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DIGITAL HUMANITIES A AUTOMATICKÁ 
TRANSKRIPCIA RUKOPISNÝCH TEXTOV

1.1 ÚVOD
Digital humanities (Digitálne humanitné vedy DH) po
važujeme za všeobecné pomenovanie oblasti, ktorá je 
akousi strechou pre rozličné oblasti vedeckej a prak
tickej činnosti zamerané na využívanie digitálnych 
technológií v spoločenských a humanitných vedách. 
V podstate ide, podľa nášho názoru, o „staré víno 
v novej fľaši“, pretože digitálne technológie sa využí
vajú v spoločenských a humanitných vedách v rôznej 
miere najmä od 70-tych rokov. Digital humanities vní
mame ako pojem, ktorý má široký rozsah a nejasný 
obsah. Pokiaľ ide o rozsah pojmu, tento sa nevzťahuje 
na nejakú jednotlivú entitu, ale na to, čo je mnohým 
jednotlivým entitám spoločné. Jednotlivým entitám je 
spoločné uplatňovanie toho, čo sa tradične pomenúva 
termínom informačné a komunikačné technológie 
(IKT) či digitálne technológie. Digitálne technológie4 
sú obsahom pojmu digital humanities, pretože sú spo
ločnou črtou všetkých prvkov množiny entít, ktorých 
sa pojem týka. Digital humanities nepovažujeme 
ani za vedný odbor ani za vedeckú disciplínu. Digital  
humanities predstavujú prierezovú metodológiu, ktorá 
sa v spoločenských a humanitných vedách aplikuje vo 
výskume, vývoji, manažmente a praxi. 
Niet pochýb o tom, že Slovensko zachytilo v odbo
re knižničnej a informačnej vedy a praxe (LIS) prvú 
vlnu aplikácie digitálnych technológií v spoločenských 
a humanitných oblastiach koncom sedemdesiatych 
rokov a s istým optimizmom a očakávaním kontinuity 
a novátorstva sa pozeráme aj do nasledujúcich rokov. 
S via cerými vedcami, odborníkmi a praktikmi sme mali 
možnosť podieľať sa na využívaní IKT v LIS. Dajú sa za

znamenať určité rané i pokročilé etapy či stupne digital  
humanities v oblasti knihovníctva a informačných 
systémov, teda v oblasti knižničných a informačných 
systémov a služieb u nás. 
Digitálne humanitné vedy už doteraz významne 
ovplyvnili LIS, ako aj iné humanitné a spoločenské 
vedy a v budúcnosti ich počet určite porastie. 

1. Strojové spracovanie. Prvým stupňom digital  
humanities v našom odbore je strojové spraco-
vanie národnej bibliografie (SNB) (1968 – 1975), 
teda pomerne skoro po objavení integrovaného 
čipu v roku 1970. 

2. Mechanizácia a automatizácia. Druhým stupňom 
je mechanizácia a automatizácia (SNB) (štátny 
program P13) 1975 – 1980. 

3. Integrácia. Za tretí stupeň digital humanities mož
no považovať IKIS a CASLIN (Integrovaný koope
račný informačný systém a Česká a slovenská in
formačná sieť) (program P18) 1985 a n. 

4. Informatizácia, kooperácia, integrácia. Štvrtým 
stupňom digital humanities je program infor-
matizácie spoločnosti zahŕňajúci aj spoločenské 
a humanitné oblasti a konkrétne v našom odbo
re ide o projekt KIS3G – portál Slovenská knižnica 
(št. program, sprievodné zavádzanie štandardov, 
internacionalizácia odboru) 1994 – 2005. Tento 
projekt sa v európskom kontexte hodnotí ako za
tiaľ najvýznamnejšia praktická služba pre manaž
mentu znalostí.6

5. Scientizácia. Piaty stupeň je kvalitatívne novým 
aspektom digital humanities. Ide o reálnu scienti-
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záciu nášho odboru, rozsiahlu vedeckú kooperáciu 
a uplatnenie inžinierskeho prístupu (chemici, 
biológovia, informatici) na riešenie konkrétnych 
problémov nášho odboru (kyslý papier). Išlo  
o výskum konzervovania KNIHA SK (deacidifiká
cia) (štátny program základného výskumu) 2000 
– 2010 a konkrétne aplikačné riešenia závažného 
odborného a civilizačného problému zániku papie-
rových nosičov informácií z rokov 1830 – 1990. 

6. Digitalizácia. Šiestym stupňom digital humanities 
je jedinečný projekt digitalizácie – Digitálna kniž-
nica a digitálny archív (DIKDA), ktorý má národný 
a európsky rozmer a je koncipovaný ako služba 
pre humanitné a spoločenské vedy vo veľkoryso 
financovanom Operačnom programe informatizá
cie spoločnosti OPIS (OPIS2) (európsky a št. Pro
gram) v rokoch 2004 – 2015. 

7. Postmoderná vedecká komunikácia. Siedmy stu-
peň v našom odbore je poznamenaný sprievod
nými fenoménmi digital humanities, ako napr. BIG 
DATA, OPEN DATA, OPEN ACCES, OPEN ARCHIVE, 
LINKED DATA, umelá inteligencia, vizualizácia dát, 
využívanie digitálneho obsahu, clouding etc.

