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Malostranské náměstı́ 25
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Úvod

Myšlenka zorganizovat seminář na téma digitálních zdrojů a služeb v oblasti společenských věd se
vynořila v průběhu hodnotící procedury návrhů projektů, které byly předloženy v rámci programu
velkých výzkumných infrastruktur Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
Na  jedné  straně  se  digitální  zdroje  staly  neopominutelným  východiskem  pro  výzkum  ve
společenských vědách,  na  druhé  straně  však  přetrvával  silný pocit,  že  počet  uživatelů  velkých
infrastruktur  neodpovídá  jejich  významu,  nebo  přinejmenším že  zbývá  ještě  velký  prostor  pro
uplatnění  těchto  zdrojů.  Navíc  pak  je  zřejmé,  že  úspěšné  vybudování  velkých  výzkumných
infrastruktur  a  jejich  využití  předpokládá  širokou  mezioborovou  spolupráci,  a  to  nejen  s
počítačovými experty, ale také mezi odborníky různých společenskovědních disciplin.

Tyto úvahy se odrážejí i ve složení programu našeho semináře. Pozvali jsme zahraniční odborníky,
kteří mají v budování velkých výzkumných infrastruktur velké zkušenosti i z hlediska mezinárodní
spolupráce. Pozvané přednášky jsou doplněny představením dvou českých infrastruktur, které mají
těsné formální i neformální vztahy s existujícími infrastrukturami evropskými. Důležité jsou i dva
panely, jeden zaměřený na to, co velké výzkumné infrastruktury nabízejí uživatelům, a druhý pak
na to, co uživatelé od těchto infrastruktur očekávají. Chceme tak dát prostor pro uživatele dat a
služeb, aby tvůrce infrastruktur informovali o svých potřebách.

Při  vytváření  program  semináře  jsme  byli  vedeni  snahou  poskytnout  co  nejvíce  informací  o
současném  stavu  digitálních  zdrojů  a  poskytovaných  službách  a  také  dát  prostor  pro  výměnu
zkušeností.  Otevřeli  jsme  proto  výzvu  k  podání  posterových  prezentací,  kterou  mohli  využít
všichni, kteří v této oblasti pracují. Odezva na tuto výzvu byla velmi potěšitelná a také tematicky
rozrůzněná; prezentované  postery  zahrnují  informace  z oblasti  jazykových  dat,  údajů
bibliografických, versologie, historických databází, archeologie, sociologie i databází právních.

Aby všechny tyto informace byly dostupné širší odborné a uživatelské veřejnosti, rozhodli jsme se
publikovat příspěvky také v podobě sborníku. Věříme, že tato publikace přispěje k mnohem širšímu
a účinnějšímu využití zdrojů, které dosavadní výzkumné infrastruktury v oblasti společenských věd
poskytují,  dá  inspiraci  pro  jejich  zdokonalení  i  pro  budování  infrastruktur  nových  a  pomůže
odstranit případné interdisciplinární či technické bariéry pro jejich všestrannější uplatnění.

Eva Hajičová

Za organizační výbor semináře



Introduction

The idea of organizing a workshop on digital resources and services in social sciences and
humanities has emerged during the evaluation procedure of project proposals submitted under
the programme of Research Infrastructures funded by the Ministry of Education, Youth and
Sports  of  the  Czech  Republic.  On  the  one  hand,  digital  resources  have  become  an
indispensable  starting  point  for  research  as  well  as  for  applications  in  many domains  of
humanities and social sciences, and, at the same time, there has been a strong feeling that the
number of users does not correspond to the importance of these resources, or at least, that
there  is still a considerable range of prospective users whom the builders of these resources
have not  yet  reached.  Last  but  not  least,  a  successful  build-up and use of  large  research
infrastructures  involves  broad  cross-domain  collaboration,  not  only  with  specialists  in
computer science, but also across disciplines within the social sciences and humanities.

The composition and schedule of the 1st Workshop on Digital Humanities reflects the above
considerations. We have invited specialists from abroad who have a substantial experience in
large infrastructure build-up as well as in cross-border international cooperation. The invited
talks will be complemented by a presentation of two infrastructures that have been developed
in the Czech Republic and have close formal as well as informal links to existing European
infrastructures.  An  equal  importance  is  put  on  the  two  panels,  one  oriented  towards  the
prospective users, informing them what the infrastructures can offer them, and the other is
oriented towards the infrastructure builders offering, as we hope, the view of users on the data
and services they expect from the research infrastructures to be offered to fulfill their needs.

Having in mind the importance of spreading the information on the existing state-of-the-art as
well the need of sharing experience, we also issued a call for posters offering an opportunity
to present researchers and the existing infrastructures alike a chance to present their work in
the domain of humanities and social sciences. The response was amazingly successful; the
coverage of special domains these research infrastructures belong to is rather broad, ranging
from  language  resources  through  bibliographical  data,  versology,  historical  databases,
archeology and sociology to legal databases. 

In order to collect the information presented at the poster session and to make it available to
the broader community of researchers and users, we have decided to put together this volume.
We hope that its publication will contribute to a much broader and more effective use of the
existing research infrastructures in the field of humanities and social sciences, provide stimuli
for an improvement of the existing infrastructures as well as for starting new ones and will
help to remove possible interdisciplinary or technical barriers for their widespread use.

Eva Hajičová

on behalf of the organizing committee



Abstrakty pozvaných zahraničních přednášek

Steven Krauwer: What is easy and what is difficult in a Digital Humanities infrastructure

I will first sketch what we have to offer along the whole language data lifecycle (the "easy" bit), and
then the take-up issues (the difficult bit), such as preaching to the converted, fragmentation of the
target audience in many different disciplines, eliciting requirements, the technology gap between
providers and users, fighting conservatism, crossing language barriers, and many more. For each of
them I could then briefly indicate how we want to address them - and ask the audience whether we
got it right or whether they have better ideas.

