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Úvod 

Nestálosť a dynamika webového prostredia je pre používateľa podstatným 

problémom pri hľadaní informačných zdrojov či už pre osobnú potrebu, alebo za 

účelom plnenia pracovných úloh. O to viac je nutné dbať na zachovanie integrity, 

autenticity a nájditeľnosti, ak ide o vedecké a odborné informácie, ktoré sú 

základom pre ďalšie inovácie a celkový rast životnej úrovne spoločnosti. Strata 

vedeckých a odborných informácií je motiváciou, aby digitálne kurátorstvo 

zdokonaľovalo svoje technologické aj legislatívne metódy a nástroje dlhodobej 

archivácie. Zanedbaním dlhodobej archivácie riskujeme reálnu stratu dát, 

finančného a intelektuálneho kapitálu inštitúcie. 

Cieľom príspevku je prostredníctvom analýzy politík dlhodobej archivácie 

digitálnych objektov vybraných inštitucionálnych repozitárov návrh univerzálnych 

odporúčaní, ktoré zabezpečia dlhodobú udržateľnosť digitálnych objektov a sú v 

súlade s oficiálnymi certifikačnými kritériami Trustworthy Repositories Audit & 

Certification: Criteria and Checklist (OCLC et al. 2007). Vytvorené odporúčania by 

mohli byť použité pre tvorbu politiky dlhodobej archivácie pre potenciálny repozitár 

Univerzity Komenského v Bratislave, alebo pre akýkoľvek iný typ repozitára na 

Slovensku. Všetky názvy repozitárov a inštitúcií sú v práci ponechané v ich 

pôvodnom jazyku. 
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1 Vymedzenie základných pojmov v oblasti dlhodobej 

digitálnej archivácie 

Podstatou dlhodobej digitálnej archivácie je integrácia technologických, 

legislatívnych aj ekonomických nástrojov, ktoré majú za úlohu zabezpečiť 

udržateľnosť digitálnych objektov v dlhodobom časovom horizonte (The science 

and technology 2008). Činnosti spojené so snahou dlhodobej udržateľnosti 

digitálnych objektov sme na účely práce kategorizovali nasledovne: 

 Digitálne kurátorstvo (angl. data curation) ako kurátorská činnosť, ktorá 

v digitálnom prostredí definuje spôsob riadenia digitálnych objektov, podporuje ich 

sprístupňovanie, využívanie a ochranu digitálnych objektov. Môže ísť o riadenie 

dynamického toku dát, ktoré si vyžadujú priebežnú aktualizáciu a kontinuálny 

rozvoj, alebo ide o aktivity spojené s udržateľnosťou digitálnych objektov v čase, 

teda s digitálnou archiváciou (Hitchcock 2005). Hľadá odpovede na otázky ohľadom 

prístupovej politiky, legislatívnych a ekonomických opatrení, technológií, 

sociálnych faktorov aj organizačných rizík vzťahujúcich sa k riadeniu digitálnych 

dát a objektov. Podporuje rozvoj služieb v digitálnom informačnom prostredí 

a celkovo rozvíja trvalú a stabilnú informačnú infraštruktúru (The science and 

technology 2008). 

 Digitálna archivácia (angl. digital archiving) ako zložka digitálneho 

kurátorstva zabezpečuje správnosť archivovaných digitálnych objektov, ich fyzickú 

a logickú integritu, autenticitu a bezpečnosť (Cubr 2010). Dostupnosť digitálnych 

objektov musí byť zabezpečená počas takej doby, na akú je to pre používateľskú 

komunitu potrebné
 
(Pasqui [bez dátumu]), alebo kým objekt nestráca na význame 

z vedeckého, kultúrneho či umeleckého hľadiska (Švástová 2011). 

 Uchovávanie digitálnych objektov (angl. preservation of digital objects) 

predstavuje konkrétne činnosti už v rámci digitálnej archivácie, ktoré zabezpečujú 

technologickú dostupnosť dát v priebehu času. To zahŕňa využívanie stratégií 

uchovávania ako napríklad starostlivosť o prevod dát z morálne zastaraných 

technológií do nových kompatibilných formátov, či riešenie otázok spojených so 

zberom a dodávaním metadát a podobne (Hitchcock 2005).  

Vzťahy medzi uvedenými aktivitami sú znázornené i prostredníctvom modelu 

na obrázku 1. 
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Obr. 1 

Model digitálnej archivácie - vzťahy 

Digitálna archivácia nie je izolovaným, samostatným procesom, ale kľúčovou 

funkciou digitálnych úložísk, na ktorú sa kladie dôraz už v procese ich plánovania 

(Hitchcock 2005). Vhodným nástrojom na dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti 

digitálnych objektov je  repozitár, ktorý predstavuje špeciálny typ systému 

prispôsobený na dlhodobú archiváciu z hľadiska jeho funkcií, softvérovej aj 

hardvérovej vybavenosti. V rámci analýzy sa zameriavame na inštitucionálny 

repozitár (ďalej len IR), ktorý poskytuje možnosť samoarchivácie digitálnych 

objektov, prístup, distribúciu digitálnych dokumentov v rámci inštitúcie 

a v neposlednom rade ich archiváciu (Kopecká a Šušol 2015).  

2 Certifikačné kritériá a atribúty dôveryhodného 

repozitára 

Masová distribúcia objektov je na jednej strane pre digitálne prostredie 

prirodzeným javom, no na druhej strane je dôvodom náročného vyhodnocovania 

autenticity (pravosti) a integrity (neporušenosti) digitálnych objektov (Lynch 2000). 

Schopnosť zachovania týchto kľúčových vlastností digitálnych objektov je znakom 

dôveryhodnosti samotného digitálneho úložiska. Dôveryhodnosť je možné 

nadobudnúť, ak už v procese plánovania a budovania repozitára prihliadame na 

odporúčania certifikačných kritérií. 

