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Správa dat 

Zatímco význam dokumentace by již měl být zřejmý, otázka jejich správy je rovněž 

velmi důležitá. Oproti lekcím 1 a 2, kde se „dokumentace“ týkala pouze záznamu 

akcí, v této lekci se budeme dokumentací zabývat v širším smyslu – probereme 

všechna data, související s projektem, jako jsou návrhy, plány, rozvrhy a 

korespondence. Bez ohledu na to, čeho se váš projekt týká, shromáždíte velké 

množství takových dat. Avšak i s naprosto kompletní dokumentací může dostupnost 

informací trpět nedostatkem struktury a organizace. 

Nebudeme se zde zabývat databázemi, protože správa databáze vyžaduje hluboké 

technické znalosti a neměli bychom se do ní pouštět v situaci, kdy nemáme 

k dispozici zkušenou osobu, která by se o ni starala. Budeme se však zabývat 

soubory, formáty souborů a strukturou adresářů. 

Udržujte rovnováhu 

V první lekci tohoto modulu jsme si řekli, že dokumentace je kolektivní pamětí 

projektu s důrazem na to, že individuální poznámky musejí být doplněny o další 

informace z pozadí projektu, než se vloží do kolektivního souboru. 

Někdy je nutné udělat opak, a budete muset vyhodit věci, které jsou redundantní, 

nebo nestojí za to, aby byly dokumentovány. Udržet tuto rovnováhu, dosáhnout 

kompletní podoby a přitom udržovat stručnost a minimalizovat vše zbytečné, je 

náročný, ale nezbytný úkol. 

Nepřesouvejte každou přípravnou verzi vašich poznámek a konceptů do společného 

úložiště informací o projektu. Tím, že je udržíte v soukromí, ulehčíte ostatním, kteří 

by se jinak museli prodírat hromadami dat, které jim nebudou k ničemu. Jak budete 

postupovat, budete lépe schopni rozhodnout, co si zaslouží být uloženo a 

publikováno, a co se může smazat. 

Pokud si stále přejete (nebo jste povinni) dokumentovat celý vývojový proces 

určitého dokumentu, můžete sloučit předběžné verze do samostatného adresáře 

nebo archivu, aby mohl každý návštěvník jasně rozlišit, že už nejsou aktuální. Je 

dobré těmto souborům dávat názvy s číselnou předponou nebo datem vytvoření, 

abyste si vytvořili chronologický řád přímo ve vašem správci souborů. Obsah ve 

formě prostého textového souboru, nebo jiný jednoduchý dokument, komentující 

postup u každé verze, je také užitečnou věcí. Ve vývoji open-source software se 

tomu říká change log a je to povinné při uvolňování zdrojových souborů aplikace. 

Snažte se vyhnout tomu, abyste měli na jedné úrovni adresářového stromu víc než 

sedm položek. Toto „magické“ číslo, známé z pohádek a lidových bájí, později 

potvrdili psychologové – je to počet věcí, které my lidé dokážeme přečíst jedním 

pohledem a udržet je v krátkodobé paměti. 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/ldv_en.htm
http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/ldv_en.htm
http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


  

 

2

 

 
 

Formáty souborů 

TEXTOVÉ DOKUMENTY 

Pro texty, které již nemají být měněny, nepoužívejte jiný formát než PDF (portable 

document). PDF nelze upravovat (i když technicky možné to je), takže je k tomuto 

účelu vhodnější než výchozí formát souboru ve vašem textovém editoru. PDF je 

možné prohlížet pomocí aplikací, které jsou zdarma k dispozici každému na celém 

světě, bez ohledu na značku počítače, operační systém nebo nainstalovaný software. 

Jestliže váš textový editor nemá integrovanou funkci exportu do PDF, je zpravidla 

možné vytvořit PDF tiskem vašeho dokumentu do souboru. 

Můžete (a někdy musíte) stále uchovávat zdrojové soubory. Zkuste je uložit do 

podadresáře nebo archivovat výše popsaným způsobem. 

Někdy je důležité rozlišovat formáty souborů. Často se pro různé formáty používají 

stejné ikony, ale můžete si svůj správce souborů nastavit tak, aby zobrazoval přípony 

souborů, což nebývá vždy v základním nastavení. 

OBRAZOVÉ SOUBORY 

Existuje několik různých formátů obrazových souborů. Přehled uvádíme v Tabulce 1.  

Tabulka 1: Běžné formáty obrazových souborů 

Název Popis Aplikace Komprese Transparentnost 

BMP Microsoft Bitmap (zastaralý) žádná ne 

GIF Graphics 

interchange 

format 

(zastaralý) žádná ano  

(plně transparentní 

nebo plně opakní) 

JPEG Joint photograph 

experts group 

Fotografie ztrátová ne 

PNG Portable network 

graphics 

Nákresy, 

počítačová 

grafika 

bezeztrátová ano  

(částečná 

transparentnost je 

možná) 

TIFF Tagged image file 

format 

Mapy a 

fotografie 

bezeztrátová ne 

FOTOGRAFIE 

JPEG je formátem první volby pro fotografie; pro tento účel byl také vytvořen. JPEG 

využívá komprese, která dokáže zmenšit velikost souboru na méně než 10 procent 

toho, co by bylo nutné pro nekomprimovaná obrazová data. Tato výhoda je však na 

úkor ztráty kvality. Komprese se prování kombinací sousedících pixelů přibližně 

stejné barvy, a když vidíte silně komprimovaný JPEG, je jasně viditelný efekt 

komprese, který vytváří vzorec, připomínající vrstevnice na mapě. 
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Váš fotoaparát zpravidla vybere vhodný stupeň komprese. Pokud však své fotografie 

dále zpracováváte, uvědomte si, že mechanismus komprese se použije vždy, když 

soubor ukládáte, tudíž neustále snižuje kvalitu souboru. Pro uložení přechodné verze 

používejte bezeztrátový formát, buďto vyberte jeden z těch, které nabízí váš editor, 

případně zvolte TIFF nebo PNG. 

