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Archivy v digitálním světě 

Tomáš Dvořák 

 

Digitální věk je fenomén, který nenachází obdoby ve vývoji lidské společnosti. 

Moderní informační a komunikační technologie otevřely bránu do virtuální prostředí, ve 

kterém je možné relativně snadno a ve zlomku času provádět mnoho ojedinělých 

i každodenních činností. Např. sestavovat složité matematické výpočty, simulovat reálné 

i teoretické jevy, které lze ve skutečnosti jen stěží modelovat, vytvářet a spravovat velké 

množství informací snáze a často na kvalitativně vyšší úrovni než s použitím tradičních 

prostředků, dorozumívat se bez většího úsilí s ostatními napříč kontinenty, navozovat možnou 

realitu prostřednictvím počítačových her a virtuálních světů a jistě mnoho dalších úkonů, na 

nichž se jako digitální komunita svou aktivitou podílíme. Lidé postupně mění své tradiční 

návyky a ruku v ruce s tím se mění i role a metody práce informačních institucí, archivů 

nevyjímaje.1 

O postavení archivů v éře moderního digitálního věku se v posledních desetiletích 

intenzivně diskutuje. Aktuální jednání se neomezují pouze na využívání počítačové techniky 

v oboru, jak se z počátku téměř výhradně dělo, ale spíše se orientují na porozumění 

a zvládnutí dopadů moderních informačních a komunikačních technologií. Oběma tématům 

bych se chtěl ve svém příspěvku krátce věnovat a poukázat na možná problémová místa na 

cestě za vypořádáním se s důsledky nových technologií. Nejdříve se však zmíním 

o dosavadním přístupu českých archivů k informačním prostředkům.2 

Celý vývoj by se dal pracovně rozčlenit do čtyřech etap. Se zájmem prvního archiváře 

o počítačové zpracování dat přichází první fáze okouzlení a počátku archivní práce 

                                                 
1 Digitální věk je starší, než by se mohlo zprvu zdát. Jeho vznik se klade do období prvních mechanických 
počítačů pracujících ve dvojkové číselné soustavě – do 70. let 17. století, kdy světlo světa spatřil Leibnitzův 
kalkulátor Staffelwalze. Bez dalších osamělých inovátorů počítacích strojů v 18.–19. století a rapidního 
technického pokroku by nikdy nevznikla éra moderních počítačů, kterou zaznamenáváme od 30.–40. let 
20. století dodnes. Zatímco v období kolem 2. světové války šlo o rozsáhlé elektromechanické počítací stroje, od 
70. let 20. století pokročil vývoj k mikroprocesorovým počítačům, které miniaturizovaly strojový výkon do 
rozměrů kapesních počítačů. 
2 Bylo by nesmírně pracné dohledat všechny příspěvky, které kdy k otázce archivů v digitálním věku zazněly. 
Budiž v krátkosti uvedeno, že překládanému tématu se věnovaly celé bloky referátů na mezinárodních 
i evropských archivních kongresech. Naposledy na 8. evropské konferenci konané v Ženevě ve dnech 28.–
30. dubna 2010 a celé věnované tématu „Digitální archivace“. V českém prostředí pak bienální konference 
archivářů ČR zejm. v letech 1995, 1999, 2005 a 2011. Tento příspěvek vychází z původního referátu, který byl 
přednesen na konferenci Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách pořádanou 
při příležitosti 200. výročí narození K. J. Erbena na Malé Skále u Turnova ve dnech 15.–16. dubna 2011. 
Originální text bude otištěn v příslušném sborníku. Za cenné rady a připomínky ke znění tohoto příspěvku 
vděčím kolegovi Mgr. Radku Pokornému (řediteli Státního okresního archivu v Hradci Králové); doc. Václavu 
Ledvinkovi (řediteli Archivu hl. města Prahy) děkuji za poskytnutý komentář k vývoji koncepce českého 
archivnictví. 
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s počítačem. Ve světě se datuje patrně od 60. let 20. století a nejinak tomu bylo 

i v Československu. Třebaže se na první počítač v české archivní instituci čekalo až do roku 