V spolupráci The Center for Research Libraries (CRL),  Online Computer 

Library Center (OCLC), Research Libraries Group (RLG) a National Archives and 

Records Administration (NARA) boli v roku 2007 vytvorené certifikačné kritériá 

pre digitálne repozitáre výskumných organizácií s názvom Trustworthy Repositories 

Audit & Certification: Criteria and Checklist, o ktoré sa môžeme opierať aj v 

súčasnosti. Slúžia ako metodika na plánovanie a budovanie repozitárov, rovnako tak 

sú nástrojom pre audit a certifikáciu v priebehu času (OCLC et al. 2007). 
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Aplikovateľné sú na akékoľvek digitálne úložisko, ktorého cieľom je dlhodobá 

archivácia digitálnych objektov (Gladney 2009). Kritériá sú rozdelené do troch 

hlavných sekcií s označením A až C, ktoré si bližšie predstavíme v nasledujúcich 

kapitolách. 

2.1 Organizačná infraštruktúra (certifikačné kritérium A) 

Archivácia digitálnych objektov v IR musí byť rozvíjaná na základe archívnej 

stratégie. Formálnym vyjadrením takejto stratégie je politika dlhodobej archivácie 

IR, ktorá predstavuje čiastkovú politiku v rámci informačnej politiky inštitúcie. 

Každá organizácia má svoje požiadavky, špecifiká, ciele a poslanie, ktoré je nutné 

tvorbe politiky dlhodobej archivácie brať do úvahy (The science and technology 

2008).  

2.2 Manažment digitálnych objektov (certifikačné kritérium B) 

Kritérium zamerané na riadenie digitálnych objektov vychádza z funkčných 

entít v referenčnom modeli Open Archival Information System (OAIS), ktorý 

definuje procesy a funkčné komponenty digitálneho úložiska ako vstup, archívne 

úložisko, riadenie dát, plánovanie uchovávania, správa archívu a prístup (The 

consultative committee 2012). 

V rámci plánovania uchovávania je kľúčovým faktorom výber stratégie 

uchovávania, ktorá sa zameriava na životaschopnosť nielen konkrétneho digitálneho 

objektu, ale systému ako celku (Karlach 2010). Pre výber stratégie uchovávania je 

nutné uvedomiť si, ktoré sú významné vlastnosti objektu a ktoré by mali byť určite 

zachované. Ak je primárne dôležité zachovanie obsahu, vhodnou stratégiou je 

migrácia, ktorej podstatou je prenos dát zo zastarenej aplikácie do novej, pričom 

v novom technologickom prostredí nesmie strácať svoju funkčnosť (Sierman 2008). 

Pokiaľ je rovnako dôležité zachovanie pôvodnej podoby digitálneho objektu, vhodné 

je zvoliť emuláciu, ktorá zachováva pôvodný, natívny formát a tým autenticitu 

digitálnej entity vďaka prenosu celej prezentačnej aplikácie na novú technológiu 

(simulácia pôvodného prostredia) (The InterPARES 2007). V prípade digitálnych 

objektov s interaktívnymi prvkami je to zatiaľ najvhodnejšia technológia (Sierman 

2008).  

Obe stratégie majú svoje výhody aj nevýhody. Ich účinok je možné zvýšiť ich 

kombináciou (The science and technology 2008)
 

a  posilnením o sekundárne 

stratégie uchovávania (Digital Preservation 2008). 

Jednou z najvýznamnejších sekundárnych stratégií uchovávania je využívanie 

perzistentných identifikátorov, ktoré v praxi bezprostredne ovplyvňujú nájditeľnosť 
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a použiteľnosť digitálnych objektov v čase. Odstraňujú technologické nedostatky 

URL a tým zabezpečujú trvalú dostupnosť objektov v dynamickom webovom 

prostredí (Pasqui [bez dátumu]).  

Strategickým aspektom úspechu dlhodobej archivácie digitálnych objektov je 

v neposlednom rade aj formát súboru (Prochásková 2007). Je vstupnou bránou 

medzi používateľom a repozitárom, ovplyvňuje jednoduchosť uchovávania, ochrany 

dát a používania digitálnych objektov. Negatívnou vlastnosťou formátov je 

podliehanie zastarávaniu, preto je nutné zabezpečiť ich čitateľnosť v dlhodobom 

časovom horizonte. Vhodné je používanie otvorených a rozšírených formátov, ktoré 

minimalizujú frekvenciu migrácie (Jisc [bez dátumu]). Možnosťou pre riešenie 

kompatibility je obmedzenie vstupných formátov do repozitára (Dolanský a Pejšová 

2010), pretože riziká dlhodobej archivácie narastajú priamo úmerne s počtom 

používaných formátov (Hockx-Yu 2006). 

V neposlednom rade sú pre dlhodobú dostupnosť a interpretovateľnosť 

digitálnych objektov významným faktorom metadáta, ktoré digitálne objekty 

popisujú a lokalizujú. Definujú vnútornú štruktúru digitálnych objektov (interné 

väzby), vzájomné vzťahy medzi dokumentmi (externé vzťahy), podmienky použitia 

digitálnych objektov, miesto ich uloženia, aj provenienciu. Používanie štandardných 

protokolov a schém na ich zber, spracovanie a uchovávanie je základnou 

podmienkou funkčnosti každého digitálneho úložiska (Bartošek 2006).  

2.3 Technológie, technická infraštruktúra a bezpečnosť 

(certifikačné kritérium C) 

Pri budovaní repozitárov sú k dispozícii voľne dostupné softvéry vyvíjané na 

základe iniciatív otvoreného prístupu, alebo komerčné softvéry. Výber softvérového 

riešenia závisí od mnohých faktorov, z hľadiska dlhodobej archivácie sa výber 

softvéru sústredí najmä na funkcie podporujúce udržateľnosť digitálnych objektov 

(Karlach 2010). Pre účely dlhodobej archivácie môžeme konštatovať, že technická 

podpora komerčných softvérov zvyšuje dôveryhodnosť úložiska a je silnou 

garanciou dlhodobej udržateľnosti digitálnych objektov. Na druhej strane, otvorené 

softvéry dokážu flexibilnejšie reagovať na aktuálne potreby konkrétnej inštitúcie. 

