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Digitalizace všech rukopisů se provádí přístrojem
BetterLight 6000 (dosahuje rozlišení 6000 x 8000 bodů,
tj. pro dokument formátu A4 cca 680 dpi) a kamerovým
skenerem CRUSE special Bookscanner CS145 B 220
(dosahuje rozlišení 7500 x 10500 bodů, což odpovídá
450 dpi u dokumentu formátu A2) na pracovišti firmy AiP
Beroun (http://www.aipberoun.cz/), které je speciálně
upraveno tak, aby zajišťovalo maximální ochranu vzác-
ných dokumentů. Výsledkem jsou vysoce kvalitní obra-
zová data spojená s popisnými daty a uživatelským roz-
hraním. To vše získá zadávající knihovna na CD-ROM,
přičemž obrazová data jsou k dispozici v několika stup-
ních rozlišení.

Úspěšnou účastí knihovny Západočeského muzea
v Plzni v grantovém programu VISK 6 se splňují, vedle
dalších povinností, minimálně dva základní úkoly, které
jsou knihovně svěřeny. Prvním je zpřístupňování sbírek.
Digitalizované rukopisy jsou dostupné veřejnosti na po-
čítačích ve studovně knihovny. Digitální forma umožňuje
velmi široké zpřístupnění při zachování vysoké kvality
zobrazení. Je možné zvětšovat a přibližovat detaily ilumi-
nací i písma. Nejasné či poškozené části tak dostávají
zcela jiný rozměr, který odhalí i to, co prostým zrakem
nelze zjistit. Míra rozlišení umožňuje knihovně použít ob-
razová data i pro tisk katalogů, publikací nebo pro jiné
propagační účely. Jelikož zadavatel projektu získává vý-
sledná obrazová data ve třech stupních kvality, je možné
zamezit zneužití dat pro komerční účely, případně zajistit
jejich další ochranu před nedovolenou manipulací.

Vedle možnosti studia digitalizovaných rukopisů ve
studovně knihovny mají zájemci alternativní přístup ke
všem digitalizovaným rukopisům prostřednictvím webo-
vých stránek projektu Memoria (http://www.memoria.cz/).
Projekt Memoria iniciovala firma AiP Beroun spolu
s Národní knihovnou ČR. Plný přístup do databáze Ma-
nuscriptorium, kromě knihoven spolupracujících na pro-
jektu Memoria, mohou – prozatím ve zkušebním provozu
– využívat všechny knihovny, které jsou registrované na
Ministerstvu kultury ČR podle knihovního zákona a které
uzavřou s provozovatelem serveru licenční smlouvu.
V databázi Manuscriptorium je možné vyhledávat podle
místa uložení (roletové menu s názvy měst) a podle kniho-
ven (roletové menu s názvy knihoven). Vedle toho je
možné položit dotaz na jakékoliv slovo, autora, signatu-
ru, titul nebo incipit. Po vyhledání popisného záznamu je
možné – pokud to práva uživatele dovolují – prohlížet
i obrazová data.

Druhým úkolem, který grantové projekty VISK 6 po-
máhají řešit, je ochrana historických dokumentů. Tím, že
jsou k dispozici digitální data, odpadá (až na vzácné vý-
jimky) nutnost manipulace s originálními svazky, které
zůstávají v prostředí, jež jim zajišťuje trvalou ochranu a
kvalitní uchování. Součástí řešení uvedeného úkolu je
i ochrana dat. Vedle archivace, kterou si zajišťuje sama
instituce, jsou ukládána všechna vznikající data na pra-
covišti AiP Beroun na archivní CD-R. Dále se také připra-
vuje duplicitní uchovávání digitálních dat na magneto-
páskovém úložišti v centrálním depozitáři Národní knihov-
ny ČR v Hostivaři.

