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Úvod 

Digitálne knižnice, ako aj iné informačné systémy, prešli počas svojej pomerne krátkej 
existencie radikálnym vývojom. Prvé pokusy knižníc v oblasti sprístupňovania elektronických 
či digitalizovaných dokumentov boli prezentované ako tzv. hybridné knižnice. S masovou 
digitalizáciou najmä vzácnej tlače, rukopisov a starých výtlačkov novín sa začal používať 
termín digitálne knižnice. Dnes sa však môžeme stretnúť i s označením digitálny repozitár 
(z angl. digital repository), ktorý okrem zberu, organizácie a správy tiež dlhodobo ochraňuje 
aj pre budúce generácie digitálny obsah. Implementácia moderných digitálnych knižníc je  
v súčasnej dobe oveľa náročnejšia ako v minulosti. Informační konzumenti požadujú prístup 
k neustále narastajúcim a heterogénnym informačným zdrojom. Kvôli svojej zásadnej úlohe 
v oblasti ochrany informačnej produkcie a sprístupňovania informácií sa od digitálnych kniž-
níc očakáva vysoká kvalita služieb poskytovaných 24 hodín denne, 7 dní v týždni.  Inštitúcie 
riadiace digitálne knižnice preto musia porozumieť vlastným úlohám a poznať svoje zodpo-
vednosti. Práve zodpovedné repozitáre majú dostatočnú kontrolu nad svojimi dátami a ich 
dlhodobou ochranou. Majú povedomie o možných rizikách a chránia obsah repozitárov pred 
prípadnými nepredvídateľnými udalosťami. Zodpovedný a aj dôveryhodný repozitár spĺňa 
vopred definované funkcie (aspoň s minimálne stanoveným počtom kritérií). Plnenie týchto 
funkcií, resp. kritérií musí byť objektívne preukázateľné, čo v praxi znamená, že dosiahnutie 
dôveryhodnosti je do značnej miery závislé od auditu a certifikácie. 

Dôvera používateľov a kritéria dôveryhodných repozitárov 

Dôvera používateľov je jedným z kľúčových aspektov repozitára akéhokoľvek typu  
a obsahu. Najčastejšie ju definujeme ako spoľahlivosť, vieru či predpoklad, že osoba alebo 
organizácia bude dodržiavať rámce spoločných hodnôt a predstáv. Za dôveryhodný digitál-
ny repozitár možno označiť repozitár, ktorého poslaním je poskytovať cieľovým skupinám 
spoľahlivý a dlhodobý prístup k organizovaným digitálnym zdrojom dnes i v budúcnosti. 
Takýto repozitár dokáže rozlíšiť nielen hrozby, ale aj riziká správy digitálnych informácií 
tak, aby dáta boli dlhodobo uchovávané a sprístupňované. Výslednú podobu zodpovedných 
(a teda aj pre cieľové skupiny) dôveryhodných repozitárov ovplyvňujú najmä tieto faktory 
dlhodobej ochrany (RLG 2000): 
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 rozsah zbierok – u materiálov, ktoré majú svoje fyzické náprotivky, rozhodnutie  
o dlhodobej ochrane definuje stav pôvodných dokumentov a výber k digitalizácii.  
U materiálov, ktoré vznikli v digitálnej podobe existuje vyššie riziko straty a okrem 
samotného obsahu je nutné dohliadať na formáty, štandardy, kontrolu integrity, au-
tenticity dát, zmeny v technológiách a pod. 

 manažment dlhodobej ochrany a životného cyklu dát – dlhodobá ochrana vyžaduje 
aktívnu správu, ktorá začína už pri počiatočnej tvorbe dokumentov, zavisí od proak-
tívneho prístupu digitálnych repozitárov a spolupráce všetkých zúčastnených strán 
(od tvorcov dát až po samotných používateľov), 

 rôznorodosť zúčastnených strán – množstvo zúčastnených strán do značnej miery 
ovplyvňuje výsledné dlhodobé uchovávanie dát. Napríklad komerčné vydavateľstvá 
a nakladatelia nebudú mať veľký záujem o dlhodobú ochranu z obavy o nižšie tržby, 
na druhej strane používatelia a knihovníci požadujú dlhodobý prístup, 

 vlastníctvo materiálov a iné právne otázky – u digitálnych materiálov nie je otázka 
vlastníctva a tým pádom aj dlhodobej ochrany ľahko riešiteľná. Stále nie je jasné, do 
akej miery dlhodobá ochrana prekračuje autorské právo. Príkladom môže byť situá-
cia, kedytvorca dát/dokumentov nemá autorské práva na softvér a systémy, ktorými 
dané digitálne súbory vytvára, 

  dopady nákladov – dlhodobá ochrana digitálnych dokumentov si vyžaduje oveľa väč-
šie náklady ako je to v prípade tradičných tlačených dokumentov. A to aj z vyššie 
uvedených dôvodov (viď bod rozsah zbierok). 
 

