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1. CO JSOU OTEVŘENÁ DATA
Stručnou a výstižnou charakteristiku otevřených dat 
nabízí stejnojmenné heslo v České terminologické da-
tabázi knihovnictví a informační vědy (TDKIV). Uvádí, 
že otevřená data jsou „[d]ata, která jsou dostupná 
na internetu a mohou být volně a opakovaně užívána 
a dále šířena kýmkoli, za libovolným účelem bez tech-
nických a legislativních (licenčních a autorskopráv-
ních) omezení. Nanejvýš může být v licenci požado-
váno, aby byl uveden autor (autoři) dat a aby ostatní 
uživatelé měli stejná oprávnění k jejich užití a šíření, 
a to použitím stejné nebo analogické licence. Podle 
Open Knowledge Foundation jsou otevřená data sou-
částí otevřených znalostí“ [Havlová, 2013a].
Dále je třeba poznamenat, že data mohou dosahovat 
různého stupně otevřenosti. V praxi se nejčastěji pou-
žívá pětistupňová škála, kterou formuloval zakladatel 
webu Tim Berners-Lee [Berners-Lee, 2006]:
1. stupeň
Data jsou dostupná na webu (v jakémkoliv formátu), 
ale s otevřenou licencí.
2. stupeň
Data jsou dostupná ve strojově čitelném formátu 
(např. jako tabulka v Excelu místo naskenované tabul-
ky, tedy tabulky v podobě obrázku).
3. stupeň
Data splňují požadavky z druhého bodu a navíc jsou 
dostupná v neproprietárním formátu (např. ve formá-
tu CSV místo v Excelu).
4. stupeň
Data splňují všechny výše uvedené požadavky a navíc 
k identifikaci věcí používají otevřené standardy W3C 
(RDF a SPARQL).

5. stupeň
Data splňují všechny výše uvedené požadavky a navíc 
jsou za účelem poskytnutí kontextu propojena s daty 
jiných lidí.
S touto pětistupňovou škálou pracuje i řada dalších 
zdrojů, viz např. [HAUSENBLAS, 2012] nebo [Stupně 
otevřenosti].
Dosahují-li data pátého stupně otevřenosti, jde o tzv. 
propojená otevřená data, viz blíže např. [Stupně ote-
vřenosti] nebo [Havlová, 2013b].

2. OTEVŘENÁ DATA V ČR
Pokud se týká otevřených dat v ČR, je na místě nejpr-
ve uvést jejich zákonnou definici. Ta je uvedena v § 3 
odst. 11 zákona o svobodném přístupu k informacím, 
tj. zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpi-
sů. Zní tak, že otevřenými daty se rozumí „informace 
zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup 
v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způ-
sob ani účel následného využití není omezen a které 
jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat“ 
[Česko, 2022] (viz též [Zákonná definice]).
Tento zákon rovněž stanovuje povinnosti jednotlivých 
typů institucí ve vztahu k poskytování otevřených 
dat. Bližší komentář k jednotlivým ustanovením zá-
kona je dostupný např. v publikaci [Jelínková, 2019,  
zejm. s. 65–71].
Problematiku otevřených dat má v ČR na starosti Mi-
nisterstvo vnitra, konkrétně Odbor hlavního architek-
ta eGovernmentu a v jeho rámci národní koordinátor 
otevřených dat. Ministerstvo vnitra provozuje Portál 
otevřených dat [Portál otevřených dat], jehož pro-
střednictvím je zpřístupněn i Národní katalog otevře-
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ných dat. Ten je začleněn i do celoevropského portálu 
data.europa.eu [Datasets].
Z mezinárodního, resp. evropského srovnání vyplývá, 
že ČR jako celek je na tom – pokud jde o otevřená data 
– v některých oblastech (např. implementace otevře-
ných dat nebo uvědomění si strategické důležitosti 
otevřených dat) poměrně dobře, v jiných (např. poli-
tický, environmentální nebo ekonomický dopad) spíše 
hůře. Celkově lze ČR zařadit do kategorie následovník, 
tj. obecně o ní lze říci, že trendy vysloveně neudává ani 
je velmi rychle neimplementuje, ale na druhou stranu 
také v této oblasti není začátečníkem (viz podrobněji 
[Open Data in Europe]). 