Na příkladu knihovny Západočeského muzea v Plzni
je patrné, že podprogram VISK 6 je výjimečnou příleži-
tostí i pro muzejní knihovny, které mohou zpracovávat a
podávat vlastní projekty na digitalizaci vzácných doku-
mentů. Tomuto kroku samozřejmě musí vždy předcházet

důkladný průzkum fondu, v rámci něhož jsou vyhodno-
ceny pro digitalizaci relevantní tituly. Na webových strán-
kách podprogramu VISK 6 jsou uvedeny podrobné návo-
dy a potřebné pokyny pro vytvoření grantového projektu.
Zpracování není obtížné a členové Komise knihoven
muzeí a galerií při Asociaci muzeí a galerií poskytnou
každému zájemci na požádání pomoc. Členy Komise lze
kontaktovat buď na regionální úrovni (většinou to bývají
knihovníci krajských muzeí) nebo přímo prostřednictvím
výboru Komise (http://www.knihovna.upm.cz/).

Ilja Šedo
Knihovna Západočeského muzea v Plzni

isedo@zcm.cz

Gentlemani ještě nevymřeli –
Ing. Ladislav Kofnovec, CSc.,
osmdesátiletý

O čem jiném psát v přípa-
dě muže, který pohnul celým
informačním oborem nejen
u nás, ale i, jak se dnes říká,
globálně, než o jeho dílu a
osobnosti. Tím dílem je jednak
obdivuhodná knihovna odbor-
ných studií, monografií, článků,
překladů, přednášek a glos,
jednak ovšem nezdokumento-
vatelné, nenásilné, ale velmi
účinné (protože vlastním příkla-
dem kultivované) působení na

všechny z nás, kteří jsme měli to štěstí a byli mu v různých
dobách pracovně a lidsky nablízku. Tou osobností je gen-
tleman českého – a troufám si říci i světového společen-
ství lidí, kteří s ním ve 2. polovině 20. století vytvářeli mo-
derní jádro profese odborného knihovnictví, dokumenta-
ce a vědecko-technických informací. Záměrně nepíši česky
„džentlmen“, protože v jeho případě jde přímo o britsky a
všeobecně západně střiženou osobnost (původem ze
staré pražské obchodnické rodiny) v morálce občanské,
pracovní i ryze soukromé.

Pokud jde o členství, vystupují do popředí organizace
jako YMCA, Aeroklub Republiky československé (v mlá-
dí byl plachtařem i pilotem motorových sportovních leta-
del), British Council, FID, ČSVTS (dnes Český svaz vě-
deckotechnických společností, dříve Československá
vědeckotechnická společnost), ale zcela mezi nimi chybí
legitimace jakékoliv politické strany. A přitom, protože se
v zaměstnání vždy prosazoval jen svou prací, a to prací
nadmíru odbornou, usilovnou a poctivou, mohl i přesto
stát po desetiletí v čele významných útvarů, jako byly tech-
nická knihovna a dokumentace Výzkumného ústavu ma-
teriálu a technologie v 50. letech a od 60. do 80. let odbo-
ry orientované na metodiku, normalizaci a selekční jazy-
ky v Ústavu technických a ekonomických informací
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(UTEIN) a později v Ústředí vědeckých, technických a
ekonomických informací (ÚVTEI). Absolvoval i aspirantu-
ru v oboru pomocných věd historických (obor „informační
věda“ byl aprobován až v roce 1996) na tehdejší katedře
vědeckých informací a knihovnictví Filozofické fakulty UK
a stal se kandidátem věd.

Výjimečná je také jeho publikační činnost, která zahr-
nuje 24 tituly monografií včetně jím redigovaných sborní-
ků, 179 statí v časopisech a sbornících, 129 přednášek
na školeních a konferencích a 101 překladů, recenzí či
referátů o publikacích.1 ) Z tohoto počtu je téměř třicet pra-
cí publikováno v zahraničí, a to v německém, anglickém,
francouzském, ruském a maďarském jazyce, přičemž ne-
jsou započítána díla vydaná ve slovenštině.

Již z tohoto úvodu je patrné, že jubilantovo dílo by si
pro svůj význam i rozsah zasloužilo systematické mono-
grafické zpracování, v tomto výročním medailonu se však
pokusme nastínit alespoň jeho základní milníky.

