, přehledových zpráv atd. Existuje také celá řada odborných periodik, která buď 
zcela, nebo alespoň částečně poskytují přístup k plným textům článků. Mezi ty nejvýraznější 
z pohledu vědecké komunity patří: 

• Mezinárodní organizace práce https://www.ilo.org/inform/online-information-
resources/databases/osh/lang--en/index.htm 

o Encyclopaedia of occupational safety and health https://www.iloencyclopaedia.org/, 
• Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci EU-

OSHA https://osha.europa.eu/cs/publications, 
• Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek 

EUROFOUND https://www.eurofound.europa.eu/cs/publications, 
o OSH Wiki https://oshwiki.eu/wiki/Main_Page, 

• Spolkový institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
(BAuA) https://www.baua.de/EN/Service/Publications/Publications_node.html, 

• The National Institute for Occupational Safety and Health 
(NIOSH) https://www.cdc.gov/niosh/pubs/default.html, 

• Národní knihovna ČR - Národní úložiště šedé literatury (NUŠL) ČR - centrální přístup 
k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu 
a vzdělávání; https://nusl.cz/. 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce se k myšlence otevřeného přístupu k vědeckým informacím 
také hlásí. Již 15 let vydává odborné recenzované periodiku Časopis výzkumu a aplikací 
v profesionální bezpečnosti (JOSRA), který vychází v online podobě a je dostupný všem uživatelům 
bez potřeby platit si předplatné. Na institucionálních stránkách VÚBP je uveden seznam aktuálně 

https://www.vubp.cz/
https://www.ilo.org/inform/online-information-resources/databases/osh/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/inform/online-information-resources/databases/osh/lang--en/index.htm
https://www.iloencyclopaedia.org/
https://osha.europa.eu/cs/publications
https://www.eurofound.europa.eu/cs/publications
https://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
https://www.baua.de/EN/Service/Publications/Publications_node.html
https://www.cdc.gov/niosh/pubs/default.html
https://nusl.cz/
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řešených a ukončených výzkumných projektů, u nichž jsou dostupné všechny výstupy v plném 
textu. Do aktivit spojených s otevřeným přístupem spadá také tvorba digitálního archivu BOZP 
SAFE, který výstupy z výzkumné činnosti VÚBP zpřístupňuje také v plnotextové podobě. 
 
A2 – analýza aktuálního stavu digitálního archivu BOZP SAFE; identifikace nedostatků 
a návrh zlepšení funkcionalit a grafických prvků, který se promítne ve výsledku typu O 
- upgrade digitálního archivu BOZP SAFE 
Cíl aktivity: analýza aktuálního stavu digitálního archivu BOZP SAFE a návrh jeho inovací 
Doba řešení: 3/2021-4/2021 

V prvotní fázi projektu jsme realizovali online dotazníkové šetření v prostředí Google Forms, jehož 
cílem bylo zjištění úrovně spokojenosti uživatelů digitálního archivu BOZP SAFE a jejich podnětů 
na případná vylepšení. Zajímaly nás názory interních (zaměstnanci VÚBP, MPSV) i externích 
uživatelů. Dotazník byl interním zaměstnancům distribuován e-mailem, veřejnost byla informována 
prostřednictvím oborového portálu BOZPinfo.cz, firemních sociálních sítí a webových stránek 
VÚBP. Dotazníkové šetření probíhalo v období od 26. 3. 2021 do 11. 4. 2021. Celkem se do 
dotazníkového šetření zapojilo 51 respondentů. Jednoduchý dotazník obsahoval celkem 16 otázek, 
rozdělených do tří skupin (identifikace uživatele, využívání archivu a uživatelské prostředí). 
Prioritně jsme zjišťovali spokojenost uživatelů s obsahem digitálního archivu BOZP SAFE. Další 
skupinu pak tvořily otázky, které se týkaly budoucího rozvoje archivu. Prostřednictvím 
identifikačních otázek jsme získali bližší představu o respondentovi (věk, interní/externí uživatel 
a profesní zařazení). Respondenti měli možnost odpovídat tak, že volili jednu nebo více variant 
možných/nabídnutých odpovědí, nebo mohli vložit vlastní text/odpověď. 
Výsledky ukázaly, že nejpočetnější skupinou našich respondentů byli externí uživatelé s odborností 
OZO a zároveň překvapivě uživatelé ve věkové kategorii nad 61 let. Nejvíce respondentů používá 
archiv méně než pět let, a to s frekvencí méně častou než třikrát týdně. 100 % respondentů 
přistupuje do archivu prostřednictvím PC nebo notebooku. Mezi nejpopulárnější typy dokumentů 
patří články a články k výzkumu, nejméně populární jsou knihy, právní předpisy EU a normy. Z 
přednastavených tematických dotazů jsou nejoblíbenější Nebezpečné látky a Průmysl 4.0. Na 
dotaz, zda uživatelé vědí o možnostech zasílání plných textů prostřednictvím naší oborové 
knihovny, odpovědělo 69 % respondentů kladně; z toho 24 % respondentů tuto možnost využívá. 
Co se uživatelského prostředí týče, tak téměř 60 % respondentů považuje prostředí za přehledné 
a intuitivní; 35 % respondentů se orientuje, ale nepovažuje ho za intuitivní. Pro zbylých 15 % 
respondentů je prostředí naprosto nepřehledné. 
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Graf č. 1: Identifikace uživatelů digitálního archivu BOZP SAFE 

 

 
Graf č. 2: Věkové složení uživatelů digitálního archivu BOZP SAFE 

 
Relevanci vyhledaných dokumentů hodnotili uživatelé takto: 

• často naleznou požadovaný dokument - 45 % respondentů; 
• dokumenty naleznou vždy a v plné šíři dotazu - 25 % respondentů; 
• dokumenty naleznou vždy, ale jen v částečném rozsahu - 22 % respondentů. 

 
Graf č. 3: Relevance vyhledaných dokumentů 
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Graf č. 4: Orientace v uživatelském prostředí digitálního archivu BOZP SAFE 

 
S obsahovou náplní archivu je plně spokojeno 40 % respondentů, ostatním vyhovuje částečně. 
37 % respondentů odpovědělo, že jim v archivu žádné tematické oblasti nechybí, ostatní se podělili 
o své tipy: 

• Zahraniční výzkum BOZP; 
• Environmentální bezpečnost; 
• BOZP a rizika ve službách; 
• Strojní zařízení, pracovní úrazy, skladování; 
• Kvalita (pracovního) života; 
• Kategorizace prací; 
• Zdravotní a hygienické oblasti; 
• Lidský činitel; 
• Výstupy mezinárodních projektů z ostatních členských států EU, dokumenty evropských 

výzkumných ústavů; 
• Certifikace výrobků OOPP v EU; 
• Příklady hodnocení prevence rizik; 
• Cizinci na staveništích; 
• Zemědělství; 
• Kontrolní postupy OIP, porušení předpisy, sankce; 
• Pracovní úrazy; 
• Práce ve výškách; 
• Technická zařízení; 
• Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami; 
• Tematické informace k projektům VÚBP; 
• Světové systémy BOZP. 

https://www.vubp.cz/
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Graf č. 5: Nejčastěji uživateli využívané tematické dotazy 

 
Kompletní analýza tohoto dotazníkového šetření je uvedena v příloze č. 2. 

Tento tematický výčet byl pro nás inspirací na rozšiřování obsahu archivu a přípravu 
přednastavených tematických dotazů, které jsou a budou uživateli k dispozici bez nutnosti 
vyhledávání. 
Závěrem lze říci, že z analýzy aktuálního stavu digitálního bylo třeba se zaměřit na: 

• intuitivnost a přehlednost prostředí; 
• tematické rozšiřování obsahu archivu tak, aby co nejvíce reflektoval tematické požadavky 

uživatelů; 
• efektivnější využívání obsahu archivu podpořené implementací sofistikovaných 

vyhledávacích nástrojů/funkcí; 
• podporu otevřeného přístupu k vědeckým informacím, poznatkům a výsledkům 

výzkumných projektů, které řeší nejen VÚBP, ale i další výzkumné instituce (Evropská 
nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek EUROFOUND, Výzkumný ústav 
práce a sociálních věcí a další), protože u toho druhu dokumentů lze zveřejňovat také plné 
texty; 

• vytvoření e-prostoru, v němž budou uživateli dostupné různé typy dokumentů k různým 
tematickým oblastem BOZP a prevence rizik; 

• integraci s dalšími relevantními zdroji informací (Encyklopedie BOZP). 
A3 – opravy, sjednocení a aktualizace klíčových slov a slovních spojení, která slouží jednak 
pro věcný (tematický) popis dokumentů, a také pro vyhledávání dokumentů uložených 
v digitálních archivu BOZP SAFE; aktivita důležitá i pro plánované propojení archivu 
s Encyklopedií BOZP 
Cíl aktivity: aktualizovaný seznam klíčových slov v digitálních archivu BOZP SAFE 
Doba řešení: 4/2021-12/2021 
Sjednocování klíčových slov a eliminace jejich duplicit byly aktivitami, které se prolínaly celým 
obdobím řešení projektu. V digitálním archivu BOZP SAFE je v současné době přes 7 tisíc 
klíčových slov. Většina jich byla exportována se záznamy z knihovnického systému Clavius, v němž 
je zpracovávána velká část metadatových záznamů, které jsou následně přístupné v digitálním 
archivu. Tato činnost byla velice důležitá i ve vztahu k propojení s terminologií v Encyklopedii BOZP. 

https://www.vubp.cz/
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Klíčová slova jsou používána pro věcný popis zpracovávaných dokumentů a pro vyhledávání 
dokumentů uložených v digitálních archivu. Jejich optimalizace byla pro zlepšení funkcionalit 
digitálního archivu stěžejní. 
 
A4 – realizace nových funkcionalit v podobě efektivnější a jednoduššího vyhledávání, 
vytvoření uživatelsky příjemnějšího prostředí 
Cíl aktivity: inovace uživatelského prostředí 
Doba řešení: 4/2021-10/2021 
V této fázi projektu byla zahájena specifikace činností a úprav v rámci upgradu BOZP SAFE. Řada 
podnětů pro nové funkcionality vyšla jak ze znalostí provozovatele o současném stavu archivu, tak 
z potřeb uživatelů, zjištěných při výše zmíněném dotazníkovém šetření. Podle těchto poznatků se 
projektové aktivity dotkly: 

• inovace systému klíčových slov a autorit (jmenný a institucionální seznam autorů 
dokumentů) – hromadná oprava duplicit a různých tvarů KS (jednotné vs. množné číslo, 
přirozený vs. invertovaný tvar); 

• provázání s Encyklopedií BOZP (dále EBOZP) – odkaz z KS na stránku s heslem 
v encyklopedii (dále EBOZP); byla vytvořena testovací databáze EBOZP a zřízení 
přístupových údajů pro budoucí propojení obou systémů, tato aktualizace probíhala 
1x týdně; 

• aktualizace stávající verze BOZP SAFE; 

• zefektivnění vyhledávacích funkcí – byl vytvořen našeptávač, který nabídne uživateli KS, 
která jsou v archivu použita; na základě 2 a více společných KS jsou uživateli nabídnuty 
obsahově podobných dokumentů; 

• vylepšení grafického rozhraní – dokumenty byly barevně rozděleny dle typu dokumentu; 
byla zvýrazněna některá metadata (popisné informace); uživatelé mají k dispozici náhled 
první strany dokumentu atd. 

