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Úvod

Science Photo Library je rozsáhlá databáze profesionálních v¥deckých snímk·
s tématikou nap°í£ v²emi v¥dními obory, se zam¥°ením p°edev²ím na p°írodní
v¥dy. Díky blízké spolupráci s p°edními sv¥tovými v¥dci a fotografy nabízí
databáze vysoce kvalitní materiály, zahrnující i oblasti nejnov¥j²ích poznatk·
a objev· v¥dy. V¥t²ina fotogra�í podléhá ur£itým licen£ním práv·m, jedná
se tedy o placenou sluºbu.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je poskytovat vysoce aktuální vizuální obsah z oblasti
p°írodních v¥d, a to v co nejvy²²í moºné kvalit¥. Dal²ím cílem je pak umoº-
nit i pon¥kud ²ir²í ve°ejnosti nahlédnout do sv¥ta pokro£ilé v¥dy a výzkumu
a zobrazit vliv v²ech aspekt· moderní v¥dy na kaºdodení ºivot. v neposlední
°ad¥ se celý projekt snaºí prezentovat v¥decké snímky i jako um¥ní, £ímº be-
zesporu n¥které fotogra�e jsou, a dále klade d·raz na ²irokou ²kálu p°írodních
forem, jeº ve své podob¥ p°ekonávají um¥ní jako takové.

Historie

Spole£nost Science Photo Library zaloºil fotograf Michael Marten v Londýn¥
jiº v roce 1981. Na po£átku byla kniha s názvemWorlds Within Worlds, která
ve fotogra�ích zachycovala pokrok v¥dy od roku 1950. v té dob¥ neexisto-
vala jiná moºnost, neº kontaktovat p°ímo v¥dce a odborníky po celém sv¥t¥,
za ú£elem získání t¥chto fotogra�í. Kniha Worlds Within Worlds ukázala
sv¥tu, ºe v¥decké snímky mohou být i neoby£ejn¥ krásné, barevné a vzru²u-
jící. Vydání knihy následn¥ strhlo vlnu poºadavk· na tyto fotogra�e, a tak
vznikl nápad na zaloºení databáze Science Photo Library. Díky p°ede²lým
kontakt·m se databáze rychle rozrostla a nadále ctí stejnou �lozo�i, jako
na jejím po£átku.

Sou£asný stav

V sou£asné dob¥ databáze obsahuje p°ibliºn¥ 600 000 fotogra�í, z nichº na-
prostá v¥t²ina je v HD a vy²²í kvalit¥. Kaºdý týden pak do databáze p°ibývají
stovky nových poloºek. v roce 2009 za£ala �rma shromaº¤ovat mimo foto-
gra�í také videosekvence, kterých je nyní p°íbliºn¥ 40 000 a jsou dostupné
op¥t v nejvy²²í moºné kvalit¥.

1



Fotogra�e a videa je moºné v rámci celé databázi neomezen¥ procházet
a v²echny poloºky zobrazit £i stáhnout. Neoprávn¥nému pouºití je zabrán¥no
vodoznakem a zárove¬ mají snímky pouze niº²í SD kvalitu. Kaºdý snímek
obsahuje vºdy informace o autorovi, licenci. Dále pak seznam klí£ových slov
a £asto i obsáhlej²í popisek s vysv¥tlením, co se na obrázku nachází a p°í-
padným zasazením do dal²ího kontextu.

Na webu je obsah roz£len¥n podle typu obsahu na obrázky a video a v kaºdé
sekci m·ºeme potom nalézt kategorie jako Zví°ata, �ivotní prost°edí, Kv¥-
tiny, Vesmír, Historie, Medicína, Technologie. Snímky lze poté t°ídit podle
nejpopulárn¥j²ích £i nejnov¥ji p°idaných.

Velice zajímavou funkcí je t°íd¥ní do tématických kolekcí zam¥°ených
na r·znorodé zajímavosti a události ve v¥d¥. Prohlédnout si tak m·ºeme
nap°íklad fotogra�e kv¥tin pod UV sv¥tlem tak, jak je vnímá hmyz (výsle-
dek je opravdu p°ekvapivý), sn¥hové vlo£ky pod mikroskopem, nebo kolekci
léka°ských nástroj· a pom·cek z minulého a p°edminulého století. Dal²ím
zp·sobem t°íd¥ní jsou kolekce jednotlivých sv¥tových organizací a institucí.
k dispozici jsou nap°íklad snímky z CERNu � Sv¥tové organizace pro nukle-
ární v¥du, NYPL � Newyorské ve°ejné knihovny a dal²í.