V roku 2000 začali organizácie OCLC a RLG pracovať na identifikácii dôležitých kri-
térií, resp. atribútov digitálnych repozitárov pre výskumné organizácie vrátane rešpektova-
nia samotného životného cyklu digitálnych dokumentov. Ten totiž zasahuje do organizačnej 
infraštruktúry, administrácie systému repozitára a manažmentu rizík.  

 

Jednotlivé fázy životného cyklu digitálnych dokumentov (objektov) definujeme podľa 
kľúčových oblastí problematiky. Prvou je tvorba digitálnych dokumentov (primárny – pôvod-
ný digitálny dokument a sekundárny – digitalizovaný dokument). V súčasnosti sa posúvame 
od problémov súvisiacich s technologickým riešením retrospektívnej digitalizácie ku kvali-
tatívnym problémom digitalizácie, ktorých súčasťou je výber materiálov pre transformáciu 
do digitálnej podoby. Potom nasledujú ďalšie fázy životného cyklu digitálnych dokumentov – 
spracovanie (výber najvhodnejšieho metadátového popisu, evidencie a katalogizácie), sprí-
stupňovanie (dostupnosť a prístupnosť), šírenie a dlhodobá ochrana (z angl. long-term pre-
servation) digitálnych dokumentov. Postupy správy digitálnych objektov, technologický 
rámec a zabezpečenie dát musia byť na rozumnej úrovni, adekvátne úlohám a cieľom repo-
zitára.  

Identifikované kritéria vychádzajú predovšetkým z referenčného modelu OAIS1. Taký 
repozitár môže byť spravovaný internými zdrojmi danej inštitúcie a mať lokálny charakter  
a môže byť spracovaný  pomocou externých prostriedkov (z angl. outsourcing) pre správu  
a uchovávanie zdrojov. Avšak bez ohľadu na typ architektúry a spôsob uchovávania a sprí-
stupňovania musia tieto repozitáre (Hutař 2008a; RLG 2002): 

                                                 
1 Referenčný model OAIS ponúka spoločný rámec, vrátane terminológie a konceptov, pre popis architektúry a operá-

cií digitálnych archívov/repozitárov. Ponúka funkčný model (popisujúci jednotlivé špecifické úlohy, ktoré repozitár 
uskutočňuje) a k nemu sa vzťahujúci informačný model (popisujúci tvorbu metadát pre dlhodobú ochranu a prí-
stup). 
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 zaviazať sa k trvalej správe/ochrane digitálnych objektov/dokumentov pre definova-
nú komunitu/y, 

 preukázať organizačnú spôsobilosť pre túto úlohu (napr. vhodné financovanie, perso-
nálne zabezpečenie, adekvátne procesy), 

 dostatočne preukázať fiškálnu zodpovednosť a udržateľnosť, 

 splniť zmluvné i právne požiadavky a povinnosti v tejto oblasti, 

 mať vypracovaný účelný a účinný strategický rámec, 

 získavať a spracovávať digitálne objekty podľa stanovených kritérií, ktoré zodpove-
dajú jeho cieľom a schopnostiam, 

 udržiavať a zabezpečovať dlhodobú integritu, autenticitu a použiteľnosť uchováva-
ných digitálnych objektov, 

 archivovať potrebné metadáta o všetkých akciách, ktoré boli na digitálnych objektoch 
v priebehu uchovávania uskutočnené, ako aj na súvisiace informácie o vzniku, pod-
pore dostupnosti a využívania objektov predtým, ako vstúpia do repozitára, 

 splniť potrebné kritéria pre sprístupňovanie, 

 mať strategický program plánovania dlhodobej ochrany dokumentov, 

 mať korešpondujúcu technickú infraštruktúru, potrebnú k trvalému uchovaniu a bez-
pečnej správe digitálnych objektov. 

Model dôveryhodného repozitára 

To, aké sú základné atribúty dôveryhodných digitálnych repozitárov prehľadne ilustru-
je model dôveryhodného digitálneho repozitára (obr. 1). Kľúčovou podmienkou dôveryhod-
ného repozitára je jeho konformita s referenčným modelom OAIS.  

