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Charakteristika

Výzkumná  infrastruktura  DARIAH-CZ  je  plánována  jako  nový  přírůstek  cestovní  mapy
výzkumných  infrastruktur  České  republiky.  DARIAH-CZ  je  distribuovaný  národní  uzel
panevropské sítě DARIAH-EU; v České republice tento uzel tvoří deset klíčových institucí v
oblasti ‘digital humanities’. Česká republika se zároveň stane členem DARIAH ERIC, který
řídí síť DARIAH-EU. DARIAH je výzkumná infrastruktura v oblasti umění a humanitních
oborů pracující  pomocí výpočetních metod – v České republice jde o literaturu a literární
vědy, jazykovědu, historii a historickou bibliografii, kulturu a vědu o kultuře, historii umění,
filosofii,  film  a  filmovou  historii  včetně  nových  médií  a  jejich  analýzy,  vizuální  umění,
muzikologii a historii hudby, etnologii,  folklór, archeologii,  egyptologii a interdisciplinární
obory v jejich kombinaci včetně kombinace s moderními technologiemi. Součástí DARIAH
jsou také  vzdělávací  aktivity.  Cílem DARIAH je  zpřístupnit  digitalizované  datové  zdroje
v uvedených oborech široké vědecké komunitě,  a  to  včetně  služeb nutných k efektivnímu
využití těchto zdrojů. DARIAH spojuje několik stovek vědců a desítky výzkumných zařízení
a databází.

Budoucí rozvoj 

DARIAH-CZ  je  novou  infrastrukturou,  a  projde  nejprve  přípravnou  a  konstrukční  fází,
následovanou operační fází v dalším období. Pro splnění cílů DARIAH-CZ bude proveden
široký průzkum uživatelské komunity ve všech vyjmenovaných oborech, a to ve spolupráci
s českou  asociací  pro  digitální  vědy  (CZADH).  Zdroje,  které  partnerské  instituce  dají
k dispozici,  budou  po  analýze  technického  stavu,  stavu  metadat  a  anotace  vlastních  dat
začleněny do centrálního registru. Bude rovněž provedena analýza možností zpřístupnění (s
ohledem na  autorská  práva,  ochranu  osobních  údajů  a  další  relevantní  normy  českého  a
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evropského práva). Datové zdroje budou v závislosti na jejich typu spojeny se službami pro
prohledávání,  anotaci  a  zpracování  dat.  Cílem  je  co  nejotevřenější  přístup;  ve  všech
případech,  kdy tomu nebudou bránit  legislativní  překážky,  budou data  přístupná v režimu
Open Access. 

Socioekonomické přínosy

Kultura,  umění  a  humanitní  vědy  obecně  tvoří  důležitou  složku  národního  povědomí  a
národní identity, jsou podstatné pro vzdělání na všech stupních škol a rovněž poskytují mnoho
možností pro komerční a veřejné využití. Je však třeba, aby jejich dostupnost využila všech
možností  poskytovaných moderními  digitálními  technologiemi.  Ty umožňují  jak  špičkový
humanitní  výzkum  v dříve  nemyslitelné  šíři,  tak  i  zpřístupnění  pro  širokou  veřejnost
způsobem, na který je zejména mladá generace již zvyklá. Důsledkem bude větší zapojení
českých  týmů  do  evropských  i  světových  výzkumných  týmů,  lepší  viditelnost  výsledků
českých humanitních pracovišť v Evropě i ve světě a zároveň i vnímání České republiky jako
kulturně bohaté země, která dokáže svou historii a její dědictví zpřístupnit pomocí moderních
metod.  