1987, v předchozích letech se pilně pracovalo na zjišťování informací o výpočetní technice, 

možnostech nasazení počítačů pro archivní účely, na koncepcích využívání a dokonce i na 

návrzích nové archivní metodiky. Zápal tehdejších pracovníků Státního ústředního archivu 

v Praze byl obdivuhodný a přinesl mnoho poznatků pro obor, které byly později využity.3 

V pozdější době konce 80. let a první poloviny let devadesátých 20. století se naše 

archivy vybavují první počítačovou technikou, které se ujímají nadšenci z řad archivářů 

k různým pracovním pokusům. Tuto etapu nazývám fází vlastního experimentování, neboť 

tehdy se čeští archiváři začali ve větším měřítku seznamovat s výpočetní technikou. S pomocí 

těch nadanějších prováděli systematické pokusy počítačové evidence archiválií, jejich 

jednotného popisu podle společných znaků, sestavovali evidence badatelů a původců a také se 

pokoušeli o zaznamenání dalších informací archivního nebo provozního charakteru do 

paměťových médií. 

Po vytvoření dalekosáhlých koncepcí a strategií k využití informačních technologií 

v archivnictví přišel „zlatý věk“ počítačů. Díky rychlému technickému vývoji a rapidnímu 

snižování cen počítačů došlo od druhé poloviny 90. let 20. století k plošnému zavádění 

počítačů v archivních kancelářích a jejich propojování počítačovými sítěmi včetně připojení 

k internetu. Toto údobí nazývám fází v zajetí optimismu. Sféra počítačově gramotných 

archivářů se profesionalizovala a archivy začaly využívat služeb počítačových firem, které 

nahradily prvotní databáze dobře vypadajícími systémy pro tvorbu archivního popisu. 

Jednotlivé archivy si začaly zakládat webové stránky a prezentovat archivní pomůcky a další 

výsledky své práce na internetu. Novým trendem se pak stala samotná digitalizace archiválií, 

jejíž intenzita v českých archivech neustále vzrůstá. V upřímném nadšení se do informatizace 

archivů v této době investovaly a stále investují nemalé finanční prostředky, s jejichž pomocí 

se v archivech hromadí data nejrůznějšího charakteru, o nichž se v bezměrné víře předpokládá 

účelná využitelnost. 

V posledních přibližně pěti letech dochází v některých archivech k přehodnocování 

dosavadního způsobu nasazení informačních technologií. Reálné zkušenosti s využitím 

digitalizace a zpřístupněním archivních pomůcek v digitální podobě stejně jako dostupnost 

informací o zahraničních projektech zpřístupňování archiválií na internetu vyjevily limity 

                                                 
3 Informace o počátcích spolupráce archivářů s počítači lze vedle četných zpráv v archivních periodikách 
přehledně čerpat z publikace Emilie BENEŠOVÉ a kol., Aby na nic a na nikoho nebylo zapomenuto. K jubileu 
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dosavadního přístupu k těmto technologiím. Neustálý technický vývoj snímacích zařízení, 

parametrické změny digitalizace a hlavně vzájemná nesourodost pořízených dat nutí 

k neustálé úpravě těchto dat a k častým softwarovým změnám, které přinášejí zbytečné 

vícenáklady. V důsledku částečné deziluze z využití nákladné techniky a ne zcela koncepčně 

zaznamenaných dat se objevily otázky o smysluplnosti těchto technologií a jejich ekonomické 

výhodnosti. Poněvadž se kritika mnohdy obrací do vlastních archivních řad, aby hledala pravé 

příčiny neúspěšných počítačových řešení, nazývám toto poslední období fází hledání nových 

cest. 

