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Webarchiv – webový archiv NK ČR

digitální knihovna českých webových zdrojů
unikátní zdroj dat s velkým potenciálem pro další výzkum

výběr webového obsahu, jeho sběr, dlouhodobé uchování sbírek        
v archivním formátu a zpřístupnění

2001 – první archivovaný web
2022 – 470 TB 

https://www.webarchiv.cz/cs/ 

https://www.webarchiv.cz/cs/
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Legislativa

● Autorský zákon 121/2000 Sb., Knihovní licence § 37  
rozmnoženina díla, archivní a konzervační potřeby 

● volný přístup – smlouva nebo Creative Commons
   0,4 % archivu

●  trojnovela – právní úprava web-harvestingu 
 

● implementace směrnice o autorském právu na jednotném 
digitálním trhu do české legislativy



Jak archivujeme? Nechte se Webarchivovat!

• celoplošné sklizně 
.cz,  CZ.NIC, cca 1,4 milionů domén

• výběrové sklizně
kurátorský přístup

• tematické kolekce
událost, téma

 Strategie budování sbírky Webarchivu
 https://webarchiv.cz/static/www/download/collection-policy.pdf 

https://webarchiv.cz/static/www/download/collection-policy.pdf


   Výběrové sklizně             Tematické sbírky    

• online přístup (smlouva, Creative 
Commons), 5300 zdrojů

• pravidelné a dlouhodobé sklízení
• katalogizace

• aktuální události (volby, povodně)
• dlouhodobě budované sbírky  

(česká média)
• spolupráce s IIPC



Data a metadata

české webové zdroje - bohemikální charakter (území, autorství, 
                                   jazyk, obsah), nejen na české doméně

sklízení: Heritrix 3.4, Webrecorder, archiveweb page / browsertrix (sociální 
               média, dynamický obsah)
zpřístupnění: OpenWayback 3.0 
ukládání: WARC          
kurátorský nástroj: Seeder, https://github.com/webarchivcz/ 

25–40 TB ročně  

metadata:
● popisná / bibliografická
● technická a administrativní 

                                                                                                              

https://github.com/webarchivcz/


Metadata
Bibliografická 
knihovní systém Aleph                        
MARC 21, RDA, od 2015

Katalogizační manuál
https://webarchivcz.github.io/katalogizacni-manual/ 

Technická a administrativní  
údaje získané během sklizně: datum 
sklizně, typ, autor ad. 

Metodika: 
https://invenio.nusl.cz/record/432325?ln=cs

https://webarchivcz.github.io/katalogizacni-manual/
https://invenio.nusl.cz/record/432325?ln=cs


Jak data využívat?



Potřeby uživatelů webového archivu
● povědomí o Webarchivu, zájem o data a nároky uživatelů
● formáty a nástroje 
● legislativní restrikce, omezený přístup k datům

● vývoj uživatelsky přívětivých nástrojů pro pokročilou práci s daty

   Používáte Webarchiv? Průzkum potřeb uživatelů českého webového archivu
   ProInflow, https://doi.org/10.5817/ProIn2022-2-2 

https://doi.org/10.5817/ProIn2022-2-2


Vývoj centralizovaného rozhraní pro vytěžování 
velkých dat z webových archivů - WACloud

● Národní knihovna ČR 
(data, zkušenosti s archivací webu, infrastruktura)

● Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, 
Katedra kybernetiky
(strojové zpracování dat, přístupy založené na hlubokých neuronových 
sítích pro klasifikaci dokumentů)

● Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
(výzkumníci v oblasti sociálních věd)

   MK ČR – Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
   národní a kulturní identity, 2018 – 2022 (NAKI II)



Cíle a výstupy výzkumného projektu
● umožnit přístup k datům Webarchivu badatelské komunitě
● rozšíření technologické infrastruktury pro analytické zpracování 

velkého objemu dat
● přehodnocení právního rámce                                 

● uživatelsky přívětivé grafické rozhraní 
● fasetový a fulltextový vyhledávač, který umožní výzkumníkům 

definovat část dat pro jejich výzkum, exportní aplikace



Infrastruktura, technologie, UI 
● infrastruktura: HADOOP a Hbase
● technologie: WARC – PySpark –  Python –  Scikit-Learn –  Apache Hbase   –  

Hadoop – Apache Spark – TensorFlow – PyTorch
                                 
                          AI Algorithms Pipeline

analýza témat textových dokumentů a jejich automatická detekce, analýza audiosouborů, 
přístupy založené na hlubokých neuronových sítích pro klasifikaci dokumentů, 
automatické analytické nástroje, automatické přiřazování metadat      



Dotaz, filtry, nastavení limitů, sklizně
topics:"knihovna a muzeum"  OR topics:"literatura"  AND date:[2018-11-01T00:00:00Z TO 
2022-11-30T00:00:00Z] AND url:/.*nkp.cz.*/ AND sentiment:[0 TO 1]



Analytické dotazy - frekvence, kolokace, sítě, fulltext



Sítě                                                     Kolokace



Fulltext                                                     Frekvence



Archivní kopie  -  Dataset



Děkuji za pozornost

www.webarchiv.cz 
www.facebook.com/webarchivcz, https://twitter.com/webarchiv_cz 

marie.haskovcova@nkp.cz

http://www.webarchiv.cz
http://www.facebook.com/webarchivcz
https://twitter.com/webarchiv_cz
mailto:marie.haskovcova@nkp.cz