Vysloví-li se v našem oboru, a to už téměř po čtyři
desítky let, jméno inženýra Kofnovce, vybaví se snad kaž-
dému především zkratka MDT (tedy Mezinárodní dese-
tinné třídění). I když se nejedná o jedinou Kofnovcovu
specializaci, přibližme si ji jako jednu z významných. MDT
mladého studenta Ladislava upoutalo někdy před kon-
cem 2. světové války prostřednictvím dnes už zapomenu-
té publikace Františka Kříže „Desetinné třídění, jeho prin-
cip a použití“, vydané v roce 1944. Před tím však ještě po
válečné maturitě prožil totální nasazení a zúčastnil se
i domácího odboje, po válce pak vystudoval Vysokou školu
politickou a sociální a začal pracovat jako knihovník
v Ústavu pro výzkum strojní. Tam se po letech od přečtení
Křížovy knížky setkal s metodou, kterou propracovával
po celou další pracovní kariéru – s metodou systematiza-
ce informací. Asi nebylo náhodou, že to byla právě teorie
a praxe systematického pořádání lidského poznání, kte-
ré Kofnovce upoutaly, protože sám je od nátury systema-
tikem.

Význam práce, kterou vykonal pro rozvoj tohoto geni-
álního nástroje knihovnické, dokumentační a informační
praxe, přesahuje naše hranice. U nás vybudoval a desít-
ky let (od počátku 60. do konce 80. let) řídil Ústřední kla-
sifikační komisi, která kooperovala přímo s Ústředním kla-
sifikačním výborem Mezinárodní federace pro informace
a dokumentaci (FID/CCC). Ing. Kofnovec byl v období
1965–1988 jeho řádným členem a v některých letech pl-
nil i funkci jeho místopředsedy. Dlouhodobý Kofnovcův
zájem o MDT byl samozřejmě provázen intenzivní publi-
kační činností. V roce 1966 poprvé vyšla Kofnovcova mo-
nografie Vývoj a současný stav MDT a jeho používání
v ČSSR, která byla později vydána v několika aktualizo-
vaných vydáních. Príručka Medzinárodného desatinné-
ho triedenia vyšla na Slovensku poprvé v roce 1976 a
pak ještě ve třech upravených vydáních z let 1979, 1980
a 1989. Kromě odborných prací o MDT se Ing. Kofnovec
podílel (i ve spolupráci se svým dlouholetým kolegou a
přítelem z ÚVTEI Ing. Dušanem Simandlem) na redakci a
vydání různých verzí tabulek MDT. První vyšly v roce 1966
a ještě v letech 1994–1995 – tedy po své sedmdesátce –
vydal Ing. Kofnovec prostřednictvím firmy svého syna Ar-
tifex a v licenci Konsorcia UDC č. 9306 zkrácené vydání
MDT ve třech dílech (1. Pomocné tabulky. Třídy 0/53;
2. Třídy 54/9; 3. Abecední předmětový rejstřík).

Na začátku 70. let realizoval L. Kofnovec ve spoluprá-
ci s Ing. Dušanem Simandlem projekt, jehož cílem byla
komplexní kvantifikace celkové i vnitřní struktury úplného

spektra vědecké a technické (resp. odborné) literatury na
základě oborových třídění vybraných referátových časo-
pisů. Jednalo se o významný příspěvek k charakteristice
makrostruktury vědecké literatury a mapování soudobé-
ho stavu vědeckého poznání, jak jej dnes např. na zákla-
dě citačních rejstříků rozvíjí ISI (Institute of Scientific Infor-
mation).2 )