V čem lze tedy spatřovat uvedené nedostatky, které se jeví jako specifické vůči vývoji 

archivních projektů v zahraničí? V jisté metodické strnulosti, během které nebylo reagováno 

na pozvolný nástup informačních technologií a na nové poznatky ze zahraničí. Zatímco se 

v 80. a 90. letech 20. století rodily jednotné principy automatizace archivních činností na 

mezinárodním archivním poli, české archivnictví šlo vlastní spletitou cestou. Zpočátku se 

tomu šlo jen stěží vyhnout, neboť společenské podmínky nedovolily účast na mezinárodním 

dění. Později byla na národní úrovni usměrňována pouze počítačové evidence archivních 

souborů a pomůcek na rozdíl od archivního popisu, od jehož technického řešení bylo 

upuštěno. Po léta sestavovaná koncepce automatizovaného informačního systému archivů tak 

získala dlouhodobě reálnou podobu pouze v jednotném programu pro evidence archivu 

všeobecně známém pod označením PEvA. V důsledku potřeby vytváření archivních pomůcek 

prostřednictvím počítače došlo k živelné individualizaci přístupů jednotlivých archivů, která i 

s ohledem na vynaložené finance na softwarové vybavení zapustila hluboko své kořeny. 

V době, kdy nastal „zlatý věk“ počítačů, využily archivní instituce na Západě metodické 

připravenosti a začaly v digitální podobě zpřístupňovat bohatství archivních pomůcek. 

S určitým zpožděním se k jednacím stolům vracíme i v naší archivní obci, abychom 

aktualizovali domácí pravidla a připravili je na použitelnost v digitálním prostředí. Že půjde 

o nelehký úkol, je zřejmé z již proběhlých setkání.4 

Druhým aspektem, který se významně podílel a stále podílí na nedostatečném 

využívání informačních technologií je nedostatek všeobecného povědomí v hlavách archivářů 

o možnostech a limitech počítačové techniky. Situace ve vzdělávání mladých českých 

                                                                                                                                                         
ústředního archivu českého státu 1954–2004, Praha 2004, kapitoly Informatika a výpočetní technika, s. 199–217 
(autorem textu Tomáš KALINA ). 
4 O vývoji metodických pravidel na mezinárodní úrovni neexistuje české shrnutí. Český vývoj přehledně popsali 
Oskar MACEK – Michal WANNER, Automatizovaný informační systém archivů ČR. Vývoj, stav a perspektivy, 
Archivní časopis, 2001, roč. 51, č. 1, s. 1–13. K nejnovějšímu stavu přednesl Michal WANNER na 14.konferenci 
archivářů České republiky konané ve Františkových Lázních ve dnech 26.–28. dubna 2011 referát s názvem 
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archivářů není v této oblasti zrovna růžová a i přes probíhající diskuze na toto téma nelze asi 

v dohledné době očekávat žádné změny. Nemluvě o odborném vzdělávání praktikujících 

archivářů, které je v České republice velmi postrádáno.5 

Na vině uvedeného stavu není malý zájem nebo dokonce pověstná nevole archivní 

obce přizpůsobit se informačnímu věku, pracovat s moderními prostředky a vyjít vstříc 

aktuálním potřebám badatelské veřejnosti – však mnoho archivářů je zároveň badateli 

s obdobnými požadavky, jaké jsou u většiny návštěvníků archivů – ale patrně 

zaneprázdněnost jinými a naléhavějšími úkoly. V posledním desetiletí se v důsledku nikdy 

nekončící reformy veřejné správy a přijetí nového archivního zákona snížil objem finančních 

prostředků pro archivy a zvětšilo množství povinností připadajících na jednoho archiváře. 

Nezbytné se stalo zajišťování úložných prostor pro archiválie, výběr a předávání archiválií od 

množství původců, nahlédací agenda pro úřady a veřejnost, každodenní vyrovnávání se 

s problematikou osobních údajů a výkaznictví nejrůznějšího charakteru. Naopak problematika 

digitalizace archiválií, jejich digitálního zpracování a zpřístupňování byla snad z těchto 

důvodů odsunuta na vedlejší kolej. Navíc doposud chyběla nějaká aktivní a silná iniciativa 

k nápravě ze strany řídícího orgánu archivnictví i z řad prostých archivářů. Je zřejmé, že 

rovněž trochu pokulhává komunikace mezi archivy, metodickým ústředím a vzdělávacími 

centry, a přitom je nanejvýš žádoucí, aby našly společnou řeč při řešení odborných problémů, 

aby byly schopny přijímat usnesení, která by byla aplikovatelná v praxi, a aby na základě 

poptávky po vzdělávání dokázali sestavit programovou nabídku šitou na míru archivářů. Od 

výsledků případných jednání se očekává zlepšení metodické koordinace a podpory 

digitalizačních projektů, po které jednotlivé archivy volají. Zatím se musíme sami učit 

projektovému řízení, organizaci a porozumění finančním dopadům těchto nákladných 

projektů, jejichž výsledky by neměly být jen efemérní, ale pokud možno trvale udržitelné 

a hlavně využitelné. 

