
Ing. Petr Žabička  
   
Přehled zaměstnání 
 
2014 – dosud Moravská zemská knihovna v Brně, náměstek ředitele 
2012 – 2014 Moravská zemská knihovna v Brně, náměstek ředitele pro oblast digitalizace, 
koordinátor projektu NDK 
2009 – 2012  Moravská zemská knihovna v Brně, náměstek ředitele MZK pro výzkum, vývoj 
a strategický rozvoj 
2000 – 2009 Moravská zemská knihovna v Brně, náměstek ředitele pro strategické plánování 
2010 – 2014 Národní knihovna ČR, projekt Národní digitální knihovna 
2000 – 2011 Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity, projekt WebArchiv 
1996 – 2000 Moravská zemská knihovna v Brně, oddělení automatizace 
1994 – 1996 Moravská zemská knihovna v Brně, civilní služba 
1994 – 1996 Stráský, Hustý a partneři, s.r.o. 
 
Vzdělání 
 
1989 – 1994 Ing. - Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební 
 
Stáže, studijní pobyty 
 
1992 (3 měsíce) Darlington College of Technology, Darlington, Velká Británie 
2001 (2 týdny) Universitätsbibliothek Bielefeld, Německo – metaprohledávač a digitální knihovna 

Severního Porýní – Vestfálska 
2009 (2 týdny) National Library of New Zealand – problematika digital preservation 
 
Výzkumná a vývojová činnost 
 
2016 – 2020 hlavní řešitel projektu NAKI II CPK - Využití sémantických technologií pro 

zpřístupnění kulturního dědictví prostřednictvím centrálního portálu knihoven 
2016 – 2020 řešitel projektu NAKI II IN - PROVE : budování INtegrovaného prostředí pro 

PRůzkum,Ochranu, Výzkum a Evidenci novodobých knihovních dokumentů 
2016 – 2020  ARCLib: komplexní řešení pro dlouhodobou archivaci digitálních (knihovních) sbírek 
2015 – 2017  řešitel projektu H2020 Authentication and Authorisation for Research and 

Collaboration 
2017 – 2019 řešitel projektu H2020 Authentication and Authorisation for Research and 

Collaboration 2 
2015 – dosud garant vývoje portálu Knihovny.cz 
2014 – 2015 člen řešitelského týmu Pilotního projektu pro low-barrier přístup k ochraně digitálního 

obsahu (LTP-pilot) 
2011 – dosud  iniciátor a garant vybudování portálu NarodniFonoteka.cz a aktivit MZK v oblasti 

ochrany, digitalizace a zpřístupnění zvukových dokumentů. 
2012 – 2015 řešitel projektu NAKI Vytvoření kooperativního systému pro budování a správu 

novodobých konzervačních knižních sbírek v České republice a vývoj potřebných 
nástrojů. 

2012 – 2015  řešitel projektu NAKI Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén 
2011 – 2015 hlavní řešitel projektu NAKI TEMAP - Technologie pro zpřístupnění mapových 

sbírek ČR: metodika a software pro ochranu a využití kartografických děl národního 
kartografického dědictví. Ocenění Knihovna roku v kategorii „Informační 
počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“ za online 
zpřístupnění Mollovy sbírky map. 



2010 – dosud podíl na přípravě a řešení Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015 a 
Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017 – 2020. 

2008 – dosud  Iniciátor vzniku serveru obalkyknih.cz, spolupráce na jeho rozvoji a provozu. 
2005 – dosud člen vědecké rady Národní knihovny ČR. 
2001 – dosud řešení nebo podíl na řešení projektů MZK v programu VISK (Veřejné informační 

služby knihoven): budování databáze národních autorit, retrospektivní konverze 
katalogů MZK, bezdrátové zpřístupnění Internetu, vývoj metadatového editoru, vývoj 
systému pro sdílení obsahů a obálek knih, digitalizace gramofonových desek, příprava 
knihoven na integraci do Centrálního portálu knihoven a další. Členství 
v hodnotitelských komisích programu VISK. 