Zaujímavý metodologický mikrosystém „digitálnej 
vedy“7  rozvíja J. Steinerová vo svojom koncepte v kon
texte informačnej vedy. V podstate ide o inováciu pre
konaného modelu vedeckej komunikácie zo 60-tych 
rokov s dôrazom na OPEN SCIENCE, OPEN DATA, OPEN 
ACCESS. Podľa nej: 
„digitálna veda znamená nielen návrh zložitých so-
cioekonomických systémov a nástrojov vedeckej 
komunikácie, ale aj premenu vedy od hierarchickej 
organizácie poznania smerom k horizontálnym inter-
disciplinárnym prepojeniam. V nich sa vynárajú nové 
disciplíny a metódy prostredníctvom otvorenosti zdro-
jov a nástrojov. Objavujú sa aj nové formy kolaborácie 
a vedeckej metriky s novými publikačnými kanálmi pri 
verifikovaní a viacnásobnom využívaní dát a výsled-
kov. Pritom sa predpokladá otvorenie vedy smerom 
k participácii budúcich výskumníkov vo vedeckých ko-
munitách.“(Steinerová, 2014).
Vďaka prierezovej metodológii digital humanties doz
nieva a pomaly sa prekonáva stará paradigma založe
ná v odbore LIS na kumulácii a kladie sa dôraz na vyu-
žívanie nahromadených záznamov a najmä poznatkov 
a dát. Záznamy o dokumentoch a dokumenty v digitá
lnej forme sa tvoria, uskladňujú v databázach a repo
zitoch už desiatky rokov. Avšak využívanie digitálnych 
záznamov je nedostatočné (pre vedu, výskum, vzdelá
vanie, zábavu, priemysel, hospodárstvo, podnikateľov, 
verejný a privátny sektor). 

1.2 ATRIBÚTY DIGITAL  
HUMANITIES 
V digital humanities sa uplatňujú nové spôsoby výs
kumu a využitia digitálnych technológií8. Pre výskum 
v DH je charakteristická:

1. kooperácia bádateľov vo výskumných projektoch,
2. scientizácia v spoločenských a humanitných vied,
3. interdisciplinarita - informatika, chémia, história, 

ekonómia, medicína, sociológia, pedagogika, psy
chológia...

4. tímovosť (medziinštitučná, medzištátna, univerzi
ty, knižnice, archívy, galérie, múzeá),

5. výrazné zapojenie IKT vo výskume, vzdelávaní 
a v sprístupňovaní poznatkov,

6. umelá inteligencia (Hidden Markov Model (HMM) 
– rozpoznávanie reči, rukou písaného písma, gest, 
bioinformatika.

Pojem digital humanities považujeme za spoločné 
pomenovanie pre všetky aplikácie informačných a ko
munikačných technológií (IKT) v spoločenských a hu
manitných vedách, odboroch a disciplínach a im zod
povedajúcej praxi.
V spoločenských a humanitných vedách a praxi sa vy-
užívajú poznatky a nástroje z odborov a disciplín IKT9. 
Pritom tok poznatkov nie je len jednostranný od IKT 
k odborom a praxi spoločenských a humanitných vied, 
pretože aplikácia poznatkov, metód a nástrojov IKT 
v spoločenských a humanitných vedách vyvoláva spät
ne požiadavky voči IKT. Príkladom takejto interakcie 
v odboroch LIS môžu slúžiť požiadavky na integrované 
knižnično-informačné systémy, infraštruktúru a work-
flow digitalizácie, optické rozlišovanie znakov, textové 
analýzy, nástroje vyhľadávania informácií, dlhodobé 
archivovanie digitálneho obsahu, formáty dát, data-
bázy a pod. Ak sa poznatky, metódy a nástroje disciplín 
IKT využívajú v spoločenskovedných a humanitných 
odboroch a praxi, možno ich považovať za odbory pa
triace pod spoločnú strechu či dáždnik odborov digital 
humanities.

1.3 DIGITAL HUMANITIES A PROJEKT READ
Projekt READ má všetky atribúty metodológie digital 
humanities. Projekt bežal v rámci programu Horizon 
2020. Je to výskumný a inovačný program, číslo zmlu
vy No 674943. Projekt skončil 30. júna 2019. Závereč
né hodnotenie projektu bolo 12. 9. 2019 v Luxembur
gu. Autorom a koordinátorom projektu je prof. Günter 
Mühlberger (University of Innsbruck, Digitisation and 
Digital Preservation Group).
Univerzita v Innsbrucku od roku 2016 skúma základné 
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technológie rozpoznávania rukopisu, analyzuje rozlo
ženia a vyhľadávanie kľúčových slov pre historické do
kumenty v spolupráci s 13 ďalšími partnermi z Európy. 
Na všetkých troch oblastiach sa podieľajú výskumné 
tímy univerzít vo Valencii, Rostocku, Technickej univer
zity vo Viedni a ďalšie výskumné inštitúcie zastúpené 
v projekte READ. 
Projekt READ bol financovaný Európskou úniou sumou 
približne 8,2 milióna EUR. Financovanie sa skončilo 30. 
júna 2019. Formujú sa však rôzne nadväzujúce projek
ty, v ktorých bude pokračovať základný aj aplikovaný 
výskum. Autor tejto štúdie sa usiluje o zapojenie slo
venských a českých inštitúcií do tohto výnimočného 
vedeckého inovačného úsilia spadajúceho do koncep
tu digital humanities. Technologická a vedecká ino
vácia projektu READ je založená na využívaní umelej 
inteligencie, ako jednej z perspektívnych disciplín in-
formatiky. 