Dôveryhodnosť otvoreným softvérom môže dodať silný garant, ako v prípade 

DSpace a jeho vývojárov Massachusetts Institute of Technology (MIT) a Hewlett-

Packard (HP) (Lajčin 2013). 
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3 Analýza politík dlhodobej archivácie digitálnych 

objektov  

Nasledujúca časť príspevku je venovaná analýze politík, základných 

problémov a možností dlhodobého uchovávania a ochrany digitálnych objektov vo 

vybraných svetových IR. Prostredníctvom vymedzených zložiek certifikačných 

kritérií sme po analýze vytvorili univerzálne odporúčania pre politiku dlhodobej 

archivácie digitálnych objektov pre IR v slovenskom prostredí.  

Použitou výskumnou metódou v procese počiatočného skúmania bola 

obsahová analýza zahraničných politík digitálnej archivácie. Využili sme 

komparatívnu analýzu ako nástroj pre identifikáciu najpoužívanejších metód 

a stratégií do záverečných odporúčaní. 

Objektom výskumu boli dáta z rozhraní repozitárov, webových stránok 

inštitúcií a konkrétne dokumenty, ktoré obsahovali odporúčania a postupy pre 

dlhodobú digitálnu archiváciu v repozitároch vybraných inštitúcií. Predpokladali 

sme, že z hľadiska charakteru ide o dokumenty (informácie), ktoré sa aktualizujú 

a menia len v prípade nutnosti (teda v prípade zmeny politiky dlhodobej archivácie). 

V priebehu analýzy bolo nutné brať do úvahy obmedzenia súvisiace 

s kvalitatívnym výskumom (Hendl 2008). V našom prípade išlo napríklad 

o skreslenie dát v dôsledku dostupnosti malého množstva potrebných informácií 

a dát, ktoré sú predmetom výskumu (obmedzenia ako nízke formálne rozpracovanie 

politiky dlhodobej archivácie aj zo strany inštitúcií, ktorých repozitáre sú 

predmetom výskumu, pričom nízka úroveň rozpracovania môže mať viacero 

dôvodov).  

3.1 Výber vzorky a nástrojov výskumu 

Výber vzorky analyzovaných politík IR bol uskutočnený na základe ich 

poradia na portáli Ranking Web of World Repositories
 

(http://repositories.webometrics.info/), ktorý je projektom španielskeho 

Cybermetrics Lab (About Us 2016). Cieľom tvorby rebríčka repozitárov je podpora 

iniciatív otvoreného prístupu a meranie globálneho vplyvu a viditeľnosti 

jednotlivých úložísk vedeckých a odborných výstupov. Keďže daný portál sa 

zameriava na hodnotenie repozitárov z celého sveta a osobitne vytvára rebríček 

inštitucionálnych repozitárov, môžeme ho považovať za vhodný zdroj „top“ 

repozitárov pre našu analýzu.   

Údaje a ich zdroje boli získavané prostredníctvom webových stránok inštitúcií 

skúmaných IR, prostredníctvom webových rozhraní daných IR a prostredníctvom 
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voľne dostupných dokumentov. Doplnkovým zdrojom dát pre výskum bol 

vyhľadávač Google Scholar či discovery nástroj Summit. Dáta z externých zdrojov 

boli použité predovšetkým pre dohľadanie informácií technického charakteru (sú 

kritériá, pri ktorých dbáme na vyhľadateľnosť dát priamo na rozhraní repozitára 

alebo na webovom sídle jeho zriaďovateľa, ako napríklad  kritérium zdôraznenie 

archivácie ako poskytovanej služby). Dáta a informácie pre náš výskum boli 

získavané aj z adresára The Directory of Open Access Repositories (OpenDoar 

2006-2014), ktorý v súčasnosti obsahuje podrobné informácie o viac ako 3 400 

otvorených repozitároch. Pre nás boli významné najmä informácie o politikách 

dlhodobého uchovávania. (About OpenDOAR 2006-2014). 

Vo februári 2016 sa v tabuľke medzi Top Institutionals umiestnili na prvých 

piatich pozíciách nasledujúce repozitáre (Top Institutionals 2016): 

 The SAO/ NASA Astrophysics Data System 

 NASA Technical Reports Server (NTRS) 

 eScholarship University of California 

 CERN Document Server 

 DSpace@MIT 

Analyzovali sme IR NASA Technical Reports Server (NTRS dostupné na 

https://ntrs.nasa.gov/search.jsp), eScholarship University of California 

(http://escholarship.org/), CERN Document Server (http://cds.cern.ch/), 

DSpace@MIT (http://opendoar.org/find.php?rID=88&format=full).  

Prvé miesto patrí portálu digitálnej knižnice The SAO/NASA Astrophysics 

Data System, ktorý sa uvádza ako abstraktová služba (Abstract service) (ADS Home 

Page [bez dátumu]), preto bol z analýzy vyradený. 

Analýzu svetovo významných a najlepšie ohodnotených repozitárov sme 

doplnili o najlepšie hodnotené české IR (Czech Republic 2016): 

 Czech Digital Mathematics Library 

 Digitální knihovna Západočeské univerzity v Plzni 

 Digitální knihovna VUT v Brně 

 Digitální knihovna Univerzity Pardubice 

 Digitální knihovna ČVUT (DSpace ČVUT) 

Analýza repozitárov Českej republiky je vhodnou najmä z dôvodu blízkeho 

politického, sociálneho a kultúrneho prostredia. Politiky českých repozitárov sú 

ukážkou úspešnosti zaradenia konkrétnych súčastí dlhodobej archivácie do praxe.  

Z českých IR sme analyzovali: Digitální knihovna Západočeské univerzity 

v Plzni (https://otik.uk.zcu.cz/), Digitální knihovna VUT v Brně 
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(https://dspace.vutbr.cz/), Digitální knihovna Univerzity Pardubice 

(http://dspace.upce.cz/), Digitální knihovna ČVUT (DSpace ČVUT, dostupné na 

https://dspace.cvut.cz/).  

Na prvom mieste sa umiestnila digitálna knižnica Czech Digital Mathematics 

Library, ktorej cieľom je predovšetkým ponúkať otvorený prístup k plným textom 

a metadátam dokumentov, ktoré boli publikované na území Českej republiky (od 19. 

storočia). Nemá inštitucionálny charakter a neposkytuje možnosť samoarchivácie, 

čím v našej práci nespĺňa kritériá na to, aby k nej bolo pristupované ako k repozitáru 

(Bartošek 2006). 