Carlotta Greci: Administrative Data Service

The Administrative Data Service is part of the Administrative Data Research Network (ADRN), a
UK-wide partnership between universities, government departments and agencies, national statistics
authorities, the third sector, funders and researchers. The ADRN provides a bespoke service for
researchers so they can carry out social and economic research using administrative data, which has
the potential to benefit society. The Administrative Data Service coordinates the Network, and is the
first  point  of contact for researchers who want  access to administrative data.  It  is  based at  the
University of Essex, with partners at the Universities of Manchester, Oxford, the West of England,
and Edinburgh.

Laurent Romary: Standards in DARIAH – a strategy for the humanities

After a general presentation of the current state of the DARIAH infrastructure, I will focus on the
activities to be carried out in the years to come on standards and good practices. Outlining the
central role of standards for a digital infrastructure, I will show several activities that need to be
carried  out  to  offer  an  solid  but  yet  accessible  environment  for  the  creation,  maintenance  and
dissemination of standards in the wide variety of humanities communities.

Veerle Vanden Daelen: Introducing the European Holocaust Research Infrastructure

The  European  Holocaust  Research  Infrastructure  (EHRI)  project  seeks  to  transform  archival
research on the Holocaust. The vision of EHRI is to integrate the data, services and expertise of
existing  Holocaust  infrastructures  on  an  unprecedented  scale.  It  will  allow  researchers  from
across the globe transnational and virtual access to the integrated infrastructure, and provide them
with  innovative  digital  tools  and  methods  to  (collaboratively)  explore  and  analyse  Holocaust
sources. EHRI will thereby become an indispensable tool for the study of the Holocaust from a
pan-European perspective. The EHRI project started in October 2010 as a FP7 program from the
European Commission. Its second funding period, under Horizon2020, started in May 2015.
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Abstrakt 

Projekt výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIN (“Vybudování a provoz českého uzlu 

panevropské infrastruktury pro výzkum”) je koncipován jako český „uzel“ mezinárodní sítě 

Clarin (Common Language Resources and Technology Infrastructure), která je zřízena ve 

formě ERIC (Evropské konsorcium pro výzkumnou infrastrukturu) se sídlem v Utrechtu v 

Holandsku. Cílem Clarin ERIC je otevřený přístup k jazykovým datům a technologiím 

zejména pro humanitní a společenské obory. LINDAT/CLARIN je rovněž kompatibilní s 

technologickou sítí META-SHARE (http://www.meta-net.eu), která je zaměřená na jazykové 

technologie a aplikace, čímž tyto dvě oblasti propojuje. LINDAT/CLARIN shromažďuje, 

zpracovává, anotuje (manuálně a automaticky) a uchovává jazyková data v českém 

jazykovém prostředí a poskytuje softwarové nástroje pro vyhledávání, analýzu a syntézu 

přirozeného jazyka. Použitá technologie a její kvalita a rozšiřitelnost je přímo aplikovatelná 

jak v humanitních a společenských vědách a výzkumu (jazykověda a interdisciplinární 

výzkum s jazykovou složkou, jako například formální a počítačová lingvistika, 

translatologie, lexikografie, sociolingvistika, psychologie, sociologie, historie, literární vědy, 

neurolingvistika, kognitivní vědy, umělá inteligence a strojové učení), tak ve výzkumu a 

vývoji jazykových technologií založených na statistických metodách (zpracování 

přirozeného jazyka, rozpoznávání a syntéza řeči a kombinovaná analýza obrazu, textu a 

multimédií obecně, vč. text and data mining“, strojového překladu a extrakce informace). 

1.  Úvod 

LINDAT/CLARIN jako jeden z uzlů celoevropské sítě Clarin umožňuje výzkumníkům 

v oblasti humanitních a společenských věd a informatiky, a to zejména těm zejména z České 

republiky, používat moderní technologie a současné (state-of-the-art) výsledky v oblasti 

analýzy a syntézy přirozeného jazyka v psané i mluvené formě. Jakkoli je hlavní části tohoto 

uzlu repozitář pro jazyková data, cílem je poskytovat zejména služby a softwarové nástroje 

vybudované na základě těchto dat uživatelům v širokém spektru vědních disciplín. Zároveň 

takové nástroje a nezbytná data LINDAT/CLARIN vytváří i pro výzkum a vývoj v oblasti 

jazykových technologií a jejich aplikace (strojový překlad, textová analytika, rozpoznávání a 

syntéza řeči, sémantická analýza, běžné i sémantické vyhledávání v textu a audionahrávkách, 

automatická korekce textových chyb apod.). Ačkoli to není pro výzkumnou infrastrukturu v 

oblasti společenských a humanitních věd typické, má LINDAT/CLARIN návaznost i na 
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technologickou komerční sféru, a to zprostředkovaně cestou navazujícího výzkumu a vývoje 

ve výzkumných organizacích čerpajících z její datové základny a využívajících jejích 

základních služeb. 

LINDAT/CLARIN je v provozu od roku 2014 a je certifikován v dosud nejvyšší třídě 

(Clarin Centrum Typu B). LINDAT/CLARIN je společně tvořen čtyřmi výzkumnými 

organizacemi: sídlem a koordinátorem je Univerzita Karlova v Praze, která na budování 

výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIN spolupracuje s Masarykovou univerzitou v Brně, 

Západočeskou univerzitou Plzeň a Ústavem pro jazyk český AV ČR, v.v.i.  