                                                                                                                                                         
Nová Základní pravidla pro zpracování archiválií a Národní portál pro zpřístupnění archiválií v digitální 
podobě (příspěvek bude publikován ve Zpravodaji pobočky České informační společnosti v r. 2012). 
5 Jistě nelze českým univerzitám upřít snahu rozšířit výuku archivních oborů o digitální problematiku. 
Ať už výkladem v hodinách archivnictví (FF MU, FF UPOL, FF UJEP) nebo vytvářením nových kurzů (FF UK) 
či celých předmětů (FF JČU, FF UPa) v existujících studijních plánech. Vyzdvihnout je nutné FF UHK, kde 
existuje samostatný obor „Počítačová podpora v archivnictví“. Některé nové metodické poznatky z literatury 
a praxe se snaží postihnout skripta Archivnictví a spisová služba [online]. 2009 [cit. 2011-07-15], dostupný z 
WWW: <http://ff.ujep.cz/archivnictvi/> z pera Ludmily SULITKOVÉ . Ze studijních plánů výše uvedených fakult 
(až na FF UHK) lze vycítit, že výuka informačních technologií v archivnictví je stále považována za okrajovou 
záležitost. Vzdělávání archivářů v moderní době bylo hlavním tématem 7. evropské konference konané ve 
Varšavě ve dnech 18.–20. května 2006 viz Blažena PRZYBYLOVÁ  – Ludmila SULITKOVÁ , Konference „Archivář 
- profese budoucnosti“. Varšava, květen 2006, Archivní časopis, 2006, roč. 56, č. 3, s. 209–214; Tomáš 
DVOŘÁK, Zpráva ze VII. evropské konference o archivnictví Varšava, 18.–20.5.2006 [online]. 5. 7. 2006 [cit. 
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Skutečným mezníkem v archivnictví se stává období, kdy je archivován digitální 

dokument jako jediné svědectví o historickém faktu. Dnes nadešla doba, kdy v důsledku 

masového využívaní informačních technologií vznikají v určitých oblastech lidského konání 

výlučně dokumenty digitální, které nemají žádnou hmatatelnou předlohu a nejsou ani verzí 

papírového média. Vznikají na počítačích nebo pomocí jakýchkoli digitálních přístrojů od 

prvotního nástinu až po hotové výstupy, prostřednictvím počítačových sítí se dále šíří a 

zanikají v zapomnění na paměťových nosičích. Přitom nejde o žádné marginální množství 

dokumentů. Dosavadní růst množství digitálních informací je neobyčejně prudký a jeho 

tendence má exponenciální charakter. Vedle dokumentů vytvářených v soukromé sféře jde 

v poslední době rovněž o nejrůznější doklady a listiny produkované veřejnou správou pod 

politickým heslem e-government. Elektronické podatelny a datové schránky jsou živým 

důkazem toho, že se tento celosvětový trend nevyhnul ani českému prostředí. Pro někoho jde 

o pokrok na cestě k otevřenosti úřadů a k usnadnění komunikace s občany, pro jiné 

o neuvážené pronikání elektronizace do sféry, která po staletí zajišťuje právní jistotu 

společnosti. Archivářům se e-government stává noční můrou, která se stále více naplňuje.6 

O něčem takovém se jistě nezdálo Hermanu Hollerithovi na konci 19. století, když 

poprvé zaznamenal výsledky strojového výpočtu na děrný štítek a dal tak vzniknout 

digitálnímu dokumentu. V dobré víře pomáhal administrativě Spojených států amerických 

sečíst výsledky sčítání lidu z roku 1890. Jestliže poslední sčítání z roku 1880 trvalo celých 

7 let, jevilo se jako nezbytné automatizovat mechanickou práci sčítacích úředníků. Kdo mohl 

tehdy tušit, jaké změny do archivnictví digitální dokument přinese? 