Vo finálnej analýze sme skúmali 8 repozitárov: tri americké, jeden švajčiarsky 

a štyri české. Väčším počtom analyzovaných repozitárov sme chceli dosiahnuť 

objektivitu výsledkov a komplexný obraz pre odporúčania pre slovenské prostredie. 

Podkladom na zostavenie hodnotiacich kritérií dlhodobej archivácie 

digitálnych objektov vybraných IR boli už spomínané certifikačné kritériá 

Trustworthy Repositories Audit & Certification: Criteria and Checklist RLG/ NARA 

z roku 2007 (OCLC et al. 2007), ktoré poskytujú zoznam minimálnych požiadaviek 

na dôveryhodný repozitár. Ich obsahom sú však aj požiadavky a odporúčania 

týkajúce sa prístupovej politiky, celkovej organizačnej, informačnej a technologickej 

infraštruktúry inštitúcie, finančnej udržateľnosti atď.  Pre potreby nášho výskumu 

boli hodnotené iba kritériá úzko súvisiace s dlhodobou digitálnou archiváciou, ktoré 

boli na základe štúdia literatúry vyhodnotené ako najvýznamnejšie a bola možná ich 

vyhľadateľnosť (široké spektrum kritérií súvisiacich s digitálnou archiváciou sme 

boli nútení obmedziť aj vzhľadom na skutočnosť, že kritériá vzťahujúce sa k 

organizačnej a technologickej štruktúre nebudú vyhľadateľné, prípadne pre nás 

nebudú analyzovateľné vzhľadom na technologické obmedzenia).  

Výber kritérií bol výsledkom niekoľkonásobného vyhodnocovania pred aj 

počas samotnej analýzy. Finálne sme sa zamerali na nasledujúce kritériá: 

 Formálne vyjadrenie politiky dlhodobej archivácie: hodnotili sme 

samotnú existenciu dokumentácie (formálneho dokumentu), ktorý 

pojednáva o postupoch a procesoch dlhodobej archivácie. Pozitívne boli 

hodnotené repozitáre, ktoré mali informácie o parametroch úložiska a o 

dlhodobej archivácii dostupné na svojich webových stránkach.  

 Zdôraznenie dlhodobej archivácie ako poskytovanej služby: pre 

používateľa aj vkladateľa obsahu je prísľub dlhodobej archivácie znakom 

dôveryhodnosti repozitára. Hodnotilo sa, či je informácia o dlhodobej 

archivácii ako o poskytovanej službe uvedená na priamo na webových 

stránkach repozitára. 
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 Vymedzenie vkladaného a archivovaného obsahu: používateľ, ktorý je 

potenciálnym vkladateľom obsahu má byť informovaný o tom, ktorý 

obsah je archivovaný dlhodobo, ktorý krátkodobo, aké sú podmienky, 

a aké sú postupy a stratégie uchovávania.  

 Definovanie legislatívnej zodpovednosti za archivovaný obsah: politika 

informuje o autorsko- právnych otázkach v súvislosti s dlhodobou 

archiváciou a uchovávaním digitálnych objektov (práva na migráciu dát, 

zmenu formátu atď.)  

 Pozitívne sme hodnotili používanie protokolu OAI- PMH pre zber 

metadát.  

 Perzistentný identifikátor: repozitár používa vybraný systém 

perzistentnej identifikácie digitálnych objektov pre ich jednoznačnú 

identifikáciu, udržateľnosť, vyhľadateľnosť a uchovávanie (napr. DOI, 

Handle a pod.).  

 Stratégie uchovávania: dokumentácia vymedzuje používané stratégie 

uchovávania, poskytuje informácie o jednotlivých stratégiách a postupoch 

uchovávania, ktorými zabezpečuje dlhodobú udržateľnosť digitálnych 

objektov. Špecifikuje, ktoré stratégie uchovávania (okrem používania 

kompatibilných štandardov, čo je samozrejmosťou) sú používané 

v súvislosti s jednotlivými typmi digitálnych objektov. Môže obsahovať 

informáciu vzťahujúcu sa na pravidelnosť týchto procesov. 

 Vymedzenie formátov: politika dlhodobej archivácie poskytuje 

informácie o formátoch objektov na prezeranie, import dát (vklad 

digitálneho objektu), export dát (používanie digitálneho objektu), ale 

najmä na dlhodobú archiváciu a uchovávanie digitálnych objektov. Sú 

jasne definované preferované, akceptované a neakceptované formáty.  

 Metadátové schémy: dokumentácia definuje používané metadátové 

schémy na popis digitálnych objektov. 

 OAIS referenčný model: architektúra a funkcie úložiska sú v súlade s 

OAIS referenčným a informačným modelom.  

 Softvér: z hľadiska technologickej infraštruktúry definuje repozitár aspoň 

použitý softvér úložiska. 

4 Realizácia analýzy 

Každý z repozitárov bol analyzovaný samostatne. Či už formálny dokument 

politiky dlhodobej archivácie existuje alebo nie, každý repozitár bol dôsledne 

prehľadávaný. Následne sme preverovali existenciu externých informačných zdrojov 

a dát o politike dlhodobej archivácie daného repozitára. Dáta sú zapísané v tabuľke 

1. Na základe týchto dát bol vyhodnotený repozitár s najkomplexnejšou politikou 
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dlhodobej digitálnej archivácie a boli zostavené univerzálne odporúčania pre tvorbu 

politiky dlhodobej archivácie digitálnych objektov pre IR na Slovensku.    

Politika dlhodobej archivácie digitálnych objektov je vyhodnotená 

prostredníctvom tabuliek Porovnanie kľúčových certifikačných kritérií (časť 1 a 2), 

ktoré predstavujú súhrn všetkých zistených skutočností. Pokiaľ bolo možné 

kritérium vyhodnotiť jednoznačne, resp. pokiaľ bolo kritérium jednoznačne splnené 

alebo nesplnené, v tabuľke je označené ako áno/nie. V niektorých prípadoch si 

kritérium vyžadovalo konkrétnu špecifikáciu (napr. názov metadátovej schémy 

alebo perzistentného identifikátora a pod.). 

