
     

 

Konference 

25. března 2021, od 10:00 (on-line) 

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.             

 

 
 

Konference se zaměřuje na otázky související s digitálním zpřístupňo-

váním historické právní literatury, především pak v oborových 

databázích. Předmětem zájmu budou i širší otázky související s data-

bázemi tvořenými oborovými dokumenty a koncepce možností 

vyhledávání v nich. Přiblížen bude mimo jiné projekt Národní právní 

dědictví, projekt Digitální knihovna Právnické fakulty Masarykovy 

univerzity a projekt Digitální sbírka Knihovny Právnické fakulty 

Univerzity Karlovy, stejně jako jinak pojaté projekty dalších institucí. 

Setkání, jakkoli uskutečněné vlivem pandemických omezení pouze 

v on-line podobě, otevírá prostor pro výměnu poznatků o digitalizaci 

tištěných historických pramenů a jejich databázovém zpřístupňování. 

Konference se uskutečňuje za podpory projektu NAKI II, 

č. DG16P02H035 Národní právní dědictví (National Legal Heritage), 

jehož poskytovatelem je Česká republika – Ministerstvo kultury. 

 

 

 



Program konference 

 

Zahájení konference (10:00) 

 

I. blok konference 

 

Ján Matejka, Ústav státu a práva AV ČR, Praha 

Současnost a budoucnost vyhledávání v právních textech – možnosti 

operacionalizace 

 

Jan Kober, Ústav státu a práva AV ČR, Praha 

Právněhistorický obsah a možnosti práce s databází na příkladu 

databáze Národní právní dědictví 

 

Zlatuše Smutná, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 

Vznik a rozvoj Digitální knihovny Právnické fakulty Masarykovy 

univerzity 

 

Květa Hartmanová, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 

Digitální sbírka Knihovny Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

 

 

II. blok konference (11:15) 

 

Ľuboš Glončák, Slovenská národná knižnica, Martin 

Digitalizácia v prostredí Slovenskej národnej knižnice 



 

 

Jana Maroszová, Vysoká škola ekonomická v Praze 

Zlatý fond českého ekonomického myšlení 

 

Eva Husáková, Ústav mezinárodních vztahů, Praha 

Dokumentové centrum české zahraniční politiky 

 

Jarmila Čermáková, Ústav státu a práva AV ČR, Praha 

Bibliografická databáze právních časopisů CLAN 

 

Jan Kober, Ústav státu a práva AV ČR, Praha 

Bibliografie vybraných právnických časopisů a sborníků Právnické 

fakulty Masarykovy univerzity v Brně 

 

 

III. blok konference (12:30) 

 

David Brůha, Ústav státu a práva AV ČR, Praha 

Zázemí pro vývoj software v moderní době 

 

Petr Aubrecht, Ústav státu a práva AV ČR, Praha 

Vývoj software v projektu NPD, technologie a licence 

 

 

 



 

Přihlášení 
 

K účasti na on-line konferenci je pro nevystupující účastníky a 

účastnice nutná registrace s uvedením jména, příjmení a instituce na 

e-mailu jan.kober@ilaw.cas.cz. Přístupové údaje budou na podkladě 

této registrace rozeslány před konferencí. 

 

 


