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ABSTRAKT
Diplomová práce se zabývá digitalizací analogové fotografie. Stručně přibližuje
teoretická východiska pro koncepty digitalizace, média či digitálního archivu. V další části
popisuje převod analogového signálu do digitálního zápisu a parametry tohoto převodu.
Důležitou součástí digitalizace je také způsob, jakým zachází s digitálními obrazy, proto
práce věnuje zvláštní pozornost metadatům, popisu digitálních obrazů či softwarové
postprodukci. Dále se práce zabývá zejména online zpřístupněním digitálních obrazů jako
výstupem digitalizace. Uvádí různé příklady z praxe jako demonstraci současného stavu
digitálního zpracování fotografických sbírek v paměťových institucích České republiky.

Klíčová slova: digitalizace, digitální převod, archivace, metadata

ABSTRACT
The diploma thesis deals with the digitization of analogue photography. It briefly
introduces the theoretical basis for the concepts of digitization, digital media, and digital
archives. The next section describes the conversion of the analogue signal to digital
recording and the parameters of this conversion. An important part of digitization is also the
way it handles digital images, so the work pays special attention to metadata, the description
of digital images or software post-production. Furthermore, the work deals with online
access to digital images as an output of digitization. It presents various examples from
practice as a demonstration of the current state of digital processing of photographic
collections in memory institutions of the Czech Republic.

Keywords: digitization, digital transfer, digitize, digital archiving, metadata
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ÚVOD
„Dovolím si začít prostým tvrzením: na historii záleží. Její vliv nelze měřit tak snadno
jako inovace v aplikovaných vědách či změny ve vládách; historie má nicméně dlouhodobý
dopad na způsob, jímž sami sebe i své okolí nahlížíme a chápeme. Fotografie patřila po dvě
minulá staletí mezi hlavní prostředky zobrazování našeho světa a patří mezi ně i dnes.“
(Batchen, 2005)
Týmito slovami začína Geoffrey Batchen svoj text o dôležitosti správneho
pochopenia a uchopenia dejín fotografie, ktoré podľa jeho názoru nemajú dostatočný záber
v kontexte ale sú skôr výberom jednotlivostí. Spôsob, akým počas pandemických opatrení
roku 2020 nahliadame na svoje okolie je práve skrze fotografiu. Fotografiu, ktorá je
prevedená do binárnych kódov virtuálneho prostredia a sprostredkuje všetky možné
informácie z celého sveta.

Obrázok 1: View from my window; Daisy Capuano (facebook.com, 2021) 1

1

Populárna facebooková skupina „View from my window“ – trend covid lockdownu

po celom svete. Ľudia zdieľajú s ostatnými pohľady zo svojich okien, aby neboli všetci
odkázaní len na ten svoj pohľad.
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V encyklopédii The Focal Encyclopedia of the Photography v úvodnom texte z roku
2007 Therese Mulligan píše
„Neustála zmena ovplyvní hodnoty, aplikáciu a nástroje použité pri definovaní
fotografie. Virtuálny alebo nehmotný umelecký prejav získa na cene. Internet poskytne nové
cesty zobrazenia a prístupu ďaleko za fyzické múzeá a galérie a jeho publikum, a to
vytvorením interaktívnych rozhraní, ktoré zbavia divácku účasť dôvernejšej účasti a
spolupráce s tvorcom obrazov pri formovaní a definovaní estetických, informačných a
kultúrnych významov fotografie.“ 2 (Mulligan, 2007)
Jej tvrdenie zmeny počas protipandemických opatrení o to viac potvrdzuje. Internet
si získal celé spektrum publika a interaktívne, online prostredie je jedinou komunikáciou,
ktorou sme v spojení s ostatnými.
Analógové médium fotografie trpí obrovskou nevýhodou a tou je, že sa do online
priestoru musí dostať pomocou procesu digitalizácie. Ak je však naším cieľom uchovať
analógové fotografie aj pre budúce generácie a zároveň ich sprístupniť tým súčasným, tak je
digitalizácia veľmi dôležitým aspektom a je treba o nej čo najviac hovoriť.
V tejto práci si preto kladiem za úlohu preskúmať proces digitalizácie a jej rôzne
aspekty, s ktorými sa stretáva. Na začiatku práca definuje teoretické východiská, spôsob
a prístupy nazerania na digitalizáciu a fotografiu ako takú. Od problematiky umeleckého
diela a jeho reprodukovateľnosti cez auru diela a archív až po nové médiá, ich výhody
a zachovanie digitálnej pamäte, od Waltera Benjamina po Leva Manovicha. Stručný prehľad
problematiky nie len fotografie ale hlavne jej prevodu do digitálneho prostredia
a problematiky digitálnych médií, ktoré sa neustále premieňajú a veľmi významne
ovplyvňujú ľudskú spoločnosť.

2

Originálny text: „Continual change will influence the values, application, and the

tools used in defining photography. Virtual or immaterial artistic expression will gain in
currency. The Internet will provide new avenues of display and access far beyond the
physical museum and gallery walls and its audiences, by establishing interactive interfaces,
which will discard spectatorship for a more intimate participation and collaboration with
the image maker in the shaping and defining of aesthetic, informational, and cultural
meaning of photography. “(Mulligan, 2007)
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Obrázok 2: Jiří Šigut, Les a pole 2013 02 13 17:21:14 (sigut-jiri.cz) 3

Druhá kapitola objasňuje spôsoby a technické možnosti digitalizačných technológií
a zároveň vymedzuje pojmy, ktoré sa nutne s digitalizáciou spájajú. Pochopenie samotného
spôsobu prevodu analógového signálu do podoby digitálnych číslic pokladám za nevyhnutné
pre pochopenie ďalšej práce s digitálnymi dátami.

3

„Aparát („jednající technologie“) je jazykovým produktem předprogramované

komunikace. Je založen na konsenzu dorozumění, nehledá nové možnosti dorozumění, nýbrž
precizuje a totalizuje ty způsoby komunikace, které jsou prověřené a řekněme společensky
neškodné. Neobsahují rozpory, není pro ně prostor, a jsou proto bez možnosti revolty,
jednorozměrné. Digitální nástroje tedy redukují lidskou zkušenost na modelovou situaci, na
schéma chování, vidění, vnímání. To je konečně jejich prvotní funkcí. Šigut jde ve své
poslední tvorbě po logice reduktivního jazyka digitalizovaného obrazu a vytváří paradoxní
situaci – redukuje reduktivní schopnosti digitálního média, které vyhrocuje do extrému
(1 pixel), aby nalezl pevnou základnu pro svůj autorský průzkum uvnitř zvoleného média.“
(Vaňous, 2014)
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Popisom samotného digitalizátu v praxi, rôznymi pohľadmi, výhodami a úskaliami
sa zaoberá tretia kapitola. Jej náplň vychádza najmä z prístupov v pamäťových inštitúciách,
ktorých náplňou je aj digitalizácia a sprístupnenie archiválií.
Posledná časť práce využíva získané poznatky z predošlých kapitol a aplikuje ich pri
digitalizácii archiválií, ku ktorým som získala prístup v rámci spolupráce s Múzeom
Těšínska. Zároveň sa v tejto kapitole venuje väčšia pozornosť napríklad postprodukcii
digitálne získaného obrazu, nakoľko tieto poznatky sa najlepšie demonštrujú na príklade
priamo v praxi.
Touto prácou by som chcela načrtnúť komplexnosť digitalizácie ako procesu, ktorý
sa dotýka obrovského množstva oblastí. Fyzikálne vlastnosti média, teoretické štúdia nových
médií, informatika, matematika, optika, dáta management, management dlhodobého
archivovania to všetko a mnohé ďalšie v sebe zahrňuje práve pojem digitalizácia.
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V DIGITÁLNOM PROSTREDÍ
Dôležitou súčasťou našej spoločnosti je komunikácia a prirodzený jazyk a práve tie

majú zväčša mediálnu povahu. To znamená, že na to, aby spoločnosť fungovala nutne
potrebuje využívať rôzne formy médií (mediálnych technológií). 4
Veľmi často používaným termínom v oblasti mediálnej kultúry je práve pojem nové
médiá alebo digitálne médiá. Čo to však znamená? Pojem odkazuje na skupinu z typológie
médií na základe technologických aspektov ale aj širšieho kontextu v rámci zasadenia do
spoločnosti. 5 Je to veľmi rôznorodá skupina, ktorú spája rovnaká technologická platforma –
zdieľanie digitálnych dát a obsahov (formou digitálneho kódovania). Nové médiá však
nehovoria skutočne o novosti danej oblasti médií 6 ale ako Jakub Macek uvádza, ide najmä
o premenlivosť, ktorá konštantne vytvára efekt novosti. Neustále technologické ale
i komunikačné inovácie spôsobujú, že digitálny svet sa javí ako nový každým ďalším dňom.
S rastúcimi technologickými možnosťami sa stále urgentnejšie poukazuje na
dôležitosť digitálneho prostredia a množstvo digitálnych obrazov, ktorými sme zaplavovaní.
Historička umenia, Milena Bartlová, v textoch Poznámky k (dějinám) umění poznamenáva,
že sa už nedá uhýbať pred otázkou „jaký smysl má rychlý nárůst digitálních obrazů pro
dějiny umění.“ (Bartlová, 2021) Veľká oblasť ľudských činností sa totiž presúva práve do
digitálneho prostredia (čo sa vyhrotilo ešte o to viac, že počas roku 2020 boli zatvorené
viaceré inštitúcie) a preto sa táto práca zaoberá konverziou média fotografie z analógového
objektu do digitálnej formy - digitalizáciou.
Skutočnosť, že digitálne médiá sú v princípe založené na numerickom kódovaní dát
vytvára aj ich špecifické vlastnosti. Medzi tieto vlastnosti sa dá zahrnúť napríklad
nestrannosť nových médií, ktorá vyplýva z toho, že digitálnymi číslicami môže byť v
podstate kódovaný akýkoľvek typ obsahu. Tieto obsahy je možné rôzne vzájomne prepájať,
upravovať, meniť, prepisovať či manipulovať s nimi. Manipulácie s digitálnymi dátami

4

Užívaním mediálnej komunikácie a médiami sa zaoberá odbor mediálne štúdiá.

5

Podľa tejto typológie rozdělujeme média na primárne, sekundárne, terciárne a

kvartértne. Digitálne médiá tvoria skupinu kvartérních médií. (Volek-Jirák-Köpplová, 2006)
6

Prvé digitálne počítače boli vyvíjané už v 40. rokoch 20. storočia.
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môžu byť dokonca automatizované, čo znamená, že sa úprava dát odohráva pomocou
počítačových algoritmov. (Macek, 2010)
Manipulácia s obrazmi a vzájomné ovplyvňovanie akceleruje a premieňa spôsob
a rýchlosť migrovania obrazov v spoločnosti. Určité esenciálne obrazy, ktoré koncentrujú
a zároveň zastupujú alebo symbolizujú samotnú esenciu sú vo víre iných obrazov a dát
dekontextualizované (vyňaté zo svojich pôvodných kontextov) a prenesené do masovej
kultúry. Nie sú úplne bez svojej pamäte, ale populárna kultúra ich prenáša do iných
vizuálnych štruktúr. (Tobias Ebbrecht Hartmann, 2021)

Obrázok 3-5: Brežnevove bozky (google.com)
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Fotografia od začiatku svojej existencie bojovala o svoje postavenie a do sveta
umenia prinášala otázky reprodukovateľnosti a hodnoty originálu. Tieto otázky však
digitalizácia ešte väčšmi prehlbuje a opäť prináša do súčasného diskurzu. Už v roku 1935
Walter Benjamin vo svojej známej práci Umělecké dílo ve věku své technické
reprodukovatelnosti hovorí: „Obecně lze říci, že reprodukční technika vyděluje
reprodukované z oblasti tradice. Tím, že reprodukci zmnožuje, klade na místo jedinečného
výskytu, výskyt masový. A tím, že reprodukci umožňuje v dané situaci vyjít divákovi vstříc,
aktualizuje to, co reprodukuje.“ (Benjamin, 1935) Nedá sa poprieť, že bez digitálnych
reprodukcií by dnešný bádateľ nemal šancu získať informáciu, ktorú obraz nesie.
Benjamín tiež hovorí o aure diela, ktorá vystihuje určité „Zde a Nyní“ umeleckého
diela. 7 V nadväznosti na tento prístup jedinečnosti originálu reaguje Monika Szűcsová:
„Aura diela pôvodného sa do jeho remaku čiastočne transformuje ako aj získava svoju
vlastnú v kontexte svojej historicko-kultúrnej podmienenosti. V 21. storočí predstava, že len
jediné dielo svojho druhu môže byť pravé, už nemôže obstáť, pretože význam umeleckého
diela už nespočíva v jeho jedinečnosti, ale jeho estetickej a kultúrnej hodnote.“ (Szűcsová,
2012)
Dá sa teda povedať, že digitalizácia ako spôsob reprodukovania obrazov, síce vyníma
analógový originál z jedno pôvodného umiestnenia v kontexte času, priestoru a histórie, no
zároveň mu dáva možnosť stať sa ikonickým obrazom a historickým prameňom pre ďalšie
generácie s prístupom k jeho binárnemu zápisu. Tieto nové významové cirkulácie v rámci
online prostredia sú stále sa meniacimi štruktúrami a ich skúmaním sa zaoberajú vedecké
oblasti ako napríklad archeológia médií.
Archeológia médií je relatívne nová disciplína, ktorá sa zaoberá skúmaním médií
a ich dopadom na spoločnosť. A práve v tejto oblasti má fotografia nezastupiteľnú úlohu.
„Archeologie médií se úspěšně etablovala jako metoda, která tematizuje zapomenuté
myšlenky, neobvyklé stroje a znovu se vynořujicí touhy a diskurzy a propátrává oblasti, jež
se nacházejí vně mainstreamového technologického nadšení a humbuku.“ (Hertz - Parikka,
2020)