2. Základní cíle výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIN 

Výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIN, podobně jako jiné výzkumné 

infrastruktury, má sloužit především navazujícímu výzkumu v dané oblasti. Musí proto plnit 

řadu navazujících a provázaných požadavků, od technických až po právní a organizační. Musí 

tedy 

- být plně zapojena do mezinárodní spolupráce, zejména pokračujícím začleněním do sítě 

CLARIN ERIC, včetně implementace současných požadovaných standardů pro 

ukládání, dokumentaci a zpřístupnění jazykových dat; 

- koncentrovat jazyková data a metadata a jejich standardizací, citovatelností (pomocí 

přidělovaných persistentních identifikátorů) podle principů Force11 přijatých CLARIN 

ERIC, RDA, OpenAire a dalšími organizacemi, a zejména úplnou otevřeností metadat a 

naprosté většiny dat v repozitáři LINDAT/CLARIN umožnit co nejširší využití těchto 

dat ve výzkumné komunitě; 

- zajistit jednotný přístup přes osobní účty výzkumníků na jejich mateřských institucích 

podle normy Shibboleth (SAML-2), a to začleněním do federace identit a poskytovatelů 

výzkumných služeb v Evropě (a ve světě); 

- vytvořit systém ukládání výzkumných dat otevřený všem akademickým uživatelům, za 

podmínky dodržení výše uvedených standardů; 

- vytvořit a zpřístupnit služby a webové aplikace pro zpracování a využívání jazykových 

dat, a to i vlastních dat uživatelů-výzkumníků, provázané se systémem autentizace pro 

distribuované zpracování dat v rámci sítě Clarin; 

- zajistit plně otevřený a právně ošetřený přístup k datům, vyhledávání pomocí metadat i 

obsahu vlastních jazykových dat při respektování licenčních podmínek tam, kde je to 

nezbytné (např. pro licencovaný archív USC Shoa Foundation), např. z důvodů ochrany 

osobních údajů; 

- podporovat široké možnosti vzdělávání studentů na všech stupních škol jak při tvorbě, 

tak i využívání jazykových dat a metadat a softwarových nástrojů pro jejich zpracování 

díky propojení čtyř vedoucích akademických pracovišť v oboru; 

- poskytovat i vhodně zvolené služby široké veřejnosti, zejména zapojením Ústavu pro 

jazyk český jako garanta správy českého jazyka a jeho uchovávání v 21. století, a 

zapojením Centra vizuální historie Malach s jeho cennými archivy orální historie. 

3. Repozitář LINDAT/CLARIN 

V repozitáři LINDAT/CLARIN je v současné době 132 jazykových korpusů různých 

typů – od běžných textů (zejména českých, ale také anglických, slovenských a v dalších 
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jazycích) a nahrávek mluvené řeči až po lingvisticky komplexně anotované soubory korpusů, 

tzv. treebanků. V repozitáři je nyní k dispozici přes 50 treebanků, z toho je řada analyzována 

pomocí tzv. univerzálních závislostí, moderního způsobu analýzy větné skladby (syntaxe), 

jejíž principy jsou pro tyto jazyky společné. Největší a nejkomplexněji jsou zpracované české 

korpusy, ať už jednojazyčné nebo paralelní a stejně tak i mluvené. Pro srovnávací studie a 

technologické aplikace, například pro výzkum strojového překladu, jsou bohatou touto 

anotací opatřeny i korpusy (treebanky) anglické. 

4. Technologiké nástroje a služby pro uživatele 

Jistou zvláštností repozitáře LINDAT/CLARIN oproti obdobným výzkumným 

infrastrukturám je uchovávání otevřených softwarových nástrojů, které si technicky 

orientovaní uživatelé mohou volně stáhnout a použít pro vlastní výzkum. Řada těchto nástrojů 

je pak k dispozici i ve formě webových služeb a speciálního uživatelského rozhraní k nim, 

které umožňuje i technicky neškoleným uživatelům použít tyto nástroje na vlastní texty – 

takto je například k dispozici morfologický analyzátor a generátor, morfologická 

disambiguace a lematizace (systém MorphoDiTa). Jiný nástroj, Treex, umožňuje ještě hlubší 

analýzu, neboť jsou k dispozici předpřipravené moduly pro syntaktickou analýzu a další typy 

analýzy vložených textů. Experimentálně je k dispozici i automatický překlad mezi 

angličtinou a češtinou a mezi několika dalšími páry jazyků. Pochopitelně je k dispozici i 

obecný prohledávací nástroj pro vyhledávání (v běžných nebo lingvisticky analyzovaných 

textech) typu KWIC (KeyWord In Context), zvaný KonText, na jehož vývoji 

LINDAT/CLARIN spolupracuje s Ústavem českého národního korpusu. Takových nástrojů je 

v současné době k dispozici 14, z nichž je řada víceúčelových (např. již zmíněný Treex). 

Většina je k dispozici pro češtinu, ale některé implementují stejný typ analýzy i pro angličtinu 

nebo další jazyky. Více o nástrojích a jejich implementaci v LINDAT/CLARIN je popsáno v 

příspěvku “Services of LINDAT/CLARIN Centre” v tomto sborníku.  

5. Mezinárodní spolupráce 

Jedním z hlavních důvodů vytvoření výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIN bylo 

zapojení do mezinárodní spolupráce. Zatímco spolupráce v rámci Clarin ERIC je samozřejmá, 

dlouhodobým cílem je podporovat mezinárodně konkurenceschopný výzkum v České 

republice v daných oblastech (tj. výzkum využívající jazyková data a související nástroje). 

Díky existenci jazykových zdrojů se již podařilo realizovat řadu projektů mezinárodní 

spolupráce jak v rámci EU, tak i s partnery z USA.  