2009 – 2014  řešitel projektu Ebook On Demand (program Culture) – zapojení do projektu od 2007 
2009 – 2011 řešitel projektu e-ContentPlus Europeana Travel 
2008 – 2011  řešitel projektu 7. Rámcového programu LIWA (Living Web Archives) 
2008 – 2011 hlavní řešitel projektu VaV „Staré mapy online“ 
2010 – 2011  hlavní řešitel projektu VaV „Digitalizace moravských knihovních sbírek“ 
2000 – 2011 spolupráce s Ústavem výpočetní  Národní knihovnou ČR na řešení projektů 

zabývajících se získáváním a dlouhodobou archivací online publikovaných 
elektronických dokumentů (WebArchiv) – garant technického řešení 

2004 – 2010 hlavní řešitel výzkumného záměru Historické fondy moravské zemské knihovny 
v Brně. 

1997 – 2004 podíl na řešení projektů VaV: zpřístupnění digitalizovaných lístkových katalogů MZK 
na Internetu, digitalizace starých tisků, portál STM. 

 
Publikační a přednášková činnost (výběr) 
 

• ŠÍR, Filip a ŽABIČKA, Petr. Virtual National Phonotheque of the Czech Republic. Poster 
přijatý na konferenci IASA, která se nbude konat v říjnu 2014 v Kapském městě. 

• ŠÍR, Filip a ŽABIČKA, Petr. Metodika pro digitalizaci a on-line zpřístupňování 
gramofonových nahrávek a dalších zvukových dokumentů pro paměťové instituce. Brno: 
Moravská zemská knihovna v Brně, 2014. 

• ROSECKÝ, Václav a ŽABIČKA, Petr. Požadavky na výměnu dat mezi knihovním a 
discovery systémem na příkladu implementace systému VuFind v Moravské zemské 
knihovně. Knihovna [online]. 2013, roč. 24, č. 1, s. 79-88 [cit. 2014-08-24]. Dostupný z 
WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna131/13179.htm>. ISSN 1801-3252. 

• RYCHTÁŘ, Jan ; ŽABIČKA, Petr. Zpřístupnění Mollovy mapové sbírky . Knihovna [online]. 
2012, roč. 23, č. 1, s. 14-23 [cit. 2014-08-24]. Dostupný z WWW: 
<http://knihovna.nkp.cz/knihovna121/12_114.htm>. ISSN 1801-3252. 

• ŽABIČKA, Petr. Metodika pro on-line zpřístupňování starých map a dalších grafických 
dokumentů pro paměťové instituce. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2011. 

• ŽABIČKA, Petr. Staré mapy online. ITlib: Informačné technológie a knižnice [online]. 2010, 
14(2). ISSN 1336-0779. 

• ŽABIČKA, Petr: Volně dostupné nástroje z produkce projektu Staré mapy online. Knihovna - 
knihovnická revue 21/2010, č. 1, 8 s. 

• PŘIDAL, Petr a ŽABIČKA, Petr. Tiles as an approach to on-line publishing of scanned old 
maps, vedute and other historical documents. E-Perimetron. 2008, roč. 3, č. 1, s. 11. ISSN 
1790-3769. 

• COUFAL,Libor a ŽABIČKA, Petr: Strategies and approaches to building thematic collections 
in WebArchiv. In: INFuture 2007. Zagreb: Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog 
fakulteta u Zagrebu, 2007, s. 99-104. ISBN 978-953-175-305-0. 

• ŽABIČKA, Petr a MATĚJKA, Lukáš.: Czech Web archive analysis. New review of 
hypermedia and multimedia, sv. 13, č. 1, s. 27-37 (2007) 

• ŽABIČKA, Petr. WebArchiv - Czech Web Archive Revisited. Vystoupení v rámci 6th 
International Web Archiving Workshop, Alicante, 21.9.2006 



• ŽABIČKA, Petr. Digital cultural heritage and cooperation of memory institutions. Colloquium 
of Library Information Employees of the V4+ Countries. 1. : 2006 : Banská Bystrica, 
Slovensko, ISBN 80-85169-84-3. 

 
Další aktivity 
 

• Vedení, resp. oponentury bakalářských a diplomových prací na Fakultě informatiky 
Masarykovy university. 

• Pravidelné přednášky na konferencích Knihovny současnosti, Archivy, knihovny a muzea v 
digitálním světě, nepravidelně na dalších konferencích u nás nebo v zahraničí. 

• Zvané přednášky na dalších tuzemských odborných konferencích, případně v rámci 
vzdělávacích kurzů nebo odborných předmětů na vysokých školách. 
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