7

„I u nejdokonalejší reprodukce odpáda jedno: Zde a Nyní uměleckého díla – jeho

jedinečná existence na místě, kde se nachází“ (Benjamin, 1935)
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Sherrie Levine, After Walker Evans:4 (1981);
Michael Mandberg, After Sherrie Levine (with certificate of authenticity) (2001)
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Obrázok 7: A View from Above: Exploratory Visualizations of the Thomas Walther
Collection, Nadav Hochman and Lev Manovich 8 (Hochman – Manovich, 2014)
8

„Radiálna vizualizácia súboru údajov je vytvorená na základe tonality a roku

vytvorenia obrazov. Jednotlivé fotografie sú zastúpené miniatúrami. Čím je fotografia ďalej
od stredu, tým je novšieho dáta výroby. Miera umiestnenia fotografií v kruhu je daná
priemernou tonalitou, ktorá sa zvyšuje v protismere hodinových ručičiek.“ (Hochman –
Manovich, 2014).
Originálny text: Radial visualization of data set 1, plotted by average tonality and year of
creation. Photographs are represented by thumbnail images of themselves. The distance of a
photograph from the center is determined by its year of creation; the newer the photograph,
the farther it is from the center. The degree of a photograph’s placement in the circle is
determined by its average tonality; tonality increases counterclockwise from 90 degrees.
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„Fotografie není jen předmětem výzkumu archeologie médií, je sama o sobě
mediálně archeologickou technikou připomínání minulosti v tom směru, jenž je radikálně
odlišný od historického diskurzu“ (Ernst, 2013)

Obrázok 8: Bill Viola, Visions of Time, Sao Paulo, 2018

Veľkú vlnu záujmu o tento prevod do digitálnej oblasti je možné pozorovať od 90.
rokov 20. storočia. Vďaka stále sa zlepšujúcim technológiám môže byť vnímaná ako ideálny
spôsob zachovania či konzervácie obrazovej informácie pre bádateľov a tiež nemožno
poprieť výhody digitálneho záznamu v zmysle veľkej variability v oblasti postprodukcie
alebo širokej škály použitia (či už rôzne tlačené formy alebo online rozhrania).
Tento prístup so sebou prináša aj paradoxnú stránku. Digitalizácia vytvára digitálny
obraz, jeho rôzne verzie (hybridy) a za sebou zanecháva analógovú predlohu. Akonáhle je
fotografie zdigitalizovaná, prevedená do binárneho súboru, stáva sa z originálnej analógovej
predlohy nepodstatný objekt, ktorý je odložený a zabudnutý. (Trnková, 2010)
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Obrázok 9: Korakrit Arunondchai, For Araya, cc: Jeff Koons, 2014 9

9

V práci thajského vizuálneho umelca Korakrit Arundchaia sa nachádza túžba po

kráse v dnešnom technologickom svete. Dá sa nájsť krása v záplave dát? Autor poukazuje
na protichodné cesty medzi racionalitou a pokrokom verzus ľudská spiritualita duše.
(Fromaigeat, 2021)
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DIGITALIZÁCIA
Digitálny signál ako taký, bol pôvodne vyvinutý hlavne na výpočtové úkony, no vývoj

počítačov v 50. a 60. rokoch ukázal, že práve digitálny signál je schopný niesť akýkoľvek
typ obsahu (Macek, 2011). Z tohto dôvodu môže digitálny hodnotu nadobúdať obraz, písmo
a aj zvuk. Tieto hodnoty sa vo svojej digitálnej forme dajú modifikovať, upravovať
a uchovávať spôsobmi, aké analógové médium nikdy nedovoľovalo.
Digitálny signál nadobúdajú obrazy buď tak, že sú už na začiatku nasnímané digitálnym
prístrojom tzv. „digital born“ alebo je klasická analógová predloha prevedená do digitálnej
podoby pomocou nejakého typu zariadenia (ako napr. skener). Proces prevodu do digitálnej
podoby sa nazýva digitalizácia.
Pod pojmom digitalizácia, sa rozumie prevod informácií z analógového tvaru do
číslicového tvaru, spravidla do počítačových súborov. Túto definíciu upravuje Stanislav
Psohlavec a digitalizáciu vidí ako prevod vybraných merateľných fyzikálnych veličín
digitálneho objektu do numerických hodnôt, ich kódovanie a uloženie za účelom
vygenerovania iných fyzikálnych veličín neskôr s cieľom umožniť neskoršiemu užívateľovi
fyziologické vnemy, ktoré nahradia priame vnímanie originálu (Psohlavec, 1999).
Digitalizáciu sa dá definovať tiež ako prevod spojitej (analógovej) funkcie na funkciu
diskrétnu (digitálnu). (Reichl – Všetička, 2006)

Obrázok 10: Spojité a diskrétne signály (Draxler, Roháč a Fábera, 2003) 10
10

Variant a) zobrazuje signál spojitý v čase i amplitúde; variant b) zachycuje signál

spojitý v čase, ale diskrétnej amplitúde; variant c) je signál diskrétny v čase s ľubovoľnou
hodnotou amplitúdy; variant d) predstavuje signál diskrétny v čase aj amplitúde. (Draxler,
Roháč a Fábera, 2003)
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Týmto prevodom prepisujeme záznam do čísel – digitálny kód. Ako poznamenáva Lev
Manovich v knihe Jazyk nových médií, objekty, ktoré vznikli prevodom z analógovej
predlohy (ale aj tie, ktoré majú pôvod v počítači) sú založené na digitálnom kóde a teda sú
číselnými reprezentáciami. 11 (Manovich, 2018)
Digitálny kód, z anglického digit = číslica, s ktorým operujú všetky digitálne záznamy
(aj nové médiá) má binárny charakter. To znamená, že sa skladá z dvoch číslic a teda z 1
a 0, tie sa označujú ako bity. 12 Bit je najelementárnejšia jednotka informácie s označením
„b“. 13 Reťazec ôsmych bitov je 1 Byte 14 a označujem sa „B“. Vo všeobecnosti jeden Byte
môže znamenať jedno celé číslo v rozsahu 0-255, ale v inom kódovaní jeden voliteľný znak.
Jeden Byte sa využíva ako znaková jednotka digitálneho kódu (Macek, 2011)
Proces digitalizácie zahŕňa dve základné časti: vzorkovanie a kvantovanie.

2.1 Vzorkovanie/Kvantovanie
Vzorkovanie sa označuje tiež ako Sampling alebo rasterizácia/ Rasterization. Ide
o proces kedy sú získavané hodnoty z fyzických vlastností analógového signálu merané
a prevedené do diskrétnych hodnôt.
V prípade digitalizácie obrazu ide o obrazové body – teda rozlíšenie, v ktorom sa obraz
ukladá. Pri skenovaní je snímaná predloha rozrastrovaná do optických bodov a jednotlivým
bodom sú pridelené hodnoty. Takto vytvorený obraz má už raz a navždy určenú svoju
kvalitu, ktorá je zvolená počas digitalizácie (skenovaním). Aby sa dosiahlo, čo najlepšej
kvality skenovania a čo najlepšieho prevedenia analógovej predlohy do digitálnej, je

11

Manovich ďalej dodáva, že táto vlastnosť nových médií (medzi nimi aj digitálnej

fotografie) vyúsťuje v dva kľúčové dôsledky:1, novo mediálny objekt môže byť vymedzený
formálne, matematicky – dá sa popísať matematickou funkciou a 2, je predmetom
algoritmickej manipulácie – vhodným použitím sa dá napríklad upravovať fotografia
(odstránenie šumu..) Tým sa média stávajú programovateľnými (Manovich, 2018)
12

Slovo bit je skratkou z anglického binary digit – teda dvojková číslica (Macek, 2011)

13

V praxi môže bit nadobúdať vždy jeden z dvoch vzájomne sa vylučujúcich stavov –

nula/jedna, vypnutý/zapnutý, pravda/nepravda... (wikipedia.com, 2021)
14

1 byte (bajt) = 8 bitov
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potrebné vychádzať z Nyquistovho teorému 15. Jedná sa o fyzikálne tvrdenie, že vzorkovacia
frekvencia sa volí dva krát väčšia než je maximálna požadovaná prenášaná frekvencia.
Pokiaľ je nízka, tak sa objavujú rôzne skreslenia pôvodného obrazu vo forme artefaktov ako
je napríklad moaré. 16 Tento jav sa nazýva tiež aliansing.
Kvantovanie alebo tiež Quantization je proces, pri ktorom sú analógové hodnoty
(namerané počas vzorkovania) prevedené do číselných hodnôt. Správnosť takéhoto prevodu
je však vždy limitovaná, preto sa dnes bežne používa binárny kód s počtom symbolov
násobiteľných 8. Kvantovanie používajúce n bitov má teda bitovú hĺbku n. (Rosenthaler,
2007) V praxi potom pri 8 bitovej presnosti môže byť počet možných nameraných hodnôt
28 = 256 (od 0 po 255) 17

15

Označuje sa tiež Nyquistov-Shannonov, Shannonv, Kotělkov, Nyquistov-

Shannonov-Kotělkov teorém)
16

Známe sú príklady starých filmov, kde sa kolesá na vozoch akoby točili dozadu

(Rosenthaler, 2007)
17

Pri 1bitovej presnosti je sú možné číselné hodnoty 0/1 (teda 2 hodnoty) = 21 alebo

pri 16 bitovej presnosti 216=65 536,...atď (Ježek, 2006)
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Obrázok 11: Kroky konverzie analógového signálu do digitálneho
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Fotoelektrický jav

Obrázok 12: Fotoelektrický jav
Analógovo-digitálna konverzia obrazu začína „zachytením svetla“. Tento jav sa nazýva
fotoelektrický jav a popísali ho vedci ako Heinrich Rudolf Hertz či Albert Einstein.
Fotoelektrický jav využívajú digitálne fotografické prístroje (ako je fotoaparát čo skener),
aby previedli analógový signál na signál digitálny.
Pri dopade svetla – elektromagnetického žiarenia – vyráža z atómov nachádzajúcich sa
v látke (kove, alebo polovodiči) elektróny. Podľa toho, či sa excitované elektróny po prijatí
energie budú pohybovať vo vnútri látky alebo budú vyrazené von do prostredia hovoríme
o vnútornom alebo vonkajšom fotoefekte. (Reichl, Vštečka, 2006)
V rámci fotografie dopadá svetlo (analógový signál) na svetlo citlivé bunky čipu, kde
dochádza k excitácii elektrónov. Čim viac svetla do fotobunky dopadne, tým viac elektrónov
je excitovaných a tým väčší elektrický náboj môže byť zaznamenaný. Väčšia fotobunka teda
môže dosahovať vyšší jasový rozsah na základe väčšieho množstva excitovaných
elektrónov.
David Ježek z toho vyvodzuje pravidlo pre snímaciu časť digitalizačného zariadenia:
„Čím viac fotocitlivých buniek nesie snímač danej veľkosti, tým menší expozičný rozsah je
schopný pojať alebo inak povedané Čím väčšie rozmery má snímač o danom počte
fotocitlivých buniek, tým väčší expozičný rozsah je schopný preniesť do digitálnej podoby.“
(Ježek, 2018)
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A/D prevodník

Obrázok 13: Spracovanie analógového signálu (Draxler, Roháč a Fábera, 2003)
Výstupnou hodnotou z čipu je teda elektrické napätie (vytvorené excitovanými
elektrónmi zachytenými citlivými fotobunkami). Tá je ale stále vo svojej podstate
analógovou hodnotou (dá sa vyjadriť spojitou funkciou), ktorú treba previesť na digitálne
(diskrétne) hodnoty. Na to slúži A/D prevodník – analógovo digitálny prevodník.
A/D prevodník, ktorý ma svoje konečné rozlíšenie, prevádza nasnímané analógové
hodnoty na diskrétne, digitálne, teda číslicové. Výstupná vzorka napätia z určitého intervalu
sa prevedie ako súbor bitov. 18 (Draxler, Roháč a Fábera, 2003)
A/D prevodník spolu s fotocitlivým čipom tvoria systém prevodu analógovej svetelnej
energie na digitálne číslicové hodnoty.
2.2.3

Farba
Vyššie popísaný prevod svetla do binárnej sústavy je však stále tzv. farboslepý.

Spôsobuje to fakt, že elektróny v čipe budú excitované nezávisle na farbe dopadajúceho
svetla. Tento problém je riešený nasadením farebného filtra pred čip. Filter potom filtruje
rôzne vlnové dĺžky svetla (rôzne farby) a tak môžu byť digitálne hodnoty svetlosti namerané
pre každú farbu. V zásade sa však používajú farebné filtre pre červenú, modrú a zelenú,
z ktorých je potom v digitálnom prostredí namiešaná akákoľvek farba spektra.
Existuje veľa riešení a prevedení takýchto farebných filtrov. Jedným z najbežnejšie
používaných typov je Bayerova maska. Bayerovu masku tvorí mozaika farebných filtrov
pre RGB farebný model ( RGB– červená, zelená, modrá). Na základnej matici 2x2
fotocitlivé bunky je umiestnená farebná maska/filter s farebným rozložením GRBG 19.