Spolupráce s mezinárodními výzkumnými organizacemi je velmi rozsáhlá, a to 

především prostřednictvím výzkumných pracovišť partnerů LINDAT/CLARIN. Zejména se 

jedná o projekty rámcových programů EU (nyní Horizon 2020). LINDAT/CLARIN se přímo 

podílí na projektech Parthenos a Clarin Plus (oba z programů Horizon 2020), nepřímo na 

EUDAT2020 a dále poskytoval a poskytuje data a nástroje pro projekty META-NET, 

Euromatrix, EuromatrixPlus, MosesCore, Khresmoi, CLARA, EUDAT, QTLeap, 

PARSEME, TextLink (vše 7. Rámcový program), CRACKER, QT21, HimL a KConnect 

(H2020).  

LINDAT/CLARIN je od roku 2014 hlavním repozitářem pro projekt Universal 

Dependencies, sadu otevřených a volně dostupných, syntakticky a tvaroslovně jednotně 

manuálně analyzovaných korpusů, které vyvíjí velké konsorcium univerzit i firem s 

celosvětovou působností vedené Uppsala University ze Švédska a Google (Londýn)  a 
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zahrnující kromě Univerzity Karlovy v Praze také Stanford University v USA, Univ. of 

Helsinki, Bar Ilan Univ. (Tel Aviv) a řadu dalších předních výzkumných pracovišť oboru.  

Počet spolupracujících zahraničních akademických organizací ve výše uvedených 

aktivitách a projektech je více než 60, komerčních firem nebo veřejných institucí jako 

integrátorů nebo uživatelů je v nich zapojeno téměř 20. 

6. Dosavadní využití 

Díky tomu, že naprostá většina licencí spravovaných dat umožňuje volný přístup k 

datům (nejvíce licencí je typu Creative Commons ve variantě umožňující i volné komerční 

použití, další nejčastější licencí je volné použití pro nekomerční účely), je obtížné sledovat 

konkrétní využití dat jednotlivými uživateli. Statistiky však ukazují, že průměrný počet 

“návštěv” na stránkách jednotlivých korpusů je i po odečtení přístupů vyhledávačů a 

webových “robotů” kolem 30 tisíc měsíčně, počet stažení dat pak kolísá mezi 1000 a 3000 za 

měsíc (může však jít o téhož výzkumníka nebo výzkumný tým, jen z jiného počítače).  

Populární je rovněž český valenční slovník PDT-Vallex, navázaný na Pražský závislostní 

korpus (PDT), který měl v roce 2015 již 48,000 „kliknutí“. 

Registrovaných uživatelů pro speciální služby je cca 1500 (je třeba opět zdůraznit, že 

pro naprostou většinu dat a webových služeb není nutná žádná registrace a přístup je možný 

buď volně, nebo po přihlášení pomocí vlastního “domácího” autentikačního serveru, jako je 

např. na UK v Praze systém CAS).   

7. Výhled do budoucna 

LINDAT/CLARIN bude i nadále plnit úlohu českého uzlu pro jazyková data a nástroje, 

bude zapojen do Clarin ERIC a udržovat a rozvíjet repozitář a služby podle nejnovějších 

standardů, rozvíjet napojení na služby ostatních center v Evropě, a nadále připravovat nová 

lingvisticky anotovaná data pro nové výzkumné metody v základním i aplikovaném výzkumu 

ve všech relevantních oborech.  

Kromě vlastní technické práce bude LINDAT/CLARIN pořádat semináře a školení pro 

potenciální i již aktivní uživatele, a to zejména pro pokročilé možnosti použití softwarových 

nástrojů. 

LINDAT/CLARIN bude dále rozvíjet služby pro širší veřejnost, jako je Internetová 

jazyková příručka v Ústavu pro jazyk český a bude i nadále pracovat na podpoře zpřístupnění 

archivů orální historie v Centru vizuální historie Malach. 

V oblasti mezinárodní spolupráce bude LINDAT/CLARIN aktivně nabízet data a služby 

zejména pro české výzkumné organizace, které se chtějí zapojit do projektů EU, jako je 

Horizon 2020, a návazně i do projektů komerční spolupráce. 

 

 

 

LINDAT/CLARIN a zapojení České republiky do Clarin ERIC podporuje Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy v rámci projektu LINDAT/CLARIN (reg. č. projektu LM2010013). Tento text 

vznikl s podporou téhož projektu. 
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Abstrakt 

Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) je národní centrum datových služeb pro so-

ciálněvědní výzkum, které shromažďuje, zpracovává a uchovává soubory dat z českých a 

mezinárodních výzkumných projektů. Tyto datové soubory zpřístupňuje veřejnosti pro účely 

výzkumu a výuky. ČSDA je součástí sítí pro mezinárodní výměnu dat, podílí se na organi-

zaci české účasti v mezinárodních komparativních šetřeních a podporuje využívání 

sekundární analýzy dat v sociálněvědním výzkumu. ČSDA je též českým uzlem v pan-

evropské výzkumné infrastruktuře CESSDA (Consortium of European Social Science Data 

Archives) a poskytovatelem služeb CESSDA. Hlavním úkolem konsorcia CESSDA je pod-

pora bezbariérového přístupu k sociálněvědním datům napříč jednotlivými datovými úložišti, 

státy, jazyky a vědeckými obory. CESSDA podporuje standardizaci dat a metadat, sdílení dat 

a výměnu vědeckých poznatků napříč Evropou. 