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 

Přejete-li si však vytvářet ikony nebo podobnou počítačovou grafiku, nebo zachytit 

kresby, není nic horšího než JPEG formát, protože kompresní mechanismus rozmaže 

linie a rozrastruje barevné přechody. Abyste uchovali kvalitu, potřebujete obrazový 

formát s bezeztrátovou kompresí, patrně budete chtít vytvořit transparentní a 

semitransparentní pixely, abyste mohli vaši grafiku používat na různých pozadích. 

Pro tyto účely je nejčastěji používán formát PNG, který v současnosti splňuje 

všechny tyto nároky. 

Archivování 

Máte-li velké objemy dat, na která téměř nikdy nesaháte, zvažte možnost vytvoření 

archivu. Archiv, jehož nejběžnější typ představuje formát ZIP, je sbírkou souborů i 

celých adresářových struktur, se kterými můžete ve vašem počítači nakládat jako 

s jediným souborem. Pro archivaci můžete také zvolit matematický (bezeztrátový) 

kompresní mechanismus, který zmenší velikost tam, kde jsou redundantní data. 

Archivy jsou také velmi praktické pro připojování kolekcí dat k emailu. Nástroje pro 

balení a rozbalování ZIP archivů jsou volně dostupné na všech operačních 

systémech. 

Názvy souborů 

Mnoho lidí si myslí, že nemohou v názvu souboru používat zvláštní znaky, ale většina 

omezení, které si pamatujeme z dřívějška, je již minulostí. Samozřejmě existují 

některé nepovolené znaky, písmena, specifická pro určité jazyky mohou stále 

představovat problém při přechodu na jiný operační systém. Kromě těchto omezení 

máte stále z čeho vybírat.  

Zde je (neúplný) seznam znaků, které můžete bezpečně používat na všech hlavních 

operačních systémech, včetně těch, které obvykle běží na internetových serverech: 

Tabulka 2: Znaky, které můžete bez obav používat v názvech souborů 

Znak Příklad Znak Příklad 

Latinka A-z, a-z Závorky {[()]} 

Čísla 0-9 Pomlčka - 

Tečka . Znaménko plus + 

Čárka , Znaménko rovná se = 

Středník ; Ampersand (et) &  
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Dolní podtržení _ Mřížka # 

Pomocí těchto nástrojů je snadné vytvářet deskriptivní názvy souborů. Můžete 

používat toto schéma: rrrr-mm-dd.nazev.autor.pripona 

Datum vytvoření (první položka) je udává v opačném pořadí tak, aby ho metoda 

abecedního třídění vašeho správce souborů také zařadila chronologicky. Vždy 

vkládejte mezi komponenty data pomlčku nebo jiný separátor, aby se vám datum 

lépe četlo a nedalo se vyložit dvojznačně. 

Metadata souboru 

Někdy je potřeba využít také metadata, což jsou nadřazené informace o souboru, 

která nezávisejí na jeho obsahu. Správce souboru má obvykle funkci „Vlastnosti“, 

v kontextovém menu, která metadata zobrazí. Některé obecné vlastnosti jsou 

nezávislé na typu souboru, ačkoli jejich význam může záviset na operačním systému 

nebo spíše na použitých podřazených systémech: 

Tabulka 3: Co nám mohou říci metadata 

 Windows UNIX/Linux Mac OS 

Datum vytvoření 

Kdy byl soubor 

naposledy 

přesunut nebo 

přejmenován? 

(nezobrazuje se) Kdy byl soubor 

uložen do tohoto 

svazku? 

Datum poslední 
změny 

Kdy byl obsah souboru naposledy modifikován? 

Datum posledního 
přístupu 

Kdy byl soubor naposledy otevřen? 

Pole „datum vytvoření“, je-li přítomno, je problematické, protože je těžké podle něj 

určit, kdy byl soubor skutečně vytvořen: pokud v Microsoft Windows přesunete nebo 

přejmenujete soubor, je výsledek považován za nový soubor a datum vytvoření se 

resetuje na aktuální datum a čas. Mac OS zachovává původní datum vytvoření tak 

dlouho, dokud nepřesunete soubor do jiného skladovacího svazku. Většina systémů 

UNIX a Linux tento problém obchází tím, že tuto informaci vůbec nezobrazují, ačkoli 

interně je v nich obsažena.  

Bez ohledu na to můžete vždy využít datum posledního přístupu a datum poslední 

změny, z nichž vyčtete informace o tom, kdy byl soubor naposledy přečten nebo 

editován.  

Jednotlivé typy souborů také nesou mnoho dalších meta informací: 

● JPEG fotografie obsahují metadata, zaznamenaná aparátem. Můžete si je 

prohlížet na zvláštní stránce v okénku vlastností vašeho správce souborů.  

● Audio a video soubory mají své vlastní systémy „štítkování“, aby se daly přiřadit 
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k interpretům, žánrům, albům, atd.  

● Textové dokumenty všech formátů, stejně jako internetové stránky, obsahují 

informace o autorovi a titulu. Pro využití těchto funkcí (nebo abyste omylem 

neoznačili dokument vaším jménem) byste se měli naučit editovat metadata ve 

vašem textovém editoru. 
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