18

kvantovanie

19

Bolo výskumami zistené, že pre nevernejší obraz reality bude poskytovať práve

matica s dvoma hodnotami zelenej, jednou červenej a jednou modrej. Tým je zároveň
simulovaná farebná citlivosť ľudského oka.
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Obrázok 14: Bayerova maska na čipe

Obrázok 15: Prechod svetla určitej vlnovej dĺžky

Ďalšou možnosťou vytvorenia farebnej digitálnej informácie získanej z analógovej
hodnoty svetla je napríklad použitie optického hranolu a následné snímanie pomocou
viacerých fotosenzitívnych čipov.
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2.3 Parametre digitalizácie
Rozlíšenie
Voľba rozlíšenia, je jedným z prvých volených parametrov počas digitalizácie
skenovaním a zároveň jedným z najzákladnejších.
Rozlíšenie sa udáva v parametroch ako sú:
DPI – dots per inch – počet obrazových bodov na palec (najčastejšie používaná jednotka)
PPI – pixel per inch – počet obrazových bodov na palec
SPI – sample per inch – počet vzorkov na palec (to isté ako ppi)
Lp/mm – počet čiar na milimeter, ktoré dokáže skener ešte od seba rozlíšiť.
Optické rozlíšenie skeneru udáva počet bodov na palec, ktoré je skener schopný
zaznamenať. (u kvalitných stolných skenerov napríklad 2400DPI-5400DPI).
Efektívne rozlíšenie skeneru je rozlíšenie, ktoré hovorí aké najvyššie možné
rozlíšenie daný skener ešte dokáže digitalizovať. Potom digitalizácia s mierne vyšším
rozlíšením ešte má zmysel ale ďalej sa už iba zväčšuje veľkosť súboru avšak pixely naviac
nenesú žiadnu ďalšiu dôležitú informáciu o obraze. Toto rozlíšenie nebýva uvádzané
výrobcom, no u profesionálnych skenerov býva totožné alebo takmer totožné s optickým
rozlíšením.
Interpolované rozlíšene skeneru je hodnota, ktorá udáva na aké rozlíšenie dokáže
daný skenovací program chýbajúce pixely dopočítať. (Hubička, 2016)
Optická hustota
Jedným zo zásadných parametrov pri digitalizácii je spôsob kódovania optickej hustoty.
Ten totiž určuje koľko stupňov rozpätia jasu sa zaznamená a teda určuje či bude zachovaná
kresba a jej čitateľnosť vo všetkých oblastiach z analógovej predlohy.
Hodnota kódovania sa udávajú v počte bitov na jeden kanál farby u RGB, čo je
napríklad 8, 16 alebo 24 atď. bitov/1 kanál (čo je celkom 24, 48 alebo 72 bitov) alebo
v prípade prevodu v stupňoch šedej potom 8, 16, 24 atď. Bitová hĺbka, teda počet bitov na
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1 kanál v režime RGB určuje presnosť prevodu pôvodného tonálneho rozsahu analógového
obrazu do digitálnej podoby. (Bezděk, Frouz, 2014) 20
Optická denzita
Tento parameter je dôležitý najmä pri digitalizácii využitím skeneru ako digitalizačného
zariadenia. Denzitou sa vyjadruje optická hustota sčernenia. Väčšie sčernenie skenovanej
predlohy spôsobuje väčšie pohltenie odrazeného/ prechádzajúceho svetla.
D = log O
Denzita sa označuje „D“ a vychádza z veličiny optacita, ktorá sa označuje „O“. Udáva
sa v rozsahu 0,0-4,0 D. Škála je logaritmická o základe 10, z čoho vyplýva, že denzita 2 je
desaťkrát tmavšia než denzita 1. (Šechtl, Voseček, 2016)
Optická denzita môže nadobúdať hodnoty od Dmin po Dmax. Znamená to, že maximálna
denzita (Dmax) označuje maximálny stupeň sčernania, aký je skener schopný zaznamenať
a minimálna denzita (Dmin) je podložka filmu.
Dynamický rozsah
Označuje sa tiež Dynamic range alebo Density range. Tento parameter hovorí
o tonálnom rozsahu konkrétneho fotografického obrazu. Inak povedané, o rozsahu medzi
maximálnou a minimálnou optickou hustotou.
Teoretický dynamický rozsah je niekedy uvádzaný medzi parametrami uvádzanými pri
skeneri. Tento rozsah však môže byť vyjadrený aj fotografickým aparátom a to vo forme
počtu EV (počtom clon). 21

20

Ladislav Bezděk a Martin Frouz tiež prinášajú prehľad pri určovaní dostatočnej

bitovej hĺbky pre prevod optickej hustoty bez strát z analógovej predlohy do digitálnej
podoby. Záverom však hodnotia, že 8bitov/1 kanál RGB bude s najvyššou pravdepodobnosť
prevod stratový, preto odporúčajú použiť 16 bitov/1 kanál RGB
21

Napríklad ľudské oko je schopné s adaptáciou rozpoznať až 27 EV a bez adaptácie

až 14 EV. Napríklad priemerný digitálny fotoaparát zvládne dynamický rozsah cca 9 EV
zhruba rovnako ako priemerný skener. Kvalitný čiernobiely film o nízkej citlivosti však
dokáže zvládnuť dynamický rozsah takmer totožný s ľudským okom bez adaptácie.
(Bezděk, Frouz, 2014)
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Farebný profil ICC
Rovnako dôležitým parametrom je správny farebný profil digitálneho obrazu.
Ladislav Bezděk a Martin Frouz uvádzajú, že pre archivačné matičné súbory je optimálnym
riešením používať Adobe RGB(1998), ktorý je jedným z najbežnejšie používaných profilov
v oblasti fotografie. Pre archiválie v stupňoch šedi odporúčajú používať profil Dot Grain
30%. Tie je však treba najprv naskenovať v stupňoch šedi a potom im priradiť daný profil,
aby tak dosiahli verné podanie farby.

2.4 Archívna kópia
Pod pojmom archívna kópia (Master Copy) sa rozumie výstup z digitalizácie, ktorý
slúži pre dlhodobú archiváciu. Spravidla býva dátovo náročnejšia, vo vysokom rozlíšení
a kvalite (vyššom než užívateľské kópie, ktoré sú z neho zostavené).
Z tejto kópie vychádzajú potom všetky jej deriváty určené pre rôzne použitia, preto je
veľmi dôležité nastavenie všetkých parametrov počas digitalizácie s ohľadom na ďalšie
rôzne spôsoby užitia. Pretože platí, že počas digitalizácie je analógový obraz rozrastrovaný
do bodov a optickým hodnotám jednotlivých bodov sú pridelené čísla. Ten prevod je
nevratný a preto sa nedá spätne meniť. (Bezděk, Frouz, 2014) Digitalizovať v najväčšej
možnej kvalite so sebou samozrejme prináša aj úskalia väčšieho objemu dát, či časovej
náročnosti. Preto je vhodné dopredu zvážiť optimálne nastavenie digitalizačného zariadenia.

2.5 Digitalizačné zariadenie – skener
Pri prevode obrazových informácií z analógových fotografií do digitálnej podoby by
sa malo, ako píše L. Bezděk, snažiť o maximálne využitie obrazových informácií a zároveň
dbať na požiadavku o čo najmenšiu možnú stratu informačných dát pri hľadaní parametrov
digitalizácie. Tie totiž následne určujú kvalitu výsledného digitalizátu. Tiež však treba brať
na vedomie, že aj najlepšie fotokópia alebo zväčšenina z originálneho negatívu je už silno
informatívne stratová. Z tohto dôvodu, je nutné digitalizovať pôvodný, originálny negatív,
nie jeho kópiu. Je tiež potrebné brať na vedomie, že získané dáta nebudú finálnym
digitálnym obrazom, ale je vždy potrebné ich následné upravenie v editore. (Bezděk - Frouz,
2014)

UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací

31

Prvým krokom pred začiatkom digitalizácie by však mala byť obhliadka materiálu tak,
aby mohol byť zvolený vhodný postup digitalizácie. Všeobecne môžeme rozlišovať medzi
dvoma

typmi

digitalizácie:

digitalizácia

fotografickým

prístrojom

a digitalizácia

skenovaním. Rozdiel je v použití iného druhu prístroja.

2.6 Digitalizát
Pri prevode predlohy do digitálneho formátu, je treba si uvedomiť, že takto vzniká nový
svojbytný dokument, ktorý má iné možnosti a zároveň je potrebné sa k nemu aj inak správať.
Vedľa originálnej fyzickej analógovej fotografie tak stojí digitálny obraz, ktorý túto
archiváliu môže nahradiť. Bude to však vždy reprodukcia originálu. Reprodukcia bude teda
vždy náhradou, zatiaľ čo fyzická archivália ostane vždy originálom.
Pod pojmom digitalizát alebo digitalizovaný dokument rozumieme digitálny súbor, ktorý je
výsledkom digitalizácie. Digitalizát alebo digitalizovaný dokument predstavuje dokument,
ktorý vznikol ako prevod z analógovej (najčastejšie papierovej) podoby do digitálneho tvaru
(číselný kód).
V niektorých prípadoch, ak sa v archíve stratí, alebo nenávratne poškodí originál prípadne
sa originál stratí, sa potom digitalizát stáva priamo originálom. Preto je veľmi dôležité pre
rôzne inštitúcie, aby dbali na správne vytvorenie digitalizovaného dokumentu. Tiež pre
využitie na bádateľskej úrovni je veľmi vhodné používať materiál vhodne digitalizovaný,
než neustále narábať s originálom a vystavovať ho riziku poškodenia.
Digitalizovaný objekt je ďalší pojem, ktorý predstavuje v technickom slova zmysle typ
dátovej štruktúry. Tá pozostáva z digitálneho obsahu, unikátneho identifikátoru a ďalších
dát (ako metadáta napr.) 22
Slovom digitalizát sa však označujú všetky možné výstupy a to na rôznych
kvalitatívnych úrovniach. Preto prichádza Jaromír Šofr s pojmom autorizát. Jedná sa
o digitálny výstup digitalizácie, ktorý je však autorizovaný autorizačnou skupinou
odborníkov a ten potvrdil kvalitu daného dokumentu. 23 (Šofr, 2018)

22

Tiež sa označuje ako Intellectual Entity

23

Ide konkrétne o projekt digitalizácie filmu Potřižiny. Počas tohto projektu bola

rovnako formovaná teória DRA – teda „Teorie digitálně restaurovaného autorizátu“

UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací

32

2.7 Digitálny zápis
Dáta prevedené z analógovej formy do digitálnej sa dajú reprezentovať ako súbor
elementárnych pamäťových jednotiek - bitov. Tie sa dokážu z dlhodobého časového
hľadiska

(nie

však

permanentného)

uložiť

na

fyzické

médium

pomocou

elektromagnetických javov. Každé digitálne úložisko má však z fyzikálnych dôvodov iba
obmedzenú dobu počas ktorej je schopné tieto stavy reprezentujúce informácie udržať. So
zreteľom na túto skutočnosť nastáva jav, ktorý sa nazýva dátová strata. Po určitom čase
jednotlivé bity v pamäti stratia svoj jednoznačný charakter, a informácia ktorú nesú sa môže
stratiť.
Dátovej strate sa nedá s absolútnou určitosťou zabrániť, ale existujú mechanizmy,
ktoré odstraňujú negatívne dopady dátovej straty. Medzi najjednoduchšie mechanizmy patrí
redundancia dát, pri ktorej sa každý bit uloží min. trikrát. Ten sa potom pomocou
špeciálneho algoritmu porovnáva medzi svojimi redundantnými bitmi nesúcimi rovnakú
informáciu. V prípade že niektorý z nich zmení svoj stav, je automaticky označený ako
vadný a opravený podľa vzoru zvyšných dvoch voči sebe zhodných bitoch. Táto metóda je
síce jednoduchá a výkonovo nenáročná, ale zaberá veľkú časť trvalej pamäte. Veľké súbory
je možné uchovávať v špeciálnych formátoch za účelom šetrenia pamäte. Takéto súbory sa
vo všeobecnosti nazývajú ako komprimované súbory.
Pri kompresii (napr. často používaný RAR - Roshal Archive) dochádza za použitia
algoritmov k identifikovaní opakovateľných prvkov samotného súboru, ktoré sú následne
redukované a ostáva zaznamenaná iba ich pozícia v pôvodnom súbore. Takto zaznamenané
opakujúce sa prvky po opätovnom "poskladaní" pomocou spätného algoritmu na pôvodné
pozície vytvoria znovu pôvodný originál. Vo všeobecnosti platí, že takéto úkony sú veľmi
náročné na výpočtový výkon, a sú často nečitateľné bez dodatočnej dekompresie. Je však
nutné podotknúť, že spôsobov ako zálohovať dáta je mnoho. Z pravidla platí, že čím väčší
samotný súbor je, tým je percentuálne väčšia úspora pamäte po kompresii (väčšie súbory
majú vyššiu pravdepodobnosť, že sa v nich bude nachádzať veľké množstvo opakujúcich sa
prvkov).
Kompresie dát zároveň môžu nadobúdať bezstratový charakter, kde po dekompresii
nadobudne súbor svoju pôvodnú veľkosť s rovnakým obnosom informácií. Sú aj iné
formáty, ktoré účelne redukujú kvalitu informácie za účelom ešte väčšej redukcie použitej
pamäte. Po dekompresii však nedochádza k návratu do pôvodného stavu, a informácie sú

UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací

33

nenávratne stratené. Výkonnejšie a sofistikovanejšie algoritmy však tieto straty môžu
čiastočne pokryť ich spätným dopočítaním.
Nie všetky dáta je vhodné uchovávať kompresiou. Príliš malé súbory sa už ďalej
bezstratovo redukovať nedokážu, pretože nie je možné nájsť dostatok opakujúcich sa
prvkov. Jeho prvky sú zväčša jedinečné, a po kompresii zároveň nesú ďalšie informácie o
svojej pôvodnej pozícii. Komprimovaný súbor ako taký zároveň musí niesť informácie o
samom sebe, v podobe typu formátu a iných sprievodných informácii o danom súbore. V
extrémnych prípadoch sú takéto komprimované súbory dokonca väčšie ako originál.