1.4 VÝZNAM PLATFORMY 
TRANSKRIBUS10

V platforme Transkribus sa implementujú výsledky zá
kladného výskumu. Vytvorenie výskumnej platformy 
Transkribus bolo okrem základného výskumu jedným 
z hlavných cieľov projektu READ. Približne 2,5 milióna 
EUR z vyššie uvedených 8,2 milióna EUR sa investo
valo do rozvoja tejto výskumnej infraštruktúry, ktorá 
postavila digitalizáciu, rozpoznávanie, prepis a vyhľa
dávanie v historických dokumentoch na technologic
ky úplne nový základ. Technológia, ktorá je založená 
na metódach strojového učenia, má mimoriadny vý
znam, pretože: 

• archívy, knižnice a múzeá, ktoré chcú zlepšiť 
prístup k svojim zbierkam,

• vedci humanitných vied, ktorým je umožnené bu
dovať výskum na úplne novom základe („Digitálne 
humanitné vedy“),

• široká verejnosť, ktorá ťaží z drasticky zlepšeného 
prístupu k „rodinným údajom“ v archívoch a

• počítačoví vedci a poskytovatelia technológií, ktorí 
dostávajú veľmi významné súbory údajov pre svoj 
výskum, a teda im umožňuje vyvíjať vylepšené al
goritmy a metódy.

Transkribus má transformačnú silu pre celý proces 
tvorby hodnoty pri digitalizácii historických dokumen
tov. Podľa štatistiky NUMERIC (2010) sa v európskych 
archívoch nachádza 26,98 miliárd strán. Predpokladá 
sa, že z tohto objemu sa postupne bude digitalizovať 
asi 10,45 miliárd strán. V slovenských archívoch je od
hadom 170 km archiválií. V Českej republike sa už viac 

ako dvadsať rokov kooperatívnym spôsobom buduje 
digitálna knižnica rukopisov Manuskriptorium, v kto
rej sa nachádza vyše 46 000 plne digitalizovaných do
kumentov a asi 400 000 popisných záznamov11. V ar
chívoch na jeden meter pripadá asi 7 000 strán. Bolo 
by ideálne, keby súčasťou digitalizácie mohla byť aj 
automatická konverzia vybratých archívnych rukopis
ných, strojopisných a iných materiálov. Preto Transkri
bus!  

1.5 ARCHÍVNE DEDIČSTVO  
SLOVENSKA12

Archívne dedičstvo Slovenska je v správe 47 štátnych 
archívov. V roku 2009 predstavoval 27 000 archív
nych fondov a archívnych zbierok. Mal celkový rozsah 
185 000 bežných metrov (bm), teda 185 kilometrov 
archívnych dokumentov, 1 480 000 archívnych škatúľ, 
cca 740 000 000 kusov archívnych dokumentov. Prí
rastky archívnych dokumentov predstavujú približne 
3000 bm/rok. 
Povzbudzujúce je, že k archívnemu dedičstvu existuje 
na určitej úrovni prístup cez archívne pomôcky v elek
tronickej forme. Podľa stavu pred 10 rokmi bolo asi 
4000 archívnych pomôcok, ktoré však boli len vo for
me obrázkov (bez možnosti vyhľadávania). V SNK sme 
na požiadanie Slovenského národného archívu ske
novali všetky archívne pomôcky a odovzdali sme ich 
archívnej správe aj s vykonaným OCR. Predpokladá sa, 
že budú (už sú?) všetky dostupné na internete. 
Z celkového počtu 4000 archívnych pomôcok bolo ca 
2800  inventárov vyhotovených prostredníctvom písa
cieho stroja, 200 inventárov vyhotovených rotaprin
tom, 650 inventárov vyhotovených v MS Word, 350 
inventárov vyhotovených v aplikácii Bach – Inventá
re. Z cca 4000 archívnych pomôcok bolo v roku 2010 
prístupných 275 ( = 7 %). 
V rámci výskumu a implementácie platformy Transkri
bus na Slovensku by bolo vhodné preskúmať, ako táto 
platforma môže pomôcť sprístupniť všetky archívne 
pomôcky v digitálnej forme širokej verejnosti. Archív
ne pomôcky sú de facto len indexy ku fondom a zbier-
kam, podobne ako sú katalógy knižníc pomôckami 
v prístupe ku knižničným zbierkam a fondom. Bežne 
sú archívne pomôcky všeobecne dostupné v režime 
Creative Commons CC0. 
Ďalší výskum by mohol podporiť úsilie archívov 
o sprístupnenie archívnych dokumentov do roku 1526, 
sprístupnenie archívnych pomôcok a sprístupne
nie matrík, katastrálnych záznamov a pod, nakoľko 
v súčasnosti obsahuje Elektronický archív Slovenska 
len minimálny počet verejne dostupných digitálnych 
historických dokumentov. 
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1.6 UNIKÁTNE VLASTNOSTI TRANSKRIBUS
Transkribus je jedinou platformou na svete, ktorá 
umožňuje aj netechnickým používateľom trénovať 
špecifické neurónové siete a modely, ktoré sú potom 
schopné rozoznávať rukopisy a tlače v akomkoľvek ja
zyku a písme s dobrými alebo veľmi dobrými výsled
kami.
Na konci roka riešenia projektu READ bolo v systéme 
Transkribus 409 344 jedinečných obrázkov, strán, ktoré 
obsahovali asi 40 mil. slov, ktoré vytvorili používatelia 
systému ako školiace, tréningové údaje. Až do konca 
projektu bolo užívateľmi vyškolených takmer 3 000 
modelov. Doteraz boli modely automatického rozpo
znávania vytvorené pre tieto jazyky: nemčina, fínčina, 
angličtina, arabčina, švédčina, perzština, holandčina, 
sýrčina, latinčina, španielčina, macedónčina, ruština, 
jidiš, francúzština, hebrejčina, francúzština, dánčina, 
pravoslávna cirkevná ruština, slovanská a srbská cyri-
lika, bengálčina, taliančina, osmanská turečtina, por-
tugalčina, poľština, nórčina, stará taliančina, gréčtina, 
stará nórčina, stará španielčina, stredoveká nemčina, 
stredoveká holandčina, stredoveká francúzština, stre-
doveká latinčina a slovenčina.
Pokiaľ ide o slovenčinu, tá sa ocitla v zozname v záve
rečnej správe o projekte READ len vďaka samostatnej 
a osobnej iniciatívnej práce prof. Dušana Katuščáka 
a vďaka experimentu popísanom v tejto štúdii. Zo spo
mínaných 3000 modelov transkripcii bol na Sloven
sku vytvorený len jeden model. Získal ako jeden z 500 
klientov povolenie pracovať so systémom Transkri
bu. Išlo o prácu, ktorej autor venoval asi 1000 hodín 
a ktorá bola financovaná len z vlastných zdrojov auto
ra. Dosiahnuté výsledky, know-how a skúsenosti nás 
vedú v úsilí o to, aby sa revolučný a inovatívny nástroj 
systému Transkribus zaviedol aj na Slovensku do sys
tému vzdelávania a do praxe pamäťových a fondových 
inštitúcií prostredníctvom projektu výskumu a vývoja.
Zhromažďovanie údajov (teda BIG DATA) je najväčšou 
hodnotou uchovávania a sprístupňovania písomného 
dedičstva s pridanou hodnotou, ktorú predstavujú 
starostlivo prepisované historické dokumenty v štan
dardných formátoch, čo dovoľuje priamo opakovane 
použiť tieto zbierky pre ďalšie procesy strojového uče
nia. 
Trhové ceny historických skriptov sa pohybujú od 10 
EUR až do 30 EUR alebo viac za jednoduchú angličtinu 
a nemčinu za konkrétny rukopis. Ak predpokladáme 
15 EUR za stranu ako priemerné náklady, tak v projek
te READ operátori vygenerovali peňažnú hodnotu 4 – 
6 miliónov EUR. Je zrejmé, že tieto údaje sú jedným 
z najdôležitejších kapitálových zásob novozaloženej 
READ-COOP SCE a pôsobivým potvrdením základnej 