 
A5 – příprava a zpracování odborného recenzovaného článku k problematice digitálních 
archivů a knihoven, analýza jejich možností a aplikace na digitálních archiv BOZP SAFE 
Cíl aktivity: zpracování odborného recenzovaného článku k dané problematice a následné 
publikování v odborném časopise JOSRA 
Doba řešení: 10/2021-12/2021 
Prvním výstupem projektu byl odborný recenzovaný článek. Východiskem byla jak rešerše 
o problematice digitalizace archivů a knihoven a otevřeného přístupu k vědeckým informacím, tak 
analýza aktuálního stavu digitálního archivu BOZP SAFE. Článek byl vydán v odborném 
recenzovaném periodiku Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA) 
v prosinci roku 2021.  
Obsah článku: 

1. Rámcový náhled do problematiky digitalizace archivů a knihoven 
2. Klíčové pojmy z oblasti digitalizace, online dostupnosti a digitálního uchování dat 

a dokumentů 
3. Otevřený přístup k vědeckým informacím/digitálním a digitalizovaným fondům 

https://www.vubp.cz/
https://www.bozpinfo.cz/josra/digitalni-knihovny-archivy-jejich-moznosti-vyuziti-prinosy-pro-oblast-bozp
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3.1 Současnost otevřeného přístupu k vědeckým informacím 
3.2 Open agenda v bližším i vzdálenějším časovém horizontu 
3.3 Otevřený přístup k digitálním a digitalizovaným fondům v České republice 

4. Možnosti, využití a přínosy digitálních knihoven a archivů pro oblast BOZP 
4.1 Trendy v oblasti digitálních knihoven a archivů 
4.2 BOZP SAFE - digitální archiv BOZP 

5. Závěr 
 

3.2 Rok 2022 – shrnutí aktivit 

Řešení v roce 2022 bylo rozděleno opět do šesti etap. I v tomto roce pokračovaly činnosti věnující 
se čištění a editaci klíčových slov. Dále probíhaly vývojové práce, týkající se vylepšení 
uživatelského prostředí a funkcionalit archivu. Nezbytnou činností z pohledu efektivního 
vyhledávání byl převod příloh ve formátu word na formát pdf.  
Další etapy projektu byly zaměřeny na grafické rozhraní digitálního archivu, jejímž cílem bylo 
vytvoření prostředí, které odpovídá současným trendům. Zásadní etapou bylo propojení s dalším 
systémem, jejímž tvůrcem je VÚBP, a to Encyklopedií BOZP. 
Závěrečná etapa roku 2022 byla věnována tvorbě uživatelských a administrátorských příruček 
a zpracování souhrnné výzkumné zprávy s přílohami. 
 

3.2.1 Popis jednotlivých etap 

A7 – opravy, sjednocení a aktualizace klíčových slov a slovních spojení 
Cíl aktivity: aktualizovaný seznam klíčových slov v digitálních archivu BOZP SAFE 
Doba řešení: 1/2022-10/2022 

Sjednocování klíčových slov a eliminace jejich duplicit byly aktivitami, které se prolínaly celým 
obdobím řešení projektu. V digitálním archivu BOZP SAFE je v současné době přes 7 tisíc 
klíčových slov. Většina jich byla exportována se záznamy z knihovnického systému Clavius, v němž 
je zpracovávána velká část metadatových záznamů, které jsou následně přístupné v digitálním 
archivu. Tato činnost byla velice důležitá i ve vztahu k propojení s terminologií v Encyklopedii BOZP. 
 
A8 – realizace nových funkcionalit v podobě efektivnější a jednoduššího vyhledávání, 
vytvoření uživatelsky příjemnějšího prostředí 
Cíl aktivity: inovace uživatelského prostředí 
Doba řešení: 1/2022-10/2022 

V druhém roce řešení projektu byly dotaženy všechny změny týkající se zlepšení funkcionalit 
digitálního archivu. V digitálním archivu BOZP SAFE byly realizovány tyto inovativní změny: 

• fulltextové vyhledávání – pracuje jak nad plnými texty dokumentů, tak nad všemi 
metadaty, která daný dokument popisují; 

https://www.vubp.cz/
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• vyhledávací formuláře a formuláře pro editory doplněny o tzv. našeptávač klíčových slov, 
který uživateli nabídne hesla/slovní spojení, která jsou použita pro popis dokumentu, a 
usnadní mu tak najít správnou podobu; 

• rozšíření číselníků pro tvorbu dokumentů (např. typ projektu, druh výsledku, seznam 
periodik); 

• náhled dokumentu – uživateli je nyní k dispozici náhled první strany dokumentu s možností 
listování v dokumentu (obr. č. 1); 

• nabídka příbuzných dokumentů – uživateli jsou nabídnuty tematický podobné dokumenty, 
jejichž věcný popis obsahuje 2 a více shodných klíčových slov (obr. č. 2); 

• úpravy formulářů pro editaci jednotlivých typů dokumentů; 
• propojení s Encyklopedií BOZP – u klíčového slova, které má svůj ekvivalent v EBOZP je 

automaticky vygenerována URL adresa s odkazem na definici hesla v EBOZP a dále je u 
takovéhoto klíčového slova pole pro zkrácený popis definice (obr. č. 3). 

 

•  
Obr. 1: Ukázka náhledu dokumentu 

 

https://www.vubp.cz/
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Obr. 2: Ukázka nabídky příbuzných dokumentů 

 
A9 – grafické rozhraní digitálního archivu BOZP 
Cíl aktivity: grafická úprava uživatelského prostředí dle standardů 

Doba řešení: 7/2022-9/2022 

Vedle zlepšování a optimalizace vyhledávacích možností archivu byla část prací zaměřena také na 
design a úpravu dosavadního uživatelského rozhraní. V rámci těchto činností byly realizovány tyto 
grafické úpravy: 

• úprava hlavní stránky – oddělení polí pro vyhledávání, novinky a tematické dotazy 
a přidání kontaktu na oborovou knihovnu VÚBP; 

• úprava levého menu – vyhledávání dle jednotlivých typů dokumentů a jejich grafické 
odlišení; 

• ikony pro jednotlivé tematické dotazy; 
 

 
 

• barevně odlišené ikony pro jednotlivé typy dokumentů; 

 

https://www.vubp.cz/
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• novinky - defaultní nastavení sloupců na pole na autor, název a typ dokumentu s výpisem 
max. 10 nejnovějších dokumentů a možností dalšího stránkování. 

 
A10 – propojení digitálního archivu BOZP SAFE s Encyklopedií BOZP 
Cíl aktivity: propojení Encyklopedie BOZP s digitálním archivem BOZP SAFE 

Doba řešení: 2/2022-9/2022 
Tato aktivita byla jednou z klíčových. Propojení s EBOZP uživateli nabídne další zdroj informací 
a poskytne mu možnost rozšířit své znalosti v oblasti BOZP. 
EBOZP je internetovou encyklopedií, která slouží jako nástroj pro orientaci v  terminologii oboru 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci a souvisejících oblastech. Zároveň slouží také jako 
překladový slovník. Encyklopedie BOZP je užitečným nástrojem pro organizace, odborníky 
a studenty, kteří se problematikou BOZP zabývají nebo se do jejich činnosti tato oblast prolíná. 
Rozsáhlý obsah oboru BOZP je rozčleněn do 8 tematických skupin, tzv. portálů (Lidé; Stroje, 
technická zařízení a nářadí; Materiály, látky, energie; Pracovní a životní prostředí; Management 
ařízení BOZP; Sociální aspekty, společnost; Hygiena práce; Mimořádné události a nežádoucí 
situace). Tuto tematickou strukturu doplňují 4 obecné kategorie Zkratky, veličiny a jednotky; 
Osobnosti; Instituce a organizace a Obory, specializace a standardy. 
Každé encyklopedické heslo, v podobě článku, má následující strukturu: 

• výklad pojmu, příp. ilustrativní obrázky, 

• jazykové ekvivalenty (angličtina, němčina, francouzština), 

• kategorizace pojmů (heslo lze zařadit do více kategorií), 

• kontext pojmu - definování hierarchických vazeb (nadřazené termíny, podřazené termíny), 
asociovaných vazeb (příbuzné a myšlenkově blízké pojmy) a vztah ekvivalence (synonymní  
a homonymní výrazy) a 

• provázání s externími zdroji informací (knihovní katalogy, SAFE - digitální archiv BOZP, 
vyhledávač Google, národní i světová verze Wikipedie atp.). 

Klíčová slova v digitálním archivu jsou ve výpisu dokumentu interaktivní. Po jejich rozkliknutí se 
uživateli otevře seznam všech dokumentů, které toto klíčové slovo obsahují. Zároveň zde uživatel 
může nalézt zkrácený výklad klíčového slova podle EBOZP a odkaz na plné znění daného hesla. 
Odkazy na odpovídající definici z EBOZP jsou generovány automaticky. Pole Definice v EBOZP je 
třeba ručně doplňovat o příslušný text z EBOZP. 
 

https://www.vubp.cz/
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Obr. 3: Ukázka integrace s EBOZP 

 
A11 – tvorba uživatelských příruček pro na uživatele Digitálního archivu BOZP SAFE a pro 
tvůrce jeho obsahu 
Cíl aktivity: uživatelské příručky 

Doba řešení: 9/2022-12/2022 
Spolu s upgradem systému vznikly samozřejmě také uživatelské příručky, které provádí uživatele 
celým systémem a naučí ho s ním pracovat a plně využívat veškeré funkce. V rámci projektu byly 
vytvořeny dvě příručky: 

• Příručka pro tvůrce obsahu Digitálního archivu BOZP SAFE a 
• Uživatelská příručka Digitálního archivu BOZP SAFE 

Příručka pro tvůrce obsahu Digitálního archivu BOZP SAFE 
Uživatelská příručka pro tvůrce obsahu Digitálního archivu BOZP SAFE představuje manuál, který 
poskytuje detailní popis činností, které jsou potřebné při správě aplikace a zpracování jednotlivých 
typů dokumentů tvořící obsah archivu. Úvod je věnován přihlášení do systému a vyhledávání již 
vložených dokumentů v případě nutnosti úprav. Dále navazuje část věnovaná vkládání nových 
dokumentů a závěr je zaměřen na správu aplikace. Správa aplikace slouží k vytváření a editaci 
číselníků a robota pro změny klíčových slov. 
Číselníky jsou seznamy jednoznačných položek pro pole, která se opakují (např. autoři, názvy 
zdrojů, druhy výsledků, typy projektů atd.). Tyto seznamy se při vkládání nového dokumentu tvůrci 
obsahu po rozkliknutí nabídky otevřou. 