Nejvýraznější charakteristikou profesionálního uplat-
nění Ing. Kofnovce byla přímo vášeň všechno, čeho se
studiem i vlastní praxí dobral, sdělit. Na prvním místě jsou
to sdělení literární, i když nepominutelnou složkou Kof-
novcových odborných aktivit byla i práce učitele, lektora
a instruktora. Už začátek Kofnovcova odborného literár-
ního života byl impozantní. Svoji první stať „Plánování
dokumentace ve výzkumném ústavu“ zveřejnil v časopi-
se Technická knihovna v listopadu 1957, kdy už sice do-
sáhl Kristových let, ale do konce následujícího roku (1958)
publikoval dalších 21 článků a studií – a nikoliv ledaja-
kých. Jsou mezi nimi dokonce hned čtyři statě vydané
v zahraničí. Kromě článku „Arbeitszeitermittlung in einer
technischen Literaturstelle“ v německém měsíčníku Do-
kumentation zveřejnil spoluautorsky s dalším „otcem za-
kladatelem“ československé dokumentace a VTEI Ing.
Jiřím Spiritem, CSc., tři důležité příspěvky. Šlo o články
„L’information scientifique et technique en Tchécoslo-
vaquie“ v celosvětově rozšiřovaném časopise Bulletin de
l’UNESCO à l’intention des bibliothèques, „Der thema-
tische Plan eines Unternehmens oder Institutes als Grund-
lage für die Informationstätigkeit“ v časopise Dokumen-
tation a zejména referát na Mezinárodní konferenci o vě-
deckých informacích (International Conference on Scien-
tific Information) pořádané americkým Národním výbo-
rem pro výzkum (National Research Council) společně
s Národní akademií věd ve Washingtonu (National Aca-
demy of Sciences) v listopadu 1958 s názvem „Systema-
tically ascertaining requirements of scientists for informa-
tion“, kde Kofnovec se Spiritem již přímo vizionářsky pro-
sazovali myšlenku automatizované služby SDI. SDI sice
v té době byla již známa a praktikována jako určitý způ-
sob výstřižkové upozorňovací dokumentační služby pro
specifické potřeby uživatelů informačních středisek
v podnicích a výzkumných ústavech, ovšem samozřejmě
bez použití výpočetní techniky.

Kromě průkopnictví této formy jedné z nejracionálněj-
ších vědeckoinformačních služeb, z níž se vyvinuly dnes
velmi rozšířené a uživateli všeho druhu vděčně přijímané
SDI, resp. alert, ARI či clippings, náleží Ing. Kofnovcovi
u nás ještě jeden významný primát, na jehož realizaci
jsem měl tu čest se podílet. Potkali jsme se jako kolegové
v úseku výzkumu a racionalizace ÚVTEI, řízeném tehdy
(v letech 1969–1970) dalším „otcem zakladatelem“ na-
šeho oboru, Ing. Augustinem Mertou, CSc. V tomto oddě-
lení se sledovaly zejména západní vývojové směry ve
VTEI a Ing. Kofnovce i mne oslovil tehdy nastupující trend
komunikace bibliografických záznamů ve strojem čitelné
formě, reprezentovaný jednak projektem MARC
v americké Kongresové knihovně a jednak databázemi,
zpravidla komerčně produkovanými dokumentačními a
referátovými službami jako počítačové verze jejich tiště-
ných bulletinů. Byl to on, který mne, jako sice už zkušené-
ho „automatizátora“ VTEI, ale ještě nezkušeného publi-
cistu, vybídl ke společnému článku na toto téma a ihned
navrhl jeho konkretizaci v podobě charakteristiky tehdy
právě se rozbíhající realizace dnes už celosvětově pro-
slaveného projektu Henriette Avramové „Machine Rea-
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dable Catalog“ (MARC). Oba jsme samozřejmě ještě teh-
dy nemohli tušit, na jak dlouho projekt MARC ovlivní ze-
jména oblast národních bibliografií, ale zejména díky
Kofnovcovi, který se celoživotně věnoval také tvorbě obo-
rových norem, jsme vystihli, že je to právě standardizace,
která sehraje v postupujícím zavádění výpočetní techni-
ky do našeho oboru rozhodující a zároveň skutečně pro-
fesionalizující úlohu – na rozdíl od množství tehdy nejen
u nás rozvíjených experimentů, v nichž se navzájem ne-
kompatibilně ukládala data v nejrůznějších strukturách,
zpravidla podle toho, na co stačili svými schopnostmi teh-
dejší programátoři. Tak byl v našem společném článku
v únorovém čísle časopisu Metodika a technika informa-
cí v roce 1970 poprvé československé odborné veřejnosti
představen perspektivní způsob standardizované komu-
nikace záznamů na počítačových médiích, který ovlivňu-
je světové knihovnictví a bibliografii dodnes. K implemen-
taci formátu MARC v českých knihovnách a ČNB však
došlo až 20 let po publikování článku.

V oblasti VTEI také docházelo v té době ve stále vět-
ším počtu oborů k rozvoji standardizované distribuce do-
kumentačních a referátových časopisů na magnetické
pásce. Tento vývoj jsme s Ing. Kofnovcem důkladně sle-
dovali a publikačně pokrývali, ale především na jeho zá-
kladě a s jeho inspirací jsem v roce 1971 vytvořil projekt
Ústřední technické základny československé soustavy
VTEI, který byl později úspěšně realizován. Jeho hlavním
smyslem bylo efektivní a racionální využití zahraničních
databázových zdrojů vědeckých a technických informací
ve prospěch pokud možno co největšího počtu českoslo-
venských výzkumných a vývojových pracovníků.