Analýza dlhodobej archivácie digitálnych dokumentov ukázala rozmanitosť v 

tom, akým spôsobom, nakoľko komplexne pristupujú jednotliví správcovia a 

jednotlivé inštitúcie k správe svojich repozitárov, ktorých primárny účel je rôzny 

vzhľadom na potreby a priority inštitúcií. 

Na základe výsledkov vidíme, že účel archivácie a  uchovávania digitálnych 

objektov nepodceňuje predovšetkým eScholarship University of California a 

DSpace@MIT. Formálne a zrozumiteľné vyjadrenie politiky dlhodobej archivácie 

boli k dispozícii len v rámci týchto dvoch úložísk. Dôvodov, pre ktoré inštitúcie 

nezverejňujú politiku dlhodobej archivácie digitálnych objektov, môže byť 

niekoľko. Môže ísť o interné dokumenty inštitúcie, ktoré podliehajú určitému 

firemnému tajomstvu. Rovnako sa môžeme domnievať, že zriaďovatelia repozitárov 

nepredpokladajú záujem zo strany verejnosti o informácie o dlhodobej archivácii 

digitálnych objektov a sústredia sa na politiku prístupu a Open Access, z ktorých sú 

v určitých prípadoch porušenia vyvodené právne dôsledky. 

Pokiaľ repozitár zdôrazní dlhodobú archiváciu ako jednu z poskytovaných 

služieb repozitára, je možné z kontextu vyvodiť primárne ciele úložiska. Význam 

dlhodobej archivácie a jej propagácie aj smerom k používateľovi nepodcenila 

polovica analyzovaných repozitárov, konkrétne už spomínané eScholarship 

University of California, DSpace@MIT a dva české repozitáre, Digitální knihovna 

VUT v Brně a DSpace ČVUT.  
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Tab. 1 

Porovnanie kľúčových certifikačných kritérií. 1. časť. 

 

NASA Technical 

Reports Server 

(NTRS) 

eScholarship 

University of 

California 

CERN 

Document 

Server 

DSpace@MIT 

Formálne 

vyjadrenie politiky 

dlhodobej 

archivácie 

nie áno nie áno 

Zdôraznenie 

dlhodobej 

archivácie ako 

poskytovanej služby 

nie áno nie áno 

Vymedzenie 

archivovaného 

obsahu 

nie áno nie áno 

Definovanie 

legislatívnej  

zodpovednosti za 

archivovaný obsah 

nie áno nie áno 

OAI- PMH áno áno áno áno 

Perzistentný 

identifikátor 
Document ID ARK DOI Handle 

Stratégie 

uchovávania 

Perzistentný 

identifikátor 
Zálohovanie 

Perzistentný 

identifikátor 

Migrácia, 

Emulácia, Dátová 

archeológia 

Vymedzenie 

formátov 
áno áno nie áno 

Metadátové schémy Dublin Core Dublin Core 
Dublin Core, 

MARC 

Dublin Core, 

MARC 

Súlad s modelom 

OAIS 
áno áno áno áno 

Softvér 
nešpecifikovaný/ 

WAIS 

Digital 

Commons, 

Meritt 

CDS Invenio DSpace 
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Tab. 2 

Porovnanie kľúčových certifikačných kritérií. 2. časť. 

 

Digitální knihovna 

Západočeské 

univerzity v Plzni 

Digitální 

knihovna 

VUT v Brně 

Digitální 

knihovna 

Univerzity 

Pardubice 

DSpace 

ČVUT 

Formálne vyjadrenie 

politiky dlhodobej 

archivácie 

nie nie nie nie 

Zdôraznenie 

dlhodobej archivácie 

ako poskytovanej 

služby 

nie áno nie áno 

Vymedzenie 

archivovaného 

obsahu 

nie áno nie áno 

Definovanie 

legislatívnej  

zodpovednosti za 

archivovaný obsah 

nie nie nie nie 

OAI- PMH áno áno áno áno 

Perzistentný 

identifikátor 
Handle Handle, DOI Handle Handle 

Stratégie uchovávania 
Perzistentný 

identifikátor 

Perzistentný 

identifikátor 

Perzistentný 

identifikátor 

Perzistentný 

identifikátor 

Vymedzenie formátov nie nie nie nie 

Metadátové  

schémy 
Dublin Core Dublin Core Dublin Core Dublin Core 

Súlad s modelom 

OAIS 
áno áno áno áno 

Softvér DSpace DSpace DSpace DSpace 

Vo väčšine repozitárov chýbala informácia o tom, že repozitár si vyhradzuje 

právo na kópiu digitálneho objektu kvôli jeho prípadnej migrácii, zmene formátu 

a podobne. K legislatívnej zodpovednosti za archivovaný a uchovávaný obsah sa 

vyjadrili iba eScholarship University of California a DSpace@MIT, ktorí jasne 
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deklarujú, že si vyhradzujú právo na narábanie s digitálnym objektom pre účely 

digitálnej archivácie.  

Základným princípom fungovania repozitárov je protokol na zber metadát, 

OAI- PMH na ktorom sú založené všetky analyzované repozitáre, takže toto 

kritérium spĺňajú všetky analyzované repozitáre. 

Medzi najpoužívanejšie systémy perzistentnej identifikácie digitálnych 

objektov patrí Handle, ktorý používa päť z analyzovaných repozitárov. Digitální 

knihovna VUT v Brně využíva aj DOI, ktorý sme identifikovali aj v prípade CERN 

Document Server. Repozitár eScholarship University of California používa systém 

ARK a NASA Technical Reports Server (NTRS) identifikuje digitálne objekty 

prostredníctvom Document ID. 