2.8 Dlhodobá archivácia
Vždy však treba prihliadať na účel, ktorému má výsledný digitalizát slúžiť. Či bude
použitý pre zverejnenie na internete, v badateľni, alebo použitý k tlači v rovnakom formáte
ako originál alebo bude v tlači v oveľa väčšom formáte ako originál. Práve túto otázku si
musíme položiť hneď na začiatku a podľa toho pristupovať k samotnej digitalizácii, aby sme
zvolili vhodné parametre.
Problém s dlhodobou archiváciou dát nastáva hneď na niekoľkých úrovniach: nízka
životnosť digitálnych médií všeobecne (životnosť napr. DVD sa pohybuje v jednotkách až
desiatkach rokov), nízka morálna životnosť médií ( rýchly technologický vývoj spôsobuje,
že pre pred 20. rokmi používané médiá už pomaly neexistujú zariadenia, ktoré by vedeli dáta
z nich prečítať, napr. diskety) a nízka morálna životnosť digitálnych formátov (rovnaký
problém technologického vývoja aj u spôsobu zápisu digitálnych dát do digitálnych
formátov). (Hubička, 2020)
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DIGITALIZÁT
Prenesením analógovej predlohy do podoby digitálneho záznamu sa práca

s digitalizáciou nekončí. Najlepší či najhorší digitalizát je k ničomu pokiaľ ho nie je možné
dohľadať alebo priradiť k nemu zodpovedajúce informácie. Takými informáciami môže byť
napríklad spôsob nasnímania, informácie o analógovej predlohe a podobne. S digitálnym
súborom je možné nakladať inak ako s analógom, preto je možné ho napríklad približovať
a pohodlne skúmať zblízka, alebo ďalej softwarovo upravovať pre ďalšie použitie.
A v neposlednom rade je neopomenuteľnou súčasťou aj prezentácia alebo spôsob
zobrazenia digitálneho súboru. To môže byť online formou alebo opätovným prevedením
do analógovej podoby formou tlače.
Všetky tieto spôsoby nakladania s dátami sú vo svojej oblasti špecifické a zahŕňajú
obrovské množstvo individuálnych prístupov. Preto práca ďalej ponúkne zbežný prehľad
založený na skúsenostiach a prácach v rôznych (pamäťových) inštitúciách.

3.1 Metadáta
Metadáta sa vo všeobecnom chápaní dajú definovať ako dáta o dátach. Ich účel je byť
nástrojom pre popis a prostriedkom pre uchovávanie, vyhľadávanie a sprostredkovanie
obsahu. Tento dátový formát môže obsahovať informácie získané nepriamo z obrazu alebo
popis obrazu. 24

24

„Metadata Encoding and Transmission Standard – METS: štandard kódovania

popisných, administratívnych a strukturálnych metadát k objektom, vyjadrený pomocou
jazyka XML
Perservation Metadata Mantenanc Activity – PREMIS: medzinárodný štandard pre
metadáta, ktorý podporuje dlhodobú ochranu digitálnych objektov a zaisťuje dlhodobé
využívanie dát“ tamtéž (dostupné z: https://digitalizace.cuni.cz/DKU-57.html)
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Digitalizačné centrum Karlovej Univerzity vo svojej metodike rozlišuje 5 základných
typov metadát:
•

Popisné – ide o popis obsahu daného digitálne objektu, súčasťou je
identifikátor

•

Štrukturálne

–

vnútorná

organizácia/štruktúra

digitálneho

objektu,

zabezpečujú správnu navigáciu a zobrazenie digitálneho objektu v rámci
online sprístupnenia
•

Administratívne – k správe digitálnych objektov, informácie o čase vzniku,
alebo úpravách, okolnosti digitalizácie

•

Ochranné – tiež archivačné, informácie o dokumentoch a spôsobe ich využitia,
zmeny, proces dlhodobej ochrany

•

Technické – technické charakteristiky počítačových súborov, dátový formát
zdroja, veľkosť súboru a podobne

Úloha metadát je nepopierateľná a je dobré poznať ich funkciu. Najmä pre prehľadnosť,
organizáciu, vyhľadávanie a dlhodobé archivovanie. Pre účely tejto práce sa budeme ďalej
venovať najmä tvorbe popisu digitalizovanej fotografie.

3.2 Popis
Zdanlivo jednoduchý úkon, vytvorenie popisu, môže byť postupom času nenahraditeľným
zdrojom informácií, či nevyhnutným nástrojom pre organizáciu digitalizovaných obrazov.
Popisy a rôzne metodiky ako ich vytvárať tvoria jednu z činností pamäťových inštitúcií.
Napriek tomu, že medzi rôznymi inštitúciami nepanuje úplný konsenzus akým spôsobom
pristupovať k digitalizácii ako takej. Táto časť práce bude čerpať informácie z metodiky
Národního muzea ktoré sa metodikami pre dokumentáciu a prezentáciu historických
fotografickým materiálov hlbšie zaoberá dlhodobo. 25

25

V rokoch 2014-2017 vznikla rada metodík v rámci výzkumného projektu Historický

fotografický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče
a ochrana v kontextz základních typu paměťových institucí
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Existujú rôzne spôsoby zápisu informácií obrazového materiálu, no či už je to sofistikovaný
počítačový program alebo papierová kartotéka, v zásade by mala zahrňovať údaje
lokalizačné, evidenčné, identifikačné, odborné a doplňujúce. (Černá,2017)

Pre pamäťovú inštitúciu to znamená:
•

Lokácia – miesto uloženia v inštitúcii

•

Evidenčné údaje – označenie fotografie číslom v danej inštitúcii (jedná sa napríklad
o prírastkové číslo, inventárne číslo alebo pôvod predmetu)

•

Identifikačné a odborné údaje:

Druh predmetu – základne radenie predmetu (fotografie, negatív)
Názov – primárny predmet zobrazenia, referent (Matka s dieťaťom)
Súčasť súboru – napríklad album
Materiál – z čoho je predmet zhotovený (citlivá vrstva, nosič adjustácia)
Technika – spôsob zhotovenia (napr. kyanotypia)
Rozmery – rozmery fotografie (a napríklad aj rozmery nosiča alebo adjustácie)
Dokumentácia – digitalizát
Autor – meno fotografa
Časové zaradenie – buď z dostupných informácií, alebo odvodene napr. z použitej
techniky
Miesto určenia fotografie – miesto zhotovenia a miesto vzniku zobrazenia (napr.
fotografia z Tatier zhotovená v Pražskom ateliéry)
Popis fotografie – avers i revers
Z toho vyplýva, že je potrebné zapisovať čo najviac relevantných údajov, aby bol obraz
uchopiteľný v kontexte aj pre ďalšie generácie. Dôležitá je nie len fotografia, ale aj jej nosič,
adjustácia a tiež predná a zadná strana. Hege Oulie tiež poznamenáva, že je dôležité aj
pôvodné umiestnenie fotografie pre lepšie pochopenie jej kontextu (noviny alebo registračná
karta s fotografiou-portrétom). (Oulie, 2010)
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Obrázok 16: Fotografia Titanicu

Obrázok 17: The New Yourk Times – správa o Titanicu
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Evidenčné systémy
Spracovanie dát v pamäťových inštitúciách je dnes už veľmi podobného charakteru.

Vo svojej prednáške označuje Tone Foreland inštitúcie, ktoré narábajú s obrazovým
dedičstvom filmu (fotografie) ako GLAM. Teda Gallery, Library, Archive, Museum.

Obrázok 18: GLAM systém (Foreland, 2021)
Tieto inštitúcie narábajú s viac menej podobnými dátami a tým pádom sa potýkajú
s podobnými problémami a výzvami ohľadom digitalizácie. Pamäťové inštitúcie narábajú
s veľkým objemom archiválií a teda denne spracúvajú (a digitalizujú) ďalšie a ďalšie
objekty. Preto existujú rôzne databázy, ktoré im pomáhajú s jednoduchším vytváraním
popisov, data managementom, niektoré s publikovaním pre verejnosť alebo so zdieľaním do
centrálnych registrov.

Obrázok 19: Technické múzeum v Brne – práca pri skenovaní v systéme museion.
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Podľa súčasného znenia zákona 26 sa archívom ukladá povinnosť viesť evidenciu
archiválií v digitálnej podobe. 27 Práca ďalej predstaví najviac používané digitálne evidenčné
v českom prostredí.
Od roku 2000 je v Českej republike uzákonená povinnosť centrálnej evidencie
zbierok a pre tieto účely od roku 2002 je k dispozícii Centrální evidence sbírek muzejní
povahy – CES. Dôležitým aspektom tohto centrálneho registra je, že všetky múzeá
a galérie 28 majú povinnosť prispievať. Tento systém prevádzkuje Ministerstvo kultúry
Českej republiky a po technickej stránke je systém v správe CITeM. Metodické centrum
poskytuje aj technickú podporu, osvetu, či konzultácie.

Obrázok 20: Centrální evidence sbírek, 2021
26

Novelizácia zákona vyhláškou č. 192/2009 Sb.

27

Zákon rovnako ukladá povinnosť pamäťovým inštitúciám sprístupňovať zbierky

bádateľom, no povinnosť digitalizovať či vytvárať archívne kópie v digitálnej podobe
absentuje.
28

apod.)

Vlastnené alebo spravované verejnoprávnymi subjektmi (štátom, mestom, krajom
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Celoštátny systém je vhodný pre potreby ministerstva ale pre potreby jednotlivých inštitúcií
je nedostatočným. Obsahuje totiž iba minimum informácií o zbierkovom predmete a preto
väčšina múzeí a galérií využíva vlastné systémy pre svoju evidenciu.
Jedným z rozšírených systémov je Museion. Tento systém prevádzkuje firma Musoft.cz
a v odbore kultúry ponúka evidenciu zbierok, digitalizáciu zbierok. Databázu je možné
prepojiť s CES. Je vhodný aj na vedenie a štruktúru depozitára či konzervátorských dielní.
S týmto systémom pracuje napríklad Národní muzeum, Slovenské národné múzeum, Galerie
hlavního města Prahy, Národní památkový ústav, Národní technické muzeum či Technické
muzeum v Brně. (musoft.cz, 2021)

/

Obrázok 21: Museion (Musoft.cz, 2021)
Ďalším používaným systémom je napríklad systém VadeMeCum od Bach systems. Muzejná
verzia tohto systému rovnako ponúka systematickú evidenciu zbierok, prezentáciu zbierok
na internete či napojenie na dátový sklad. S týmto systémom pracuje napríklad Archiv
hlavního města Prahy, Národní muzeum (digitálny sprievodca pre vyhľadávanie
v zbierkach), či Státní oblastní archiv v Litoměřicích. (bach.cz, 2021)
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Obrázok 22: Bach (bach.cz,2021)
Od roku 1995 funguje v Moravskom zemskom muzeum projekt DEMUS (Dokumentace
a Evidence MUzejních Sbírek). Prevádzkuje ho CITeM (Centrum pro Informační
technologie v muzejnictví), ktoré vzniklo pri Moravskom zemskom muzeum v Brne
z predchádzajúceho Oddělení informatiky rozhodnutím Ministerstva kultury v roku 2005.
(citem.cz, 2018)
Demus využíva na rozdiel od ostatných systémov prostredie Access a má napríklad
rozšírenie Promus, ktoré slúži na prezentáciu zbierok.

Obrázok 23: Demus (CITeM, 2021)
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Špecifický systém má Zlínsky kraj, ktorý implementuje svoj vlastný systém do inštitúcií,
v ktorých je zriaďovateľom. Jedná sa o systém ESSP (Evidenční systém sbírkových
předmětů). Tento systém rieši nie len evidenciu, či zverejňovanie zbierok ale tiež workflow
zamestnancov či pohyb predmetov a prepojenie s CES. Technicky je tento systém
centralizovaný pre Zlínsky kraj, ktorý ho rovnako aj spravuje.

Obrázok 24: ESSP (2021)
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SPRACOVANIE DIGITALIZÁTU
V tejto časti práce budem pracovať priamo so zbierkovým predmetom v rámci

spolupráce s Muzeom Těšínska. V predchodzích kapitolách boli rozoberané jednotlivé časti
digitalizácie všeobecne a so zreteľom na rôzne prístupy. Ďalej sa však práca bude
zameriavať na postprodukciu a preto som zvolila priamo prácu s konkrétnym materiálom
a na ňom demonštrovať ďalšie spracovanie digitálnych obrazov.