3. PROČ DATA ZPŘÍSTUPŇOVAT JAKO OTEVŘENÁ
Důvodů, proč je vhodné a užitečné zpřístupňovat ote-
vřená data, je celá řada. Jmenujme si proto alespoň 
některé z nich:
• otevírání dat veřejných institucí je ve veřejném 

zájmu, neboť jde o data, jejichž vznik byl hrazen 
z peněz daňových poplatníků (opětovné využívání 
informací veřejného sektoru je dlouhodobě důle-
žitým tématem na celoevropské úrovni) [From the 
Public];

• otevřená data jsou důležitým podkladem pro vě-
deckou a výzkumnou činnost a přispívají k ekono-
mickému rozvoji;

• v řadě zemí jde v případě veřejných institucí o po-
vinnost (v tomto směru lze zmínit sousední Ně-
mecko, kdy je nyní povinnost zpřístupňování ote-
vřených dat rozšířena mj. i na národní knihovnu 
[GRÜLL, 2021]);

• otevírání dat je prospěšné nejenom pro jejich uži-
vatele, ale i pro instituce, které je vytvářejí, ne-
boť mohou snáze získat zpětnou vazbu a svá data 
v čase zlepšovat a tím stále lépe plnit své poslání.

V českém knihovnickém prostředí vstupuje do hry 
Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 
2021–2027 s výhledem do roku 2030, v níž je mezi 
dílčími cíli uvedeno i bezplatné sdílení dat knihoven 
v systémech otevřených dat a jejich systematické pro-
pojování v digitálním prostředí; výslovně se hovoří 
i o podpoře otevřené dostupnosti dat nebo o zavede-
ní otevřených licencí knihovních metadat (je zmíněna 
licence CC0) a o umožnění extenzivního propojování 
dat se systémy mimo ČR i mimo knihovny samotné 
[Koncepce rozvoje knihoven, s. 34 a 44].
Pro úplnost je třeba ještě dodat, že pochopitelně ne 
všechna data jsou vhodná ke zveřejnění formou ote-
vřených dat; instituce obvykle pracují jak s interními 
daty, k nimž má přístup pouze omezený okruh uživa-

telů, tak s daty, která jsou přímo vytvářena za účelem 
zveřejnění nebo o jejichž zveřejnění může být rozhod-
nuto dodatečně.
Data, která lze zpřístupnit v podobě otevřených dat, si 
velmi pravděpodobně najdou své uživatele. Může jít 
např. o komunitu kolem Wikidat, o datové žurnalisty 
(tedy novináře, kteří se zaměřují na analýzu a syntézu 
větších objemů dat a srozumitelnou prezentaci výsled-
ků čtenářům [Datová žurnalistika]; příkladem může být 
mj. článek ze serveru iROZHLAS, který hledal odpověď 
na otázku, zda Češi umírali s covidem, nebo na covid 
[Boček, 2021]) nebo o firmy, které mohou data použít 
v rámci svých webů/e-shopů. U dat z knihoven v tom-
to směru přicházejí v úvahu např. weby/e-shopy knih-
kupců či nakladatelů. Národní knihovna ČR ostatně zá-
jem o poskytování nejrůznějších dat v podobě vhodné 
k dalšímu zpracování (tedy ne pouze formou běžného 
online katalogu) registruje již delší dobu, a to jak ze 
strany komerčních subjektů, tak ze strany subjektů ne-
komerčních.