koncepcie výskumu smerujúcej k novým poznatkom 
a súčasne komerčnému využitiu nástrojov, ktoré sú 
výsledkom aplikácie poznatkov.  

1.7 OTVORENOSŤ PLATFORMY TRANSKRIBUS
Platforma Transkribus je „otvorená“ pre ľudí i pre stro
je:
• Môže ju používať každý, kto si na platforme vytvorí 

účet.
• Kto má vytvorený účet, môže si zadarmo stiahnuť 

expertného klienta, cez ktorého používa platfor
mu.

• Všetky služby na platforme sú bezplatné.
• Na pripojenie počítačov klientov k platforme je 

k dispozícii rozhranie API.
• Väčšina softvérových nástrojov sú otvorené zdroje 

a je možné ich získať alebo stiahnuť prostredníc
tvom GitHubu.

Obsah, obrázky, súbory, zbierky, vytvorené modely, 
transkripcie nahrané na platformu sú v predvolenom 
nastavení súkromné, ale to nevyhnutne nie je v rozpo
re s konceptom „otvorenosti“.

1.8 POTVRDENÁ EFEKTÍVNOSŤ  
AUTOMATICKEJ TRANSKRIPCIE
Tlačené publikácie zo 16. až 19. storočia sa dajú roz
poznať s mierou chybovosti výrazne nižšou ako jedno 
percento, jednotlivé rukopisy s 2 až 5 % a kolektívne 
rukopisy s 6 až 10 %. Pred niekoľkými rokmi by tieto 
čísla boli úplne nemysliteľné.
Automatický prepis s plaformou Transkribus poskytu
je často takmer bezchybný text. To je však možné iba 
školením, trénovaním systému a trpezlivým vytvore
ním modelu pre špecifický rukopis alebo zbierku. Je 
to tiež jeden z najsilnejších argumentov na používanie 
platformy, pretože umožňuje každému jednotlivému 
používateľovi trénovať zodpovedajúce modely pres
ne podľa jeho požiadaviek. V praxi to znamená, že ak 
máme jednou rukou písaný text – vyše 10 000 strán 
(napr. Laučekova zbierka), vytrénujeme model na 50 – 
70 stranách. Potom už ostatné strany dokáže Transkri
bus automaticky transkribovať so slušnou presnosťou 
a prinajmenšom podstatne uľahčí editovanie textu, 
jeho úpravy, preklad, plnotextové vyhľadávanie atď. 