Obrázok 25: Digitalizácia analógovej fotografie

4.1 Súbor portrétov tešínskej šľachty z fotografických zbierok muzea
Těšínska zo zámku Ropice
Pre precíznu prácu, je vždy nutné dôsledné pochopenie toho, čo bude digitalizované.
Pokiaľ je správne identifikované, o akú fotografiu sa jedná, je aj vhodne zvolený prostriedok
na prácu s ňou. Podľa veku je možné odhadnúť s akou opatrnosťou je treba pracovať tak,
aby sa nepoškodil originál. Preto sa táto časť venuje stručnému historickému pozadiu
fotografií.
V spolupráci s Múzeom Tešínska som dostala možnosť pracovať so súborom portrétov
těšínskej šľachty. Do muzejných zbierok sa materiál dostal v rámci konfiškovania majetkov
zo zámku Ropice po druhej svetovej vojne. Presné záznamy o histórii fotografií však dodnes
nie sú k dispozícii. Bohužiaľ, ako na konci svojho textu o osudoch zámockých objektov
Tešínskeho Sliezska po roku 1945 konštatujú Pavlína Badurová a Ilona Pavelková, musíme
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sa zmieriť s tým, že o rade vecí, ktoré zmizli činnosťou najrôznejších komisií, sa už nikdy
nič nedozvieme. (Budorová, 2018, str. 300) Však nie všetky údaje ostali schované.
Pravdepodobne prvé zmienky o šľachtickom sídle, zámku Ropice, pochádzajú z roku
1430. V tom čase tu pravdepodobne stála stredoveké sídlo, ktorého majiteľom bol Sobek z
Kornic a Ropice. V 18. storočí prechádza sídlo do vlastníctva rodu Saint Genois
d’Anneaucourt, neskôr stavbu vlastnil panstvo Jiří Kašpar pan ze Saint Genois či rod
Kűenburh Spens. (Weissbrod, 2004) Zámok si prešiel barokovou aj klasicistickou
prestavbou a od roku 1945 bolo sídlo znárodnené a prešlo pod správu Místního národního
výboru v Ropici. Vtedajšie úrady stavbu zaradili do tzv. II.kategorie – čo znamenalo, že
prešiel pod miestnu správu a bol mu nájdený nový účel. (nespadal pod pamiatkovú péči a
nebolo s ním nakladané ako s pamiatkou). Čo sa týka skonfiškovaných predmetov z interiéru
zámku, tie boli odvezené do Muzea Těšínska. Medzi takýmito predmetmi sa nachádza aj
fotografický fond, u ktorého doklady ukazujú, že patril do zbierok zámku v Ropici.
(Budorová, 2018, str. 297)
V Múzeu Tešínska som v badateľni dostala k dispozícii 12 fotografií z archívu k
preštudovaniu. Každá fotografia bola zabalená v obale označeným popisným číslom.
Fotografie sú v múzeách uložené v PH neutrálnom papieri, ten je súčasťou
štandardizovaného systému uloženia fotografickej archiválie. Papier so svojimi vysoko
pórovitými vlastnosťami umožňuje výmenu vzduchu a zároveň chráni pred časticami, ktoré
by spôsobili poškodenie povrchu fotografie.
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Obrázok 26: uloženie analógovej fotografie – archiválie - múzeu
Identifikovaním fotografického procesu, akým bola fotografia vytvorená, si nie len
ozrejmím akým spôsobom je potrebné k archiválii pristupovať ale aj zistím, aké vady sa
najčastejšie pri danej technike objavujú a na čo je treba sústrediť svoju pozornosť.
Z popisu sa dá určiť, približne časové obdobie vzniku fotografií – okolo roku 1900.
Adjustácia, podlepenie fotografie na kartón, je typické pre vizitkovú fotografiu. Pri skúmaní
lupou sú tiež viditeľné drobné vlákna papiera. Keďže je farebný tón obrazu žltohnedý, dá sa
domnievať, že ide o albumínové fotografie. 29
Štruktúra albumínového papiera sa podobá štruktúre slaného papiera. Použitím
bielka je obraz hladký, no na rozdiel od slaného papiera sa obraz tvorí vo vnútri albumínovej
vrstvy. 30 Farebný tón albumínových fotografií môže byť od žltohnedej po čiernohnedú.
29

Albumínový papier/ proces je fotografický materiál/proces, kde sa ako spojivo

svetlocitlivých látok používa albumín. Ten je vlastne bielkovina, ktorá sa získava z
vaječného bielku. Ako podložka pre emulziu sa zvyčajne používal papier alebo sklo (u
negatívov). V rokoch 1851 – cca 1895 bol najrozšírenejším typom pozitívnych priamo
kopírujúcich papierov. (Historická fotografie, 2009)
30

V slanom papieri sa obraz tvorí na vláknach papierovej podložky. Je to technika bez

použitia spojovacej látky, teda iba jednovrstvová technika. Při identifikovaní sú priamo
viditeľné vlákna papiera už při zväčšení obyčejnou lupou.
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Použitý papier je však sám o sebe veľmi tenký, preto je charakteristickým znakom
podlepenie na kartón – tzv. vizitkové fotografie.
Albumínové fotografie trpia špecifickými typmi poškodenia. Najčastejším
problémom je žltnutie vo svetlých častiach obrazu, kde dochádza až k strate detailov vo
svetlách. Inými problémami sú tiež strata kontrastu a zmena farebnosti. Ak však stúpa
relatívna vlhkosť vzduchu, dochádza k zmenám veľkosti kartónu aj papierovej fotografie a
na povrchu albumínovej vrstvy sa vytvára sieť trhlín – tie sú pozorovateľné lupou. Tiež na
povrchu albuminu sa dajú vidieť rôzne typy škvŕn, ktoré boli spôsobené pri procesných
chybách, či už pri vyvolávaní, ustaľovaní ale tiež pri lepení a použití nesprávneho kartónu
na podlepenie. Nežiadúcim javom je tvorba tzv. „stříbrných zrcátek“. Je to spôsob
degradácie, kedy sa atómy striebra, obsiahnuté vo vrstve, oddelia od podložky a migrujú k
povrchu tejto vrstvy. Zvlášť v tmavých miestach fotografie môžeme pod určitým uhlom
sledovať tmavomodré alebo až kovové sfarbenie. (Historická fotografie, 2009)
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Obrázok 28: Identifikácia techniky
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4.2 Digitalizácia
Na prevod do digitálnej podoby má múzeum k dispozícii profesionálny skener Epson V800
Perfection. S týmto zariadením je potrebné pracovať s vhodným druhom softwaru, v tomto
prípade som použila Epson Scan 31
Nakoľko sa jedná o farebnú fotografiu použila som 48-bit RGB nastavenie s rozlíšením 1200
DPI, výsledné dáta vo formáte tiff bez kompresie. Tento surový sken bude slúžiť ako master
copy – teda súbor, z ktorého budem vychádzať, ale budem upravovať vždy jeho kópie.

Obrázok 29: Skenovanie

31

K zariadeniam Epson je online prístupný software na skenovanie priamo od firmy

Epson. Rovnako dobre by fungovali aj iné programy s dostatočným užívateľským
prostredím na pre nastavnie všetkých parametrov. Napríklad SilverFast.
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4.3 Postprodukcia
Po naskenovaní si vytvorím rovno kópiu, aby som počas postprodukcie v prípade
nezvratných zmien mohla stále vrátiť k neupravenému snímku. Na ďalšie úpravy je potrebné
použiť vhodný druh programu pre úpravu fotografií. Najrozšírenejšími pre tieto účely sú
programy od Adobe. Existuje však veľké množstvo iných, ktoré môžu poslúžiť rovnako
dostatočne. Pre účely tejto práce som si vybrali Adobe Photoshop CC.
Po otvorení snímku v editore je potrebné skontrolovať základné nastavenia a zhodnotiť
fotografiu ako celok. Kontrolou vstupných údajov, ako je farebný profil či rozlíšenie sa dá
vyhnúť neskorším problémom s nedostatočnou veľkosťou dokumentu. Pre účel tejto práce
sú fotografie skenované vo väčšom rozlíšení, nakoľko bude cieľom pripraviť ich
k výstavným účelom. 32
Pri zbežnom pohľade na snímok je vhodné zosumarizovať, čo sú najväčšie problémy snímku
a ktorým oblastiam sa preto budem pri postprodukcii venovať.
4.3.1

Orez
V rámci postprodukcie je dôležité si vždy dopredu určiť, čo je naším zámerom.

Niektoré kroky nie sú vratné 33, preto treba k orezu fotografie pristupovať cielene a rozvážne
ako ku kroku, ktorý sa už vrátiť nedá.
Tiež je potrebné veľmi citlivo pristupovať k samotnému originálu. V 19. a 20. storočí
existovalo veľmi veľa rôznych formátov fotografie, používaných fotografmi. Boli to
napríklad okrúhle či oválne fotografie, pri práci s klasickými pravouhlými formátmi sa
používali iné pomery strán než na aké sme zvyknutý dnes. (Eismannová, 2018)
Orez je jedna zo základných a tiež prvých úprav, ktoré sú vykonané pri práci
s digitálnym obrazom. Najprv sa vyberie plocha, ktorá bude skenovaná/odfotografovaná, no
pri tomto výbere sa ešte väčšinou trocha miesta okolo nechá prázdne. Je to preto, lebo
32

Výsledné použitie dát vždy hrá veľkú úlohu v tom, v akej kvalite je potrebné

analógovú predlohu skenovať. Zbytočne veľké rozlíšenie jednak zaberie veľa času počas
skenovania a jednak zaberie možno príliš veľa miesta na dátovom úložisku a celková
manipulácia s väčší objemom dát je vždy náročnejšia.
33

Po určitom počte krokov sa už ani v histórii nevrátime späť a tiež orez nefunguje ako

vrstva, ktorá sa dá neskôr vypnúť alebo zahodiť
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nastavenie orezu na skeneri nemusí byť úplne presné a tiež toto nastavenie v postprodukcii
sa dá spraviť oveľa citlivejšie. Rovnako je pravdepodobnosť, mierneho vychýlenia
skenovanej predlohy a teda je potrebné potom vyrovnať.
Vychýlenie sa dá jednoducho identifikovať pri dôkladnom obhliadnutí fotografie
a pri použití napríklad pravítka (rulers) – nástroj, ktorý ukazuje zvislé a vodorovné čiary
priamo na obrázku, pre lepšiu orientáciu a jednoduchšiu prácu.

Obrázok 30: Orez
V tomto prípade je viditeľné drobné vychýlenie. Preto je potrebné orez trocha
pootočiť. Úkon sa dá vykonať niekoľkými spôsobmi. Jedným z nich je jednoduché otočenie
orezového rámčeka.

Obrázok 31: Otočenie

UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací

51

Pri tomto spôsobe síce vidíme o koľko stupňov sme orez pootočili, nie je však
jednoduché urobiť presný a dokonalý orez. Jednoduchším riešením je nástroj „vyrovnať“,
ktorým jednoducho nastavením čiary, ktorá predstavuje vodorovnú s ohľadom na fotografiu,
obraz vyrovnáme. (Faulkner – Chavez, 2016)

Obrázok 32: Narovnanie
V niektorých prípadoch sa tiež stáva, že je fotografia adjustovaná spôsobom, ktorý
neumožňuje digitálne nasnímanie rovnej plochy. To sa stáva napríklad pri práci s fotografiou
v puzdre so sklíčkom navrchu (niektoré daguerrotypie, ale aj iné typy fotografií, ktoré si ich
majitelia chceli uchovať špeciálnym spôsobom na pamiatku). Puzdrá sa časom pokrivia
a vznikajú tak rôzne nerovnosti (vydutie, posunutie či iné). Vtedy je obzvlášť potrebné
nechať miesto okolo snímku, aby postprodukcia mohla vyrovnať alebo opraviť nedostatky.
V tomto prípade fotografií portrétov Tešínskej šľachty, som sa rozhodla vytvoriť
digitálne dokumenty, ktoré by boli vhodné ako na digitalizáciu, tak ako náhrada originálu
(reprodukcia na výstavu). Preto vytvorím 2 varianty. Jedna varianta s orezom, ktorý bude
zahŕňať celý obraz a teda bude zachytávať fotografiu ako objekt, spolu s kartónom, na
ktorom je podlepená. Druhá varianta bude iba čisto fotografia, aby sa dalo prípadne potom
sústrediť na tlač pri reprodukcii.
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Obrázok 33: Dve verzie spracovania orezu
4.3.2

Vyčistenie obrazu
Medzi na prvý pohľad viditeľné nedostatky patria nečistoty na obraze. Tie môžu byť

spôsobené nečistotami umiestnenými na povrchu obrazu alebo na ploche skeneru počas
skenovania, alebo môžu pochádzať z degradácie samotného obrazu. Často sa dá stretnúť
s prachom, plesňami, fyzickým poškodením obrazu (škrabance) alebo biologickým
poškodením (drobné mikroorganizmy, ktoré sa púšťajú do pojedania želatíny alebo
albumínu).
Je samozrejmosťou, že s čistením obrazu sa začína už pred samotným skenovaním.
Tým sa rozumie, že sa dôkladne vyčistí plocha skenera, na ktorú sa ukladá predloha na
skenovanie. Používa sa antistatická utierka, aby sa tam ďalší prach nemal tendenciu
prilepovať. Tiež má veľmi jemné vlákna a preto nepoškodí samotné sklo. Ak je obraz
dostatočne odolný, je možné veľmi opatrne ofúknuť prach balónikom. Týmto veľmi ľahkým
úkonom sa dá predísť viacerým nedostatkom, s ktorými sa potom pri postprodukcii musí
retušér pasovať.
Pri práci s digitalizátom je potrebné si uvedomiť, že v digitálnom súbore prach nie
je. Čo ale v súbore je sú tmavšie a svetlejšie body, ktoré sú v rozpore s pozadím. V klasickej
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fotografii boli prachové bodky spôsobené usadeninami na filme, ktorý pri zväčšovaní
vytvoril relatívne dosť viditeľné body na pozitíve. Tie sa potom retušovali štetcom alebo
inými technikami. Vo viacerých prípadoch sa pracuje s digitálnym súborom v grafickom
editore podobným princípom. (Eismann, 2008)
V photoshope existuje samozrejme viacero možností, akým spôsobom sa
vysporiadať so základným vyčistením. Každý z týchto spôsobov je viac alebo menej
vhodnejší na konkrétne problémy.
•