 

 

1. Zaměření výzkumné infrastruktury 

Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) je národní centrum datových služeb pro sociálněvědní 

výzkum, které shromažďuje, zpracovává a uchovává soubory dat z českých a mezinárodních 

výzkumných projektů a zpřístupňuje je pro účely jejich dalšího analytického využití ve vědeckém 

výzkumu a při výuce na vysokých školách. ČSDA je českým národním uzlem pan-Evropské 

výzkumné infrastruktury CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives) a 

poskytovatelem jejích služeb v ČR. 

Hlavní cíle archivu jsou následující: 

 Akvizice, archivace a veřejné zpřístupnění datových souborů z českých sociálněvědních 

výzkumů a mezinárodních výzkumů s českou účastí. 

 Poskytování technické a organizační podpory pro rozsáhlá výzkumná šetření v ČR, např. 

České panelové šetření domácností nebo česká šetření Mezinárodního programu sociálního 

výzkumu ISSP. 

 Podpora využívání sekundární analýzy dat ve výzkumu, která zahrnuje (1) poskytování od-

borných kurzů a zapojení do výukových programů v oblasti metodologie a analýzy so-

ciálněvědních dat; (2) mapování a analýzu dostupných datových zdrojů, poskytování in-

formačních služeb a podpory pro využívání datových zdrojů; (3) propojování českých a 

mezinárodních datových zdrojů a výzkum v oblasti standardizace a harmonizace dat; (4) 

výzkum v oblasti kvality dat a metod sociálněvědní analýzy. 

 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution 4.0 International Licence. Zápatí a čísla stránek připojili or-

ganizátoři. Licenční podmínky zde: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 
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Archiv není jen úložiště a zdroj dat, ale data odborně zpracovává, propojuje s relevantními 

výzkumnými informacemi a dává je do kontextu s dalšími daty a materiály. Je také zdrojem 

výzkumných nástrojů a postupů ověřených v předchozích výzkumech a vytváří tak východiska pro 

realizaci nových výzkumných šetření. 

2. Organizační zázemí 

ČSDA je samostatné oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. (SOÚ). Archiv byl založen v roce 

1998 pod názvem Sociologický datový archiv. Do roku 2010 byl financován z Výzkumného záměru 

SOÚ a z různých výzkumných projektů (GAČR, MŠMT, EU-FP7). Financování výzkumné infra-

struktury v tomto rámci bylo problematické, nezaručovalo kontinuitu a stabilitu, obsach projektů mu-

sel být často přizpůsoben zadání podpůrných programů, které nebyly zaměřeny na výzkumnou infra-

strukturu, objem podpory neumožňoval současný rozsah a kvalitu poskytovaných služeb.  

V roce 2010 byl na Cestovní mapu velkých výzkumných infrastruktur ČR zařazen projekt vytvoření 

českého uzlu mezinárodní výzkumné infrastruktury CESSDA, který získal podporu MŠMT. Členem 

mezinárodní sítě datových organizací CESSDA je archiv již od roku 2001. Projektu připraveným tímto 

sdružením byl v letech 2006 a 2008 zařazen na tzv. ESFRI Roadmap, která představuje strategii 

Evropské komise pro budování evropských výzkumných infrastruktur prvořadého významu, a v tomto 

rámci  v roce 2013 vznikla pan-Evropská distribuovaná výzkumná infrastruktura CESSDA. Česká 

republika patří k jejím zakládajícím členům a ČSDA je „servisní organizací CESSDA“ u nás. 

3. Služby, činnosti a technologie 

ČSDA vytváří a udržuje knihovnu digitálních dat, která v současnosti obsahuje data z více než 700 

sociálněvědních výzkumů. Větší část tvoří primární data z šetření určená pro statistickou analýzu. 

Dále jsou zde digitalizované tabulky agregovaných dat z historických výzkumů, přepisy rozhovorů z 

kvalitativních výzkumů a další druhy digitálních objektů vzniklé při výzkumech. Ke všem datovým 

souborům je vytvořena podrobná dokumentace ve standardizovaném formátu. ČSDA data aktivně 

vyhledává a získává. V ČR dosud nejsou zavedeny principy otevřeného přístupu k datům z veřejných 

zdrojů. Archivace je tak založena pouze na dobrovolné spolupráci výzkumníků a ČSDA proto musí 

investovat velké úsilí do získávání dat a následně do jejich zpracování pro účely dalšího používání. 

Data a dokumentace jsou přístupné on-line v režimu otevřeného přístupu za rovných podmínek pro 

všechny uživatele pro účely nekomerčního výzkumu a výuky. Internetový katalog v systému Nesstar 

dovoluje procházet databáze, stahovat data a dokumentaci v různých formátech, upravovat data, pro-

vádět analýzy a vizualizace dat on-line. Uživatelům internetových služeb může být jedno, kde jsou 

data fyzicky uložena. ČSDA proto napojuje na své služby další relevantní datové knihovny, poskytuje 

strukturovaný webový rozcestník na různé datové služby a publikuje souhrnné přehledy dostupných 

dat. ČSDA též zprostředkovává vědecké obci informace o mikrodatech Českého statistického úřadu 

dostupných pro účely vědeckého výzkumu. 

Systém zabezpečení, archivace dat a uspořádání archivu vychází z modelu Otevřeného archivačního a 

informačního systému OAIS a dalších relevantních standardů digitálních archivů. Jedná se o kon-

tinuální proces nastavený s ohledem na změny digitálních formátů, technologií a výzkumných metod 

směřující k dalšímu používání dat ve výzkumu. Systém Nesstar je softwarovové řešení pro vytváření, 

organizaci a publikaci on-line datového katalogu, distribuci dat a metadat a poskytování on-line 

nástrojů pro analýzu a vizualizaci dat. Pro archivaci těch dat a metadat, která nejsou ve formátu da-

tových matic je používán systém pro digitální datové knihovny DSpace. ČSDA má plně zaveden 

mezinárodní standard dokumentace dat DDI a je kompatibilní s mezinárodními systémy výměny dat. 