1.9 EXPERIMENT
O automatickej transkripcii rukopisných textov už de
siatky rokov snívajú historici, lingvisti, archivári, kni
hovníci, dokumentaristi a všetci ďalší, ktorí prichádza
jú do styku s rukopisnými textami13. Postupne sa 
automatický prepis rukopisov stáva skutočnosťou. Je 

HLAVNÉ ČLÁNKY
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za tým mohutný medzinárodný základný výskum v ob
lasti umelej inteligencie a tisíce hodín práce. 
Signálnu informáciu o práci s platformou Transkri
bus som zverejnil v jednom blogu a v statuse na  
Facebooku. Bol som prekvapený veľkým záujmom 
o túto prácu. Je to pochopiteľné, pretože mnohí histo
rici, jazykovedci, knihovníci, pedagógovia a i. sú čoraz 
vzdelanejší v používaní nových technológií vo svojej 
práci a chápu, že inovácie, ktoré im prácu uľahčia sú 
veľmi dôležité. 
Transkribus, pochopiteľne, nenahrádza odbornú a ve
deckú erudíciu historikov a archivárov. Automatická 
transkripcia je len jedným z krokov vedeckej práce his
torikov. Ďalej nasleduje historický výskum textu a kon
textu transkribovaných textov a informácií, editova
nie textov získaných transkripciou, identifikácia entít, 
kľúčových slov, ktoré sú v texte objavené (dátumy, 
mená osôb, názvy geografických jednotiek, korporácií 
a pod.). 
Zmyslom rozsiahlejšej transkripcie s použitím špičko
vej platformy Transkribus je sprístupnenie unikátnych 
zbierok, dokumentov, archívnych jednotiek, ktoré 
sa nachádzajú v archívoch spravidla len v jednom 
exemplári. V tom je rozdiel medzi výskytom jednotiek 
v knižniciach a archívoch. V archívoch sú jedinečné, 
autentické originálne dokumenty, zbierky, archívne 
jednotky, kým v knižniciach sú tituly dokumentov, 
ktoré majú často stovky až tisíce exemplárov. 
Po transkripcii historických textov a rukopisov je mož
né digitálny obsah editovať, interpretovať, použiť 
a sprístupniť na využitie v širšom meradle aj vo ve
rejných informačných systémoch a službách. Navyše, 
transkribovaný originálny text, napríklad v latinčine, 
maďarčine, nemčine, alebo v inom jazyku je možné 
aspoň približne ďalej automaticky preložiť do iného 
jazyka. Tým sa dosť podstatne mení charakter práce 
archivárov a historikov. 
Prinášam pre záujemcov výsledky mojej práce.14

1.10 ČO BOLO PREDMETOM EXPERIMENTU?
Na experiment som vybral zbierku rukopisnej prevaž
ne slovenskej korešpondencie Andreja Kmeťa, ulo
ženej v Knižnici Slovenského národného múzea v Mar
tine, a to po predchádzajúcom láskavom súhlase 
riaditeľky múzea dr. Márie Halmovej15. Listy Andreja 
Kmeťa (SNM, Martin) z rokov 1841–1908. Osobnosťou 
Andreja Kmeťa, vrátane spracovania častí jeho kore
špondencie sa zaoberá systematicky Karol Hollý16,17 
a uvádza aj ďalšie zdroje, ktoré sa týkajú Kmeťovej 
rukopisnej pozostalosti.
Pre ďalšie experimenty som skenoval materiály z Ar
chívu rodu ZAY, Bučiansky archív SNA, Laučekova 

zbierka, 1500 – 1800) (ca 5000 strán). V budúcnosti 
máme v pláne skenovať, virtuálne skompletizovať 
a sprístupniť celú zbierku nevydaných rukopisov 
Martina Laučeka. Collectaneu využívali historici tak, 
že citovali alebo prekladali priamo niektoré jej časti. 
Našim cieľom je naskenovať, transkribovať a umožniť 
preklad celej zbierky alebo aspoň jej vybratých častí. 
Celkove má ísť o 22 zväzkov a odhadovaný rozsah je 
viac ako 10 000 strán. Ide totiž o mimoriadne cennú 
zbierku najmä pre dejiny evanjelickej cirkvi, ale tiež pre 
dejiny nášho novoveku. Mimoriadne záslužnú prácu 
v spracovaní, skenovaní, preklade a vydávaní prame
ňov k dejinám evanjelickej cirkvi na Slovensku robí už 
od roku 2004 Združenie evanjelikov augsburského vy-
znania Považského seniorátu (ZEAVPS) v Dolnom Srní 
a jeho mimoriadne aktívny avšak skromný zberateľ  
a organizátor aktivít predseda združenia Mgr. Pavel 
Černaj. P. Černaj zhromaždil aj informácie o Martinovi 
Laučekovi18 a jeho rukopisnej zbierke Collectanea, opie
rajúc sa najmä o základnú monografiu Jána Ďuroviča.19   

Obrázok 1 Starší rukopisný list Andreja Kmeťa
Obrázok 2 Rukopisný list Andreja Kmeťa
Obrázok 3 Ukážka latinského rukopisu Martina 
Laučeka. Collectanea zv. 18.
Obrázok 4 Ukážka Laučekovho rukopisu sa týka Juraja 
Thurzu