Z organizačného hľadiska musia repozitáre dodržiavať zavedené politiky a procedúry, 
ktoré vychádzajú z OAIS. Po technologickej stránke je nutné pretaviť funkčné entity mode-
lu OAIS do dobre fungujúceho repozitára. Finančný aspekt zhody s OAIS vyžaduje dôklad-
né plánovanie nákladov a zabezpečenie adekvátnych finančných prostriedkov.  

Administratívna zodpovednosť 

Veľmi dôležitým atribútom je administratívna zodpovednosť (Obr. 1 Administrative 
Responsibility), ktorá upozorňuje na dodržovanie národných a medzinárodných štandardov, 
potrebu vhodne reagovať na rady expertov a širšej komunity s cieľom pravidelnej validácie 
a certifikácie zvolených a zavedených procesov či štandardov. Spoľahlivý repozitár sa zavä-
zuje k transparentnosti a zodpovednosti pri akýchkoľvek aktivitách.  

Organizačná životaschopnosť 

Organizačná životaschopnosť (Obr. 1 ako 2. Organizational Viability) znamená schop-
nosť preukázať záväzok k dlhodobému uchovávaniu sprístupňovaných dokumentov v samot-
nom prehlásení inštitúcie o jej poslaní (z angl. mission statement). Tomu potom musí zod-
povedať aj vhodný právny štatút, výber zamestnancov, ako aj zabezpečenie ich profesného 
vývoja. Atribút sa dotýka aj písomného súhlasu vkladateľov dát, preskúmania zavedených 
politík a procedúr a na ne naviazanú správu rizík (z angl. risk management), ktorej cieľom 
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je podchytenie nepredvídateľných udalostí (z angl. contingency planning) a naplánovanie 
prípadného nástupníctva (z angl. succession planning) dôveryhodným "dedičom". Podpora 
vedenia je kľúčovým faktorom pre kvalitný program dlhodobej ochrany.  

Finančná udržateľnosť 

Netreba však zabúdať aj na ďalší dôležitý atribút – finančnú udržateľnosť (Obr. 1 ako 
3. Financial Sustainability), ktorý bol až donedávna najviac podceňovaným atribútom. Vďaka 
nejrôznejším projektom se dostáva do pozornosti zavedenie a udržanie vhodných "business" 
praktík a kontrolovateľného "business" plánu, vyvažovanie rizík, výhod, investícií i výdajov, 
demonštrovanie finančného zdravia a trvalého finančného záväzku, ako aj získanie adekvát-
neho rozpočtu a potrebných rezerv.  

Technická a procedurálna vhodnosť 

Technická a procedurálna vhodnosť (Obr. 1 ako 4. Technological and Procedural Sui-
tability) predstavuje výber a zavedenie najvhodnejšej stratégie pre dlhodobú ochranu digi-
tálnych dokumentov, ako aj zabezpečenie vhodnej infraštruktúry (hardvér, softvér). Ďalej 
zostavenie politiky správy technológií repozitára, rešpektovanie relevantných noriem a "best 
practices" (podporených adekvátnou expertízou), podstúpenie externého auditu pre ohodno-
tenie systémových komponentov a ich výkonu. Ide o atribút, v ktorom sa "menia" organi-
začné a technologické zodpovednosti. Organizačná zodpovednosť znamená poskytnutie in-
formácií k možným technickým problémom a úlohou manažmentu je zabezpečiť, aby boli 
vyriešené v súlade so zavedenými procedúrami a všeobecne platnými štandardmi.  

Systémová bezpečnosť 

Systémová bezpečnosť (Obr. 1 ako 5. System Security) hovorí o tom, že repozitár má 
v písomnej podobe vypracované politiky a plány postupov v prípade náhlych pohrôm naj-
rôznejšieho typu (od finančnej tiesne až po prírodné katastrofy). Pripravený je i plán obnovy 
dát a zamestnanci sú náležite preškolení. Zvláštna pozornosť je zameraná na integritu dát 
tak, aby nedošlo k ich strate, na zachytenie prípadných zmien dát a na schopnosť opravy 
poškodených dát či obnovu (zo záloh) tých stratených.  

Procedurálna zodpovednosť 

Ako posledný atribút možno uviesť procedurálnu zodpovednosť (Obr. 1 ako 6. Proce-
dural Accountability), teda zodpovednosť za množstvo vzájomne súvisiacich úloh a funkcií. 
Praktiky repozitára sú zdokumentované a môžu byť sprístupnené na požiadanie. K dispozí-
cii sú mechanizmy pre spätnú väzbu, riešenie problémov a vyjednávanie budúcich požiada-
viek medzi repozitárom, poskytovateľmi služieb a cieľovou skupinou.  