Pro klasifikaci dat je zaveden vícejazyčný tezaurus ELSST, který umožňuje vyhledávání a používání 

dat v různých jazykových prostředích. ČSDA vyvinul a spravuje českou verzi tezauru. Datové soubory 

jsou registrovány v systému identifikací digitálních objektů DOI a jsou trvale dohledatelné. ČSDA 

používá systém a standardy umožňující sběr metadat a propojení datového katalogu na mezinárodní 

katalog CESSDA. 
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ČSDA dále poskytuje technickou a organizační podporu pro zajištění kontinuálního zapojení České 

republiky do Mezinárodního programu sociálního výzkumu ISSP a technickou podporu pro nový pro-

jekt České panelové šetření domácností. V minulosti poskytoval služby dalším výzkumným pro-

gramům jako jsou např. Evropský sociální výzkum ESS, Evropská studie hodnot EVS, panelová kom-

ponenta Programu pro hodnocení žáků PISA nebo Mezinárodní šetření sociální spravedlnosti ISJP. 

Součástí datových služeb je poskytování informací a aktivity na podporu sekundární analýzy dat. 

Jedná se o poskytování on-line informací, manuálů a výukových materiálů, účast ve výukových pro-

gramech VŠ, organizaci kurzů, informačních dnů, seminářů a workshopů, účast na konferencích, 

prezentace výsledků při různých příležitostech a publikace přehledových studií a metodologických 

analýz. Tématicky jsou zaměřeny na problematiku dostupnosti dat a práci se zdroji dat, management a 

sdílení dat, problematika kvality dat, metodologii sociálněvědních šetření a využití výzkumné infra-

struktury při organizaci výzkumů. 

Tomu odpovídají výzkumné aktivity, které jsou realizovány za účelem podpory rozvoje infrastruktury, 

které zahrnují zejména monitorování a analýzu datových zdrojů, publikace přehledových analýz, 

výzkum metod sociálněvědních šetření, kvality dat a standardů výzkumu, výzkum instrumentů měření, 

sociálních indikátorů, standardizace a harmonizace indikátorů pro účely mezinárodní srovnatelnosti 

dat a vývoj nástrojů pro výzkumnou infrastrukturu. Řada těchto aktivit je realizována jako součást 

mezinárodní spolupráce.  

ČSDA vydává též recenzovaný odborný časopis Data a výzkum – SDA Info, který je zaměřen na em-

pirický sociální výzkum a obsahuje příspěvky z oblasti aplikace rozvinutých metod analýzy sociálních 

dat, metodologie a přehledové studie o datových zdrojích, infrastruktuře, informačních technologiích a 

dalším zázemí pro sociální výzkum. Časopis vychází na papíře, ale plné texty článků jsou dostupné 

také na Webu. 

4. Mezinárodní spolupráce 

ČSDA je poskytovatelem služeb Konsorcia evropských sociálněvědních datových archivů CESSDA v 

České republice. CESSDA patří k výzkumným infrastrukturám prvořadého významu v rámci 

Evropského výzkumného prostoru a na základě propojení služeb národních datových archivů postupně 

vytváří komplexní a integrovaný evropský systém datových služeb v sociálních vědách. Zároveň se 

jedná o platformu pro spolupráci při vývoji technologií, standardů, nejlepších praxí a metodik v oblasti 

uchovávání a sdílení dat. 

ČSDA zajišťuje díky členství v CESSDA účast naší země v sítích mezinárodní výměny dat, přispívá k 

zajišťování mezinárodní kompatibility a dostupnosti českých sociálněvědních dat, tvoří platformu pro 

zapojování českých výzkumníků do mezinárodní spolupráce a přispívá k vytváření významné 

výzkumné infrastruktury v Evropském výzkumném prostoru. V návaznosti na spolupráci v CESSDA a 

bilaterální a multiratelální spolupráci mezi archivy se ČSDA účastnil řady mezinárodních projektů. 

Aktuálně se jedná o dva projekty programu Horizon 2020: SERISS (Synergie evropských výzkumných 

infrastruktur v sociálních vědách; společný projekt ESS, CESSDA a SHARE) a CESSDA-SaW (Posíl-

ení a rozšíření evropské infrastruktury sociálněvědních datových archivů). 

Významnou součástí mezinárodní spolupráce tvoří aktivity ČSDA ve zmiňovaném Mezinárodním 

programu sociálního výzkumu ISSP. Jedná se o dlouhodobý mezinárodní program výzkumných 

šetření na vybraná významná témata sociologického výzkumu. Šetření jsou organizována každoročně 

a kombinují mezinárodní a časovou perspektivu srovnání. Program má nyní 47 členů. ČSDA koordi-

nuje českou účast, zajišťuje kontinuitu českého zapojení v programu, poskytuje technické zázemí pro 

realizaci šetření v ČR, vytváří české datové moduly pro mezinárodní databázi a podílí se na organizaci 

programu a na českých projektech realizujících jednotlivá šetření. ČSDA je dále členem Mezinárodní 

federace datových organizací IFDO a sítěstředoevropských datových archivů REGIO. 
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5. Využití 

Služby ČSDA jsou zaměřeny na všechny obory sociálních věd. V datové knihovně má uloženy datové 

soubory 19 institucí (2014) realizujících sociální výzkum v České republice. Hlavní využití je v obo-

rech sociologie, politologie, demografie, sociální geografie a ekonomie. Řada datových souborů je 

ovšem relevantní i pro historické vědy (nejstarší archivovaná data jsou z roku 1946), některé další 

humanitní obory, a lékařské vědy. ČSDA také spolupracuje např. s Ústavem pro studium totalitních 

režimů na depozici a distribuci dat této instituce. Prioritní cílovou skupinou jsou výzkumníci v základ-

ním a aplikovaném výzkumu a studenti vysokých škol, k uživatelům nicméně patří i analytici ve státní 

správě a v samosprávách a žurnalisté.  