Informácie o používaní primárnych stratégií uchovávania ako migrácia, 

emulácia či dátová archeológia a ich prípadnej pravidelnosti neuvádzal žiaden 

repozitár okrem DSpace@MIT, ktorý sa zaručil za udržateľnosť digitálnych 

objektov aj prostredníctvom týchto stratégií. eScholarship University of California 

kladie dôraz na pravidelné zálohovanie systému. Pri zvyšných šiestich repozitároch 

konštatujeme ako stratégiu uchovávania len perzistentné identifikátory (okrem 

kompatibilných formátov digitálnych objektov), keďže viac informácií o 

ich stratégiách uchovávania neuviedli.  

Vymedzenie používaných formátov v rámci úložiska poskytuje eScholarship 

University of California, hoci len stručne definuje, v akých formátoch sprístupňuje 

a prijíma digitálny obsah. Podrobné rozpracovanie preferovaných a nepreferovaných 

formátov poskytuje  DSpace@MIT. Veľmi stručne definujú preferovaný formát 

úložiska NASA Technical Reports Server (NTRS). CERN Document Server definuje 

formáty len v rámci externého dokumentu (článku) o systéme Invenio, avšak 

nevenujú problematike formátov pozornosť na stránkach repozitára. Z českých 

repozitárov nevenuje vymedzeniu formátov pozornosť ani jeden z repozitárov. 

Kompatibilita formátov je základným predpokladom použiteľnosti digitálneho 

objektu. Použiteľnosť digitálneho objektu nepovažujeme za menejcennú voči jeho 

nájditeľnosti. Rovnako, ako bez uchovávania nezabezpečíme prístup (vyhľadanie 

objektu), tak nezabezpečíme ani jeho použiteľnosť s nekompatibilným formátom. 

Používateľ, ako potenciálny vkladateľ obsahu, by mal byť informovaný o tom, ktoré 

zo súčasného množstva formátov sú v rámci úložiska akceptované pre vklad 

a archiváciu digitálnych objektov (napr. .doc, .docx, .pdf, .jpg  a pod.).    

Každý z analyzovaných repozitárov používa metadátovú schému Dublin 

Core, ku ktorej je možné pripojiť aj ďalšiu, vhodnejšiu schému pre dlhodobú 

archiváciu digitálnych objektov. Avšak, o pripojení metadátovej schémy pre 

dlhodobú archiváciu akou je napr. METS, neposkytujú repozitáre žiadne informácie. 
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CERN Document Server a DSpace@MIT okrem Dublin Core používajú formát 

MARC pre popis digitálnych objektov.  

Všetky úložiská sú založené na referenčnom na informačnom modeli OAIS, 

čím zabezpečujú efektívne sprístupňovanie, dlhodobú archiváciu a udržateľnosť nie 

len jednotlivých digitálnych objektov, ale aj celého úložiska z technologického i 

ekonomického hľadiska.  

Päť repozitárov funguje na softvéri DSpace, čo poukazuje na popularitu tohto 

softvérového riešenia. CERN Document Server funguje na platforme CDS Invenio, 

ktorého je zároveň autorom a vývojárom. NASA Technical Reports Server (NTRS) 

svoj softvér podrobnejšie nešpecifikuje, pri analýze sa podarilo zistiť, že využívajú 

webový server Wide Area Information Server (WAIS). Efektívnym spôsobom 

pristupuje k dlhodobej archivácii digitálnych objektov eScholarship University of 

California, ktorý ako jediný z analyzovaných repozitárov funguje na komerčnom 

softvéri Digital Commons, pričom vložené digitálne objekty sú automaticky 

prevedené a uložené do systému Merritt, ktorý je určený špeciálne na dlhodobú 

archiváciu digitálnych objektov.  

5 Vyhodnotenie analýzy 

Vybrali sme 9 kritérií, na ktoré bolo možné odpovedať áno/nie (resp. má/ 

nemá riešenie). Vylúčili sme z tohto počtu kritériá Metadáta a Softvéry, ktoré iba 

konkrétne špecifikujú technologické riešenie. Ich dodržiavanie podmieňuje samotnú 

existenciu systému, sú teda samozrejmosťou. Na obrázku 2 vidíme počet splnených 

kritérií a percentuálnu úspešnosť jednotlivých IR.  

Na základe analýzy sa ako najmenej úspešné ukázali české IR Digitální 

knihovna Západočeské univerzity v Plzni a Digitální knihovna Univerzity Pardubice, 

ktorých výsledná úspešnosť politiky dlhodobej archivácie je 44 %. Rovnaké 

hodnotenie získal ďalší európsky repozitár, konkrétne CERN Document Server. 

Vyššie hodnotenie získal NASA Technical Reports Server (NTRS) má celkovú 

úspešnosť 55 %. Z českých repozitárov 66 % úspešnosť získali Digitální knihovna 

VUT v Brně a DSpace ČVUT.  

Top“ repozitáre, ktoré budú hlavným podkladom na tvorbu odporúčaní napr. 

pre IR Univerzity Komenského v Bratislave sú eScholarship University of 

California a DSpace@MIT, ktoré dosiahli 100 % úspešnosť. Zároveň ide 

o zaujímavý príklad toho, že kvalita IR nezávisí od používania komerčného alebo 

otvoreného softvéru (Digital Commons a Merritt vs. DSpace), ale (okrem iného) od 

prepracovanej politiky dlhodobej archivácie a sprístupňovania digitálnych objektov.   
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Obr. 2 

Výsledné hodnotenie a komparácia IR na základe ich politiky archivácie 

Môžeme konštatovať, že viac ako polovica (5) analyzovaných repozitárov 

dosiahla vyššiu ako 50 % úspešnosť politiky dlhodobej archivácie, čo nám 

potvrdzuje, že ide o významnú súčasť informačnej politiky IR, na ktorú je potrebné 

zameriavať sa pri prevádzkovaní repozitára a ktorá môže byť jedným z faktorov 

celkovej kvality repozitára.  

Na základe výsledkov analýzy bola tvorba odporúčaní dlhodobej archivácie 

digitálnych objektov pre IR v slovenskom prostredí inšpirovaná politikou 

repozitárov, ktorých hodnotenie politiky dlhodobej archivácie na základe analýzy 

dosiahlo najlepšie výsledky.  