A v čem je vlastně problém při archivaci digitálních dokumentů? Jednoduše v tom, že 

jde o celý soubor technicky náročných úkonů v péči o nehmotné, neurčité a obsahově 

proměnlivé informační celky. Tento postup je navíc zatím pouze v experimentální fázi, neboť 

o dokumentech v digitální podobě toho není příliš známo. V archivnictví chybí komplexní 

                                                                                                                                                         
2011-07-14], dostupný z WWW: <http://www.cesarch.cz/nastenka/2006/konference_varsava.pdf>. Přetisk ČAS 
v roce 2006. Ročenka České archivní společnosti, 2007, s. 22–33. 
6 Pro výlučně digitální dokumenty se používá trefné anglické označení digital born. Nejčastěji jde o všechny 
podoby elektronické komunikace, např. e-maily, zprávy SMS, tweety, chatové zprávy (ICQ, Skype, Facebook, 
Google apod.), dále o digitální fotografie a videa, textové dokumenty, prezentace, webové stránky a mnoho 
dalších typů dokumentů. Množství digitálních informací existujících ve světě se k tomuto roku udává 
v jednotkách zettabytů. Pro představu jeden zettabyte by zaplnil miliardu terabytových disků. Názorně 
to ukazuje poutavé video Jasona R. BARONA a Ralpha C. LOSEYHO s názvem e-Discovery: Did You Know? 
viz http://www.youtube.com/watch?v=bWbJWcsPp1M. Masová produkce výlučně digitálních dokumentů 
českou veřejnou správou začala 1. listopadu 2009, kdy nabyla účinnosti přechodná ustanovení zákona 
č. 300/2008 Sb. ve znění zákona č. 190/2009 Sb. Od tohoto termínu mají všechny orgány veřejné moci povinnost 
doručovat jiným orgánům veřejné moci dokumenty prostřednictvím datové schránky, pokud to povaha 
dokumentů umožňuje. Obdobně i fyzickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám nebo právnickým osobám, 
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analýza digitálního dokumentu a zjištění principů, podle kterých je digitální dokument 

ovlivňován okolním prostředím v průběhu času. Jinými slovy výzkum, jenž by odhalil 

zákonitosti této základní entity digitálního světa, kýžené poznatky shromáždil a přenesl je do 

archivů k praktickému uplatnění. Ačkoli se v posledním desetiletí objevují studie 

o dlouhodobém uchovávání digitálních dokumentů, až na pár výjimek jen rozvíjejí teoretické 

plánování uchovávacího procesu nebo vyhodnocování potenciálních rizik, které z digitální 

archivace vyplývají; v jiných případech přejímají dílčí a nesourodé pohledy na problematiku, 

příp. sumarizují dosavadní poznání v určité specifické oblasti.7 Stále panuje slabé povědomí 

o struktuře digitálního dokumentu, kódování jeho vnitřních informací a různorodosti jejich 

interpretace. Velmi naléhavě je v současnosti vnímáno zajištění autenticity neboli 

věrohodnosti informací zaznamenaných na moderních informačních médiích. Jde o prvořadý 

úkol, dotýkající se především úředních písemností na všech úrovních veřejné správy. I když 

zde existují ověřené případové studie ze zahraničí, jejich uplatnění je v české praxi pouze 

minimální, neboť autenticita dokumentů je vždy dána celospolečenskou důvěrou v dané 

oblasti.8 Nelze však nezmínit největší praktický problém archivů, o němž se v souvislosti 