Retušovací štetec(healing brush)/bodový retušovací štetec(spot healing brush)
Nástroj Bodový retušovací štetec slúži rýchlemu odstráneniu škvŕn a rôznych

nedokonalostí. Funguje rovnako ako Retušovací štetec avšak pred retušou v určitej oblasti
si vyžaduje odobratie vzorky zdrojových pixelov. Odobratie tejto vzorky potom uľahčuje
editoru napodobovať textúru, jas, priehľadnosť tieňové vzorkovanie pixelov na obrazové
body, ktoré sú retušované.
1 – Zväčšenie obrazu tak, aby bola škvrna dostatočne viditeľná
2 – Zvolenie nástroja Bodový retušovací štetec/ Retušovací štetec
3 – Panel Stopa (Brush) a nastavenie tvrdosti na 100% a veľkosť štetca na 25 obrazových
bodov. Skontrolovaie, že je zvolenú voľbu Podľa obsahu (Content-Aware)
4 – Prekreslenie v okne s obrazom Bodovým retušovacím štetcom škvrnu. Stopa štetca bude
mať najprv čiernu farbu a hneď po pustený tlačítka myši sa zamaľovaná oblasť zmení na
vyretušovanú. (Faulkner – Chavez, 2016)
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Obrázok 34: identifikovanie škvrny, nastavenie nástroja Bodový retušovací štetec

Obrázok 35: zamaľovanie Bodovým retušovacím štetcom miesto, ktoré chceme opraviť

Obrázok 36: výsledok po odkliknutí úpravy
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Záplata(Patch)
Nástroj záplata slúži k odstraňovaniu nechcených prvkov. V režime Podle obsahu

(Content-Aware) dokáže vytvoriť takmer neprerušovanú zmes s okolím.
1 – Z panelu nástrojov nástroj Záplata(Patch)
2 – Z ponuky potom Podle obsahu(Content-Aware) tiež Vzorkovať všetky vrstvy(Sample
All Layers) a do políčka Štruktúra(Structure) je potrebné zadať hodnotu 4. Štruktúra je
určujúci parameter, podľa ktorého nástroj určuje v akej vzdialenosti od výberu bude
vyjadrovať už existujúce vzory. Môže sa pohybovať medzi hodnotami 1 až 7, kde 1 je
najvoľnejšie dodržovanie štruktúry okolia a 7 najprísnejšie.
3 – Nástrojom Záplata(Patch) vytvorenie výberu okolo nežiadúceho artefaktu.
4 – Kliknutím do vybranej oblasti sa potom presunie výber na miesto odkiaľ by sa mala
vzorkovať požadovaná štruktúra. Na mieste budúcej záplaty je vidieť náhľad, ktorý vytvára
editor. (Faulkner – Chavez, 2016)

Obrázok 37: identifikovanie škvrny, nastavenie nástroja Záplata
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Obrázok 38: výber miesta odkiaľ nástroj Záplata vyberá štruktúru

Obrázok 39: výsledok nástroja Záplata
•

Klonovacie razítko(Clone Stamp Tool)
Nástroj Klonovacie razítko nahradzuje pixely, ktoré sú prevzaté z jednej časti

snímku, do inej časti snímku. Týmto spôsobom sa dá dosiahnuť nie len odstránenie
nežiadúcich objektov ale aj doplnenie chýbajúcich častí obrazu (napr.: z poškodeného
originálu).
1 – nástroj Klonovacie razítko a nastavíme jeho veľkosť na 25 px s 30% tvrdosťou a tiež
voľbu Zarovnaný (Aligned)
2 – Presunúť nástroj na miesto, z ktorého sa majú správne pixely kopírovať
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3 – Klepnutím na vybrané miesto so stlačenou klávesou Alt (pre Windows) alebo Option
(Mac OS) začne vzorkovanie danej oblasti. Po stlačení klávesy Alt sa tiež zmení ukazateľ
nástroja na krížikový terčík.
4 – Klonovacím razítkom je potom prekreslené miesto, ktoré sa má opraviť. Miesto, odkiaľ
nástroj vzorkuje pixely sa každým klepnutím mení. Toto miesto je vidieť podľa krížika ktorý
sa pohybuje zároveň ako sa Razítkom pohybuje po mieste, ktoré sa opravuje. Zmenou voľby
Zarovnaný(Aligned) sa bude opakovane vyberať to isté miesto, ktoré bolo vybrané na
začiatku. (Faulkner – Chavez, 2016)

Obrázok 40: identifikovanie škvrny, nastavenie nástroja Klonovacie razítko

Obrázok 41: obraz pred úpravou
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Obrázok 42: obraz po použití Klonovacieho razítka
Základným rozdielom medzi klonovacím razítkom a retušovacím štetcom je, že
retušovací štetec odoberá vzorky, analyzuje textúru, farbu a parametre z danej oblasti. Keď
sa ním potom maľuje, tak zlúči textúru z vybranej oblasti s farbou a svetlom z cieľovej
oblasti. Klonovacie razítko presne duplikuje klonovanú oblasť a maľuje cez pôvodnú
informáciu. Tento dôležitý rozdiel je treba mať na zreteli pri práci s oboma nástrojmi.
(Eismann, 2008)
Krokom, ktorým myslím do budúcnosti je, že pracujem nedeštruktívne tak, aby som
každý krok mohli vrátiť späť. Nástroje ako Retušovací štetec či Klonovacie razítko alebo
Záplata umožňujú Vzorkovať všetky vrstvy. Preto je možné vytvoriť si zvlášť vrstvu pre
tieto úpravy a jednoduchým odkliknutím vrstvy sa dajú kroky vždy vrátiť späť. Pôvodný
skenovaný obraz nám teda ostáva neporušený.
4.3.3
•

Oprava poškodení pôvodného obrazu
Použitie kanálov RGB
V niektorý prípadoch je dobré pozrieť sa na jednotlivé farebné kanály obrazu. Veľa

historických fotografií, totiž časom dostalo jeden farebný odtieň a z toho dôvodu sú prach
a škrabance viditeľné iba v niektorých farebných kanáloch. Takouto kontrolou sa dá zistiť,
či je možné pracovať iba s jedným kanálom a potom prípadne fotografiu spätne kolorovať.
Prehliadnutie jednotlivých kanálov pomôže aj pri iných úpravách, napr. pri rozhodovaní
akým spôsobom dosiahnuť vyšší kontrast obrazu.
1 – kanály je možné jednoducho prezrieť kliknutím na záložku kanály (Channels)
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Obrázok 44: Kanály obrazu
Pri detailnom pohľade je možné všimnúť si, že červený kanál stále obsahuje štruktúru, ale
výrazne stratí niektoré škrabance, na rozdiel od modrého kanálu

Obrázok 45: červený kanál

Obrázok 46: modrý kanál
Z tohto dôvodu je možné uskutočniť úpravu, kde sa vypustia všetky kanály. Kliknutím
myšou na kanál, ktorý je potrebné nechať (v tomto prípade červený) a ďalej sa zvolí ObrazRežim-Stupne šedej (Image-Mode-Grayscale). Výsledný obraz sa potom retušuje niektorým
z retušovacích nástrojov. Upraví sa tonalita a kontrast pomoc úprav Úrovne alebo Krivky.
Po týchto úpravách sa prevedie obraz späť do RGB režimu a vrstvou s farbou sa dokoloruje
spätne.
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Obrázok 47: retuš pomocou kanálov
•

Retušovanie pomocou vzorky
Táto úprava je veľmi vhodná pri zničenom, jednoliatom pozadí, ktoré ma veľa

nedostatkov a trpí napríklad farebnými nedokonalosťami alebo fľakatosťou. V takomto
prípade je vhodné vytvoriť si vlastnú vzorku, ktorú potom používa Retušovací štetec ako
podklad.
1 – Pripraví sa malá plôška, ktorá bude reprezentatívnou vzorkou. Ak je pozadie príliš
znečistené, je vhodné venovať čas jeho vyčisteniu, aby vzorka bola naozaj dokonalo
pripravená.
2 – Nástrojom Výber (Marquee) sa vyberie oblasť, z ktorej sa vytvorí nová vzorka
a kliknutím sa prevedie úkon edit-define pattern. Je vhodné určíť názov pre novú vzorku.
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Obrázok 48: Vytvorenie vzorky
3 – Zrušenie označenia výberu opätovným kliknutím do priestoru. Vyberie sa nástroj
Retušovací štetec a v ponuke sa zvolí Sample All Layers a kliknutím na tlačítko Sample sa
rozbalí ponuka dostupných vzoriek. Medzi nimi bude aj novo vytvorená vzorka.
4 – Ďalej sa retušuje retušovacím štetcom, pričom ten vzorkuje nové obrazové body na
základe vytvorenej vzorky.

Obrázok 49: retuš pomocou vytvorenia vzorky
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Globální korekce barev
Korekcia farieb môže prebiehať viacerými spôsobmi a záleží od požadovaného

výsledku. Prvou možnosťou je použiť počas digitalizácie prvky, ktoré pri postprodukcii
poskytnú objektívnu informáciu o správnosti/ nesprávnosti farby.

Obrázok 50: objektivizačné prvy
Ďalšou možnosťou je fyzické porovnanie originálneho obrazu s digitálnym súborom.
V tomto prípade je potrebné mať správne skalibrovaný monitor. Tieto dve možnosti
vychádzajú z predpokladu, že výsledný obraz má vyzerať rovnako ako súčasný stav
digitalizovaného objektu. Môže sa ale stať, že cieľom je napríklad tlač na nažltlý papier,
alebo vytvorenie obrazu, ktorý hypoteticky vyzerá ako keď bola originálna predloha pred
poškodením časom (odstránenie zažltnutia, o ktorom je vedomosť, že vzniká starnutím
média analógovej predlohy)

4.4 Uloženie
Čím väčším archívom sa disponuje, tým väčší objem digitálnych dát treba obstarávať.
Preto minimálne pri pamäťových inštitúciách je potrebné vytvorenie dátových úložísk. Pre
dlhodobé archivovanie sa využíva technológia RAID (Redundat Array of Independent
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Disks). Je to technológia ukladania dát, ktorá umožňuje vytvoriť z viacerých fyzických
diskov jeden úložný priestor. Existujú rôzne typy v závislosti na úrovni výkonu, kapacity
úložiska a spoľahlivosti.
S postupujúcimi technológiami sa čím ďalej dostáva viac do popredia zdieľanie dát
skrz cloudové služby 34. Ide o model, v ktorom sú servery, úložisko, služby i aplikácie
dostupné užívateľovi vzdialene na sieti. Cloudovými službami sa dnes najčastejšie rozumejú
internetové úložiská. Táto technológia má už teraz nesporné výhody ako je dostupnosť či
flexibilita, no stále sú s ňou spojené otázky bezpečnosti a správy dát.

4.5 Vizualizácia digitalizovaných dát obrazu
Pre výstavné účely, so zreteľom na uchovanie originálneho obrazu pokiaľ možno s čo
najmenším poškodením, sa niekedy používa vytvorenie analógového obrazu z digitalizátu.
Pri takomto úkone je treba dbať na farebné nastavenie nie len digitalizačného zariadenia,
alebo zariadenia, na ktorom sa prevádza postprodukcia, ale aj požiadavky tlačiarne. Rovnako
dôležité je vhodne zvoliť materiál, na ktorý obraz z digitálnych dát prevedieme. Vďaka
obrovskej variabilite je možné experimentovať s možnosťami a dokonca aj interaktivitou
výstavy. Ako uvádza vo svojej metodike Petra Šobáňová s uvážlivou kombináciou
klasických expozičných prvkov (zbierkové predmety) a doplnkových predmetov
(substitučné, referenčné a explikačné prezentačné prostriedky) je možné dosiahnuť vyššiu
zrozumiteľnosť expozície pre diváka. (Šobáňová, 2019)

4.6 Sprístupnenie online
Stále sa rozvíjajúcou oblasťou, no zároveň oblasťou s najväčším dosahom na diváka,
v zmysle či už pamäťovej inštitúcie alebo fotografa s vlastným digitálnym archívom, je
sprístupňovanie zdigitalizovaných obrazov online.
Táto časť digitalizácie bohužiaľ nemá veľmi lichotivé výsledky. Na túto tému vznikol
obsiahli projekt Lukáša Pilka a Terezy Škvárovej, Otevřené sbírky. Projekt mapuje koľko
zbierkových predmetov je možné vidieť online a koľko ich je vôbec zdigitalizovaných.
Napriek tomu, že trend pozitívny oproti minulému roku, výskum ukazuje, že v Českých

34

Tiež cloud computing
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múzeách a galériách je zdigitalizovaných 12,4% z celkového počtu zbierkových predmetov
a onliné prístupných je z toho len 40%.