 

Tabulka 1. Uživatelské statistiky v roce 2014 

Celkový počet uživatelů systému Nesstar 9337 (unikátní IP adresy) 

Počet registrovaných uživatelů 1909  

Počet institucí, které mají v ČSDA registrované uživatele 212 

Registrovaní uživatelé podle sektoru 

 VŠ 89,8  % 

 Výzkumné organizace 2,7  % 

 Veřejný sektor 2,9  % 

 Jiné 4,9  % 

Registrovaní uživatelé podle geografické lokace 

 Domácí 90,2 % 

 Zahraniční 9,8 % 

Registrovaní uživatelé podle účelu využití poskytnutých dat 

 Akademický výzkum vč. aplikovaného 15,0 % 

 Výuka (učitelé) 6,7  % 

 Studium (studenti) 65,3  % 

 Výzkum pro stát nebo veřejný sektor 2,2  % 

 Ostatní 10,8  % 

Zdroj: Český sociálněvědní datových archiv, Sociologický ústav AV ČR. 

 

6. Význam archivace sociálněvědních dat 

Sdílení vědeckých informací je motorem rozvoje současného výzkumu. Platí to i pro data v sociálních 

vědách, kde je možnost analyzovat sociální statistiky získané z více zdrojů, než jen z vlastními silami 

provedených šetření, předpokladem řešení většiny projektů empirického výzkumu. Efektivní sdílení 

dat v akademickém prostředí zajišťují centralizované datové archivy. V USA a západní Evropě pracují 

již od začátku 60. let minulého století a dnes patří k základním výzkumným infrastrukturám pro studi-

um společenské dynamiky, pro mezinárodní srovnávání a pro kvantitativní sociálněvědní výzkum 

obecně.  

ČSDA je jediný národní veřejně přístupný sociálněvědní datový archiv v ČR. Význam lze shrnout 

následovně:  

 Efektivita veřejných investic: Data vznikají za velkých nákladů z veřejných zdrojů, ale hod-

notu zpět dostáváme teprve s jejich analytickým využitím. Protože informační potenciál dat 

zpravidla přesahuje záměry původního projektu, je žádoucí umožnit jejich sekundární využití 

v dalších projektech. 
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 Konkurenceschopnost výzkumu: Současné postupy sociálněvědního výzkumu jsou založeny 

na kombinování dat z různých zdrojů a intenzivním používání sekundární analýzy dat. 

Sdílení dat předurčuje současné způsoby organizace vědecké práce a dostupnost vhodných 

dat je často podmínkou pro účast v mezinárodních projektech.  

 Zvýšení vědecké hodnoty existujících dat: Ukotvení dat do kontextu dalších výzkumů, 

vytvoření podmínek pro srovnávací analýzy, zpracování, dokumentace a klasifikace dat v 

souladu s mezinárodními standardy zvyšuje jejich využitelnost. 

 Podpora kvality výuky na VŠ: Dostupnost dat z archivů umožňuje řešit studijní úlohy na 

datech z reálných výzkumů, a to v kvalitě a rozsahu, které jinak není v rámci výuky možné 

zajistit.  

 Kvalita nových výzkumů: Znalost výstupů předchozích projektů zlepšuje východiska pro 

formulaci nových řešení. Archivované databáze a jejich dokumentace slouží nejen jako in-

spirace, ale i pro testování existujících a konstrukci nových výzkumných nástrojů a postupů 

pro nové projekty. 

 Transparentnost a kvalita výzkumu: Publikované postupy a výsledky jsou na zpřístupněných 

datech replikovatelné a ověřitelné.  

 Výzkum české společnosti realizovaný zahraničními badateli: Dostupnost, srozumitelnost a 

komparovatelnost českých dat je podmínkou pro zařazování ČR do analýz prováděných zah-

raničními výzkumníky. 

Výhody zpřístupňování a sdílení dat z vědeckých projektů jsou v současnosti široce uznávány jak v 

mezinárodní vědecké komunitě, tak v politické sféře tam, kde reálně usiluje o mezinárodní konkuren-

ceschopnost a efektivní produkci a využívání výsledků vědecké práce. Vědci nejsou majiteli dat 

vytvořených v projektech podporovaných z veřejných zdrojů. ČSDA vytváří v naší zemi zázemí pro 

zavedení principů otevřeného přístupu k výzkumným datům stanovených OECD a EU. K jejich pro-

sazení se ČR zavázala už v roce 2004, ale zatím dosáhla jen minimálního pokroku. 

7. Internetové adresy 

 Český sociálně vědní datový archiv (ČSDA): http://archiv.soc.cas.cz 

 CESSDA: http://cessda.net/ 

 Mezinárodní program sociálního výzkumu ISSP: http://www.issp.org/ 

 Data a výzkum – SDA Info: http://dav.soc.cas.cz/ 

 

 

Poděkování 

Rozvoj datových služeb ČSDA a zapojení České republiky do organizace CESSDA podporuje Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektu CESSDA (reg. č. projektu LM2010006). Tento text vznikl s 

podporou téhož projektu. 
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Abstract 
The project of digitizing and visualization of Jan Amos Comenius’ (1592-1670) correspondence is an 
outcome of an international collaboration among the Department for Comenius Studies and Early 
Modern Intellectual History of the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences and the 
Cultures of Knowledge project of the University of Oxford. An online database of Comenius’ letters 
was created within the online union catalogue of early modern scholarly correspondence called the 
Early Modern Letters Online (EMLO) and outstandingly rich metadata were used for visualizations 
and analysis of the Comenius’ correspondence. The researchers used free visualization web-based 
platform Palladio developed by the Stanford University. Visualization and data analysis not only 
facilitated to visualize previously known tendencies and facts but also helped to discover new and 
unknown moments which led to further study.  
 