SKENOVANIE
Skenovanie prebehlo 23. – 30. 05.2018 v Knižnici 
SNM. Na skenovanie som použil zariadenie ScanTent 
(skenovací stan) a aplikáciu DocScan. Toto zariadenie 
som použil zámerne, aby som overil celý workflow 
Transkribus, vrátane ponúkaného zariadenia ScanTent 
a DocScan. Je známe, že mnohé archívy už majú časti 
zbierok viac-menej kvalitne skenované. Mnou zvole
né zariadenia majú význam v prípadoch, ak zbierky 
ešte nie sú skenované. Takisto je známe, že z bádateľ
ní archívov bežní vedci a používatelia nesmú vynášať 
archiválie a amatérske fotenie strán mobilmi alebo 
fotoaparátmi je problematické, ak ide o väčšie súbory 
(tisíce strán). Preto je ScanTent a DocScan dobrou 
a dostupnou voľbou, ktorá je s určitými praktickými vý
hradami (formát, zaostrovanie, kvalita) prijateľná. Tre
ba si však uvedomiť, že v tomto prípade ide o fotogra-
fovanie a nie o skenovanie v pravom technologickom 
zmysle slova.
Skenoval som kompletný obsah piatich krabíc. Niek
toré listy boli na viacerých stranách, tiež neúplné stra
ny, vakáty a pod. Jeden obraz mohol obsahovať aj viac 
strán rukopisu. Vo fáze skenovania sa vytvárajú obrazy 
a nie strany, pokiaľ sa strany neskenujú osve. Vhodnej
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šie je listy skenovať podľa strán, jednotlivo, pretože, 
ak sa skenuje list ako dvojstrana, musí sa prácne uspo
radúvať poradie strán v postprocesingu. 
Čas skenovania bol spolu ca 15 – 20 hodín. Skenova
nie bolo v režime „single“ podľa jednotlivých listov, nie 
„series“, (s automatickým snímaním po obrátení stra
ny), nakoľko rukopisný materiál je na samostatných lis
toch rôzneho formátu. Časť materiálu tvoria originály 
listov, časť fotokópie. Najmä originály listov sú často 
na krehkom papieri, ktorý by si vyžadoval konzervačné 
zásahy. Vizitky a podobné menšie formáty papiera – 
DocScan žiadal „move closer“ asi „priblížiť“, riešil som 
podložením čistej stránky formátu A4 pod chýbajúce 
časti listu. Niektoré listy boli poškodené (chýbal roh, 
poškodené strany listu. Systém v takom prípade hlásil 
„no page found“. Riešil som to tak, že som podložil bie
lu stranu ako podložku pod list aj pod chýbajúce časti, 

potom DocScan zaostril.
Niektoré zložky z 1. krabice som musel skenovať znovu, 
nakoľko som nevenoval spočiatku potrebnú pozornosť 
zaostrovaniu. Pri ďalších krabiciach som zaostrovaniu 
venoval viac pozornosti. DocScan zaostruje na plochu 
listu na niekoľkých miestach, červené a zelené znač
ky. Keď je zaostrenie uspokojivé, zobrazí „OK“, potom 
možno stlačiť spúšť. Na skenovanie bol použitý mo
bilný telefón Samsung Galaxy 6 s operačným progra
mom Android. Nejasný bol pre mňa proces prenosu 
dát zo Samsungu (Android) do MacBook Air (operačný 
systém iOS). Napokon som použil počítač s Windows 
a stiahol som obrázky z Pictures zo Samsungu do iné
ho počítača. 
Systém DocScan je možné pri skenovaní napojiť pria
mo na server a platformu Transkribus (v Insbrucku či 
Rostocku) a skenovať priamo do platformy Transkribu

1. 2.

3. 4.

HLAVNÉ ČLÁNKY
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su, ktorý zabezpečí experimentálnu transkripciu rukou 
písaného textu do tlačenej latinky alebo iného písma. 
Túto možnosť som nevyužil. Niektoré operácie s Tran
skribus si vyžadovali použitie Preview, Adobe Acrobat, 
File Zilla a i.   
Naskenovaný digitálny obsah (obrazy) bol:

1. pripravený na ďalšie spracovanie v softvéri Do
cScan (identifikácia obsahu, metadáta)

2. nahratý bez úprav na CD ROM na použitie v SNM 
podľa uváženia vedenia SNM a Archívu 

3. obrazy boli pripravené na nahratie do platformy 
Transkribus a na ďalšie spracovanie v softvéri 
Transkribus. Nasledovalo nahrávanie, segmentá-
cia a transkripcia rukopisného textu.

Digitálny obsah som rozdelil tak, ako sa nachádza v ar
chívnych krabiciach. Napálil som teda 5 kompaktných 
diskov (CD), ktoré som protokolárne odovzdal riaditeľ
ke SNM EM v Martine dr. Márii Halmovej. Správcovia 
zbierky teraz môžu použiť digitálny obsah a celý ho 
zverejniť. Ďalej môžu vložiť do každej krabice jedno CD. 
Potom môžu rozhodovať  tom, komu umožnia prístup 
na CD alebo opäť umožnia prácu s pomerne krehkými 
papierovými originálnymi archívnymi listami.  