Obrázok 51: online prístupné zbierkové predmety (Škvárová - Pilka, 2021)

Táto bilancia poukazuje na smutný stav prístupnosti zbierok. Múzeá uvádzajú ako
problém hlavne organizačnú náročnosť digitalizácie, nedostatok financií, nedostatok
personálu či problematiku autorských práv. 35

35

„Nejedná-li se o volné dílo (u nějž uplynulo 70 let od smrti jeho autora), musí

muzeum pro jeho zveřejnění disponovat potřebnou licencí od držitele majetkových práv.
Získávání takového oprávnění však bývá náročný proces, který může představovat
významnou překážku otevírání sbírek. Ani publikace díla online však sama o sobě
neznamená, že je možné reprodukci dále využívat. K tomu je nutné, aby bylo na stránce
uvedeno, že je dílo dostupné pod otevřenou licencí. Zmínku o licenčních podmínkách však
ve svých katalozích uvádějí jen některá domácí muzea.“ (Škvárová a Pilka, 2021)
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Príklady online zverejnenia dát

Obrázok 52: Youtube, Rudolfinum

Obrázok 53: vizualizácia výstavy, GHMP

66

UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací

Obrázok 54: Interaktívne rozhranie múzea

Obrázok 55: Interaktívne rozhranie múzea
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Obrázok 55: Google Arts and Culture

Obrázok 56: Online výstava
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Obrázok 57: Online fotofestival

Obrázok 58: Online fotofestival

69

UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací

70

https://www.cesonline.cz/arl-ces/cs/index/
https://www.europeana.eu/sk/collections
https://www.webumenia.sk/
https://www.esbirky.cz
http://sbirky.tmb.museion.cz/
https://sbirky.ngprague.cz/
http://www.citem.cz/promus11/index.php?page=catalogue
http://www.citem.cz/absolon/index.php?page=catalogue
http://fotobanka.seidel.cz/#!fotobanka/vse
http://vademecum.mua.cas.cz/vademecum/NavigBean.action?entity=%28%5En%29%28%
28%28localArchiv%2C%5En%2Chot_%29%28unidata%29%29%281123%29%29
https://collections.jewishmuseum.cz/index.php
https://ebadatelna.zlkraj.cz/search?fq%5B%5D=organizationsOwningDoc:%22Muzeum%
20jihov%C3%BDchodn%C3%AD%20Moravy%20ve%20Zl%C3%ADn%C4%9B%22
https://www.muzeumznojmo.cz/O-muzeu/Sb%C3%ADrky-on-line
http://sbirky.muzeumprahy.cz/
http://sbirky.galerie.litomysl.cz/
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%3B0%3B&recsId=53&select_checked=0&savedPrevId=
https://fotografic.cz/
https://www.ghmp.cz/sbirky/
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ZÁVER
Cieľom tejto práce bolo skúmať rôzne aspekty digitalizácie. Na začiatku práce som
skúmala rôzne pohľady na teoretické vychodiská nie len s ohľadom na digitalizovaný obraz
ale aj na digitálne prostredie ako také. Digitalizácia reprodukuje svoju analógovú predlohu
a prenáša ju do iných kontextov a iného prostredia. Digitalizát ma charakter binárneho
zápisu a na základe tejto jeho špecifickej vlastnosti je ho možné modifikovať úplne inými
spôsobmi ako je bežné s analógovým médiom. Dnes sa veľká časť diania presúva práve do
online prostredia a fotografické obrazy, náš zdieľaný mediálny jazyk spoločnosti, ich
interakcie, cirkulácie apropriácie a metonymické aspekty skúma archeológia médií.
Mediálny jazyk vykreslený štruktúrami sociálnych platforiem však môže byť veľmi
selektívny a preto si musí byť divák vedomý ovplyvňovania, ktoré mu servírujú algoritmy.
Ako poznamenala aj Tone Foreland vo svojej prednáške jednou z najväčších výhod
digitalizácie je demokracia prístupu k histórii.
Slovo digitalizácia označuje prevod analógového, spojitého signálu na nespojitý,
číselný kód. Tento prevod sa deje skrz digitalizačné zariadenie tak, že svetlocitlivý snímač
zachytí analógový svetelný lúč a potom ho prevodník premení na hodnoty v binárnom
zápise. Takto zaznamenaný digitálny obraz sa nazýva digitalizát a je určený vlastnosťami
ako rozlíšenie, farebný profil, optická hustota, optická denzita ale tiež spôsobom zápisu dát
do určitého formátu.
Takto získaný obraz obsahuje už pri vytvorení určité metadáta, ktoré sa dajú ešte
doplniť o iné dôležité informácie, ktoré môžu byť nápomocné pri neskoršom identifikovaní
obrazu alebo pri vyhľadávaní v databáze.
Po digitalizácii je ešte často potrebné postprodukčne upraviť získaný obraz
a napríklad pre účely rýchleho narábania so súborom aj vytvoriť užívateľskú kópiu. Celý
proces digitalizácie uzatvára spôsob užitia dát. Je dôležité sa o dáta starať a uchovávať ich.
Dáta môžu byť použité k rôznym účelom ako je napríklad online sprístupnenie alebo tvorba
rôznych materiálov pre potreby výstavnej činnosti.
Súčasný stav digitalizácie zbierkových predmetov v Českej republike na základe
projektu „otevřené sbírky“ ukazuje, že široká verejnosť sa online nedostane k 95% všetkých
zbierkových predmetov. Pamäťové inštitúcie sú poddimenzované, čo sa digitalizácie týka
a zároveň chýba všeobecné povedomie o digitalizácii. Absencia celoštátne zastrešujúceho
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projektu ma za dôsledok roztrieštenosť prístupov, ktoré tak majú rôznorodú kvalitu aj spôsob
prevedenia.
Táto práca poukázala na problematické miesta digitalizácie a bola by som rada, ak
by prispela k téme digitalizácie. Rozširovaním znalostí u verejnosti ohľadom témy vzniká
verejný dopyt a to má za následok zmenu priorít. Europska únia si v rámci pamäťových
inštitúcii jednoznačne kladie za cieľ digitalizáciu a hlavne sprístupnenie cenných
historických zdrojov verejnosti. Pre vedu, výskum, bádanie nadšencov či študentov to má
obrovský zmysel. Je evidentná pozitívna tendencia, ale stále absentuje priorita pre túto
oblasť.
Digitalizácia nie je bez rizík alebo negatívnych aspektov, no je treba sa s nimi
vysporiadať a hľadať nové, lepšie riešenia.
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„A hlavne netušíme, aké príbehy si rozprávali. A to je jedna z najväčších medzier v našom
chápaní ľudskej histórie.“ (Harari, 2018)

SLOVNÍK POJMOV
Analógový dokument

Dokument, ktorý nie je možné oddeliť od nosiča bez straty
informácie

Digitalizácia

Prevod analógového záznamu informácie do nespojitej
postupností digitálnych číselných údajov

Digitalizát

Dokument, ktorý je výsledkom digitalizácie

Archívna kópia

tiež Master Copy. Výstup z digitalizácie, ktorý slúži na
dlhodobú archiváciu. Z pravidla vo vyššom rozlíšení.

Metadata

o všeobecnom zmysle dáta o dátach. Ich účelom je uchovávať
informácie, popis obsahu obrazu.

Dátové úložisko

centrálne miesto pre uloženie digitálnych dát.

Užívateľská kópia

tiež User Copy. Derivát archívnej kópie. Spravidla v menšej
kvalite pre rýchlejšiu manipuláciu a menší objem dát.

CES

Centrální evidence sbírek

Pamäťová inštitúcia

inštitúcie ako archív, knižnica či múzeum, ktorých cieľom je
uchovávať pamäť národa. Ich povinnosťou je nie len
uchovávať ale aj sprístupňovať vytvorené zbierky.

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY
Art and antiques, březen 2021. Praha: Artantiques media. ISSN issn1213-8398.
BENJAMIN, Walter, RITTER, Martin, ed., 2009. Výbor z díla. Praha: OIKOYMENH.
Knihovna novověké tradice a současnosti. ISBN isbn978-80-7298-278-3.
BEZDĚK, Ladislav a Martin FROUZ, 2014. Digitální a digitalizovaná fotografie pro
vědecké účely v praxi památkové péče. Praha: Národní památkový ústav. Odborné a
metodické publikace (Národní památkový ústav). ISBN 978-80-7480-017-7.
ČERNÁ, Alena, 2017. Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického
fotografického materiálu: v kontextu používaných elektronických evidenčních systémů v
příspěvkových organizacích MK ČR s cílem sjednocení definic a pojmosloví v oblasti
historického fotografického materiálu v používaných evidenčních systémech a ulehčení
uživatelského vyhledávání v nich. Praha: Národní památkový ústav. Odborné a metodické
publikace (Národní památkový ústav). ISBN 978-80-7480-077-1.
DRAXLER, Karel, ROHÁČ, Jan, FÁBERA, Vít a Katedra letecké dopravy. Digitální
technologie/elektronické přístrojové systémy: studijní modul 5. Brno: Akademické
nakladatelství

CERM,

2003.

s.

25.

ISBN

80-7204-311-0.

Dostupné

také

z:

https://ndk.cz/uuid/uuid:410ff210-170b-11e3-ae90-5ef3fc9ae867
DVOŘÁK, Tomáš et al., 2016. Temporalita (nových) médií. Praha: NAMU. ISBN 978-807331-425-5
EISMANN, Katrin, 2008. Photoshop, Retušování a restaurování fotografie. Překlad Tomáš
Suchánek. Brno: Zoner Press, 20018. ISBN 978-80-86815-23-7
FAULKNER, Andrew a Conrad CHAVEZ, 2016. Adobe Photoshop CC: oficiální výukový
kurz; překladatel Tomáš Slavíček. - 1. vydání. - Brno : Computer Press, 2016. ISBN 97880-251-4741-2
FLUSSER, Vilém, 1994. Za filosofii fotografie. Přeložil Božena KOSEKOVÁ, přeložil
Josef KOSEK. Praha: Hynek. Punkt. ISBN isbn80-85906-04-x.
Fotograf: časopis pro fotografii a vizuální kulturu/, 2005. Praha: Mediagate, 4(6). ISSN
1213-9602.
Fotograf: časopis pro fotografii a vizuální kulturu/, 2021. Praha: Mediagate, 12(38). ISSN
1213-9602.

Fotograf: časopis pro fotografii a vizuální kulturu/, 2014. Praha: Mediagate, 13(23). ISSN
issn1213-9602.
HARARI, Yuval Noah, 2018. Sapiens: stručná história ľudstva. Přeložil Zuzana JÁNSKA.
Bratislava: Aktuell. ISBN 978-80-89873-06-7.
Historická fotografie: sborník pro prezentaci historické fotografie ve fondech a sbírkách
České republiky, 2019. V Hradci Králové: Muzeum východních Čech, 19. ISBN isbn97880-87896-72-3. ISSN 1213-399X.
Historická fotografie: sborník pro prezentaci historické fotografie ve fondech a sbírkách
České republiky, 2009. V Hradci Králové: Muzeum východních Čech, 8,9. ISBN 978-8086712-79-6. ISSN 1213-399X
HIRSCH, Marianne. The Generation of Postmemory, Writing and Visual Culture After the
Holocaust.

Columbia

University

Press,

2012.

[Dostupné

z:

https://watermark.silverchair.com/PT029-0105HirschFpp.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485
ysgAAAqQwggKgBgkqhkiG9w0BBwagggKRMIICjQIBADCCAoYGCSqGSIb3DQEHA
TAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMEsLzjM2t2Ey2cEuzAgEQgIICV7A_33bwuPmVI4woUsFIaE_uWHRVqZgNpRlIkUzQXYbb8WR7guOZfizUoZ_cTYZZVZp_uzloxHigjLVvI
ObeELKiyOVvzK1YnRE61pIeFkwoOzNpKVTpEDKvGgmxcSkHoTEJBt6cwGDc0S33
VU3vFeOGLsbf2Q9Lv41EK8Iag0JQRXZUC6tXW2g_d5PLhkJpMlf_AqjmsndcbzbnW1ywTbQirxVCRrwGA2dBF_ujVgJqbi6mwCSzZMav3Sq-Jt-CF1UFryvji0IUBUv_e-zRA_oIEwq12XTFLWsiu3k8hGu6FfJC-e7kI4JOVohre40OsVy96Jla8U0t2VT6lZXoeGuQBcf235PxKwyM-XUN8aM7VbMIIaCy7Z0EAouhlEZEHYqfpozo6UvVruUrp7gzmkFVQ_c2OiEZ_mlkNW8X_u5cSwm4SaTc35AxoMZua8ngX8AFF1KOjEn7SZZThvecQEmkewrcD54OR-VC4uvuZ8hZ1rGakUw1hOZeSQF0EjHZV4y46eEG_CfmEqWfgD518t2_8PsIfup4SbWk4sqFYbiDPv
cpSI0AVTZv9uwpYRzGvcHJeodPghqwurcazmXMqEtRAi3wGb0BW1lLMOqN5r_MZb
cy4plDKXIw5FdqEcswwiLClbg6vlP-YZ5tJU-cRcdenydG_3NUOhRCdwj39ycZ67mZsQhZsbTh1Ug55iVNXoAJ7YQSAfrr5HvQFh5HaGLZNMDJfViRx
nfxMHo_Z88QzkYVM-snRcZIHWRr-Ez3Sgt2UDHHlwLmlVl0S9ltmQZ]

HŘEBECKÝ, Jaromír, 2017. Stanovení obecných pravidel pro digitalizaci dvourozměrných
archivních dokumentů, koncepce digitalizace. Diplomová práce. Univerzita Hradec Králové,
Filozofická fakulta.
JEŽ, Radim- PINDUR, David: Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska: Dom, pałac i
zamek w kulturze materialnej Śląska. Radim Jež, David Pindur et al. Český Těšín : Muzeum
Těšínska, p.o., 2018. ISBN:978-80-86696-47-8, kapitola: BUDOROVÁ, Pavlína a
PAVELKOVÁ Ilona, Osudy zámeckých objektu a jejich mobiliáře po roce 1945 na území
Těšínského Slezka – nástin problematiky
MACEK, Jakub. Úvod do nových médií. Havířov: Ostravská univerzita v Ostravě; inPRESS s.r.o, 2011. ISBN 978-80-7464-025-4
MANOVICH, Lev, 2018. Jazyk nových médií. Přeložil Václav JANOŠČÍK. Praha:
Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum. Studia nových médií. ISBN 978-80-2462961-2.
Ochrana fotografických sbírek, 1998. Praha: České foto. ISBN 80-900903-5-4
PARIKKA, Jussi, 2020. Geologie médií. Přeložil Jan PETŘÍČEK. Praha: Univerzita
Karlova, nakladatelství Karolinum. Studia nových médií. ISBN 978-80-246-3914-7.
PERES, Michael R, Focal encyclopedia of photography: digital imaging, theory and
applications, history, and science / Ed.-in-chief Michael R. Peres. 4. vyd. London: Elsevier;
Focal Press, 2007. ISBN 978-0-240-80740-9
ROHÁČEK, Jiří, TRNKOVÁ, Petra, ed., 2010. Oudadate Pix: revealing a photographic
archive. Prague: Artefactum. ISBN 978-80-86890-31-9.
ŠOBÁŇOVÁ, Petra, 2019. Využití digitálních technologií v muzejní prezentaci a edukaci.
Brno: Moravské zemské muzeum, Metodické centrum muzejní pedagogiky. ISBN isbn97880-7028-522-0.