                                                                                                                                                         
pokud mají svou datovou schránku zpřístupněnu. K datu 10. července 2011 bylo odesláno již přes 48 miliónů 
datových zpráv. 
7 Existuje několik známých iniciativ, které se zabývají dlouhodobou ochranou digitálních informací v obecném 
duchu. Z nich uvádím příkladem jen tři neznámější: DigitalPreservationEurope (DPE) 
viz http://www.digitalpreservationeurope.eu/, Preservation and Long-term Access through NETworked Services 
(PLANETS) viz http://www.planets-project.eu/ a Cultural, Artistic and Scientific knowledge for Preservation, 
Access and Retrieval (CASPAR) viz http://www.casparpreserves.eu/. Z literatury si zaslouží pozornost příručka 
Uwe M. BORGHOFF – Peter RÖDIG – Jan SCHEFFCZYK – Lothar SCHMITZ, Langzeitarchivierung. Methoden 
zur Erhaltung digitaler Dokumente, Heidelberg 2003 (vyd. i v anglickém překladu: Long-term preservation 
of digital documents. Principles and practices v r. 2006) a v češtině vydané tituly Colin ROSENTHAL – Asger 
BLEKINGE-RASMUSSEN – Jan HUTAŘ a kol., Průvodce plánem důvěryhodného digitálního repozitáře 
(PLATTER), Praha 2009 a Ladislav CUBR, Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů, Praha 2010. Pokud jde 
o výzkumné projekty v archivnictví, nelze opominout International Research on Permanent Authentic Records 
in Electronic Systems (InterPARES) viz http://www.interpares.org/; z domácích projekty Odboru archivní správy 
a spisové služby MV: Dlouhodobé uchovávání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě s celostátní 
působností (2001–2002); Dlouhodobé uchovávání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě - II (2005) 
a Péče o dlouhodobě uchovávané digitální archiválie (2007–2008). Nové praktické informace jsou přednášeny 
na pravidelných konferencích Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě a Co po nás zbude. 
8 Obecně k dokumentu a jeho digitální formě Jiří CEJPEK, Informace, komunikace a myšlení. Úvod do informační 
vědy, 2. vyd., Praha 2005, který byl ovlivněn příspěvkem Lindy SCHAMBER, What Is a Document? Rethinking 
the Concept in Uneasy Times, Journal of the American Society for Information Science, 1996, Vol. 47, No. 9, 
s. 669–671; dále Michael BUCKLAND , What is a „digital document“? [online], Document Numérique, 1998, 
Vol. 2, No. 2, s. 221–230 [cit. 2011-07-10], dostupný na WWW: 
<http://people.ischool.berkeley.edu/~buckland/doc.html>. Z archivně-historického pohledu pojednala 
o problematice autenticity Luciana DURANTI, Reliability and Authenticity: The Concepts and Their Implications, 
Archivaria [online], 1995, Vol. 39, s. 5–10 [cit. 2011-07-10], dostupný na WWW: 
<http://journals.sfu.ca/archivar/index.php/archivaria/article/view/12063/13035>. Dále David BEARMAN – 
Jennifer TRANT, Authenticity of Digital Resources: Towards a Statement of Requirements in the Research 
Process, D-Lib Magazine [online], červen 1998 [cit. 2011-07-10], dostupný na WWW: 
<http://www.dlib.org/dlib/june98/06bearman.html>; Clifford A. LYNCH, Authenticity and Integrity in the Digital 
Environment: An Exploratory Analysis of the Central Role of Trust [online], 2000 [cit. 2011-07-10], dostupný na 
WWW: <http://www.clir.org/pubs/reports/pub92/lynch.html>; Eun G. PARK, Understanding „Authenticity“ 
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s uložením digitálních dokumentů jen málokdy mluví. Jestliže je uchování digitálního 

svědectví v čase organizačně a technicky náročné, je zjevné, že rovněž finanční náklady na 

tuto činnost budou nepoměrně vyšší než v případě uložení klasických dokumentů. Odhady 

zahraničních institucí uvádějí na digitální archivaci desetkrát vyšší výdaje; podobné propočty 

z tuzemských archivů, které mají např. s digitalizací klasických archiválií a jejich uložením 

mnohaleté zkušenosti, doposud chybí.9 O podstatě a chování digitálního dokumentu máme 

pořád málo informací – příliš málo na to, abychom ho byli schopni archivovat stejně pečlivě 

a kvalitně jako klasický dokument, s nímž se v archivnictví rutinně setkáváme. 