https://www.vubp.cz/
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Robot pro změnu klíčových slov usnadňuje správu a údržbu položek klíčových slov. Klíčová slova 
jsou buď použita z číselníku klíčových slov, nebo importována se záznamy z knihovnického 
systému, anebo nově vytvářena přímo se vznikem nového dokumentu. 
Uživatelská příručka digitálního archivu BOZP 
Uživatelská příručka digitálního archivu BOZP SAFE je návodem, který uživatele provádí celým 
systémem a usnadňuje mu jeho využívání archivu. V úvodu jsou uvedeny možnosti přihlášení do 
systému. Další část popisuje uživatelské rozhraní. Hlavní stránka digitálního archivu BOZP SAFE 
je rozdělena do několika částí. Po levé straně najdete box pro vyhledávání jednotlivých typů 
dokumentů: časopisy, články, interní dokumenty, knihy, právní předpisy, právní předpisy EU, 
výzkumné zprávy a výzkumné výstupy VÚBP. Dále je zde možnost vyhledávat nad všemi 
dokumenty VÚBP a mezi klíčovými slovy. Každý typ dokumentu má svůj specifický formulář pro 
zadávání dotazu (viz kapitolu Vyhledávání). Dále na levé straně najdete box s tematickými dotazy, 
které shromažďují všechny typy dokumentů, které se vztahují k danému tématu. Tato témata jsou 
rozšiřována dle požadavků zaměstnanců VÚBP či jejich aktuálnosti. Uprostřed hlavní stránky 
najdete řádek pro zadání fulltextového dotazu, nabídku dokumentů, které byly přidány v posledních 
14 dnech a již zmiňované tematické dotazy. Vpravo pak najdete vysouvací záložky se seznamem 
oblíbených objektů (Oblíbené), se seznamem prohlédnutých objektů (Historie) a se seznamem 
pracovních verzí (Pracovní verze). V horní liště najdete jméno uživatele a tlačítko pro odhlášení. A 
pod nimi tlačítka pro přístup do Mého výběru a tlačítko pro maximalizaci a minimalizaci pracovní 
plochy a nápovědu. 
Obě příručky jsou doplněny printscreeny stránek a slovníčky pojmů. 
 
A12 – příprava a zpracování souhrnné výzkumné zprávy s přílohami a finalizace výstupů 
projektu 
Cíl aktivity: zpracování závěrečné zprávy s přílohami, finální výstupy typu O (upgrade digitálního 
archivu BOZP SAFE a uživatelské příručky) 
Doba řešení: 12/2022-12/2022 
V závěru projektu byla vytvořena tato souhrnná výzkumná zpráva. Ta seznamuje s průběhem 
řešení projektu. Je zde uveden cíl projektu, použité metody, složení řešitelského týmu 
a harmonogram činností (jednotlivé etapy projektu). U každé etapy je uveden cíl a doba řešení 
a jsou podrobně popsány realizované činnosti. 
 

4 Popis dosažených výsledků 
4.1.1 Digitální archiv BOZP SAFE (výsledek typu O) 

https://SAFE.vubp.cz 
Digitální archiv BOZP SAFE je průběžně budovaným úložištěm monografií, periodik, časopiseckých 
článků, norem, právních předpisů ČR a EU, výzkumných zpráv, studentských prací a  dalších 
dokumentů soustředěných v oborové knihovně BOZP. Koncovým uživatelům z okruhu odborné i 
laické veřejnosti nabízí metadatové záznamy o jmenovaných dokumentech.  
Plné texty dokumentů najdete u českých i evropských právních předpisů a článků k výzkumu. Pokud 
má uživatel zájem o plné texty ostatních dokumentů, lze kontaktovat oborovou knihovnu VÚBP 
prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp.cz. Přístup do digitálního archivu je možný z 

https://www.vubp.cz/
https://safe.vubp.cz/
mailto:knihovna@vubp-praha.cz
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portálu BOZPinfo, ze Znalostního systému prevence rizik v BOZP a  institucionálních stránek 
VÚBP. 
 

4.1.2 Příručka pro tvůrce obsahu Digitálního archivu BOZP SAFE (výsledek typu O) 

https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/05-S4-2021-VUBP/O-SAFE-prirucka-tvurce-
obsahu.pdf 
Uživatelská příručka pro tvůrce obsahu Digitálního archivu BOZP SAFE představuje manuál, který 
poskytuje základní informace a detailní popis činností, které jsou potřebné při správě aplikace a 
zpracování jednotlivých typů dokumentů, které tvoří obsah archivu. Úvod je věnován přihlášení do 
systému a vyhledávání, dále samotnému vkládání nových dokumentů a závěr je zaměřen na správu 
aplikace. Správa aplikace slouží k vytváření a editaci číselníků a robota pro změny klíčových slov. 
Uživatelská příručka je ke každé aktivitě doplněna o printscreeny stránek a slovníček pojmů. 
 

4.1.3 Uživatelská příručka digitálního archivu BOZP SAFE (výsledek typu O) 

https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/05-S4-2021-VUBP/O-SAFE-uzivatelska-
prirucka.pdf 
Uživatelská příručka digitálního archivu BOZP SAFE je návodem, který uživatele provádí celým 
systémem a usnadňuje mu jeho využívání. V úvodu jsou uvedeny možnosti přihlášení do systému, 
další část pak popisuje uživatelské rozhraní. Hlavní stránka digitálního archivu BOZP SAFE je 
rozdělena do několika částí - vyhledávání jednotlivých typů dokumentů či vyhledávání nad všemi 
dokumenty VÚBP a mezi klíčovými slovy. Dále je zde část s tematickými dotazy, které shromažďují 
všechny typy dokumentů, které se vztahují k danému tématu. Tato nabídka je rozšiřována dle 
aktuálních témat. Uprostřed hlavní stránky je řádek pro zadání fulltextového dotazu, nabídku 
dokumentů, které byly přidány v posledních 14 dnech a již zmiňované tematické dotazy. Dále jsou 
uživateli k dispozici vysouvací záložky se seznamem oblíbených objektů a se seznamem 
prohlédnutých objektů. Uživatelská příručka je ke každé aktivitě doplněna o printscreeny stránek 
a slovníček pojmů. 
 

4.1.4 Digitální knihovny a archivy a jejich možnosti, využití a přínosy pro oblast 
BOZP (výsledek typu Jost 

https://www.bozpinfo.cz/josra/digitalni-knihovny-archivy-jejich-moznosti-vyuziti-prinosy-
pro-oblast-bozp  
Článek se věnuje možnostem využití a přínosům digitálních knihoven a archivů pro oblast 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). V úvodu poskytuje rámcový vhled do problematiky 
a významu digitalizace archivů a knihoven a seznamuje se základní terminologií. V rámci 
výzkumného úkolu řešeného z institucionální podpory Zefektivnění vyhledávání v digitálním archivu 
BOZP SAFE a propojení s Encyklopedií BOZP řešíme zkvalitnění přístupu k vědeckým a odborným 
informacím z oblasti prevence rizik, proto je část článku věnována otevřenému přístupu k vědeckým 
informacím a digitálním a digitalizovaným fondům (současné a budoucí trendy, situace v České 
republice). Závěrečná část je pak zaměřena na možnosti využití a přínosy digitálních knihoven a 
archivů pro oblast BOZP, představuje současné trendy v oblasti digitálních archivů a seznamuje s 
digitálních archivem BOZP SAFE, který je hlavním výstupem zmiňovaného výzkumného projektu. 

https://www.vubp.cz/
https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/05-S4-2021-VUBP/O-SAFE-prirucka-tvurce-obsahu.pdf
https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/05-S4-2021-VUBP/O-SAFE-prirucka-tvurce-obsahu.pdf
https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/05-S4-2021-VUBP/O-SAFE-uzivatelska-prirucka.pdf
https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/05-S4-2021-VUBP/O-SAFE-uzivatelska-prirucka.pdf
https://www.bozpinfo.cz/josra/digitalni-knihovny-archivy-jejich-moznosti-vyuziti-prinosy-pro-oblast-bozp
https://www.bozpinfo.cz/josra/digitalni-knihovny-archivy-jejich-moznosti-vyuziti-prinosy-pro-oblast-bozp
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• Klíčová slova: digitální knihovny, digitální archivy, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 
BOZP, vědecké informace, otevřený přístup, výzkumné projekty, Výzkumný ústav 
bezpečnosti práce (VÚBP) 

4.1.5 Informační zdroje pro oblast BOZP (výsledek typu O) 

https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/05-S4-2021-VUBP/O-Informacni-zdroje-pro-oblast-
BOZP.pdf 
Jedná se o příspěvek do recenzovaného sborníku z 35. ročníku mezinárodní vědecké konference 
Aktuálne otázky bezpečnosti práce, která se konala od 9. do 11. listopadu na Slovensku. Cílem 
příspěvku je představit informační zdroje pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a souvisejících oblastí, které vytváří a provozuje Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Většina 
z uvedených systémů vznikla v rámci výzkumné činnosti a následně se rozvíjela a inovovala podle 
aktuálních trendů v oblasti ICT a potřeb uživatelů. 

• Klíčová slova: informační zdroje, informační systémy, znalostní systémy, bezpečnost 
a ochrana zdraví při práci, Výzkumný ústav bezpečnosti práce 

 

4.1.6 Digitální archiv BOZP SAFE – Policy Brief VÚBP (výsledek typu O) 

https://vubp.cz/soubory/vyzkum/policy-briefs/pb-7-2022-digitalni-archiv-bozp-safe.pdf  
Policy Brief krátce shrnuje informace o inovativních změnách a funkcionalitách, které byly v rámci 
projektu Zefektivnění vyhledávání v digitálním archivu BOZP SAFE a propojení s Encyklopedií 
BOZP v digitálním archivu BOZP SAFE realizovány. Představuje cíl projektu a jsou zde 
představeny změny, které uživateli usnadní práci s archivem (seznam funkcionalit a změny 
v grafickém a uživatelském rozhraní). 
 