NAHRÁVANIE DIGITÁLNYCH  
OBRAZOV PO SKENOVANÍ
Skenované obrazy je možné spracovať buď lokálne, 
alebo ich upravovať po importe na vzdialený server 
Transkribus. Pred importom na server  a pred použí
vaním platformy Transkribus je potrebné zaregistrovať 
sa, stiahnuť si platformu a vytvoriť si svoju vlastnú pri
vátnu zbierku, ktorá je dostupná výlučne tomu, kto ju 
vytvoril, ak sa nerozhodne inak. Je možné, aby tran-
skriber umožnil prístup k niektorým operáciám na
príklad študentom, operátorom, kooperantom. Môže 
umožniť prístup k vlastnej zbierke na prípravu trénin
govej vzorky, editáciu po transkripcii a pod. Automa
tická transkripcia sa vykonáva výlučne na vzdialenom 
serveri s použitím infraštruktúry Transkribus. Lokálne 
je možné s vlastnými dokumentami a zbierkami praco
vať podľa potreby. 
Pred importom je potrebné vytvoriť si vlastnú zbierku 
(collection), zložku (folder). Nahrávanie, import obrazov 
jednorazovo je možný do veľkosti 500 MB. Ak je objem 
importovaných obrazov väčší, obrazy je možné rozdeliť 
do viacerých súborov a importovať ich postupne. Väčšie 
súbory obrazov je možné nahrať, importovať aj s použi
tím FTP klienta, cez URL alebo DFG Viewer METS. Ob
razy sa môžu importovať ako PDF i JPG,TIFF a i. Zbierka 
importovaných obrazov, vytvorených skenovaním listov 

Andreja Kmeťa má 11,7 GB v rozlíšení 300 dpi. Nehod
notil som efektívnosť rozlíšenia pri skenovaní vo vzťahu 
k presnosti automatickej konverzie v Transkribus, hoci, 
hypoteticky, môže byť tento vzťah významný. 
Moje skúsenosti ukazujú, že pred importom je vhodné 
skontrolovať digitálne obrazy, ich kvalitu, ostrosť, úpl
nosť, orientáciu strán a pod. Po určitých skúsenostiach 
som importoval súbory vo formáte PDF.

SEGMENTÁCIA
Po importe súborov na server sa musí vykonať 
na serveri automatická segmentácia. Pri segmentácii 
textu a obrazov musí byť klient pripojený na aplikáciu 
na serveri. Segmentácia znamená, že sa obraz ruko
pisného textu dokumentu, ktorý je zatiaľ na serveri 
ako obraz, rozdelí automaticky na bloky, oblasti, riad
ky textu. Ak je to potrebné, môžu sa urobiť manuálne 
korekcie. Ide pritom napríklad o spájane a rozdeľova
nie blokov, rozširovanie ohraničenia segmentu a pod. 
TRÉNING STROJA HTR20

Z importovanej zbierky sa podľa určitého algoritmu 
vyberie vzorka strán (dataset), ktorá slúži na tréning 
a vytvorenie modelu pre určitý typ rukopisu. Na to je 

Obrázok 5 Skenovací stan ScanTent

Obrázok 6 Zložky listov Andreja Kmeťa  
v archívnej krabici
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potrebné ukázať stroju správne príklady textu. Stroj 
sa v podľa tréningovej sady naučí vzory písma a slov. 
Ak je zbierka textov od viacerých rúk, je potrebné vy
brať primeranú veľkosť testovacej vzorky. Výber strán 
je možné urobiť aj automaticky tak, aby bola vzorka 
pripravená podľa určitých ca 20 000 slov. Tréningový 
dataset  sa tvorí priamo v editore klienta Transkribus 
jednak lokálne, ako aj na serveri. V podstate je potreb
né pozorne a veľmi presne prepísať rukopis v editore 
podľa riadkov, nič neopravovať. Text prepisovať podľa 
súdobého jazykového úzu a gramatiky, aj s chybami 
a podľa ďalších inštrukcií a návodov, ktoré sú k tejto 
operácii k dispozícii. Poradie častí textu, tagovanie, 
výber a redakciu kľúčových slov, deskriptívne meta
dáta a pod. určuje autor transkripcie a tvorca modelu 
transkripcie. Výsledok transkripcie je potom viditeľný 
a zhodnotený na testovacom datasete. Ak je výsledok 
uspokojivý, možno automaticky transkribovať ďalšie 
súbory alebo celú zbierku.

AUTOMATICKÁ TRANSKRIPCIA
Automatická transkripcia slúži ako základ pre vedecké 
editovanie, v ktorom je možné text korigovať, explicit
ne pridávať ďalšie dáta, kontextové informácie, dešif
rovanie dát, tagovať, dávať poznámky, metadáta, ano
tácie, opravy diakritiky, skratky, mále a veľké písmená, 
paleografické spracovanie, ligatúry a pod. 
Automatickú transkripciu som urobil po spustení tré
ningu a testovania. Použil som vlastný model tran
skripcie a spustil som transkripciu s použitím HTR+.
Obrázok 10 Obrazovka s údajmi po automatickej kon
verzii s použitím vlastného modelu A_DUSAN_KMET. 
Výsledkom učenia v automatickej transkripcii textu 
rukopisu Andreja Kmeťa je 1,37 % v tréningovom da
tasete a 1,76 % v testovacom datasete  (CER – Charac
ter Error Rates). Tréningový set obsahoval 29 411 slov 
a 4 573 riadkov. Model možno nasadiť na celú zbierku.