Zatímco mne na tehdy vznikajících systémech distri-
buce informací na digitálním nosiči zajímaly spíše syntax
dat a realizace služeb SDI v našich specifických podmín-
kách, Ing. Kofnovce v této oblasti zaujal – vzhledem k jeho
bytostnému zájmu o systematickou klasifikaci (viz vzpo-
menutý fenomén MDT) – především problém selekčního
jazyka v prostředí strojového vyhledávání informací. Jed-
ním z výsledků tohoto zájmu o věcný popis dokumentů
v různě strukturovaných záznamech v magnetopásko-
vých službách byla obsáhlá studie „Obsahový popis a
vyhledávání dokumentů v automatizovaných informač-
ních systémech“, otištěná v roce 1975 ve sborníku Knihov-
na, která tehdejší situaci ve světě důkladně zmapovala a
poskytla naší odborné veřejnosti přehled o nejvýznam-
nějších vývojových proudech v oboru.

V té době se také projevila Kofnovcova prozíravost ve
vnímání jádra našeho oboru. Dobře vystihl, že tímto já-
drem je problém společenské komunikace poznatků, při-
čemž aby došlo k úspěšné komunikaci, musí být informa-
ce profesionálně pořádány podle svého obsahu. Kofno-
vec však nezůstal pouze u desetinného třídění, ale vzhle-
dem ke svému organizačnímu talentu a také celoživotní
inklinaci k metodické práci se v Československu stal
zakladatelem institucionálně pojatého výzkumu a vývoje
i dalších forem a technik věcného pořádání informací.
Stál u zrodu Střediska pro selekční jazyky v ÚVTEI, jehož
vedením byl po jeho vzniku pověřen Jaroslav Skolek, a
svou angažovaností na mezinárodním poli, především
v již zmíněném výboru FID/CCC, přispěl jako jeden
z významných světových odborníků k rozvoji metod in-
dexace v podmínkách strojového zpracování informací.
Tato vědecko-výzkumná činnost jej logicky přivedla i na
Karlovu univerzitu, kde byl tehdejší katedrou vědeckých
informací a knihovnictví angažován jako externista ve

vedení výběrových seminářů. Vyvrcholením této spolu-
práce se pak stala jeho disertační práce Změny metod a
technologie práce při institucionalizovaném procesu zpra-
cování a šíření vědeckých a technických informací
v současné etapě rozvoje, kterou v roce 1980 úspěšně
završil svou aspiranturu.

Až do roku 1984, kdy dospěl do důchodového věku,
řídil Ing. Kofnovec v ÚVTEI odbor metodiky, pracující jako
významná složka úseku výzkumu a racionalizace VTEI;
součástí činnosti odboru bylo i metodické řízení vývoje
selekčních jazyků, v jeho rámci také probíhala příprava
oborových norem, kterou zabezpečovalo Oborové nor-
malizační středisko pod vedením Karla Pecha, a ediční
příprava sborníků odborných studií Problémy teorie a pra-
xe VTEI a periodika Metodický zpravodaj českosloven-
ské soustavy VTEI (zde pod osobní Kofnovcovou redak-
cí). V rámci útvaru pod vedením Josefa Vondry působilo
i oborové informační středisko našeho oboru, nazývané-
ho tehdy u nás „informatika“ (OBIS pro informatiku). Ani
po odchodu do důchodu3 ) nepřestal L. Kofnovec odbor-
ně pracovat. Jeho dílo v následujících více než deseti le-
tech, především na poli rozvoje MDT, zasluhuje uznání a
rozhodně i obdiv. Není bez zajímavosti, že ještě letos
pilně navštěvoval soukromé počítačové kurzy4 ), aby si
i v tak vysokém věku, ale vlastně „teprve“ ve dvacátém
roku svého penzijního života, udržel kontakt s tím, co vý-
početní a telekomunikační technika přináší člověku na
začátku 21. století.