4.1.7 Souhrnná výzkumná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za 
období 2021-2022 (výsledek typu Vsouhrn) 

https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/05-S4-2021-VUBP/Vsouhrn-Souhrnna-vyzkumna-
zprava-o-postupu-praci-a-dosazenych-vysledcich-za-obdobi-2021-2022.pdf 
Souhrnná výzkumná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za období 2021-2022 
(Vsouhrn) popisuje průběh řešení projektu, seznamuje s cílem, složením řešitelského týmu, 
použitými metodami a harmonogramem prací (jednotlivé etapy). U každé etapy je uveden cíl a doba 
řešení a jsou podrobně popsány realizované činnosti. V závěru zprávy jsou shrnuty všechny 
dosaženy výsledky se stručným popisem a linkem na plný text. 
 

https://www.vubp.cz/
https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/05-S4-2021-VUBP/O-Informacni-zdroje-pro-oblast-BOZP.pdf
https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/05-S4-2021-VUBP/O-Informacni-zdroje-pro-oblast-BOZP.pdf
https://vubp.cz/soubory/vyzkum/policy-briefs/pb-7-2022-digitalni-archiv-bozp-safe.pdf
https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/05-S4-2021-VUBP/Vsouhrn-Souhrnna-vyzkumna-zprava-o-postupu-praci-a-dosazenych-vysledcich-za-obdobi-2021-2022.pdf
https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/05-S4-2021-VUBP/Vsouhrn-Souhrnna-vyzkumna-zprava-o-postupu-praci-a-dosazenych-vysledcich-za-obdobi-2021-2022.pdf
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5 Závěr 
Základním posláním digitálních archivů je uchovat a zpřístupnit informace pro současné a budoucí 
generace. Specializované fondy, jako je v tomto článku prezentovaný archiv BOZP SAFE, jsou 
cenným zdrojem odborných dokumentů, které se k dané tématice snaží vytvořit rozsáhlou 
informační základnu, která v ČR zatím v takové šíři neexistuje. 
Tvorba digitálního archivu je úzce spjata s činností knihovny VÚBP. Ta je odbornou knihovnou, 
která se od svého vzniku specializovala na oblast BOZP. K této prioritně sledované oblasti se 
postupem času připojily i další oblasti příbuzné nebo související s BOZP, jako např. ergonomie, 
kultura práce, kultura bezpečnosti, kvalita života, požární ochrana, prevence závažných havárií aj., 
nebo ty, které přinesly změny na úseku inspekce práce (např. pracovněprávní vztahy, pracovní 
podmínky, agenturní zaměstnávání apod.). Díky rozsáhlému fondu knihovny je možné námi 
budovaný archiv stále rozvíjet, zpřístupňovat soudobé i historické dokumenty a budovat komplexní 
digitální fond pro oblast BOZP. 
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7 Přílohy 
Příloha č. 1 - Rešerše 
Příloha č. 2 - Analýza dotazníkového šetření na téma využívání digitálního archivu BOZP SAFE 
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https://www.bozpinfo.cz/josra/digitalni-knihovny-archivy-jejich-moznosti-vyuziti-prinosy-pro-oblast-bozp
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INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA - MPSV 
na realizaci výzkumného záměru VÚBP, v. v. i. 

„Zefektivnění vyhledávání v digitálním archivu BOZP SAFE 
a propojení s Encyklopedií BOZP“ 

 

SOUHRNNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA o postupu 
prací a dosažených výsledcích za období 2021-

2022 (Vsouhrn) 
Příloha č. 1 – Rešerše 

 

Název výzkumného projektu: 

Zefektivnění vyhledávání v digitálním archivu BOZP 
SAFE a propojení s Encyklopedií BOZP 

Číslo / interní číslo VÚBP: 

05-S4-2021-VUBP 9051 

Vedoucí řešitel: 

Mgr. Jiřina Ulmanová, DiS. 

Období (rok / měsíce): 

Leden 2021 – prosinec 2022 

Odborný garant: 

Ing. Jaroslav Hlavín 

Rešerše pro potřebu výzkumného úkolu institucionální podpory č. 05-S4-2021-VUBP „Zefektivnění 
vyhledávání v digitálním archivu BOZP SAFE a propojení s Encyklopedií BOZP“. Cílem 

https://www.vubp.cz/
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rešerše je monitoring relevantních zdrojů k problematice digitálních archivů a knihoven (aktuální 
stav vědění, vývoj v této oblasti, trendy, inovace, webový design a služby). 
Časové omezení: 2000 - 2021 
Jazykové omezení: ČJ, AJ 

 

Obsah 

• Zdroje dostupné ve VÚBP, v. v. i. 

• Dokumenty volně dostupné na Internetu – české 

• Dokumenty volně dostupné na Internetu – zahraniční 

• Dokumenty bez přístupu k plnému textu 
 

Zdroje dostupné ve VÚBP, v. v. i. 

Europeana: další postup: sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. EUR-Lex [online]. KOM (2009) 440, 
28. 8. 2009 [cit. 2021-05-21]. 11 s. Dostupný z: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0440&from=CS.  
Europeana – evropská online knihovna, muzeum a archiv – byla otevřena v listopadu 2008 jako 
součást iniciativy Komise „digitální knihovny“ s cílem zpřístupnit všem evropské kulturní a vědecké 
dědictví prostřednictvím internetu. Tento dokument se zabývá další fází rozvoje Europeany a jejího 
budoucího zaměření. Předkládá hlavní úkoly budoucích let týkající se 1) rozšiřování obsahu 
Europeany o veřejné i autorským právem chráněné materiály nejvyšší kvality, které mají pro 
uživatele největší význam, a 2) udržitelného modelu financování a řízení. Cílem je zajistit, aby 
Europeana a potřebná politická opatření pro digitalizaci, dostupnost online a digitální uchování 
trvale zviditelnily evropskou kulturu na internetu a přeměnily naše společné i rozmanité dědictví v 
nedílnou součást budoucí evropské informační infrastruktury. 

• dědictví kulturní - kultura - internet - digitalizace - online - knihovny digitální – Evropa 

FREEMAN, Raymond; WILLEY, Ronald J. Process safety manuscript archives available to 
the practitioner. Process Safety Progress. 2021, roč. 40, č. 1, 12 s. 
Od roku 1967 sponzoruje Americký institut chemických inženýrů (AIChE) řadu bezpečnostních 
sympozií. Cílem těchto sympozií je snížit frekvenci a závažnost nehod v chemickém průmyslu (CPI). 
Byla zřízena divize bezpečnosti a ochrany zdraví při práci AIChE, která má sloužit jako centrální 
uzel pro sběr a šíření informací o procesní bezpečnosti. Byly shromážděny rukopisy ze symposií a 
archivovány do databáze přístupné na internetu prostřednictvím Akademie AIChE. Technické 
dokumenty prezentované na těchto sympoziích pokrývají širokou škálu témat, jako je požární 
ochrana, snižování rizik, analýza výbuchů, postupy údržby zařízení, řízení bezpečnosti procesů a 
mnoho dalších témat. Celkem bylo naskenováno 2524 příspěvků a uspořádáno do formy, kterou 
lze použít k vyhledání informací o různých tématech. Tento dokument popisuje organizaci archivů 
a představuje příklad toho, jak lze archivy použít k vyhledání informací. 

• bezpečnost procesní - konference - sympozia - sborníky - archivy - zdroje informační 

https://www.vubp.cz/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0440&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0440&from=CS
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GARBER, Sharon ...[et al.]. Safety and health information: improving online access and 
delivery. Professional Safety. 2014, roč. 59, č. 5, s. 59-65. 
Elektronická knihovna stavební bezpečnosti a ochrany zdraví při práci poskytuje více než 
2000 zdrojů, které pomáhají zúčastněným stranám ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví ve 
stavebnictví. Pro minimalizaci času při vyhledávání byly webové stránky přepracovány 
a restrukturalizovány dle priorit zúčastněných stran. Údaje shromážděné před a po revizi ukazují, 
že provedené změny vedly k rychlejšímu a efektivnějšímu načítání dat. 

• BOZP - informace - knihovny digitální - informovanost - stavebnictví 

PAPY, Fabrice. Digital libraries. London: ISTE, 2008. 303 s. ISBN 978-1-84821-042-4. 
Kniha přináší širokou škálu pohledů na rychle se rozvíjející oblast digitálních knihoven, zahrnuje jak 
příležitosti, tak výzvy, které tato inovativní technologie připravila uživatelům a poskytovatelům. 
Jednotlivé kapitoly se zaměřují na měnící se roli knihovníka ve světě digitálních knihoven nejen 
v současnosti, ale i do budoucna, dále na uživatele digitálních knihoven, včetně změn využívání 
knihoven, které digitalizace a digitální éra knihoven způsobila z demografického hlediska. 
Pozornost je zaměřena také na možnosti a výzvy směrem k vydavatelům, spolu s vlivem na 
knihovní katalogy a klasifikační strukturu dokumentů, a v neposlední řadě na výhody a nevýhody 
digitálních informačních systémů. Několik kapitol představuje případové studie zkušeností uživatelů 
i poskytovatelů digitálních knihoven, což čtenáři poskytuje reálné scénáře jako doplněk teoretickým 
částem. 

• knihovny digitální - knihovnictví - digitalizace - katalogy - přístupy - zdroje informační 

• 34278 C 17 810 

SAK, Petr …[et al.]. Člověk a vzdělání v informační společnosti: vzdělávání a život 
v komputerizovaném světě. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. 290 s. ISBN 978-80-7367-230-0. 
Autoři knihy vycházejí z opakovaných výzkumů implementace informačních a komunikačních 
technologií do společnosti a z aktuálních výzkumů využívání elektronických médií, počítače 
a internetu ve vzdělávání. Mapují nejen vývoj informační společnosti, ale také naznačují, kam by 
se měla zaměřit pozornost pedagogů a výchovných pracovníků, kteří se zabývají využitím nových 
informačních technologií při výuce a ve vzdělávání. Kniha je příspěvkem k oboru mediální 
pedagogika, který patří v informační a "učící se" společnosti k nejdůležitějším odvětvím moderní 
pedagogiky. Ocení ji učitelé všech stupňů škol, pracovníci v oblasti celoživotního vzdělávání, 
studenti informatiky, společensko-vědních disciplín a pedagogických fakult, pracovníci v oblasti 
knihovnictví a každý, kdo se zajímá o proměny společnosti pod vlivem nových informačních 
a komunikačních technologií. 