Možno teda povedať, že bezproblémové fungovanie digitálnych repozitárov bezpro-
stredne ovplyvňuje finančnú udržateľnosť, technickú a procedurálnu vhodnosť a systémovú 
bezpečnosť, pričom digitálny archív môže byť administrovaný viac ako jednou inštitúciou  
a jedna inštitúcia môže spravovať jeden a viac repozitárov. Na digitálny repozitár ako orga-
nizáciu pôsobí administratívna zodpovednosť, pri ktorej sa inštitúcia zaväzuje vytvoriť dô-
veryhodný repozitár. Organizačnou životaschopnosťou demonštruje inštitúcia/organizácia 
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Obr. 1  

Model dôveryhodného digitálneho repozitára 
(http://quod.lib.umich.edu/s/spobooks/images/bbv9812.0001.001-00000010.jpg) 

svoje poslanie, právny štatút a aktivity smerujúce k dôveryhodnému repozitáru. Procedurálna 
zodpovednosť znamená, že organizácia kompletne dokumentuje všetky ochranné aktivity  
a dodržiava schválené politiky, praktiky a procedúry. Objektívnu kontrolu a potvrdenie do-
držiavania vyššie uvedených atribútov dôveryhodného repozitára stanovujú audity a certifi-
kácie. Certifikát je v tomto smere "istotou" pre používateľov i producentov dát, ktorí s dôve-
rou odovzdávajú svoje dáta do digitálnych repozitárov. Slúži však aj ako objektívny (audit-
ný) nástroj a východiskový bod k posúdeniu všetkých procesov a činností vzťahujúcich sa 
na digitálne objekty v repozitári.  

Výber konkrétnej metodiky je podmienený personálnym obsadením, materiálovým vy-
bavením a v neposlednom rade aj finančnými zdrojmi. Na Obr. 2 je podrobný prehľad jed-
notlivých noriem a de facto štandardov pre digitálne repozitáre. Ako je videť na Obr. 2, v roku 
1994 Research Libraries Group (RLG) a Commission on Preservation and Access (CPA) za-
ložili pracovnú skupinu Task Force on Archiving of Digital Information, ktorej cieľom bolo 
preskúmať spôsoby, akými je možné zabezpečiť dlhodobú ochranu a trvalý prístup k digi-
tálnym objektom. Na základe výskumnej činnosti tejto pracovnej skupiny vznikol v roku 
1996 dokument Preserving Digital Information: Report of the task force on archiving of  
digital documents. V roku 2000 OCLC a RLG nadviazali spoluprácu v oblasti definície atri-
bútov dôveryhodných digitálnych repozitárov (Trustworthy Digital Repositories 2002).  
V tom istom roku, v ktorom bol predstavený dokument Preserving Digital Information, vzni-
kol návrh referenčného modelu OAIS (OAIS Reference Model Draft 1996). Ten sa rozvinul 
do komplexného modelu (OAIS Reference Model) a prešiel náročným procesom štandardi-
zácie ISO organizácie (ISO 14721 2003). Z tejto medzinárodnej normy potom vychádzali 
ďalšie projekty pre audit a certifikáciu repozitárov – Trustworthy Repositories Audit & Certi-
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fication (2007), Nestor DIN 31646 (2006; 2009) a Data Seal of Approval (2008). Vrchol 
"pyramídy" tohto rámca pre audit a certifikáciu tvorí ISO štandard 16363:2012 Audit and 
Certification of Trustworthy Digital Repositories, ktorý okrem iného vychádzal aj z prepra-
covaných definícií atribútov dôveryhodných digitálnych repozitárov z rokov 2002 i 2012 
(Trustworthy Digital Repositories 2012). 

 

 

Obr. 2 
Vývoj štandardov pre dôveryhodné digitálne repozitáre 

(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Digitalrepositorystandards.png) 
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V júli 2010 signatári Memorandum of Understanding odsúhlasili Európsky rámec pre 
audit a certifikáciu digitálnych repozitárov (European Framework for Audit and Certifica-
tion of Digital Repositories). Dohodu podpísali zástupcovia CCSDS/ISO Repository and 
Audit Certification Working Group /RAC), Data Seal of Approval Board a DIN Working 
Group “Trustworthy Archives – Certification”. Tento rámec stanovil tri základné stupne 
auditov a certifikácie digitálnych repozitárov: 

1. Základná certifikácia (Basic certification) – priradená repozitárom, ktoré splnia kri-
téria smerníc Data Seal of Approval (DSA). 