Nezbývá než Ing. Ladislavu Kofnovcovi, CSc., popřát,
aby se i v důchodu dožil dalších desetiletí, aby byl stále
oním gentlemanem (a “clever manem“), jak jej známe, a
hlavně aby i nadále zůstal mezi těmi, kteří jej ctí a mají jej
upřímně rádi.

Rudolf Vlasák
Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK

rudolf.vlasak@ff.cuni.cz

Poznámky:

1) Když jsem měl poprvé v životě příležitost zadat online
rešeršní dotaz (bylo to v roce 1977 z terminálu
v oxfordské kanceláři Rogera Billboula, tehdy mana-
žera Aslib, který právě zahajoval vydávání časopisu
Online Information a současně zakládal první mag-
netopáskovou službu v našem oboru LISA a rád mně,
jako mladému nadšenci pro automatizaci z Východu,
kde tehdy ještě tato technika nebyla dostupná, před-
vedl kouzlo interaktivní práce se vzdálenými informač-
ními zdroji), první jméno autora, které mne napadlo
jako selekční kritérium, bylo právě jméno Ing. Kofnov-
ce – a databázový systém amerického Institute for
Scientific Information ve Filadelfii, konkrétně databá-
ze Science Citation Index, do které jsme se připojili,
odpověděla hned dvojmístným číslem, znamenajícím
počet hitů, neboli bibliografických záznamů, které
autorství Ing. Kofnovce ve vybraných zdrojích, touto
prestižní službou excerpovaných, dokumentovaly.
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2) Práce byly prováděny v rámci úkolu P 18-121-001-
09, její výsledky byly publikovány v Československu
i v zahraničí, mj. v časopise Naučno-techničeskaja in-
formacija, Ser. 1, č. 11/1971 nebo ve sborníku 3. me-
zinárodní studijní konference o klasifikačním výzku-
mu (Bombaj, leden 1975).

3) V roce, kdy dosáhl svého důchodového věku (1984),
Ing. Kofnovec mnoho kolegů nepříjemně překvapil.
Zatímco obvykle jsme spíše svědky „vyhrožování“ od-
chodem do penze a projevů těšení se na tuto životní
etapu s tím, že často je tento odchod ve skutečnosti
odkládán do poměrně vysokého věku, Ing. Kofnovec,
aniž by předem dal cokoli najevo, „úderem hodiny H“
– tedy začátkem svého důchodového věku – uspořá-
dal spolu se stejně starým Ing. Simandlem pro celý
okruh svých kolegů a přátel v ÚVTEI důstojnou hosti-
nu na rozloučenou a nesmlouvavě ze svojí šéfovské
funkce odešel.

4) Jednalo se o kurzy, které vedl „počítačový inženýr“ a
především zasloužilý pedagog informatiky Jiří Miku-
láš na Ústavu informačních studií a knihovnictví
v Praze-Jinonicích.

BERKA, Petr. Dobývání znalostí
z databází. Praha : Academia, 2003.
366 s. ISBN 80-200-1062-9.

Databáze jsou dnes samozřejmým prostředkem pou-
žívaným pro uchovávání dat. Poslouží dobře knihovně
pro ukládání údajů o knihách, čtenářích, výpůjčkách
apod., stejně jako bance, pojišťovně, obchodnímu řetězci
atd. Data je zapotřebí nejen ukládat ve vhodné struktuře,
ale také se k nim později „dostat“ (obvykle formou dota-
zu). Je přece nutné vědět, zda čtenář vrací knihy včas
nebo zda klient pravidelně splácí poskytnutý úvěr. Ča-
sem databáze zachycují nejen „živý“ odraz reality (aktivní
výpůjčky, denní obraty zboží apod.), ale také historii (uza-
vřené pojistné události, splacené/nesplacené úvěry, od-
halené pojistné podvody atd.). Taková data zdánlivě jen
dokumentují, co se kdysi stalo. Ve skutečnosti mohou
skrývat souvislosti, jejichž znalost může pomoci vyvaro-
vat se předchozích chyb, nebo naopak těžit z osvědče-
ných postupů. Komu by se např. chtělo půjčovat peníze
někomu, o němž lze s velkou pravděpodobností říci, že je
nevrátí? A přesně v tom tkví podstata nové disciplíny, kte-
rá je anglicky označována jako knowledge discovery in
databases (KDD), což česky nejlépe vystihuje název re-
cenzované knihy (tedy dobývání znalostí z databází) a
tomu odpovídající zkratka DZD (u jiných autorů se lze
rovněž setkat s označeními dolování dat, dobývání dat,
vytěžování dat nebo anglickým termínem data mining).