Sluºby

Srdcem celého webu je moºnost roz²í°eného vyhedávání v celé databázi po-
mocí klí£ových slov. Výsledky lze �ltrovat jak podle kategorií tak i podle
formátu, licence a dal²ích vlastností. k dispozici je také funkce fuzzy search.

Pokud by funkce vyhledávání nebyla dostate£ná, je moºné zdarma na webu
poºádat �rmu o prohledání databáze na poºadované téma a konzultaci vý-
sledk·. Sta£í vyplnit krátký formulá° s údaji o projektu a jeho zám¥ru.

Na média obsaºená v databázi se zpravidla vztahuje jedna ze dvou licencí
Rights Managed, nebo Royalty Free. První uvedená pevn¥ de�nuje, kde m·ºe
být zakoupený snímek pouºítý. M·ºe zaru£ovat exkluzivitu a bývá £asov¥
omezená. Druhá licence je více benevolentní, není £asov¥ omezená, av²ak
omezuje po£et výtisk·.

Výsledná cena za pouºití jedné fotogra�e závisí krom¥ uvedené licence
také na mnoha dal²ích faktorech, p°edev²ím jde o formát a kvalitu snímku,
zp·sob pouºití ale i samotnou kulturní a v¥deckou hodnotu fotogra�e.

Firma dále nabízí speciální sluºby pro ²koly, univerzity a jiné vzd¥lávací
instituce. Za p°ijateln¥ nízký poplatek (na webu je uvedeno od ¿25 ro£n¥)
umoº¬uje t¥mto institucím vyuºívat kolekce fotogra�í pro vzd¥lávací ú£ely,
tedy i v prezentacích a jiných materiálech.

Jak bylo uvedeno vý²e, cílem projektu je mimo jiné také prezentovat v¥-
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decké fotogra�e jako ur£itý druh um¥ní a poukázat na krásu p°irody a p°írod-
ních v¥d. Proto vznikl také p°idruºený web http://sciencephotogallery.

com, který prodává n¥které fotogra�e vyti²t¥né v rozli£ných formátech.
Sluºby této databáze vyuºívají i ty nejvýznamn¥j²í sv¥tové spole£nosti

a organizace. v sezamu klient· se nachází nap°íklad BBC, Oxford University
Press, Microsoft, WWF a stovky dal²ích.

Zhodnocení projektu

Science Photo Library je opravdu unikátní sbírkou t¥ch nejlep²ích fotogra�í,
p°ispívající k prohloubení lidského v¥d¥ní a jeho zp°ístupn¥ní ²ir²í ve°ejnosti.
Jako celek pak poukazuje na v²udyp°ítomné spojení v¥dy, um¥ní a p°írody.

P°i procházení této knihovny jsem p°i²el do styku jak s notoricky zná-
mými snímky z historie, tak i abstraktními výjevy moderní v¥dy. V²e uvedené
m¥ dokázalo zam¥stnat na zna£n¥ dlouhou dobu, coº dokazuje, jak úºasné
n¥které fotogra�e mohou být.

O jistých kvalitách této knihovny není pochyb, já bych v²ak rád cht¥l po-
ukázat na její vyuºití pro vzd¥lávací ú£ely. Díky nabízenému programu pro
vzd¥lávací instituce mi p°ijde pom¥rn¥ snadné získat fotogra�e jako kvalitní
vizuální materiály do ²kol a univerzit. z vlastní zku²enosti vím, ºe n¥které
kapitoly, nap°íklad uº na st°ední ²kole, musely být podloºeny na²í zna£nou
p°edstavivostí, která byla ne vºdy docela p°esná. Jednalo se zejména o ²pat-
nou p°edstavu o objektech v prostoru £i jejich rozm¥rech, p°ípadn¥ chyb¥la
p°edstava úpln¥. s touto knihovnou je moºné jako pedagog zkvalitnit výuku
nap°í£ v²emi vzd¥lávacími stupni a p°edev²ím ukázat sv¥t takový, jaký je.

Vyuºití celé databáze je v²ak pom¥rn¥ ²iroké, od £lánk· v médiích a zpra-
vodajství p°es reklamní a propaga£ní ú£ely, aº po ty hodnotn¥j²í, jako je um¥ní,
výzkum a vzd¥lání. P°ínos tohoto projektu je proto celosv¥tový a velice vý-
znamný.
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