2. Rozšírená certifikácia (Extended certification) – priradená repozitárom, ktoré už splni-
li podmienky Základnej certifikácie a navyše pomocou externého preskúmania uskutočnili 
štrukturovaný a verejne dostupný “samoaudit” podľa ISO 16363 alebo DIN 31644. 

3. Formálna certifikácia (Formal certification) – po dosiahnutí Základnej certifikácie 
repozitár nechal urobiť kompletne externý, nezávislý audit a certifikáciu podľa ISO 16363 
alebo DIN 31644. 

Repozitáre potom môžu na svojich webových sídlach a v dokumentoch uvádzať jeden 
z troch symbolov/log certifikácie Európskeho rámca pre audit a certifikáciu repozitárov. 
Najčastejšie však prebieha hodnotenie repozitárov pomocou metodík Data Seal of Approval, 
TRAC (ISO 16363) alebo online nástroja DRAMBORA.  

Smernice Data Seal of Approval 

Data Seal of Approval Guidelines (DSA) version 2, July 19, 2012 ponúka nástroj, 
ktorý má predovšetkým manažérom repozitárov poskytnúť dobrý základ pre dlhodobú ochranu 
digitálnych dokumentov. Hlavným centrom pozornosti pri hodnotení dôveryhodnosti pomo-
cou DSA sú digitálne objekty a databázy a ich životný cyklus v repozitári/repozitároch. Pre 
dlhodobú udržateľnosť archivovaných dát musia spĺňať 5 základných princípov (DANS, 
2010): 

1. je možné ich nájsť na internete, 

2. sú prístupné a rešpektujú príslušnú legislatívu s ohľadom na ochranu osobných úda-
jov autorských práv, 

3. sú dostupné v použiteľnom formáte, 

4. sú spoľahlivé, 

5. je možné na ne odkazovať. 

Nie príliš rozsiahly dokument obsahuje celkom 16 smerníc/kritérií v troch základných 
kategóriách pre aplikáciu a overenie kvalitatívnych aspektov pri vytváraní, uchovávaní a vy-
užití výskumných dát v digitálnej podobe v spoločenských a humanitných vedách. Aby si 
repozitár zaslúžil označenie dôveryhodnosti (Trusted Digital Repository – TDR), musí vy-
hovieť aspoň smerniciam 4 až 13. Pre získanie pečate Data Seal of Approval musí navyše 
umožniť tvorcom dát a používateľom splnenie smerníc 1 až 3 a 14 až 16 (DANS, 2010). 

Všetky smernice by mali byť podporené verejne dostupným prehlásením (URL odkaz 
na text, najlepšie v anglickom jazyku). Pokiaľ daný dokument nie je k dispozícii v anglic-
kom jazyku, musí byť v tomto jazyku aspoň jeho stručné zhrnutie. Hodnotenie v prvej fáze 
prebieha “samoauditom”, potom vyhodnotené smernice slúžia ako podklad pre udelenie 
‘Data Seal of Approval’ od Data Seal of Approval Board. Táto hodnotiaca komisia v priebehu 
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približne dva a pol mesiaca prejde dokumentáciu k všetkým 16 smerniciam a vysloví ver-
dikt  udeliť, resp. neudeliť certifikácie DSA2. Hodnotí sa stupeň zhody (viď tabuľku č. 1): 

Tabuľka 1 

Hodnotenie zhody so smernicami Data Seal of Approval (DANS, 2010) 

 

Stupeň 
hodnotenia 

Minimálna 
požiadavka  

pre smernice 

Odôvodnenie  
(pri “samo-audite”) 

Poznámka a URL odkaz 
 (pre hodnotiacu komisiu DSA) 

0 x Nehodí sa. Uveďte dôvod. 

1 x Ešte sa nad tým neuvažovalo. Uveďte dôvod. 

2 x K dispozícii teoretický návrh. 
Poskytnite URL odkaz na 

dôkazný materiál. 

3 
1,2,7,8, 

10,11,12,13 
Implementačná fáza. 

Poskytnite URL odkaz na 
dôkazný materiál. 

4 
3,4,5,6,9, 
14,15,16 

Smernica je kompletne 
implementovaná pre potreby 

repozitára. 

Poskytnite URL odkaz na 
dôkazný materiál. 

