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Kdo jsme

https://www.phil.muni.cz/
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V jakém prostředí se 
pohybujeme
https://openscience.muni.cz/
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Průzkum terénu

https://digital-humanities.phil.muni.cz/vyzkum-a-

projekty/katalog-platforem

LORENZ, Michal a Pavla MARTINKOVÁ. Towards research infrastructure : digital

platforms and data culture. In Pastierová, Mirka, Steinerová, Jela. Knižničná a 

informačná veda = Library and information science. XXIX. Bratislava: Univerzita 

Komenského, 2021, s. 60-75. ISBN 978-80-223-5064-8.

https://digital-humanities.phil.muni.cz/vyzkum-a-projekty/katalog-platforem
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Digitalia? Digitalia!

https://digitalia.phil.muni.cz/
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Digitalia uvnitř



Digitalia MUNI ARTS

Projekt
realizovaný na FF MU

data
❑ výzkumná data jako hlavní 
nebo vedlejší výstup projektu
❑ libovolný datový formát 
(text, obraz, zvuk, video, mapa)
❑ libovolný typ a účel digitální 
platformy (repozitář, databáze, 
dataset, knihovna, archiv)
❑ veřejná a neveřejná data

Tým LINDAT/CLARIAH-CZ 
❑ projekt národní digitální výzkumné 
infrastruktury pro jazykové technologie, umění 
a humanitní vědy
❑ součástí Centra informačních technologií FF MU
❑ sestává z odborného garanta, manažera, digi-
tálního kurátora a několika programátorů
❑ má za sebou úspěšnou čtyřletou činnost 
a převod nebo vznik pěti digitálních platforem

generuje
konzultace

existující
digitální

platformy

nové
digitální

platformy

❑ důvěryhodná infrastruktura pro digitální platformy
❑ dlouhodobá technická a kurátorská správa
❑ implementace technických standardů
❑ zapojení do národní velké výzkumné infrastruktury 
LINDAT/CLARIAH-CZ a do nadnárodních informačních 
infrastruktur

pomáhá

formou

převést

vytvořit

využívá

realizuje

obnovuje

spravuje

DIGITALIA MUNI ARTS
(fakultní infrastruktura)

platforma

DK AN Projektily Filmové 
Brno

DK FF MU
Vzory
krásy

❑ vyčištěná a standardizovaná
❑ ve vhodných formátech
❑ v patřičné struktuře

integruje

❑ se správnou licencí
❑ s komplexními metadaty
❑ plně přístupná uživateli

Spojte se s námi: https://digitalia.phil.muni.cz | lindat-clariah@phil.muni.cz | 549 49 5658

DCMES

OAIS

OAI-PMH

FAIR

Open
Science

Open
Access

LTP

Linked
DataAPI

CC

DOI

Interní procedury



Technické řešení

https://www.islandora.ca/

KREJČÍŘ, Vlastimil. From DSpace to Islandora: why and how. [To be published]

https://www.islandora.ca/
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Islandora

̶ Software pro budování repozitářů a digitálních knihoven

̶ Hotové řešení pro datový repozitář
̶ Včetně OAI-PMH

̶ Open source, komunitní vývoj
̶ Zejména Kanada a USA

̶ Možnost využití komerčních poskytovatelů

̶ Silně modulární => velmi dobře customizovatelný
̶ Frontend (UI) Drupal

̶ Backend Fedora

̶ SOLR

̶ …

̶ Možnost využít jen vybrané části systému a sílu Drupalu

̶ Customizace = zejména konfigurováním = efektivita = udržitelnost
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Islandora vs. DSpace

̶ DSpace na Masarykově univerzitě přes 15 let

̶ Specializované digitální knihovny
̶ Česká digitální matematická knihovna DML-CZ

̶ Digitální knihovny Filozofické fakulty a Právnické fakulty

̶ DSpace je specializovaný jako self-archiving repozitář
̶ Customizace nutno programovat

̶ Potřeba dalšího software pro přípravu metadat (inhouse systém Metadatový editor ME)

̶ Použití DSpace + ME pro vývoj specializovaných digitálních 

knihoven zaměřených na potřeby konkrétní komunity uživatelů 

bylo pro nás drahé řešení

̶ Náhrada DSpace = Islandora = efektivnější řešení
̶ Méně programování, více konfigurování
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Děkujeme za pozornost!