ZOZNAM INTERNETOVYCH ZDROJOV
Bach systems s.r.o, ©1994-2021. Muzejní VadeMeCum. [online]. [cit. 2021-05-21].
Dostupné z: http://www.bach.cz/produkty/muzejni-vademecum/
EBBRECHT-HARTMANN, Tobias. Image Migration in the Digital Age. Multimodal
Curation of Migrating Images from the Liberation of the Nazi Concentration Camps in
Digital Infrastructures. [online]. [cit. 2021-05-21]. Dostupné z: https://migratingarchives.com/
ENRST, Wolfgang. Digital Memory and the Archive, 2013. Minneapolis: University of
Minnesota Press. ISBN 978-0-7166-7766-5 [online]. [cit. 2021-05-21]. Dostupné z:
https://djaballahcomps.files.wordpress.com/2013/06/ernst-wolfgang-digital-memory-andthe-archive-2013.pdf
FØRELAND, Tone. Accountable Access to Digitized Nonfiction Film Heritage. [online].
[cit. 2021-05-21]. Dostupné z: https://migrating-archives.com/
HOCHMAN, Nadav, MANOVICH, Lev. A View from Above: Exploratory Visualizations of
the Thomas Walther Collection [online, 2014]. [cit. 2021-05-21]. Dostupné z:
https://www.moma.org/interactives/objectphoto/assets/essays/Manovich_Hochman.pdf
HUBIČKA, Jan. Digitalizace historických fotografických materiálů. [online, 2016]. [cit.
2021-05-21]. Dostupné z: https://sechtl-vosecek.ucw.cz/digitalizace.html
Metodické centrum CITeM, Moravské zemské muzeum, 2018. Vývoj využívání
informačních technologií při správě sbírek v České republice [online]. [cit. 2021-05-21].
Dostupné z: http://www.citem.cz/citem/wpress/wp-[online]. [cit. 2021-05-21]. Dostupné z:
content/uploads/2019/02/Clanek_CITeM_2018_12_18_FINAL.pdf
MLČOCH, Pavel, 2013. Online komunikace paměťových institucí s Ministerstvem vnitra při
ochraně a záchraně kulturního dědictví. [online]. [cit. 2021-05-21]. Dostupné z:
https://bulletin.skipcr.cz/prezentace/archivy-2013/Mlcoch.pdf
Musoft.cz, ©2021. Museion. Musoft.cz [online]. [cit. 2021-05-21]. Dostupné z:
https://www.musoft.cz/co-umime/vyvoj-software/museion
Národní

archiv.

Slovníček

pojmu.

[online].

[cit.

2021-05-21].

Dostupné

z:

https://web.nacr.cz/ zakazky/NDA/20140625_portal/slovnicek_V14.pdf
REICHL, Jaroslav, VŠETIČKA, Martin, 2006-2021. Encyklopedie fyziky. [online]. [cit.
2021-05-21]. Dostupné z: http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/723-fyzikalni-podstata

ŠECHTL, VOSEČEK. . [online]. [cit. 2021-05-21]. Dostupné z: https://sechtlvosecek.ucw.cz/ digitalizace.html
ŠOFR, Jaromír. Polemika nad digitalizací, 2018. [online]. [cit. 2021-05-21]. Dostupné z:
http://www.ceskam.cz/userfiles/files/FINAL%20CLANKU%20J_%20SOFRA%20LITER
ARNI%20NOVINY2.pdf
TIMEZIN: Magazín Teorie Interaktivních Médií/, 2012, 1(2). ISSN 1805-2606. [online]. [cit.
2021-05-21]. https://www.phil.muni.cz/journals/index.php/tim/article/view/256/pdf
Bit. wikipedia.org. [online]. [cit. 2021-05-21]. Dostupné z: https://sk.wikipedia.org/wiki/Bit
Univerzita Karlova. Digitalizační centrum. Metodiky. Terminilogie. [online]. [cit. 2021-0521]. Dostupné z: https://digitalizace.cuni.cz/DKU-57.html
VOLEK, Jaromír, JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara, 2006. Mediální studia: Východiska
a výzvy.

[online].

[cit.

2021-05-21].

Dostupné

z:

https://medialnistudia.fsv.cuni.cz/front.file/download?file=2006_01_02_volek_jirak_koppl
ova.pdf
WEISSBROD, Marek, 2004. Zanikající zámky Moravskoslezkého kraje – Zámek Ropice.
[online].

[cit.

2021-05-21].

Dostupné

https://www.hrady.cz/index.php?OID=2274&PARAM=11&tid=3069&pos=450

z:

ZOZNAM ZDROJOV OBRÁZKOV
Obr.1.: facebook.com [online]. [cit. 2021-05-21]. Dostupné z: https://www.facebook.com/
photo?fbid=10159873689343094&set=g.208379 450470795
Obr.2.:

google.com

[online].

[cit.

2021-05-21].

Dostupné

z:

https://lh3.google

usercontent.com/proxy/yfq0p5hKYpzotN5x8lKFZDI9
muUvx8hgdIcsKk51ss20Kr6W5a3LZG3NuG0WkbF-LWzzysSrNnUiEUurtWY19oBB
Wgu0Puw4azWtzUcYsBlOoztrrS9imQcfDDSv5NfQbnXaSFE-IxIbs37sIimcRC4Vn
4gjxfqE6ObmBUj1yA
Obr.3.: [online]. [cit. 2021-05-21]. Dostupné z: https://scontent.fprg 11.fna.fbcdn.net
/v/t1.64359/170978121_2938428126436431_885574328521248834_n.jpg?_nc_cat=110&
ccb=1-3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=x0fr0z7IF40AX-1vMqO&_nc_ht

=scontent.fprg1-

1.fna&oh=b7676928b263b6c9075331fd1f537664&oe=60B36C89
Obr.4.:

[online].

[cit.

2021-05-21].

Dostupné

z:

https://en.wikipedia.org/

wiki/My_God,_Help_Me
_to_Survive_This_Deadly_Love#/media/File:Bundesarchiv_B_145_Bild-F0888090038,_Berlin,_East_Side_Gallery.jpg
Obr.5.: [online]. [cit. 2021-05-21]. Dostupné z: https://www.rbth.com/lifestyle/ 330048-world-leaders-brezhnev-kisses
Obr.6.: [online]. [cit. 2021-05-21]. Dostupné z: https://jenniferleehallsey.files.wordpress
.com/2014/09/ afterwalkerleslie.jpg
Obr.7.:

MANOVICH,

Lev.

[online].

[cit.

2021-05-21].

Dostupné

z:

http://lab.culturalanalytics .info/ 2016/04/exploratory-visualizations-of-thomas.html
Obr.8.: [online]. [cit. 2021-05-21].

Dostupné z: https://universes.art /fileadmin/

_migrated/gridelement_uploads/mobile/Expo-Viola-01-B.jpg
Obr.9.: [online]. [cit. 2021-05-21]. Dostupné z: https://www.artsy.net/artwork/korakritarunanondchai-for-araya-cc-jeff-koons-1
Obr.10.: DRAXLER, Karel, ROHÁČ, Jan, FÁBERA, Vít a Katedra letecké
dopravy. Digitální technologie/elektronické přístrojové systémy: studijní modul 5. Brno:
Akademické nakladatelství CERM, 2003. s. 25. ISBN 80-7204-311-0. Dostupné také z:
https://ndk.cz/uuid/uuid:410ff210-170b-11e3-ae90-5ef3fc9ae867

Obr.11.: britannica.com [online]. [cit. 2021-05-21]. Dostupné z: https://www.britannica
.com/technology/telecommunication#ref608167
Obr.12.: wikipedia.org. [online]. [cit. 2021-05-21]. https://sk.wikipedia .org/wiki/
Fotoelektrick%C3%BD_jav#/media/S%C3%BAbor:Photoelectric_effect_in_a_solid__diagram.svg, https://www.britannica.com/science/photoelectric-effect
Obr.13.: DRAXLER, Karel, ROHÁČ, Jan, FÁBERA, Vít a Katedra letecké
dopravy. Digitální technologie/elektronické přístrojové systémy: studijní modul 5. Brno:
Akademické nakladatelství CERM, 2003. s. 25. ISBN 80-7204-311-0. Dostupné také z:
https://ndk.cz/uuid/uuid:410ff210-170b-11e3-ae90-5ef3fc9ae867
Obr.14.: [online]. [cit. 2021-05-21]. Dostupné z:

https://commons. wikimedia.org/w/

index.php?curid=1496858
Obr.15.:

[online].

[cit.

2021-05-21].

Dostupné

z:

https://commons.wikimedia

.org/w/index.php?curid=1496872
Obr.16.:

[online].

[cit.

2021-05-21].

Dostupné

z:

https://cs.wikipedia.org/

wiki/Titanic#/media/Soubor:RMS_Titanic_sea_trials_April_2,_1912.jpg
Obr.17:

[online].

[cit.

2021-05-21].

Dostupné

z:

https://cs.wikipedia.org/wiki/

The_New_York_Times#/media/Soubor:Titanic-NYT.jpg
Obr.18: FØRELAND, Tone. Accountable Access to Digitized Nonfiction Film Heritage.
[online]. [cit. 2021]. Dostupné z: https://migrating-archives.com/
Obr.19: vlastný archív
Obr. 20: [online]. [cit. 2021-05-21]. Dostupné z: https://lh3.googleusercontent.com
/proxy/78M5XEdkiGUapOEzLcfUDNY8ATH56mpjxH1lC3UjJKHP_u9DNafZHlqJYj64
8QHG7dmQEZeI5GBbxnA
Obr. 21: Printscreen [online]. [cit. 2021-05-21]. Dostupné z: https://www.musoft.cz/coumime/vyvoj-software/museion
Obr. 22.: Printscreen [online]. [cit. 2021-05-21]. Dostupné z: http://www.bach.cz
/produkty/muzejni-vademecum/
Obr.

23.:

Printscreen

[online].

[cit.

2021-05-21].

Dostupné

http://www.citem.cz/citem/wpress/wp-content/uploads/2019/02/Clanek_CITeM
_2018_12_18_FINAL.pdf

z:

Obr. 24.: Metodické centrum CITeM, 2018. Vývoj využívaní informačních technologií při
správě

sbírek

v České

republice

[online].

[cit.

2021-05-21].

Dostupné

z:

http://www.citem.cz/citem/wpress/wpcontent/uploads/2019/02/Clanek_CITeM_2018_12_18_FINAL.pdf
Obr. 25.: Vlastný archív autora
Obr. 26.: Vlastný archív autora
Obr. 27.: Image Permanence Institute [online]. [cit. 2021-05-21]. Dostupné z:
https://www.imagepermanenceinstitute.org/education/publications.html
Obr. 28.: Image Permanence Institute [online]. [cit. 2021-05-21]. Dostupné z:
https://www.imagepermanenceinstitute.org/education/publications.html
Obr. 29.: Vlastný archív autora
Obr. 30.: Vlastný archív autora
Obr. 31.: Vlastný archív autora
Obr. 32.: Vlastný archív autora
Obr. 33.: Vlastný archív autora
Obr. 34.: Vlastný archív autora
Obr. 35.: Vlastný archív autora
Obr. 36.: Vlastný archív autora
Obr. 37.: Vlastný archív autora
Obr. 38.: Vlastný archív autora
Obr. 39.: Vlastný archív autora
Obr. 40.: Vlastný archív autora
Obr. 41.: Vlastný archív autora
Obr. 42.: Vlastný archív autora
Obr. 43.: Vlastný archív autora
Obr. 44.: Vlastný archív autora
Obr. 45.: Vlastný archív autora

Obr. 46.: Vlastný archív autora
Obr. 47.: Vlastný archív autora
Obr. 48.: Vlastný archív autora
Obr. 49.: Vlastný archív autora
Obr. 50.: KENCKI, Adam, 2021. Archív Národního muzea fotografie
Obr. 51.: ŠKVÁROVA, Tereza, PILKA, Lukáš, 2021. Otevřené sbírky. Otevrenesbirky.cz
[online]. [cit. 2021-05-21]. Dostupné z: http://www.otevrenesbirky.cz/
Obr. 52.: Galerie Rudolfinum, 2021. Compassion fatigue is over. Galerierudolfinum.cz
[online]. [cit. 2021-05-21]. Dostupné z: https://www.galerierudolfinum.cz/cs/compassionfatigue-is-over-program-online/
Obr. 53.: Galerie hlavního města Prahy, 2021. Antonín Kratochvíl – fotoeseje. Ghmp.cz
[online].

[cit.

2021-05-21].

Dostupné

z:

https://antonin-kratochvil-

fotoeseje.ghmp.cz/kratochvil.html
Obr. 54.: The British Museum, 2021. The Museum of the World. Britishmuseum.com
[online]. [cit. 2021-05-21]. Dostupné z: https://britishmuseum.withgoogle.com/
Obr. 55.: The British Museum, 2021. The Museum of the World. Britishmuseum.com
[online]. [cit. 2021-05-21]. Dostupné z: https://britishmuseum.withgoogle.com/
Obr. 56.: Google, 2021. Google Arts and Culture. Google.com [online]. [cit. 2021-05-21].
Dostupné z: https://artsandculture.google.com/
Obr. 57.: Peabody Essex Museum, 2021. Jacob Lawrence The American Struggle.
Pem.org[online]. [cit. 2021-05-21]. Dostupné z: https://www.pem.org/exhibitions/jacoblawrence-the-american-struggle
Obr. 58.: Chronus Art Center, 2021. We=link. Chronusartcenter.org [online]. [cit. 2021-0521]. Dostupné z: http://we-link.chronusartcenter.org/