Certifikácia Trustworthy Repositories Audit & Certification: 
Criteria and Checklist (TRAC) 

Trustworthy Repositories Audit & Certification:Criteria and Checklist, známy pod 
akronymom TRAC:CC3 predstavuje OAIS-kompatibilný auditný a certifikačný nástroj digi-
tálnych repozitárov. Vznikol z iniciatívy konzorcia knižníc RLG a Národného archívu USA 
– NARA (National Archives and Records Administration). V začiatkoch existoval TRAC 
ako kontrolný zoznam RLG/NARA Audit Check-list, ktorý sa v roku 2012 stal súčasťou 
normy ISO/IEC 16363 Space data and information transfer systems – Audit and certification 
of trustworthy digital repositories.  

Vzhľadom na svoju organizačnú, časovú a finančnú náročnosť má zmysel najmä pre 
rozsiahlejšie digitálne knižnice, repozitáre a archívy. Ako auditový nástroj slúži pre vyhod-
notenie spoľahlivosti, záväznosti a pripravenosti inštitúcií prevziať na seba zodpovednosť 
za dlhodobé uchovávanie obsahu repozitárov. Je určený pre tých, ktorí pracujú pre digitálny 
repozitár, sú zaň zodpovední a hľadajú objektívny prostriedok pre vyhodnotenie dôveryhod-
nosti repozitára. Je nutné si však uvedomiť, že repozitár ako organizačný celok sa dotýka 
pracovníkov na rôznych pozíciach. 

Vedenie a nižší manažment bude musieť mať vedomosť aspoň o požiadavkách z časti 
A. Organizačná štruktúra (viď prehľad nižšie).  

Systémoví a sieťoví správcovia, ktorí zodpovedajú za mnohé časti infraštruktúry, budú 
pracovať s časťou C. Technológie, technická infraštruktúra a bezpečnosť.Producenti a prí-

                                                 
2 Zoznam digitálnych repozitárov, ktorým hodnotiaca komisia DSA pridelila pečať dôveryhodného repozitára – 

https://assessment.datasealofapproval.org. 
3 Dokument dostupný na: <http://www.crl.edu/PDF/trac.pdf>. 
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jemcovia dát nájdu relevantné informácie predovšetkým v dokumentácii časti A. Organizačná 
štruktúra a B. Správa digitálnych objektov. 

 

A. Organizačná štruktúra 

Riadenie a životaschopnosť organizácie 

Organizačná štruktúra a personálne zabezpečenie 

Procedurálna zodpovednosť a strategický rámec 

Finančná udržateľnosť 

Zmluvy, licencie a záväzky 
 

B. Správa digitálnych objektov 

Import (z angl. ingest): akvizícia obsahu 

Import: tvorba archívnych balíčkov 

Plánovanie dlhodobej ochrany 

Archívne úložisko a ochrana/správa archívnych balíčkov 

Informačný manažment 

Správa prístupu 
 

C. Technológie, technická infraštruktúra a bezpečnosť 

Systémová infraštruktúra 

Vhodné technológie 

Bezpečnosť 
 

Proces hodnotenia dôveryhodnosti a certifikácie repozitára podľa TRAC je rozdelený 
do 84 kritérií v troch základných kategóriach a 14 podkategóriach. Pretože TRAC je pomerne 
nákladná záležitosť, mnoho inštitúcií uprednostňuje „samoaudit“ (z angl. self-audit) pomo-
cou nástroja DRAMBORA. 

Auditný nástroj Digital Repository Audit Method Based On 
Risk Assessment (DRAMBORA) 

Auditný nástroj Digital Repository Audit Method Based On Risk Assessment (DRAM-
BORA)4je výsledkom úsilia Digital Curation Centre – DCC a Digital Preservation Europe 
– DPE. Projekt, ktorý sa uskutočnil v rokoch 2006 – 2007, financovala Európska komisia, 
mal za cieľ zlepšiť koordináciu a kooperáciu medzi členskými štátmi v oblasti dlhodobej 
ochrany. V súčasnej dobe sa tvorcovia DRAMBORA usilujú o uznanie nástroja za 
medzinárodný ISO štandard (v rámci technickej komisie ISO/TC 46/SC 11 – Archive/records 
man

                                                

agement). 