• technologie informační - technologie komunikační - společnost informační - vzdělávání - 
gramotnost - média - učení se - knihovny - digitalizace 

• 34879 C 18191 

 

Dokumenty volně dostupné na Internetu – české 

BÁRTA, Stanislav …[et al.]. Digitální archivnictví [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2019 
[cit. 2021-06-01]. Dostupný 
z: https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1407/3886/1725-1/0#preview. 
Monografie přináší texty, které shrnují problematiku digitálního archivnictví v českém prostředí. 
Jednotlivé kapitoly sledují životní cyklus digitálního dokumentu od jeho vzniku, přes výběr, evidenci, 

https://www.vubp.cz/
https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1407/3886/1725-1/0#preview
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trvalé uložení, zpracování až po zpřístupnění badatelům. První kapitola se věnuje problematice 
standardů a norem a jejich praktického užití v elektronické spisové službě. Následuje popis projektu 
Národního digitálního archivu a Archivního portálu včetně problematiky výběru elektronických 
archiválií, validace a dlouhodobého uchování dat. V další kapitole jsou popsány vybrané základní 
nástroje pro elektronickou evidenci archiválií a jejich zpracování. Závěrečná kapitola se věnuje 
digitalizaci archivních dokumentů a jejich zpřístupňování na archivních portálech. Text je doplněn 
slovníčkem vybraných pojmů z oblasti digitálního archivnictví.  
BARTOŠEK. Miroslav; BRANDEJS, M.; ČERNÁ, I. Otevřený přístup k vědeckým informacím 
na Masarykově univerzitě. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 2011, roč. XXI, č. 5, s. 1-4 [cit. 2021-
06-01]. Dostupný z: http://ics.muni.cz/zpravodaj/articles/673.html. ISSN 1212-0901. 
Otevřený přístup k vědeckým informacím znamená bezplatný, okamžitý, svobodný a trvalý on-line 
přístup k plným textům kvalitních vědeckých publikací - především recenzovaných článků 
v odborných a vědeckých časopisech a sbornících konferencí. K dosažení tohoto ideálu existují 
dvě vzájemně se doplňující cesty: (a) zlatá cesta (gold OA), kdy otevřený přístup poskytují 
vydavatelé vědecké literatury prostřednictvím volně dostupných časopisů (náklady na recenzní 
řízení, publikování, zpřístupnění a archivaci hradí buď autoři v podobě poplatku za publikování, 
nebo některá třetí strana, nikoliv však čtenáři); (b) zelená cesta (green OA), kdy otevřený přístup 
poskytují samotní autoři, nejčastěji prostřednictvím institucionálních nebo oborových repozitářů, do 
kterých vkládají svá díla a zpřístupňují je tak světu. Podrobnější informace k problematice Open 
Access a jeho metodách jsou uvedeny v článku, nebudeme je zde tedy opakovat. 
BARTOŠEK. Miroslav. Open access: otevřený přístup k vědeckým informacím: úvod do 
problematiky. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 2009, roč. XXI, č. 2, s. 1-7. Dostupný 
z: http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/628.html. ISSN 1212-0901. 
Stále větší množství akademických a vědecko-výzkumných institucí po celém světě zveřejňuje 
intelektuální produkci svých členů v režimu otevřeného přístupu (Open Access - OA), čili volně 
a bezplatně komukoliv na internetu. Důvody pro to jsou různé. Na jedné straně stojí pohnutky 
odvolávající se na sociálně zodpovědné chování institucí. Slušná akademická instituce usiluje o to, 
aby plody ducha jejích členů byly dostupné v co nejširší možné míře a bez zbytečných bariér 
každému zájemci; notabene jde-li o instituci placenou z veřejných prostředků. Dalším z hnacích 
motorů je snaha podpořit úsilí o nápravu současného nevyhovujícího modelu vědecké komunikace 
trpícího řadou neduhů. Mezi ty nejpalčivější, ne však jediné, patří dlouhé lhůty při publikování 
v prestižních tištěných časopisech a dramaticky se zvyšující počty a ceny vědeckých časopisů, 
zejména pak u velkých vydavatelů, kteří ve značné míře monopolizovali trh vědeckých publikací. 
Důležité jsou však i pragmatické důvody spočívající v širším zviditelnění instituce ve vědeckém 
světě a v lepším citačním ohlasu odborných prací členů takto "osvícené" instituce. 
BERAN, Karel. Budoucnost přišla kvůli covidu rychleji: banky se již neobejdou bez umělé 
inteligence a strojového učení. SystemOnline [online]. 2021, č. 3 [cit. 2021-05-21]. Dostupné 
z: https://www.systemonline.cz/business-intelligence/banky-se-jiz-neobejdou-bez-umele-
inteligence.htm. 
Využívání umělé inteligence a strojového učení v oblasti bankovnictví a finančních služeb obecně 
není žádnou novinkou. Pro úspěch na vysoce konkurenčním trhu ale banky potřebují ještě větší 
zapojení těchto nejmodernějších technologií. 
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BOKŠA, Michal …[et al.]. Digitální Česko v digitální Evropě [online]. Mladá Boleslav: Škoda 
Auto Vysoká škola, 2019 [cit. 2021-05-21]. Dostupné 
z: https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/Digitalni_Cesko_FINAL-
ONLINE-VERSION.pdf. 
Celkovým výsledkem této publikace, která vznikla v rámci výzkumného projektu Technologické 
agentury České republiky (TAČR)‚ Nové výzvy e-Governmentu v celoevropském kontextu pro 
zvýšení konkurenceschopnosti České republiky‘ (č. TL01000147), je souhrnný seznam doporučení 
pro efektivní implementaci digitalizačních procesů v několika klíčových oblastech. Výzkumný tým 
Vysoké školy ŠKODA AUTO je přesvědčen, že Česká republika má mnoho předpokladů 
a příležitostí probíhající digitalizační transformaci vyspělých zemí úspěšně zvládnout a tím pádem 
rozvinout svůj hospodářský potenciál. Naše publikace by měla být vnímána jako jeden z nástrojů 
přispívajících ke splnění uvedeného cíle. 
BRATKOVÁ, Eva. Kvalitní studie k problémům dlouhodobé archivace digitálních 
dokumentů. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 4 [cit. 2011-05-31]. Dostupný 
z: http://eprints.rclis.org/15735/1/Bratkova_review.pdf. ISSN 1212-5075. 
Recenze „Kvalitní studie k problémům dlouhodobé archivace digitálních dokumentů“ hodnotí 
strukturu, obsah a formální kvality nové knižní publikace nazvané „Dlouhodobá ochrana digitálních 
dokumentů“ (publikovaná v češtině Národní knihovnou České republiky, 2010, ISBN 978-80-7050-
588-5). Kniha je založena na textu autorovy diplomové práce. Cílem recenzované knihy je 
konceptualizace dlouhodobé ochrany digitálních dokumentů v paměťových institucích. Její autor 
představuje nový obor známý jako digitální archivace (dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů). 
Kniha se soustřeďuje na analýzu všech hlavních rizik spojených s dlouhodobou ochranou 
digitálního dědictví. Zahrnuje také přehled základních východisek a cílů digitální archivace. 
Nejrozsáhlejší část knihy je věnována praktickým výstupům digitální archivace, tj. ochranným 
opatřením k zajištění trvalé udržitelnosti digitálního dědictví. Recenzovaná kniha ve svém závěru 
prezentuje jak výsledek analýzy vývoje oboru digitální archivace, tak perspektivy trvalé udržitelnosti 
digitálního dědictví. 
DEZORT, Jakub. Teorie a praxe digitalizace: aneb vyvarování se současným nešvarům do 
budoucna. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti [online]. 2018, roč. 22, č. 2 
[cit. 2021-05-21]. Dostupné z: https://ikaros.cz/teorie-a-praxe-digitalizace-aneb-vyvarovani-
se-soucasnym-nesvarum-do-budoucna. ISSN 1212-5075. 
Článek se zabývá komplexní problematikou digitalizace dokumentů a jejich následné uchovávání v 
bázi digitálních knihoven. V několika bodech autor popisuje úskalí správy a dlouhodobého 
uchovávání digitálních dokumentů (tzv. digitalizátů). 
Digitalizace a digitální zpřístupnění dokumentů [online]. Národní knihovna ČR, c2012 [cit. 
2021-05-21]. Dostupné z: http://text.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/sprava-a-ochrana-
fondu/zzz_osof/digitalizace. 
Digitalizace knižních dokumentů může sloužit pro vytváření kopií dokumentů, které nejsou 
bezprostředně ohroženy degradací papíru, ale, které je třeba nahradit v přímých službách 
uživatelům, nebo v těch případech, kdy není možné dokument v původní podobě bezpečně 
zpřístupnit (např. v případě map). Spojením mikrofilmu a digitálního záznamu se vytváří tzv. 
hybridní technologie, využívající předností obou formátů. Mikrofilm zajišťuje trvalé dochování 
obsahu dokumentu, digitální záznam jeho snadné zpřístupnění uživatelům. Hybridní technologie je 
vhodná pro reformátování dokumentů ohrožených degradací s limitovanou životností. 
Digitální budoucnost pro Evropu [online]. Evropská rada, Rada Evropské unie [cit. 2021-05-
21]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/a-digital-future-for-europe/. 
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Stránka se věnuje politice Evropské unie, která je zaměřena na proces digitalizace a konkrétní 
digitální ambice EU. 
Digitální není budoucnost, ale již současnost. Čtenář: měsíčník pro knihovny [online]. 2008, 
roč. 60, č. 1, s. 18-19 [cit. 2021-05-21]. Dostupný z: https://www.svkkl.cz/ctenar/clanek/2451. 
Příspěvek z konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007. Tato zpráva se je 
zaměřena na témata a trendy, které se prolínaly celou konferencí, s podrobným zněním referátů se 
můžete seznámit na webových stránkách SKIP. 
FOJTŮ, Andrea. Strategie, návrh, řízení a administrace rozsáhlých digitálních knihoven 
a archivů. Praha, 2014. Dizertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 
Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. 
Dostupné také 
z: https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/68976/140038804.pdf?sequence=1. 
Cílem disertační práce je sestavit obecně použitelnou strategii pro návrh, administraci a řízení 
rozsáhlých digitálních knihoven, repozitářů a archivů. 

• Klíčová slova: digitální dokument, digitální objekt, životní cyklus digitálních dokumentů, 
digitální knihovna, rozsáhlá digitální knihovna, digitální repozitář, digitální archiv, Referenční 
model OAIS, DELOS Referenční model digitálních knihoven, dlouhodobá ochrana, 
certifikace, audit, Best Practices 

LANGER, Tomáš. Je čas uplatňovat a sdílet znalosti. Jak ale se znalostním managementem 
začít? [online]. Europska Komisija, 1 prosinca 2015 [cit. 2021-05-21]. Dostupné 
z: https://epale.ec.europa.eu/hr/node/16529. 
Umění přenášet klíčové znalosti do konkurenční výhody organizace či výzkumu a vývoje však jsou 
klíčovou příležitostí pro celý evropský trh. 
MATOŠKOVÁ, Jana. Jak podpořit sdílení znalostí v organizaci. CAFINews [online]. Česká 
asociace pro finanční řízení, 22. 6. 2018 [cit. 2021-05-21]. Dostupné 
z: https://news.cafin.cz/clanek/jak-podporit-sdileni-znalosti-v-organizaci. 
Znalosti zaměstnanců jsou považovány za zdroj konkurenční výhody organizace. Potvrzuje to řada 
studií, mezi nimi i výzkum kolektivu autorů z Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlíně,který pod vedením Ing. Jany Matoškové, Ph.D. pracoval na projektu Zvýšení 
výkonnosti organizací prostřednictvím řízení lidského kapitálu. 
LOCHMAN, Martin. Služby nad digitálními archivy v oblasti vědy a výzkumu. Praha, 2015. 
Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií 
a knihovnictví. Vedoucí práce Bratková, Eva. Dostupné také 
z: https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/66765/120181635.pdf?sequence=1
&isAllowed=y. 
Diplomová práce je zaměřena na různorodé služby, které v dnešní době působí nad digitálními 
archivy a institucionálními repozitáři v oblasti vědy a výzkumu. Jejím cílem je tyto online dostupné 
služby zjistit a jejich vybrané představitele blíže představit, analyzovat a vyhodnotit. Důraz je kladen 
zejména na jejich kvantitativní charakteristiky, opomenuty nejsou však ani charakteristiky 
kvalitativní – Práce je logicky rozdělena do čtyř částí. První slouží k definování základních termínů 
a nastínění současného stavu komunikace vědeckých informací na internetu. Ve druhé je 
představen seznam zjištěných služeb a navrhnuta jejich typologie. Jádrem práce je třetí kapitola, 
kde jsou postupně prezentovány analýzy vybraných představitelů. Čtvrtá část přináší porovnání 
jejich parametrů, vyhodnocení a nástin jejich budoucího vývoje. 
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• Klíčová slova: Digitální archiv, institucionální repozitář, vědecká komunikace, informační 
služby, OAI-PMH, metadata, sklízení metadat, otevřený přístup 