V České republice se téma digitální archivace až příliš odsouvá k projednávání 

v úzkém okruhu lidí, kteří se problematikou zabývají za účelem sestavení projektu Národního 

digitálního archivu. Díky tomu, že se zprávy o průběhu budování digitálního archivu omezují 

převážně na málo srozumitelné technikálie, stal se digitální archiv pro mnohé kolegy modlou, 

která by měla vyřešit jejich problémy s moderními médii informací, aniž by se zpočátku 

vyjasnilo, jak se vlastně práce s novou formou archiválií dotkne řadového archiváře nebo jaký 

vztah bude mezi digitálním archivem a stávajícími pracovišti. K širším diskuzím nad 

organizačním a procesním zajištěním digitální archivace dochází až v posledních čtyřech 

letech. Výsledky odborných debat dávají větší představu o pracovních úkolech, což se 

promítá do neustálých legislativních změn. Bohužel tyto úpravy značně znepřehledňují 

původní znění archivního zákona a zesložiťují výklad uvedených povinností. Jiným 

znepokojujícím faktem je náhled některých archivářů na organizační vývoj digitálního 

archivnictví v příštích letech. Aktuálně se totiž objevily úvahy na rozdělení archivnictví na 

větev klasickou a digitální. Není třeba zdůrazňovat, že taková dichotomie by dříve či později 

znamenala postupný zánik institucionální péče o moderní dokumenty trvalé hodnoty, proto 

byly na posledních jednáních tyto návrhy razantně odmítnuty. Není však vyloučeno, že 

k znovunastolení podobných úvah nedojde někdy v budoucnosti.10 

                                                                                                                                                         
in Records and Information Management: Analyzing Practitioner Constructs, The American Archivist, 2001, 
Vol. 64, No. 2, s. 270–291; Oskar MACEK – Michal WANNER, Co je pravé a autentické? K problému autenticity 
a integrity dokumentů v digitální podobě, Archivní časopis, 2004, roč. 54, č. 1, s. 21–29. Nejzajímavější 
praktickou implementaci přináší australský projekt Victorian Electronic Records Strategy (VERS), o němž bylo 
publikováno viz Oskar MACEK – Miroslav KUNT – Michal WANNER, Archivace digitálních dokumentů 
a zpřístupňování archiválií v archivech Austrálie a Singapuru, Archivní časopis, 2008, roč. 58, č. 3, s. 185–229. 
9 O tomto problému publikoval velmi zajímavou studii Jonas PALM , The Digital Black Hole [online], 2006 
[cit. 2011-07-10], dostupný na WWW: <www.tape-online.net/docs/Palm_Black_Hole.pdf>. 
10 Informace k vývoji Národního digitálního archivu viz http://www.nacr.cz/G-vyzk/elektr.aspx. Poprvé byl 
model rámcového fungování Národního digitálního archivu představen v závěrečná studii Projekt pracoviště pro 
dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě [online], 21. 3. 2008, s. 240–244 
[cit. 2011-07-12], dostupný na WWW: <http://www.nacr.cz/Z-Files/nda_proj1.pdf>; v přehlednější podobě ve 
věcném záměru zákona o Národním digitálním archivu a digitálních archiváliích, který byl připomínkován 
jednotlivými archivy v r. 2009. Tehdy došlo k významné novelizaci zákona č. 499/2004 Sb. a na další novele se 
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Svůj příspěvek bych chtěl ukončit optimisticky. Nastínil jsem zcela záměrně kritický 

pohled na využívání informačních technologií a vyjádřil mírnou skepsi nad přístupem 

k problematice digitální archivace. Tyto závěry vnímám jako odrazový můstek pro další 

rozvoj oboru v digitální éře. Archivům se dostává velké příležitosti vyrovnat se s novým 

fenoménem doby a upevnit svou pozice uznávaných paměťových a informačních institucí, 

které prokazují svou prospěšnost společnosti trvalým uchováváním a zpřístupňováním 

unikátního písemného bohatství lidského světa bez ohledu na formu zaznamenání informací. 

                                                                                                                                                         
v tomto roce intenzivně pracuje. Úvahy o rozdělení archivnictví se objevily v materiálu s názvem Podklady pro 
zpracování „Koncepce českého archivnictví na léta 2012–2030“, projednávaném v první polovině r. 2011. 