Zatiaľ čo máTRAC pre získanie certifikátu a „nálepky“ dôveryhodného repozitára k dis-
pozícii dotazníky definovaných kritérií, DRAMBORA interactive predstavuje metodológiu 
„samohodnotenia“ (z angl. self-assessment) repozitára, ktorá je v kontexte projektu DRAM-
BORA vnímaná ako interný audit. Na rozdiel od iných auditných a certifikačných metód je 

 
4 http://www.repositoryaudit.eu 
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viac

cké zhodnotenie pozitívnych a aj negatívnych aspektov funkčnosti 
tich fáz. Jednotlivé fázy sú (Hutař 2008b; Fojtů 

ho kontextu 

nizácie, v ktorom repozitár existuje  

gických plánovacích dokumentov repozitára  

 dohôd, z ktorých repozitár 

ť 

ikácia aktivít, prostriedkov a ich vlastníkov 

itami a prostriedkami repo-

 potenciálneho dopadu 
(dôsl

, ktorých kombinácia by v krajnom 
prípade mohla byť pre repozitár kritická. Je však nutné zdôrazniť, že najmä začiatky práce 
s on jom DRAMBORA nie sú jednoduché.  

 zameraný na kvantitatívne, ako na kvalitatívne hodnotenie. Zastupuje metodologický 
prístup k hodnoteniu dôveryhodnosti repozitára.  

DRAMBORA chápe digitálnu ochranu (z angl. digital curation) ako činnosť manaž-
mentu rizík, v rámci ktorej je nutné identifikovať neistoty a hrozby, ktoré ohrozujú autenti-
citu, integritu, pochopenie digitálnych objektov. Následne je nevyhnutné definovanie rizík, 
ktoré je možné zaznamenať a do budúcna odstrániť. Ide o on-line nástroj, ktorý napomáha 
auditorom k hodnoteniu súčasného stavu digitálneho repozitára. Cieľom nie je samoúčelné 
hľadanie chýb, ale kriti
repozitára. Postup auditu je rozdelený do  šies
2009; Donnely 2009):  

 Identifikácia organizačné

 Špecifikácia mandátu repozitára alebo orga

 Súpis cieľov repozitára  

 Dokumentové politiky a regulačný rámec 

 Súpis strate

 Súpis legislatívnych, regulačných a zmluvných rámcov a
vychádza  

 Súpis dobrovoľných záväzkov, ktoré má repozitár plni

 Súpis iných dokumentov a princípov, na ktorých repozitár stojí  

 Identif

 Identifikácia rizík – identifikácia rizík spojených s aktiv
zitára 

 Hodnotenie rizík – vyhodnotenie identifikovaných rizík 

 Manažment rizík – riešenie rizík 

Prvým krokom by mala byť registrácia repozitára, resp. organizácie, ktorá daný repo-
zitár administruje. Auditori (interní, prípadne aj externí) pri nej vytvoria profil organizácie, 
popíšu a zdokumentujú mandát, ciele a aktivity inštitúcie, ktorá má auditom prejsť. Neme-
nej dôležitým krokom je následná identifikácia rizík, ktoré môžu v súvislosti so stanovený-
mi aktivitami nastať a vyhodnotenie ich pravdepodobnosti výskytu a

edkov) na repozitár. Aby nešlo len o bezúčelný audit, je nevyhnutné správne premy-
slieť, resp. stanoviť najvhodnejšie riešenia pre identifikované riziká. 

Značnou výhodou auditu DRAMBORA je možnosť špecifikácie dlhodobého plánu 
spolu so strednodobýmicieľmi a krátkodobými úlohami. DRAMBORA audit poukazuje na 
riziká prameniace z neexistencie krízových plánov. Prínosom auditu teda nie je až tak ziste-
nie, že je potrebné “niečo” urobiť. Podstatnejšie je skôr stanovenie priorít riešených úloh. 
Najmä vo fáze definovania rizík sa ukáže, že absencia riešenia niektorých otázok by sa ľah-
ko mohla stať príčinou vzniku celého radu problémov

line nástro

Záver 
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Všetky tieto metodiky, auditné a certifikačné nástroje slúžia predovšetkým pre inštitú-
cie uchovávajúce kultúrne dedičstvo (knižnice, múzeá a archívy) a hodia sa pri prípravných 
(pre kontrolu návrhov) a aj pri post-implementačných fázach bežného chodu repozitára (pre 
kont

 

ozitárov je náročná. Ak chceme zabezpe-
čiť d  treba zohľadniť všetky aspekty a pristú-
piťk riešeniu komplexne. 