MIRANDA, Andrea. Důvěryhodná digitální úložiště, jejich audit a certifikace. Knihovna: 
knihovnická revue [online]. 2015, roč. 26, č. 2, s. 49-57 [cit. 2021-05-21]. Dostupné 
z: http://knihovnarevue.nkp.cz/aktualni-cislo/knihovny-a-informace/duveryhodna-digitalni-
uloziste-jejich-audit-a-certifikace. ISSN 1801-3252. 
Cílem příspěvku je informovat čtenáře o významu a atributech důvěryhodných úložišť a formou 
přehledu popsat nejznámější přístupy k auditu a certifikaci důvěryhodných digitálních úložišť. 
Vychází z předchozího výzkumu projektu Cesnet Pilotní projekt pro low-barrier přístup k ochraně 
digitálního obsahu (LTP-pilot) a publikační činnosti autorky, zejména z její dizertační práce Analýza, 
návrh, administrace a řízení rozsáhlých digitálních knihoven, obhájené v roce 2014 v Ústavu 
informačních studií a knihovnictví na Univerzitě Karlově v Praze. 
MORAVEC, Matěj. Jak sdílení znalostí a zkušeností prospívá firmám i zaměstnancům. 
Welcome to the jungle [online]. 14. května 2020 [cit. 2021-05-21]. Dostupné 
z: https://www.welcometothejungle.com/cs/articles/sdileni-znalosti-zkusenosti. 
Řada firem se snaží udržet si konkurenceschopnost a dynamičnost tím, že zajišťuje, aby mezi 
sebou zaměstnanci sdíleli své znalosti. A nejsou to jenom firmy, kdo ze sdílení zkušeností mezi 
zaměstnanci profituje, protože opravdovými vítězi jsou zde především sami pracovníci. Jaký 
konkrétní přínos tedy tento přístup má pro zaměstnance? A jakým způsobem nejlépe ve vaší firmě 
nebo ve vašem týmu navrhnout a zavést systém výměny a sdílení znalostí? 
PODLOUCKÁ, Karolina. EOSC – European Open Science Cloud. Informace [online]. 2019, č. 
2 [cit. 2021-05-21]. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/eosc-european-
open-science-cloud/. ISSN 1805-2800. 
Za vizí EOSCu bylo vybudovat společný výzkumný prostor s volně dostupnými službami. Je určen 
pro ukládání, archivaci, správu dat a jejich opakované použití, analýzy a sdílení napříč všemi 
vědeckými disciplínami. Portál nebude nahrazovat stávající vědecké platformy, naopak je bude 
sdružovat, stane se tedy určitým spojovacím bodem. V budoucnu by měl nabízet prostor pro 
ukládání dat a dlouhodobou archivaci; vlastní pracovní prostor pro vědce; přístup k vědeckým 
informacím a katalogům. Vize je taková, že by se měl stát vstupním bodem pro evropskou vědu. 
PSOHLAVEC, Stanislav. Přednosti a rizika digitálních dokumentů. Ikaros: elektronický 
časopis o informační společnosti [online]. 2005, roč. 9, č. 12 [cit. 2021-05-21]. Dostupné 
z: https://ikaros.cz/prednosti-a-rizika-digitalnich-dokumentu.  
Při svých hovorech okolo digitalizace historických knižních fondů se setkávám s tím, že pojmy 
digitalizace, rozlišení, komprese, nové formáty aj. se stávají automaticky synonymem vyšší kvality. 
Začíná se mluvit o digitálních knihovnách, které už jsou součástí našeho života. Je však dobré si 
uvědomit, v čem nová kvalita spočívá, a je nutno také vědět o druhé tváři nových technologií, 
o možných rizicích. 
RICHTER, Vít. Komplexní služby v reálném i digitálním prostoru [online]. Ministerstvo vnitra 
ČR, 2012 [cit. 2021-05-21]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/komplexni-sluzby-v-
realnem-i-digitalnim-prostoru.aspx.  
Jak se mění úloha knihoven v digitálním světě? Cílem je, aby každý obyvatel České republiky měl 
přístup ke službám nezávisle na svém sociálním a ekonomickém postavení, náboženském vyznání, 
na svém zdravotním stavu nebo věku či na tom, zda sídlí ve městě nebo v malé obci. 
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Utváření digitální budoucnosti Evropy: Rada přijala závěry [online]. Evropská rada, Rada 
Evropské unie, 9. června 2020 [cit. 2021-05-21]. Dostupné 
z: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2020/06/09/shaping-europe-s-
digital-future-council-adopts-conclusions/. 
Rada dne 9. června 2020 přijala závěry o utváření digitální budoucnosti Evropy, které se zabývají 
širokou škálou otázek souvisejících s prováděním digitální strategie EU. Závěry pojednávají 
o oblastech od připojení, digitálních hodnotových řetězců a elektronického zdravotnictví až po 
ekonomiku založenou na datech, umělou inteligenci a digitální platformy. Text rovněž zdůrazňuje 
dopad digitální transformace na boj proti pandemii a její zásadní úlohu při oživení po krizi 
způsobené COVID-19. 
VYČÍTALOVÁ, Hana. Zahraniční digitální archivy vědeckovýzkumných a technických zpráv 
a perspektivy jejich integrace. Praha, 2009. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, 
Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví 2009. 112 s., V s. příl. Vedoucí 
diplomové práce PhDr. Eva Bratková PhD. Dostupné také 
z: https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/31070/120064165.pdf?sequence=1
&isAllowed=y  
Cílem diplomové práce bylo najít a popsat digitální archivy, knihovny a repozitáře zpřístupňující 
technické a vědeckovýzkumné zprávy a získat informace o možnostech integrace těchto archivů. 
První a druhá část diplomové práce obsahuje souhrn teoretických informací jednak o technických 
a vědeckovýzkumných zprávách, jednak o digitálních knihovnách a archivech. Třetí část je úvodem 
k hlavní části diplomové práce, jsou zde nastíněny obecné inforamce o zjištěných digitálních 
archivech a knihovnách zpřístupňujících technické a vědeckovýzkumné zprávy. Jádrem práce je 
čtvrtá kapitola s analýzami čtyř vybraných systémů: francouzské Knihovny technických a vědeckých 
zpráv LARA (http://lara.inist.fr), Serveru technických zpráv NASA (http://ntrs.nasa.gov), 
švýcarského Dokumentového serveru RERO DOC (http://doc.rero.ch) a Kolekcí technických zpráv 
Caltech spravovaných Kalifornským techmologickým institutem 
(http://libguides.caltech.edu/content.php?pid=26583&sid=192373). Zvláštní kapitola je věnována 
možnostem integrace digitálních archivů technickýh a vědeckovýzkumných zpráv společně 
s konkrétními příklady projektů integrace. Jedná se o evropskou iniciativu DRIVER - Vize 
infrastruktury pro digitální repozitáře pro evropský výzkum (Digital Repository Infrastructure Vision 
for European Research) (http://www.drivercommunity.eu/) a národní nizozemský program Digitální 
akademické repozitáře - DARE (Digital Academic Repositories) (http://www.narcis.info). Poslední 
závěrečná část shrnuje a hodnotí získané poznatky. 

• Klíčová slova: Digitální archivy, elektronické informační zdroje, institucionální repozitáře, 
metadatové formáty, otevřený přístup, software, šedá literatura, technické zprávy, 
uživatelské rozhraní, výzkumné zprávy 

ZÍSKAL, Bohuš. Metodologie tvorby digitálních archivů. Praha, 2011. Dizertační práce. 
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí 
práce Souček, Jiří. Dostupné také 
z: https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/34961/140003779.pdf?sequence=1
&isAllowed=y. 
Práce se zabývá archívy audiovizuálního obsahu v audiovizuálním průmyslu a zkoumá otázku, 
nakolik jsou v této oblasti aplikovatelné koncepty a doporučení definované ve standardu ISO 
14721:2003, a jakým způsobem takto popsané klíčové komponenty a procesy odpovídají struktuře 
reálných archívů navázaných na výrobu. Práce poskytuje základní přehled formátů, datových 
úložišť a struktur metadat užívaných v souvislosti s audiovizuálním obsahem, s ohledem na 
dlouhodobou archivaci dat. Jsou zde diskutovány nejběžnější standardy (mezinárodní, průmyslové, 
proprietární) specifické pro danou oblast s přihlédnutím k perspektivě nevyhnutelné migrace dat. 

https://www.vubp.cz/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2020/06/09/shaping-europe-s-digital-future-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2020/06/09/shaping-europe-s-digital-future-council-adopts-conclusions/
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/31070/120064165.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/31070/120064165.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://lara.inist.fr/
http://ntrs.nasa.gov/
http://libguides.caltech.edu/content.php?pid=26583&sid=192373
http://www.drivercommunity.eu/
http://www.narcis.info/
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/34961/140003779.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/34961/140003779.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Vzhledem ke skutečnosti, že určitý typ provozovatelů archívů se zároveň zabývá audiovizuální 
produkcí, a v takto koncipované struktuře bývá obtížné jasně organizačně odlišit archív od dalších 
celků, jsou zde popsány různé přístupy k navrhování komplexních archivních celků včetně uvedení 
do problematiky systémů pro správu obsahu (MAM). Pravidelná migrace na nové technologie v 
takto definovaných širších celcích znamená i integraci existujícími technologiemi, práce se zabývá 
rovněž výrazným vlivem aktuálně dostupných komerčních řešení v dané oblasti. V různých 
souvislostech jsou zmiňovány vysoké náklady na změny v procesech archivace a skutečnost, že 
jejich dopad je mnohem snáze vyhodnotitelný v krátkodobé perspektivě. Standard ISO 14721:2003, 
který je v tomto směru jedinou všeobecně uznávanou referencí pro dlouhodobou archivaci, 
nedefinuje konkrétní architekturu ani postupy, a tak shodu s tímto standardem lze vyhodnocovat 
jen na základě funkčních požadavků. Práce uvádí přehled metod hodnocení archívu založených na 
výše uvedeném standardu (TRAC, DRAMBORA, NESTOR Criteria Catalogue) a detailněji se 
zabývá auditem založeným na metodě řízení rizik. Zdůrazněna je důležitost dlouhodobé strategie 
pro všechna důležitá rozhodnutí týkající se dlouhodobé archivace obsahu, tedy v oblasti, kde se 
struktura, formáty a distribuční modely mění velmi rychle. 
 