4. ZPŘÍSTUPNĚNÍ DAT NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR
Zpřístupňování otevřených dat je běžnou praxí řady 
významných zahraničních národních knihoven. Jmeno-
vat můžeme např. Kongresovou knihovnu ve Washing-
tonu, která plní úlohu národní knihovny Spojených 
států amerických [Library of Congress, 2022], dále 
národní knihovny Německa [Deutsche Nationalbib-
liothek, 2019], Francie [Bibliothèque nationale de 
France, 2022] nebo například Finska [National Library 
of Finland, 2022]. Co nejširší a nejvolnější sdílení dat 
výslovně podporuje i Mezinárodní federace knihov-
nických sdružení a institucí (International Federation 
of Library Associations and Institutions, IFLA) [IFLA 
signs].
Ke knihovnám zpřístupňujícím otevřená data se postup-
ně přidává i Národní knihovna ČR. Ta proces otevírání 
dat zahájila díky spolupráci se spolkem Wikimedia ČR, 
který existuje od roku 2008 a je oficiální pobočkou Na-
dace Wikimedia v ČR. Již o dva roky dříve, tedy v roce 
2006, začala Národní knihovna aktivně spolupracovat 
s českou Wikipedií [Bartl, 2006].
V roce 2018 následoval Pilotní projekt zpřístupně-
ní TDKIV v podobě propojených dat [Citová, 2018] 
a v roce 2019 projekt Zpřístupnění báze národních 
jmenných autorit v podobě propojených dat (Linked 
Data). V jeho rámci vznikla mj. Báze národních jmen-
ných autorit v podobě propojených dat [Báze národ-
ních] obsahující nejdůležitější údaje ze jmenných 
autoritních záznamů. Na výsledky projektu se stále 
navazuje dalšími rozvojovými aktivitami. Vznikl tak 
např. nástroj NKLink [NKLink], jehož prostřednictvím 
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Obr. 1: Příklad záznamu z databáze autorit Národní knihovny ČR, 
do něhož byly pomocí NKLinku přidány odkazy do Wikidat a do databáze identifikátorů ORCID 

(zdroj: https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000575526&local_base=AUT, získáno 2022-05-16)

Obr. 2: Příklad záznamu z katalogu Národní technické knihovny, do něhož byly pomocí 
NKLinku přidány odkazy do Wikidat a do databáze VIAF 

(zdroj: https://vufind.techlib.cz/Authority/Record?id=jn20000401004, získáno 2022-05-16)
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Obr. 3: Prezentace otevřených dat Národní knihovny ČR 
(zdroj: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/otevrena-data, získáno 2022-05-16)
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mohou knihovny, muzea a další instituce, díky identi-
fikátorům národních autorit, které mají ve svých data-
bázích, automatizovaně získávat další související údaje 
z Wikidat, např. identifikátory ISNI či ORCID. NKLink je 
aktuálně využíván např. ve webovém rozhraní data-
báze autorit [AUT] nebo v katalogu Národní technické 
knihovny [Národní technická], viz obr. 1 a 2.
Začátkem léta 2021 byla v Národní knihovně ČR vytvo-
řena pracovní skupina pro poskytování databází exter-
ním subjektům. V ní byli zastoupeni pracovníci různých 
organizačních složek Národní knihovny ČR, především 
právního oddělení, IT, zpracování fondů, ale i služeb 
a také Knihovnického institutu. V rámci činnosti této 
pracovní skupiny vznikla mj. rešerše přibližující stav 
problematiky v zahraničí a byla iniciována řada jedná-
ní a konzultací se zástupci ministerstev (vnitra, kultury, 
ale i financí) a rovněž spolku Wikimedia ČR. Smyslem 
těchto jednání bylo vytvořit postup umožňující bez-
problémové zveřejňování jednotlivých databází, tedy 
informačních produktů Národní knihovny ČR, v podo-
bě otevřených dat.
V březnu 2022 získala Národní knihovna ČR výslovné 
kladné stanovisko ke zpřístupnění dat ze strany Mini-
sterstva kultury ČR. Na jeho základě bylo možné při-
stoupit ke zpřístupnění prvních tří databází, konkrétně 
České národní bibliografie, Databáze národních auto-
rit NK ČR a Centrálního adresáře knihoven a informač-
ních institucí v ČR, pod licencí CC0 [CC0 1.0 Universal]. 
Ta umožňuje nekomerční i komerční využití dat bez 
nutnosti uvést autora.
Otevřená data jsou dostupná prostřednictvím webu 
Národní knihovny ČR [Otevřená data], kde je umístě-
no i prohlášení vztahující se ke zpřístupněným datům 
[Prohlášení Národní knihovny], viz obr. 3. Vlastní data 
jsou dostupná v podobě souborů ke stažení (jejichž 
aktualizace probíhá jednou týdně), resp. je možné je 
získat prostřednictvím protokolu OAI-PMH. Základním 
používaným formátem je MARC 21, resp. konkrétně 
MARCXML (tj. formát MARC 21 v jazyce XML); v pří-
padě České národní bibliografie je možné pracovat 
i s formátem Dublin Core.
U příležitosti zveřejnění dat byla vydána tisková zpráva 
[Zpřístupnění databází] a byl rovněž připraven příspě-
vek na blog Wikimedia ČR [Schejbalová, 2022].
Probíhá také proces registrace zveřejněných datových 
sad do Národního katalogu otevřených dat.

5. VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNÍKŮ
V souvislosti s propojováním dat Národní knihovny 
ČR s Wikidaty a jejich využíváním pro obohacování 
této otevřené „databáze všeho“ je realizována i řada 
vzdělávacích aktivit pro knihovníky. Můžeme zmínit 

workshop Wikidata pro knihovníky z roku 2019 [Jan-
sová, 2020], z roku 2020 pak Biblio workshop [Dostál, 
2020] a seminář Propojování jmenných autorit s Wi-
kipedií a Wikidaty [Propojování jmenných], z roku 
2021 webinář Otevřená data v knihovnictví [Otevřená 
data v knihovnictví] nebo aktuální květnový workshop 
Propojování autorit a Wikidat [Propojování autorit]. 
Organizaci těchto odborných akcí společně s Národní 
knihovnou ČR zajišťuje především pražská organizace 
Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) 
a spolek Wikimedia ČR. I knihovníci navíc mohou vy-
užívat vzdělávací možnosti dostupné prostřednictvím 
Portálu otevřených dat [Vzdělávání v oblasti].
Téma otevírání dat v Národní knihovně ČR bylo rov-
něž představeno na 22. ročníku konference Archivy, 
knihovny, muzea v digitálním světě, která proběhla 
na přelomu listopadu a prosince 2021 online [Maix-
nerová, 2021].

6. VÝHLED DO BUDOUCNA
Porovnáme-li stupně otevřenosti dat s aktuálním sta-
vem zpřístupnění dat Národní knihovny ČR, můžeme 
konstatovat, že data dostupná ke stažení (a prostřed-
nictvím protokolu OAI-PMH) dosahují třetího stupně 
otevřenosti. Uvažujeme-li o Bázi národních jmenných 
autorit v podobě propojených dat, je zčásti splněn 
i čtvrtý stupeň otevřenosti (z kapacitních důvodů však 
není implementována možnost dotazování prostřed-
nictvím jazyka SPARQL) a zprostředkovaně i stupeň 
pátý, neboť data jsou s okolním světem propojována 
v prostředí Wikidat.
Do budoucna je proto pochopitelně žádoucí dosáh-
nout i plnohodnotného pátého stupně otevřenosti 
dat. To zcela jistě nebude jednoduchý proces, nicmé-
ně mělo by jít o podstatný krok ve zlepšení dostup-
nosti našich dat. Nápomocná v tomto směru je a jistě 
i do budoucna bude především aktivní spolupráce se 
spolkem Wikimedia ČR a taktéž s odborníky na otevře-
ná data z Ministerstva vnitra ČR.
Rovněž je žádoucí zpřístupnit i další databáze vytvá-
řené v Národní knihovně ČR. Uvažujeme také o zpří-
stupnění dat v dalších formátech, zpřístupnění výběrů 
dat (např. přehledů záznamů dokumentů významných 
autorů) a rovněž o zavedení možnosti systematicky 
zjišťovat zpětnou vazbu (např. zavedením formuláře, 
jehož prostřednictvím by nám uživatelé těchto dat 
mohli dát vědět o tom, jak je konkrétně použili).
Ve spolupráci se spolkem Wikimedia ČR bude pocho-
pitelně pokračovat v propojování položek Wikidat 
s identifikátory z našich databází a obohacování Wi-
kidat o další konkrétní údaje z našich záznamů. Pro-
pojená data jsou ostatně považována za budoucnost 
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katalogizace, jak zaznělo i z úst zástupců OCLC a Brit-
ské knihovny na webináři From Open Stacks to Open 
Descriptions, který proběhl v prosinci 2021 a jehož 
nahrávka by pro všechny zájemce měla být dostup-
ná přibližně do poloviny prosince 2022 [On Demand 
Webinar].
Cesta k optimálnímu zpřístupnění dat bude ještě ná-
ročná, a to jak pro Národní knihovnu ČR, tak pro celý 
veřejný sektor. Koneckonců rezervy, pokud jde o ote-
vřená data, existují i v legislativní rovině, a to nejen 
v ČR a např. na Slovensku, ale i v dalších zemích [Open 
Data: Commission]. Otevírání dat nicméně představu-
je jasnou cestu, po které by se měly vydat knihovny 
i další kulturní instituce, aby se co nejefektivněji zapo-
jily do digitálního světa.
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