DA

FO vation of digital 
ňování šedé literatu-

DO
]. Glasgow: Digital Preservation Europe [cit. 2009-09-20]. Dostupné na:  

HU

ha, 28. – 30.5. 2008 [cit. 2010-09-15]. 

orking Group on 
2-08-13]. Dostupné na: 

http://www.oclc.org/content/dam/research/activities/trustedrep/repositories.pdf 

CRL, The Center for Research Libraries, 2007.Trustworthy Repositories Audit & Certification (TRAC): 
Criteria and Checklist [online]. Dublin: OCLC cit. 2012-08-13]. Dostupné na:  

 http://www.crl.edu/PDF/trac.pdf 

 

rolu implementácie). Poslúžia však aj komerčným a nekomerčným poskytovateľom slu-
žieb, vývojárom softwaru a dodávateľom v prípade spolupráce s kultúrnymi inštitúciami pri 
návrhu, vývoji a prevádzke technológií digitálnych repozitárov. V neposlednom rade preu-
káže službu všetkým cieľovým skupinám dôveryhodného repozitára: 

1. používateľom repozitárov, ktorí potrebujú dôveryhodný zdroj informácií dnes i v bu-
dúcnosti, 

2. tvorcom dát a poskytovateľom obsahu, pre ktorých je certifikácia repozitára zárukou 
vhodne zvoleného partnera, 

3. finančným inštitúciám a grantovým agentúram, ostatným organizáciám, pre ktoré 
dôveryhodnosť repozitára znamená garanciu správne investovaných prostriedkov, 

4. samotným digitálnym repozitárom, ktoré auditom a certifikáciou preukážu svoje
opodstatnenie. 

Problematika dôveryhodnosti digitálnych rep
lhodobú ochranu digitálnych dokumentov, je
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át musia byť na rozumnej úrovni a adekvátne úlohám a cieľom repozitára. Predstavené 
ácie digitálnych repozitárov (podľa Európskeho rámca pre audit a certifikáciu repozi-

tárov) založené na posudzovaní schopnosti dlhodobo uchovávať a sprístupňovať autentické digitálne 
dokumenty. Certifikát je v tomto smere "istotou" pre používateľov i producentov dát, ktorí s dôverou 
odovzdávajú svoje dáta do digitálnych repozitárov. Slúži však aj ako objektívny (auditný) nástroj a vý-
chodiskový kty v repo-
zitári.  

gital repository certification criteria (according to the 
European Framework for Audit and Certification of Digital Repositories) are based on assessments of 
repositories' long-term abilities to preserve and make accessible authentic digital documents. The cer-
tificate in this sense is "proof of trust" for users and data producers who upload their data into digital 
repositories. It also serves as an audit tool and a starting point for the review of all processes and acti-
vities related to digital objects in a repository. 

 

 

Resumé 

DÔVERA AKO KĽÚČOVÝ KONCEPT DIGITÁLNYCH REPOZITÁROV 

Andrea Fojtů  

Dôvera používateľov je jedným z kľúčových aspektov repozitára akéhokoľvek typu a obsahu. Najčas-
tejšie ju definujeme ako spoľahlivosť, vieru či predpoklad, že osoba alebo organizácia bude dodržiavať 
rámce spoločných hodnôt a predstáv. Za dôveryhodný digitálny repozitár možno označiť repozitár, 
ktorého poslaním je poskytovať spoľahlivý a dlhodobý prístup k organizovaným digitálnym zdrojom 
cieľovým skupinám, dnes i v budúcnosti. Takýto repozitár rozumie hrozbám aj rizikám správy digitál-
nych informácií. Tento príspevok si kladie za cieľ identifikovať dôležité kritéria, respektíve atribúty dô-
veryhodných digitálnych repozitárov. Tie zasahujú do organizačného zázemia, administrácie systému 
repozitára a manažmentu rizík. Postupy správy digitálnych objektov, technologická infraštruktúra a za-
bezpečenie d
preto sú certifik

bod k posúdeniu všetkých procesov a činností vzťahujúcich sa na digitálne obje

Summary 

TRUST AS A KEY ASPECT OF DIGITAL REPOSITORIES 

Andrea Fojtů  

The trust of users is a key aspect of repositories of any type and content. This is mostly defined as re-
liability; the belief or assumption a person or organization will adhere to a framework of shared values 
and ideas. It ought to be noted the repository's mission is to provide reliable and long-term access to 
digital resources disseminated to target groups, now and in the future. It should address threats, as 
well as risks, in the management of digital information. This paper deals with the identification of 
important criteria, or so-called attributes, of trusted digital repositories. It engages in organizational 
background, system administration and risk management. Practices for managing digital objects, te-
chnological infrastructure and data security must be maintained at a reasonable level, suitable to the 
established objectives of the target repository. Di