Dokumenty volně dostupné na Internetu – zahraniční 

BURNS, Dylan …[et al.]. What we talk about when we talk about digital libraries: UX 
approaches to labeling online special collections. Weave: Journal of Library User 
Experience [online]. 2019, vol. 2, no. 1 [cit. 2021-05-21]. ISSN 2333-3316. Dostupné 
z: http://dx.doi.org/10.3998/weave.12535642.0002.102. 
Digital libraries, digital collections, digital archives-just a few of the common terms used to describe 
the output of large-scale digitization efforts. While the term digital library is commonly used by 
librarians, the term itself reflects the specific disciplinary and technical environments in which the 
concept for a “digital library” was first imagined. Terminology has been well-explored in academic 
libraries, but questions remain regarding how meaningful digital library and related terms are to the 
users of digitized archival collections. In 2016, a reverse category test was conducted with target 
users of Utah State University Libraries’ digital collections to determine what labels users associate 
with different types of library materials. More than just an issue of semantics, this article explores 
the critical role that naming plays in how users understand these collections, while offering insight 
into how to make digitized materials more findable and usable in online environments. 
DEGKWITZ, Andreas. The interactive library as a virtual working space. LIBER Quarterly 
[online]. 2017, Vol. 27, Issue 1 [cit. 2021-05-21]. ISSN 2213-056X. Dostupné 
z: http://doi.org/10.18352/lq.10214. 
The internet and the new digital media are challenging the traditional business model of academic 
libraries and enable new capabilities of information provisioning and new shapes of collaborations 
between the librarians and the users. To pick up the demands and the expectations of the many 
users, whose information behaviour is heavily influenced by the internet, a new business model for 
academic libraries has to be designed urgently. The aim of the project is to analyse and to identify 
the organizational and technical requirements of a business model for the future library, which is 
based on the potential of the internet and the new media. The result is a pilot study about the 
interactive, multi-user driven library as the future business model for libraries. 

• Keywords: digital libraries, scholarly makerspaces, virtual working environment, digital 
transformation 

HUWE, Terence K. Digital repositories face changing user expectations. Computers in 
Libraries. 2017, roč. 37, č. 7, s. 16-22. ISSN 1041-7915. Dostupné také 

https://www.vubp.cz/
http://dx.doi.org/10.3998/weave.12535642.0002.102
http://doi.org/10.18352/lq.10214
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z: http://ezproxy.nkp.cz/login?auth=shibboleth&url=http://search.ebscohost.com/login.asp
x?direct=true&db=bsu&AN=125242886&lang=cs&site=ehost-live  
Library content managers have long faced an interesting public relations challenge: explaining why 
our repository interfaces seem behind the times. Robust content platforms might be working just 
fine, but they may also lack a shiny user interface that patrons now expect. They are right to be 
expectant: Deep-pocketed and well-established content management players such as Facebook 
and the long-form blogging site Medium provide experiences that educate and entertain users, even 
as they aggregate content. When asked why our open access (OA) repositories seem so dated, we 
often resort to the tried-and-true argument that what is new and shiny might also be ephemeral, 
perhaps to a fault. This may be accurate, but our users are now quite acquainted with commercial 
CMSs, and their expectations have grown--along with their conviction that they know more than we 
do, which leads them to ask us why we can't keep up with the changing times. 
MACGREGOR, George. Improving the discoverability and web impact of open repositories: 
techniques and evaluation. Code4Lib Journal [online], 2019 [cit. 2021-05-21]. ISSN 1940-
5758. Dostupné z: https://journal.code4lib.org/articles/14180.  
In this contribution we experiment with a suite of repository adjustments and improvements 
performed on Strathprints, the University of Strathclyde, Glasgow, institutional repository powered 
by EPrints 3.3.13. These adjustments were designed to support improved repository web visibility 
and user engagement, thereby improving usage. Although the experiments were performed on 
EPrints it is thought that most of the adopted improvements are equally applicable to any other 
repository platform. Following preliminary results reported elsewhere, and using Strathprints as 
a case study, this paper outlines the approaches implemented, reports on comparative search 
traffic data and usage metrics, and delivers conclusions on the efficacy of the techniques 
implemented. The evaluation provides persuasive evidence that specific enhancements to technical 
aspects of a repository can result in significant improvements to repository visibility, resulting in a 
greater web impact and consequent increases in content usage. COUNTER usage grew by 33% 
and traffic to Strathprints from Google and Google Scholar was found to increase by 63% and 99% 
respectively. Other insights from the evaluation are also explored. The results are likely to positively 
inform the work of repository practitioners and open scientists. 
MALAK, Piotr. Meta data: guide to digital information and deep web word. IT lib [online]. 
2017, vol. 21, no. 4, s. 27-30. ISSN 1335-793X. Dostupné 
z: https://itlib.cvtisr.sk/clanky/clanek3388/. 
Digital information is one of significant factor of modern word. From one hand they contribute to 
unbelievable data volume growth, but from the other they are guides to valuable information, which 
quite often is available only through the metadata. Current article deliver short introduction into 
digital information, information searching paradigms and metadata role, importance and errors 
during their creation. 
 

https://www.vubp.cz/
http://ezproxy.nkp.cz/login?auth=shibboleth&url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=125242886&lang=cs&site=ehost-live
http://ezproxy.nkp.cz/login?auth=shibboleth&url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=125242886&lang=cs&site=ehost-live
https://journal.code4lib.org/articles/14180
https://itlib.cvtisr.sk/clanky/clanek3388/
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Dokumenty bez přístupu k plnému textu 

AGOSTI, Maristella; FERRO, Nicola; SILVELLO, Gianmaria. Digital Libraries: From Digital 
Resources to Challenges in Scientific Data Sharing and Re-Use. In: A Comprehensive Guide 
Through the Italian Database Research Over the Last 25 Years. Springer, 2017. S. 27-41. 
Digital libraries and digital archives are the information management systems for storing, indexing, 
searching, accessing, curating and preserving digital resources which manage our cultural and 
scientific knowledge heritage (KH). 
BANTIN, Philip C. Building trustworthy digital repositories: theory and implementation. 
Lanham: Rowman & Littlefield, 2016. xv, 371 s. ISBN 978-1-4422-6378-9. 
Building Trustworthy Digital Repositories: Theory and Implementation combines information on 
both theory and practice related to creating trustworthy repositories for records into one up-to-date 
source. This book will bring all the credible theories into one place where they will be summarized, 
brought up to date, and footnoted. Moreover, the book will be international in its scope, and will 
discuss ideas coming from such important sources as Australia, Canada, and Western Europe. 
Until about five years ago, there were very few implementation projects in this area. 
DOBREVA, Milena, ed. Digital archives: management, use and access. London: Facet, 2018. 
xxxii, 183 s. (Facet books for archivists and records managers). ISBN 978-1-85604-934-4. 
This landmark edited collection offers a wide-ranging overview of how rapid technological changes 
and the push for providing wide access to digitized cultural heritage holdings are changing the 
landscape of archives. This book provides a set of inspirational and informative chapters from 
international experts, which will help the readers understand the drivers for change in archives and 
their implications. Reassessment of the role of archives in the digital environment will serve to 
develop critical approaches to current trends in the broader heritage sector, including cultural 
industries experimenting with sustainable business models for cultural production, digitization of 
analogue cultural heritage, and the related IPR issues surrounding the re-use of digital objects and 
data for research, education, advocacy and art. Contributors also present state-of-the-art solutions 
in building digital archives on networked infrastructure, trusted digital repositories to ensure long-
term access, and tools to serve emerging needs in digital humanities. Readership: Digital archivists 
and practitioners involved in the design and support of digital archives; professionals and 
researchers involved in projects working with digital archival materials; students in library, 
information and archive studies. 
FRANKS, Patricia C.; BELL, Lori A.; TRUEMAN, Rhonda B. Teaching and learning in virtual 
environments: archives, museum and libraries. Santa Barbara, CA: Libraries Unlimited, 
ABC-CLIO, 2016. xv, 246 s. ISBN 978-1-4408-4174-3. 
Useful to school librarians, teachers, and faculty, this book explains the range of possibilities for 
creating immersive learning experiences through the use of virtual worlds, virtual simulations, virtual 
collections, exhibits by libraries and museums, and archives. 
There is a renaissance occurring in education with immersive learning via virtual applications and 
environments, even at the elementary school level. This widespread new movement is happening 
over more platforms than before―Second Life, Open Sim, Unity3D, Curio, and others. Teaching 
and Learning in Virtual Environments: Archives, Museums, and Libraries presents readers with the 
scope of possibilities for education in virtual environments today. Written from the perspective of 
the practitioner, it provides a wealth of teaching tips for virtual environments and for combining 
virtual environments with other emerging technologies for libraries and education. 
Chapters describe how recent developments in technology have made web-based virtual worlds 
more accessible for teaching and learning and discuss the unique benefits and affordances of 

https://www.vubp.cz/
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educating in virtual environments as well as their applications to different subjects. The teaching 
applications cover the primary and secondary school levels, higher education and graduate-level 
environments, and even beyond formal education into building immersive "information experiences" 
for professional training applications, library users, and the general public. The text provides an up-
to-date overview for educators, academic and public librarians, and archives and museum staff on 
recent developments with immersive learning; presents innovative programs and teaching ideas; 
covers administrative issues; and addresses the student's perspective as well. 
HUTAŘ, J.; MELICHAR, M. Dlouhodobá archivace digitálních dat: od teoretických úvah 
k praktické realizaci? Knihovna. 2015, roč. 26, č. 2, s. 58–68. 
Článek stručně informuje o tématu dlouhodobé archivace digitálních informací (digital preservation). 
Po úvodu do problematiky a vysvětlení základních termínů jsou krátce popsány koncepty 
referenčního rámce OAIS (ČSN ISO 14721), základní přístupy k dlouhodobé archivaci. Jsou 
zmíněny cíle a některé závěry projektu LTP Pilot, ve kterém byl testován systém Archivematica. 
KEAR, Robin; JORANSON, Kate. Digital humanities, libraries, and partnerships: a critical 
examination of labor, networks, and community. Cambridge: Chandos Publishing, an 
imprint of Elsevier, 2018. xxiii, 199 stran. (Chandos information professional series). ISBN 
978-0-08-102023-4. 
Digital Humanities, Libraries, and Partnerships brings forward ideas and reflections that stay fresh 
beyond the changing technological landscape. The book encapsulates a cultural shift for libraries 
and librarians and presents a collection of authors who reflect on the collaborations they have 
formed around digital humanities work. Authors examine a range of issues, including labor equity, 
digital infrastructure, digital pedagogy, and community partnerships. Readers will find kinship in the 
complexities of the partnerships described in this book, and become more equipped to 
conceptualize their own paths and partnerships. 
LEWI, Hannah, ed. et al. The Routledge international handbook of new digital practices in 
galleries, libraries, archives, museums and heritage sites. 1st published. London: 
Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. xxi, 498 s. Routledge international handbooks. 
ISBN 978-1-138-58129-6. 
The Routledge International Handbook of New Digital Practices in Galleries, Libraries, Archives, 
Museums and Heritage Sites presents a fascinating picture of the ways in which today's cultural 
institutions are undergoing a transformation through innovative applications of digital technology. 
With a strong focus on digital design practice, the volume captures the vital discourse between 
curators, exhibition designers, historians, heritage practitioners, technologists and interaction 
designers from around the world. Contributors interrogate how their projects are extending the 
traditional reach and engagement of institutions through digital designs that reconfigure the 
interplay between collections, public knowledge and civic society. 
Bringing together the experiences of some of today’s most innovative cultural institutions and 
thinkers, the Handbook provides refreshingly new ideas and directions for the exciting digital 
challenges and opportunities that lie ahead. As such, it should be essential reading for academics, 
students, designers and professionals interested in the production of culture in the post-digital age. 