5.1 Odporúčania pre návrh politiky dlhodobej archivácie 

digitálnych objektov v inštitucionálnych repozitároch 

akademického prostredia na Slovensku  

Správcovia IR si musia byť vedomí, že dlhodobá archivácia digitálnych 

objektov by mala byť základnou službou repozitára. Zabezpečenie dlhodobej 

udržateľnosti digitálnych objektov je zárukou dôveryhodnosti repozitára pre 

používateľov a potenciálnych vkladateľov obsahu. Preto odporúčame dodržiavať 

aspoň minimálne zásady pri plánovaní a tvorbe politiky dlhodobej archivácie, 

ktorými sú: 
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 Vypracovať politiku dlhodobej archivácie IR a v rámci nej vymedziť 

používanú terminológiu. 

 Sprístupniť politiku dlhodobej archivácie digitálnych objektov pre 

používateľov a vkladateľov obsahu v rámci webového sídla repozitára alebo 

jeho zriaďovateľa. Sprehľadniť procesy vkladu, sprístupňovania a archivácie 

najmä pre vkladateľa obsahu.  

 Otvorene deklarovať a propagovať dlhodobú digitálnu archiváciu ako 

jednu zo základných služieb repozitára. Úložisko sa má verejne zaručiť za 

spoľahlivosť a udržateľnosť digitálnych objektov v priebehu času. 

 Jasne definovať, ktoré z vkladaných digitálnych objektov (a za akých 

podmienok) budú predmetom dlhodobej archivácie a procesov 

uchovávania.  

 Používať otvorené formáty súborov a vymedziť preferované, akceptované 

a neakceptované formáty pre vklad a dlhodobú archiváciu digitálnych 

objektov. Definovať, za akých podmienok bude archivovaný objekt 

preformátovaný. Prispôsobiť politiku formátov preferenciám cieľovej 

používateľskej komunity, ale len do tej miery, aby nevznikla nutnosť 

preformulovania politiky formátov v dohľadnej budúcnosti. 

 Rešpektovať duševné vlastníctvo archivovaných a uchovávaných 

digitálnych objektov. Zamerať sa na legislatívnu zodpovednosť viažucu sa 

na digitálne objekty, s ktorými bude nutné manipulovať v priebehu času 

v rámci procesov uchovávania.  

 Zabezpečiť dlhodobú dostupnosť digitálnych objektov prostredníctvom 

systému Handle, ktorý zabezpečuje komplexnú trvalú a jedinečnú 

identifikáciu pomocou URL adresy. 

 Vyhodnotiť potrebnú primárnu stratégiu uchovávania individuálne pre 

každý digitálny objekt a priebežne sledovať technologické zastarávanie 

digitálnych objektov a systému úložiska.  

 Posilniť primárne stratégie uchovávania sekundárnymi stratégiami 

uchovávania, predovšetkým kompatibilnými otvorenými formátmi 

a systémom perzistentnej identifikácie digitálnych objektov. 

 Používať rozšíriteľnú štandardnú metadátovú schému Dublin Core.  

 Zvoliť najvhodnejšie softvérové riešenie pre IR. V prípade voľby open 

source, efektívnym softvérovým riešením je DSpace pre jeho silnú 

vývojovú komunitu. Ak inštitúcia dbá o dlhodobú archiváciu a pristupuje 
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k nej ako k samostatnej problematike, vhodné je zvoliť ďalší softvér 

výlučne pre digitálne objekty určené na dlhodobú archiváciu. 

Záver 

Sprístupňovanie digitálnych objektov je možné zabezpečiť len do tej miery, 

do akej sme schopní zabezpečiť ich dlhodobú udržateľnosť, ktorá sa dosahuje 

prostredníctvom procesov a nástrojov digitálnej archivácie. Za základný predpoklad 

dlhodobej digitálnej archivácie, najmä pre vedecké a akademické prostredie, 

považujeme inštitucionálny repozitár, ktorý je významnou súčasťou informačnej 

infraštruktúry inštitúcie. Otvorenosť technologických riešení, na ktorých je repozitár 

budovaný, podporuje otvorenú digitálnu vedu a otvorené informačné prostredie. 

Jeho veľkým prínosom je implementácia nástrojov digitálnej archivácie a 

uchovávania priamo v systéme. Zodpovedný prístup k archivácii digitálnych 

objektov v konečnom dôsledku vypovedá nie len o dôveryhodnosti úložiska, ale aj o 

dôveryhodnosti a spoľahlivosti samotnej materskej inštitúcie.  

Na základe komparatívnej analýzy vidíme využívanie rôznych prístupov na 

dlhodobú archiváciu v rámci rovnakého typu prostredia. Jednotlivé IR sa líšia už 

samotnou dostupnosťou politiky dlhodobej archivácie. Z pohľadu potenciálneho 

vkladateľa obsahu je dostatok dostupných informácií o repozitári a jeho službách 

významným faktorom, ktorý môže ovplyvniť jeho rozhodnutie o zdieľaní vlastných 

vedeckých a odborných výstupov.  

Okrem rozdielov týkajúcich sa informovania verejnosti o archivácii sa IR líšia 

aj v technologických riešeniach. Rozdiely vidíme napr. v používaní rôznych 

systémov perzistentnej identifikácie, čo priamo súvisí s odlišným výberom softvérov 

digitálnych úložísk. Analýza ukázala, že najmä americké IR nepodceňujú 

poskytovanie podrobných informácií o prebiehajúcich procesoch v IR už od vkladu 

obsahu. Archivovaným digitálnym objektom venujú dostatok pozornosti, používajú 

efektívne technologické nástroje pre ich udržateľnosť (v oboch prípadoch sa 

zriaďovatelia inštitúcie priamo podieľajú na vývoji používaných softvérov).  

Za jeden z najväčších problémov, s ktorými sme sa stretli, je zároveň 

problémom samotnej digitálnej archivácie, a to nedostatok informácií o jej 

postupoch, procesoch a podmienkach. Existencia formálneho dokumentu je 

základom strategického prístupu na dlhodobú digitálnu archiváciu, ktorá predstavuje 

významnú súčasť informačnej politiky inštitúcie. Jasne formulovaná politika 

dlhodobej archivácie by mala odrážať aktuálne výzvy technologické, legislatívne a 

predovšetkým používateľské. Našou snahou bolo podporiť digitálnu archiváciu v IR 

na Slovensku návrhom odporúčaní pre tvorbu politiky dlhodobej archivácie, ktoré 

budú vychádzať z oficiálnych a už osvedčených certifikačných kritérií a politík 
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renomovaných dôveryhodných IR a budú užitočnou inšpiráciou pre rozvoj digitálnej 

archivácie na Slovensku. 

Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia výskumnej úlohy VEGA 1/0066/15 

Modelovanie informačného prostredia digitálnej vedy. 
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Resumé 

DLHODOBÁ ARCHIVÁCIA DIGITÁLNYCH OBJEKTOV 

V INŠTITUCIONÁLNYCH REPOZITÁROCH 

Michaela Kmeťová 

Napredovanie vedy a výskumu je závislé od kumulácie poznatkov, ktoré je ohrozené 

pri strate dát. Nestála povaha webového prostredia prejavujúca sa dynamickými 

URL adresami a problémom spätného vyhľadania informačného zdroja je 

každodenným problémom. O čo horšie je stretnúť sa s touto situáciou pri riešení 

vedeckého alebo výskumného problému. Ak zabezpečíme dlhodobú dostupnosť 

k vedeckým výsledkom, môžeme efektívne predchádzať aj duplicitným výskumom, 

čím podporíme urýchlenie narastania poznatkovej bázy spoločnosti a v konečnom 

dôsledku rast životnej úrovne. Dlhodobá dostupnosť a udržateľnosť digitálnych 

objektov je zabezpečovaná pomocou nástrojov digitálnej archivácie, ktorá je 

zložkou digitálneho kurátorstva. Využíva konkrétne technologické riešenia pre 

uchovávanie digitálnych objektov a patrí medzi základné služby digitálnych úložísk, 
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akým je napríklad inštitucionálny repozitár. Práve pre tento typ digitálneho úložiska 

je digitálna archivácia významnou službou vzhľadom na archiváciu 

inštitucionálnych výstupov rôzneho charakteru. Zabezpečením dlhodobej archivácie 

digitálnych objektov v inštitucionálnom repozitári získa inštitúcia efektívne 

úložisko, inštitucionálnu pamäť a v neposlednom rade nástroj na šírenie výstupov 

členov inštitúcie, teda nástroj propagácie svojej činnosti.   

Dlhodobé dôveryhodné zabezpečenie digitálnej archivácie objektov v digitálnych 

úložiskách je dosiahnuteľné prostredníctvom certifikačných kritérií Trustworthy 

Repositories Audit & Certification: Criteria and Checklist, ktoré môžeme definovať 

ako metodicko- procesuálne odporúčania na tvorbu strategickej politiky dlhodobej 

archivácie digitálnych objektov. Certifikačné kritériá sa v rámci ich hlavných sekcií 

zameriavajú na každú časť životného cyklu digitálneho objektu a na každý aspekt 

ich archivácie: od legislatívnych, autorskoprávnych a ekonomických otázok, cez 

logické usporiadanie digitálnych objektov, ich popis a udržateľnosť, až po 

technologické platformy určené na ich príjem, archiváciu a distribúciu.  

Prostredníctvom analýzy politík dlhodobej digitálnej archivácie vo vybraných 

svetových inštitucionálnych repozitároch boli v súlade s certifikačnými kritériami 

vytvorené v príspevku univerzálne odporúčania, ktorých cieľom je poskytnúť 

východisko pre tvorbu politiky dlhodobej archivácie v inštitucionálnych 

repozitároch slovenského akademického prostredia a podporiť tak rozvoj politík pre 

dlhodobú dostupnosť a udržateľnosť digitálnych objektov. Výsledky analýzy 

poukazujú na efektívny prístup k politike dlhodobej archivácie predovšetkým v 

prípade repozitárov DSpace@MIT a eScholarship University of California, ktoré sú 

vhodnou inšpiráciou na tvorbu politiky dlhodobej archivácie na Slovensku. 

Summary 

LONG TERM PRESERVATION OF DIGITAL OBJECTS IN 

INSTITUTIONAL REPOSITORIES 

Michaela Kmeťová 

The progress of science and research depends on the accumulation of knowledge, 

which is threatened with loss of data. The unstable nature of the web environment 

characterized by dynamic URLs and by problems of backward searching for the  

information source is a daily problem. What is even worse is to encounter this 

situation while solving a scientific or researchproblem. If we ensure long term 

availability of scientific results, we can effectively prevent the duplication of 

research and thus support accelerating of knowledge base and ultimately increase of 

living standards.  
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The long-term availability and sustainability of digital objects is provided with tools 

of digital archiving, which is a component of digital curation. It uses specific 

technology solutions for the preservation of digital objects and is a fundamental 

service of digital repositories such as institutional repositories. For this type of 

digital storage digital archiving isan important service due to the archival 

institutional outcomes of different character. For institutions,ensuring long term 

preservation of digital objects within institutional repositories is an effective solution 

of digital storage, institutional memory and a tool for dissemination of outputs of 

members of the institution, i.e. a tool for promoting their activities.  

The long term reliability of digital objects in digital repositories is achievable 

through Trustworthy Repositories Audit & Certification: Criteria and 

Checklistcertification criteria that can be defined as methodological and process l 

recommendations for the development of strategic policy of long-term preservation 

of digital objects. Within thir major sections the certification criteria focus on each 

part of the life cycle of digital objects and on every aspect of their storage: the 

legislative, copyright and economic issues,through the logical arrangement of digital 

objects, their description and sustainability to the technology platform designated to 

receive, archive and distributethe items.  Through the analysis of the policies of 

long-term digital archiving in selected world institutional repositories universal 

recommendations aimed at providing the basis for creating the policy for long-term 

archiving in institutional repositories in Slovak academic environment were 

established and thus promote the development of policies for the long-term 

availability and sustainability of digital objects. The recommendations in this paper 

comply with the certification criteria. The results of the analysis show the effective 

approach to long-term archiving policy particularly for DSpace @ MIT and the 

University of California eScholarship that are suitable inspiration for the 

development of the long-term archiving policies in Slovakia.


