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Zpráva ze služební cesty v ČR  
 
 

Jméno a příjmení účastníka cesty Mgr. Tomáš Foltýn 

Pracoviště – dle organizační struktury 1.3. Odbor správy fondů 

Pracoviště – zařazení Ředitel Odboru správy fondů NK ČR 

Důvod cesty Konference iPRES 2018, návštěva odborných pracovišť MIT 
a Harvard University 

Místo – město Boston 

Místo – země USA 

Datum (od-do) 22. – 30. září 2018 

Podrobný časový harmonogram 22. 9. – odlet z Prahy 
24. 9. – návštěva odborného pracoviště Harvard University 
24. 9. – 27. 9. – účast na konferenci iPRES 2018 
28. 9. – návštěva odborného pracoviště MIT 
29. 9. – odlet z Bostonu 
30. 9. – návrat do Prahy 

Spolucestující z NK Mgr. Edita Lichtenbergová 

Finanční zajištění NAKI 0145 

Cíle cesty Účast na mezinárodní konferenci iPRES 2018 – prohloubení 
znalostí v nových trendech archivace digitálního obsahu a 
formátů digitálních dat, návštěva odborných pracovišť 
Harvard University a MIT 

Plnění cílů cesty (konkrétně) Viz níže 

Program a další podrobnější informace https://ipres2018.org/ 

Přivezené materiály   

Datum předložení zprávy  

Podpis předkladatele zprávy  

Podpis nadřízeného Datum: Podpis: 

Vloženo na Intranet Datum: Podpis: 

Přijato v domácím oddělení Datum: Podpis: 

 
Podrobnější popis uskutečněných aktivit: 

Přednáška na Harvard University 

Pondělí 24. září 2018 

Přednáška se uskutečnila v rámci mezinárodních aktivit European Languages Division of Harvard 

University pod patronací vedoucí úseku Lidie Uziel a Martina Schreinera, ředitele sekce Maps, Media, 

Data and Government Information. Mgr. Tomáš Foltýn přednesl příspěvek o novém projektu NK ČR 

financovaném z dotačního mechanismu NAKI II „Vývoj centralizovaného rozhraní pro vytěžování velkých dat z 

webových archivů“ včetně jeho zahrnutí do základních aktivit NK ČR v oblasti archivace webu. Ing. Martin Lhoták 

z Knihovny AV ČR, v. v. i. pak přednesl příspěvek o stavu digital humanities v rámci ČR, zapojení ČR do evropských 

vědeckých infrastruktur a budování DARIAH-CZ. Pracovníci Harvard University představili svoje projekty a aktivity 

v oblastech návazných na obě přednášky se zaměřením na spolupráci v obou oblastech mezi americkými 
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univerzitami. Následovala dlouhá odborná diskuze včetně možností spolupráce mezi všemi zastoupenými 

institucemi.  

 

Účast na konferenci iPRES 2018 

24. září 2018 až 27. září 2018 

Účast na hlavním programu konference a společenských akcích 

Mgr. Tomáš Foltýn se zúčastnil vybraných přednášek z hlavního programu konference, který je 

k dispozici na adrese https://osf.io/u5w3q/wiki/home/. Mezi nejzajímavější navštívené přednášky 

patřil blok věnující se case studies jednotlivých institucí, kde se diskutovaly možnosti interních 

workflow pro dlouhodobé uchování digitálních dat a různá open-source řešení. Další zajímavou sekcí 

byla sekce nazvaná „National Case Studies“, kde byly představeny problémy politik dlouhodobé 

archivace Národního archivu USA, Dánské národní knihovny (akcent na politické zásahy zvenčí a s tím 

spojené změny strategií ukládání digitálního obsahu) a British Library (příspěvek byl zaměřený na 

preservation planning). Dále byly navštíveny sekce Lighting Talks a poster secetion. Zmínit je nutné 

také sekce zaměřenou na problematiku data curation, kde byly prezentovány postupy a best practices 

implementace důvěryhodných úložišť, zejména pak otázky organizační a také záležitosti spjaté 

s dlouhodobou udržitelností podobných projektů, tj. tématem, který je velmi důležitý i pro naše 

prostředí. Vynikající byla zejména přednáška „From Theory to Practice: The art and implementation of 

trustworthy digital repository certification“ přednesená Jessicou Tieman. Zajímavá byla i panelová 

diskuze „Storytelling and Digital Preservation: Creators and Curators“ vedená Jessicou Meyers ohledně 

představ a možností archivace dat z pohledu vícera zastoupených stran. Všechny hlavní příspěvky 

budou zahrnuty ve sborníku z dané akce. 

 

Přednáška na MIT 

Pátek 28. září 2018 

Přednáškový blok byl zacílen stejně, jako ten, který proběhl na Harvard University, tzn. na projekty 

archivace webu a stav digital humanities v ČR a v rámci regionu střední Evropy. Ze strany MIT akci 

koordinoval Dr. Kurt E. Fendt (Executive Director, HyperStudio | Digital Humanities at MIT). Akce se 

z americké strany zúčastnili nejen vyučující předmětů navázaných na sledované oblasti, ale i 

doktorandi cílící na využití digitálních dat, data curation a digital humanities. Po vstupních přednáškách 

následovala dlouhá odborná diskuze, jejímž cílem bylo mapovat stávající problémy a výzvy, se kterými 

se zastoupené instituce v daných oblastech potýkají.  

 

https://osf.io/u5w3q/wiki/home/