https://www.vubp.cz/
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MIZRUCHI, Susan L. Libraries and archives in the digital age. Cham: Palgrave Macmillan, 
2020. xvi, 226 s. ISBN 978-3-030-33372-0. 
The role of archives and libraries in our digital age is one of the most pressing concerns of 
humanists, scholars, and citizens worldwide. This collection brings together specialists from 
academia, public libraries, governmental agencies, and non-profit archives to pursue common 
questions about value across the institutional boundaries that typically separate us. 
MAXWELL, A. Digital archives and history research: feedback from an end‐user. Library 
Review. 2010, Vol. 59 No. 1, pp. 24-39. 
Purpose: The purpose of this paper is to discuss the mission and implementation of digital libraries 
from an historian's perspective. Design/methodology/approach: This paper summarizes the 
abstract qualities that historians look for in their sources, and then compares various digital archives 
both qualitatively and quantitatively, highlighting design features that enhance or detract from the 
ease of use. Findings: Preservation is the paramount mission of research libraries. Digital 
interfaces should contain images of original documents, html text documents hold little interest. Site 
interfaces should enable users to browse and zoom with minimal mouse clicks. Downloadable 
viewers should be avoided. Simple browsing is more important than keyword searching. Google 
Books sets the standard for digital information, and digital librarians can measure their site interface 
by that yardstick. Originality/value: This paper provides feedback to administrators of digital 
libraries. It gives library scientists candid opinions from an intensive end user of digital information, 
contains several practical suggestions, and explains the reasoning behind those suggestions. 
PURCELL, Aaron D. The digital archives handbook: a guide to creation, management and 
preservation. Lanham: Rowman & Littlefield, [2019], ©2019. xxv, 244 s. ISBN 978-1-5381-
2238-9. 

• digitální repozitáře, archivace elektronických zdrojů, uchovávání informací, digitální 
kurátorství, dlouhodobá ochrana digitálních dat 

SPITERI, Louise F. Managing metadata in web-scale discovery systems. 1st ed. London: 
Facet Publishing, 2016. ix, 197 s. ISBN 978-1-78330-069-3. 
Libraries are increasingly using web-scale discovery systems to help clients find a wide assortment 
of library materials, including books, journal articles, special collections, archival collections, videos, 
music and open access collections. Depending on the library material cataloged, the discovery 
system might need to negotiate different metadata standards, such as AACR, RDA, RAD, FOAF, 
VRA Core, METS, MODS, RDF, and more. In Managing Metadata in Web-scale Discovery 
Systems, Spiteri and a range of international experts show you how to: 

• maximize the effectiveness of web-scale discovery systems; 

• provide a smooth and seamless discovery experience to your users; 

• help users conduct searches that yield relevant results; 

• manage the sheer volume of items to which you can provide access, so your users can 
actually find what they need; 

• maintain shared records that reflect the needs, languages, and identities of culturally and 
ethnically varied communities; 

• manage metadata both within, across, and outside, library discovery tools by converting 
your library metadata to linked open data that all systems can access; 

https://www.vubp.cz/
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• manage user generated metadata from external services such as Goodreads and 
LibraryThing; and 

• mine user generated metadata to better serve your users in areas such as collection 
development or readers' advisory. 

https://www.vubp.cz/
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1 Cíl průzkumu 

Hlavním smyslem tohoto průzkumu, který jsme realizovali formou online dotazníku v prostředí 
Google Forms, bylo zjištění úrovně spokojenosti uživatelů digitálního archivu BOZP SAFE a jejich 
podnětů na případná vylepšení. 
 

2 Informace o dotazníkovém šetření a jeho distribuci 

Zajímali nás názory interních (zaměstnanci VÚBP, v. v. i.; MPSV) i externích uživatelů. Dotazník 
byl interním zaměstnancům distribuován emailem, veřejnost byla informována prostřednictvím 
oborového portálu BOZPinfo, firemních sociálních sítí a webových stránek VÚBP, v. v. i. Účast 
respondentů jsme podpořili vyhlášením soutěže - pět náhodně vylosovaných respondentů obdrželo 
balíček dárkových reklamních předmětů. 

https://www.vubp.cz/
https://www.bozpinfo.cz/online-dotaznik-digitalni-archiv-bozp-safe
https://vubp.cz/online-dotaznik-digitalni-archiv-bozp-safe/
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Dotazníkové šetření probíhalo v období od 26. 3. 2021 do 11. 4. 2021.  
Celkem se do dotazníkové šetření zapojilo 51 respondentů. 
 

 
 

3 Struktura dotazníku 

Jednoduchý dotazník obsahoval celkem 16 otázek, rozdělených do tří sekcí (identifikace uživatele, 
využívání archivu a uživatelské prostředí). 
Z hlediska obsahového zahrnoval dotazník otázky týkající se spokojenosti uživatelů digitálního 
archivu BOZP SAFE. Další skupinu pak tvořily otázky, které se týkaly budoucího rozvoje archivu.  
Prostřednictvím identifikačních otázek jsme získali bližší představu o respondentovi (věk, 
interní/externí uživatel a profesní zařazení).  
V otázkách měli respondenti výčet předepsaných možných odpovědí či možnost vložení vlastního 
textu. 
 

4 Zpracování dat 

Vyplněné dotazníky zpracovány v rámci Google Forms, některé otázky byly pro větší přehlednost 
vyhodnoceny ručně. 
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5 Identifikace uživatele 

51 odpovědí 

 
  
Jaká je Vaše odbornost (u současného zaměstnavatele, při činnosti na ŽL apod.)? 
46 odpovědí 
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Do jaké věkové kategorie patříte? 

 
 

6 Využívání archivu 

Jak dlouho jste uživatelem/uživatelkou archivu? 
51 odpovědí 
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Jak často digitální archiv využíváte? 
51 odpovědí 

 
 
Jaký typ zařízení nejčastěji používáte pro přístup do archivu? 
51 odpovědí 
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Které typy dokumentů nejčastěji vyhledáváte?  
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Jaké přednastavené tematické dotazy nejčastěji využíváte? 
51 odpovědí 
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Víte o možnostech zasílání plných textů prostřednictvím naší oborové knihovny? 
51 odpovědí 

 
 

7 Uživatelské prostředí 

Jak se orientujete v uživatelském prostředí BOZP SAFE? 
51 odpovědí 
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Obsahová stránka 
Jak hodnotíte relevanci Vámi vyhledaných dokumentů? Nabídka odpovídá... 
51 odpovědí 

 
 
Jak hodnotíte obsahovou náplň archivu? 
51 odpovědí 

 
 
Jaké tematické oblasti Vám v digitálním archivu chybí? 
47 odpovědí 
19 respondentů odpovědělo, že jim nic nechybí nebo že neví, ostatní tipy můžeme shrnout takto: 

• Zahraniční výzkum BOZP 

• Environmentální bezpečnost 

• BOZP a rizika ve službách 

• Strojní zařízení, pracovní úrazy, skladování 

• Kvalita (pracovního) života 

• Kategorizace prací 
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• Zdravotní a hygienické oblasti 

• Lidský činitel 

• Výstupy mezinárodních projektů z ostatních členských států EU, dokumenty evropských 
výzkumných ústavů 

• Certifikace výrobků OOPP v EU 

• Příklady hodnocení prevence rizik 

• Cizinci na staveništích 

• Zemědělství 

• Kontrolní postupy OIP, porušení předpisy, sankce 

• Pracovní úrazy 

• Práce ve výškách 

• Technická zařízení 

• Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami 

• Tematické informace k projektům VÚBP 

• Světové systémy BOZP 
 
Funkční stránka 
Jak se Vám pracuje s nalezenými metadaty a daty/dokumenty na zařízení, které používáte? 
51 odpovědí 
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Co zejména při současných možnostech a funkcionalitě archivu oceňujete? 
51 odpovědí 
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Co podle Vás při současných možnostech a funkcionalitě archivu nejméně vyhovuje? Co 
byste doporučoval/a zcela změnit? 
51 odpovědí 

 
 
Vzkazy od respondentů 
Těším se na další přírůstky archivu. 
Držím palce! :-) 
Děkuji za poskytování užitečných informací, určitě budu nadále využívat 
Moc BOZP archiv nevyužívám, i když asi začnu více, protože je přínosný :-) děkuji za něj a že na 
něm pracujete ;-) 
Děkuji za dosavadní nabízenou službu 
Jen tak dál :-) 
Koncipujte prosím dotazník i pro lidi, kteří danou databázi opravdu neznají, ačkoliv to může být (a 
pravděpodobně také je) skvělý nástroj. Nemohou Vám pak pochopitelně relevantně odpovědět na 
většinu "povinně *" vyžadovaných dotazů. Jinak OK. Děkuji 
Děkuji za dosavadní nabídku materiálů. 
Omlouvám se, že nemám pro Vás šikovný nápad. Upřednostňuji vlastní systém vyhledávání 
informací na Google a tvorbu své databáze informací. 
Pokud bude něco potřeba, rád pomůžu. Pepa Senčík 
Díky za Vaši práci, kterou děláte pro bezpečnost 
Držím Vám palce a nám uživatelům také :-) Zdeněk Helich 
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Jen tak dál. 
Přeji hezké Velikonoční svátky a stálé zdraví redakci. 
děkuji za vaši práci 
Ať se Vám daří. 
Velice oceňuji každou možnost informací v oboru BOZP. 
Údaje jsou mnohdy matoucí, neúplné, obecné. 
Databázi SAFE jsem si prohlížela jen jako host, jsem na VÚBP krátce a neznám své uživatelské 
jméno. 
Děkuji, že vůbec existuje BOZP SAFE :-) 
musím ho zkusit 
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