Kniha je rozdělena do čtyř částí. V první – „Dobývání
znalostí z databází“ – jsou objasněny kořeny nové disci-
plíny, představeny typicky řešené úlohy a uvedeny aktu-
álně používané metodiky (5A, SEMMA, CRISP-DM). Dru-
há část – „Tři zdroje“ – ukazuje ty principy z oblasti data-
bázových systémů (EIS, OLAP, datové sklady), statistiky
(kontingenční tabulky, regresní, diskriminační a shluková

analýza) a strojového učení, které DZD ovlivnily nejvíce.
Cílem třetí, nejobsáhlejší části – „Proces dobývání zna-
lostí“ – je charakteristika těch kroků procesu DZD, které
lze uvést v obecné rovině nezávisle na konkrétní úloze a
aplikaci. Jde o přípravu dat, modelování a vyhodnocová-
ní výsledků. Poslední, čtvrtá část – „Systémy a úlohy“ –
podává přehled o nabídce na současném trhu softwaru a
současně ukazuje podrobnější příklad aplikace. V příloze
je pak popsán jazyk PMML (Predictive Model Markup
Language), který je aplikací jazyka XML a slouží pro re-
prezentaci modelů získaných v procesu DZD.

Kniha je vybavena doprovodným CD, jehož obsah je
zpřístupněn jako sada lokálních webových stránek, k jeho
použití proto postačuje čtenáři běžný webový prohlížeč.
Obsah CD lze rozčlenit do čtyř částí: 1. software pro DZD,
2. sady testovacích dat pro různé typy úloh, 3. informace
o výzkumných projektech a 4. uspořádaný soubor odka-
zů na zdroje dostupné prostřednictvím internetu (včetně
plných textů některých zásadních monografií).

V čem lze spatřovat přínos knihy? Především je to prv-
ní původní česká monografie na dané téma. Další příspě-
vek spočívá ve snaze o vyjasnění terminologie a zavede-
ní vhodných českých ekvivalentů. Vždyť již samotné ozna-
čení knowledge discovery in databases nebo data mi-
ning se překládají různě, různí autoři je používají jako
synonyma, jiní je rozlišují podle použité metodiky atd. Za
cenné lze považovat i to, že autor nepojal téma staticky –
nejde o suchopárné čtení o různých teoretických přístu-
pech (od relativně jednoduchých rozhodovacích stromů
přes asociační pravidla až po neuronové sítě či evoluční
algoritmy), ale výklad je osvětlován množstvím příkladů,
ukázkami konkrétních systémů a aplikací. Kniha má ote-
vřený konec, protože autor naznačuje nové směry, který-
mi se bude DZD ubírat. Zde stojí za zmínku především
dobývání znalostí z webu (dobývání znalostí na základě
obsahu, struktury nebo používání webu).

Kniha je čtivá, ale rozhodně se nejedná o oddecho-
vou literaturu, protože ji nelze otevřít bez určité úrovně
vstupních znalostí z oblasti matematiky, statistiky a infor-
matiky. Pokud tak někdo učiní, daleko se nedostane. Na
druhou stranu, znalosti na úrovni základních vysokoškol-
ských kurzů nejsou příliš omezující a potenciální okruh
čtenářů je proto velmi široký. Autor nezamýšlel vytvořit
učebnici, nicméně lze očekávat, že kniha se dostane do
seznamů povinné literatury řady vysokoškolských kurzů.
Je pravděpodobné, že mnohé čtenáře kniha inspiruje
k úvahám, jaké nevytěžené poklady se mohou skrývat
v jejich databázích či datových skladech. Ne náhodou se
říká, že historie je učitelkou života. Tato kniha a zejména
její předmět, který rozpracovává, je toho vynikajícím dů-
kazem.

Vilém Sklenák
Katedra informačního a znalostního inženýrství,

fakulta informatiky a statistiky,
Vysoká škola ekonomická

sklenak@vse.cz