1.11 BUDÚCNOSŤ TRANSKRIBUS
Projekt skončil 30. júna 2019. Odborníci a inštitúcie 
majú záujem o pokračovanie a vývoj služby Transkri
bus. V súčasnosti (2019) je viac ako 20 000 používa
teľov Transkribus. Pokračovanie: výskum a implemen
tácie výsledkov sa predpokladajú v rámci projektu EU 
NewsEye (https://www.newseye.eu/project/about/ ). 
Vzniká READ-COOP (Societas Cooperativa Europeae – 
SCE). Dňa 1. júla 2019 sa projekt READ mení na Eu
rópsku družstevnú spoločnosť (SCE). Družstvo READ-
COOP bude slúžiť na udržanie a ďalší rozvoj platformy 
Transkribus a súvisiacich služieb a nástrojov.21

1.2 MOŽNÉ CIELE
POKRAČUJÚCEHO VÝSKUMU

V ďalšom výskume by bolo vhodné zamerať pozornosť 
na tieto oblasti: 
Hlavný cieľ ďalšieho výskumu:
Implementovať na Slovensku najnovšie poznatky z vý-
skumu automatického rozpoznávania textov historic-
kých dokumentov 
Procesy, ktoré budú viesť k dosiahnutiu hlavného cieľa:

Obrázok 7 Importované súbory (strany, vlastník, 
dátum, zbierka)

Obrázok 8 Ukážka segmentovaného textu zo zbierky 
listov Andreja Kmeťa. Označený je blok textu strany 
a riadky.

HLAVNÉ ČLÁNKY
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a) výber a štandardný popis rozsiahlejších rukopis
ných zbierok európskeho a národného významu 

b) digitalizácia vybratých historických dokumentov 
podľa plánu experimentov s cieľom potvrdiť alebo 
zlepšiť doteraz známe postupy a hodnoty vzhľa
dom na nasledujúci proces segmentácie textu 
a automatickú transkripciu (korelácia medzi rôz
nymi podmienkami a kvalitou skenovania a tran
skripciou)

c) zdieľanie digitálnych dokumentov s archívmi 
a inými inštitúciami, ktoré ich budú môcť použí
vať podľa vlastnej úvahy ako náhradu papierových 
dokumentov

d) tvorba modelov, tréning a analýza modelov auto
matickej transkripcie podľa novovekých a moder
ných zbierok a jazykov (najmä slovenčina, čeština, 
maďarčina, latinčina, nemčina, poľština),

e) overenie a zhodnotenie použiteľnosti dostupných 
modelov transkripcie z výskumu v projekte READ

f) zoznámenie sa s najlepšou praxou automatického 
rozpoznávania textov historických dokumentov 
v Európe, najmä v Nemecku, Rakúsku, Španielsku, 
Maďarsku, Veľkej Británii, Fínsku, Holandsku, Srb
sku, využitie informácií a skúseností na Slovensku

g) automatická transkripcia podstatnej časti rukopis
nej Laučekovej zbierky a jej virtualizácie, teda vir
tuálna jedna digitálna prezentácie zväzkov, ktoré 
sa nachádzajú na geograficky rozličných miestach 
(SNA, SNK, UK, Maďarsko),

h) výskum možností zvýšenie efektívnosti rozpozná
vania rukopisných textov a textov historických do
kumentov prostredníctvom systému Transkribus 
a súvisiacich nástrojov, 

i) sprístupnenie transkribovaných a interpretova
ných zbierok cez digitálny repozitár širokej verej
nosti, 

j) tvorba dokumentácie, ktorá bude slúžiť pre archí
vy, knižnice, akademické pracoviská ako aj fyzické 
osoby na automatickú transkripciu textov.

1.13 ZÁVER. EFEKTÍVNOSŤ 
PLATFORMY TRANSKRIBUS
Naše skúsenosti overené experimentom potvrdzu
jú, že jednotlivé rukopisy možno automaticky tran
skribovať, pričom chybovosť môže byť 2 až 5 %, ko
lektívne rukopisy (zbierky) majú 6 až 10 %. Výsledky 
transkripcie sú čitateľné, použiteľné a možno ich ex
portovať (DOC, TXT, PDF, TEI, METS atd), editovať, re
digovať, korigovať. V experimente sme dosiahli chy
bovosť (CER) 1,76 %.
Z hľadiska vnímania, porozumenia a použitia tran

skribovaného textu vo všeobecnosti podľa autorov 
Transkribus platí, že: a) ak sa striktne počíta chybo
vosť „slov” a ak chybovosť slov je 30 %, tak text je 
pre človeka ešte pochopiteľný a použiteľný, b) ak sa 
striktne počíta chybovosť „znakov”, a ak chybovosť 
znakov je 15 %, tak text je ešte pre človeka pochopi
teľný a použiteľný. 
V experimente som „dosiahol“ chybovosť slov 
16,88 % (z 30 % prijateľných). 

Obrázok 9 Príklad z editovania strany pre tréningový set.

Obrázok 10 Obrazovka s údajmi po automatickej kon-
verzii s použitím vlastného modelu A_DUSAN_KMET. 

Obrázok 11 Ukážka výsledku „surovej“ automatickej 
transkripcie. Pri jednotlivých riadkoch je uvedená chy-
bovosť, ktorú som pridal sám.
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V experimente som „dosiahol“ chybovosť znakov 
5,89 % (z prijateľných 15 %). 
Presnosť transkripcie slov na hodnotenej strane bola 
72,78 %. 
Presnosť znakov na tejto strane bola 90,52 %.
Platforma Transkribus je skvelou pomôckou pre sve
domitých a trpezlivých bádateľov, ktorým podstat
ne uľahčí doladenie transkripcie. Platforma nie je, 
a sotva niekedy bude, určená pre „klikavcov“, teda 
používateľov, ktorí sú zvyknutí viac „klikať“ ako ino
vovať. 
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