Jan Amos Komenský, myslitel a pedagog, je dobře znám každému žáku základní 
školy. Často je však povědomí o jeho životě a díle velmi povrchní. Jen málokdo z široké 
veřejnosti vůbec tuší něco o Komenského korespondenci, která je zásadním pramenem 
umožňujícím situovat Komenského pozici v rámci intelektuálního prostředí celé Evropy jeho 
doby. Korespondence obsahuje nejenom informace o pohybu Komenského, stavu 
rozpracovanosti jeho děl a jejich vydávání, ale i o jeho domácích a mezinárodních kontaktech, 
patronech, spolupracovnících, jeho roli v rámci Jednoty bratrské, jeho zájmu o dobové 
filosofické a vědecké diskuse, o jeho politických plánech a nadějích i o tématech osobních, 
včetně zdraví.  

Zájem, který raně novověká učenecká korespondence v poslední době vyvolává, není 
trendem, který by se dotýkal pouze komunity historiků a literárních vědců. Moderní 
technologie z oblasti IT stejně jako rostoucí popularita sociálních sítí spolu s jejich analýzou a 
vizualizací zasáhly i humanitní vědy, včetně historie. Analýzy historických sociálních sítí 
s pomocí moderních technologií se ukázaly mimořádně plodné právě pro velké 
korespondenční soubory a díky tomu v posledních letech vznikala řada projektů, které se 
soustředily na katalogizaci, vizualizaci a textovou analýzu velkých korespondenčních 
souborů. Z těchto projektů můžeme jmenovat například projekt Electronic Enlightenment při 
Oxford University,1 Mapping the Republic of Letters na Stanford University,2 který se zabývá 
vizualizacemi korespondencí osobností jako Voltaire nebo Galileo Galilei, dnes již ukončený 
nizozemský projekt Circulation of Knowledge,3 který nejenom vytvořil fulltextovou databázi 

                                                           
*  Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution 4.0 International Licence. Zápatí a čísla stránek 
připojili organizátoři. Licenční podmínky zde: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 
Tento článek je výsledkem výzkumu podpořeného Českou grantovou agenturou jako projekt centra excelence 
GA ČR 14-37038G “Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský 

kontext” řešený Filosofickým ústavem AV ČR. 
1 http://www.e-enlightenment.com/ 
2 http://republicofletters.stanford.edu/ 
3 http://ckcc.huygens.knaw.nl/?page_id=21 
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korespondence Reného Descarta nebo Constantijna Huygense ePistolarium,4 ale zároveň se 
pokusil i o její textovou analýzu. Posledním z projektů je Cultures of Knowledge při Oxford 
University,5 který vytvořil rozsáhlou jednotnou databázi raně novověké korespondence 
sdružující řadu předcházejících projektů Early Modern Letters Online, která obsahuje asi 
88 000 dopisů s jejich metadaty.6 

Oddělení pro studium a edici díla J. A. Komenského (nyní Oddělení pro komeniologii 
a intelektuální dějiny raného novověku) začalo na databázi Komenského korespondence 
pracovat v druhé polovině devadesátých let. V roce 2009 navázalo oddělení spolupráci 
s projektem Cultures of Knowledge a v rámci této spolupráce byla původní databáze 
revidována, doplněna, přeložena do angličtiny a zveřejněna online v rámci databáze EMLO. 
Katalog korespondence J. A. Komenského obsahuje 566 dopisů – záznamů, z nichž 436 jsou 
položky odeslané a 120 přijaté v období od roku 1622 až do roku 1670. Každý záznam 
obsahuje informace o datu, odesílateli, adresátovi, zmiňovaných osobách, místu odeslání a 
adrese, dále následuje krátký abstrakt, incipit a explicit dopisu a informace o uložení 
originálu, dalších manifestacích, edicích, popř. další poznámky.  

Zároveň jsou připojeny skeny originálů, všech dalších manifestací a edic, které 
nepodléhají autorským právům. Jedná se o obsahově mimořádně bohatý katalog, jehož 
metadata se stala základem pro vizualizace Komenského korespondence s pomocí volně 
přístupné vizualizační free web-based platformy Palladio vyvinuté Stanford University.7 

Tyto vizualizace nám nejen umožnily vizuálně reprezentovat a tak lépe zpřístupnit a 
popularizovat dříve známá fakta o Komenského korespondenci, ale především nám pomohly 
formulovat nové otázky a upozornily nás na dosud nepovšimnuté souvislosti, které se staly 
základem dalšího výzkumu. Díky tomu se vizualizace stala skutečným analytickým 
nástrojem. 

                                                           
4 http://ckcc.huygens.knaw.nl/epistolarium 
5 http://www.culturesofknowledge.org/ 
6 http://emlo.bodleian.ox.ac.uk/ Všechny číselné údaje jsou uváděny k polovině roku 2015. 
7 http://palladio.designhumanities.org/#/ 
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Printscreen záznamu Komenského dopisu z databáze EMLO. 
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Můžeme tak nejenom sledovat geografické rozložení Komenského korespondence 
s klíčovými místy jeho pobytu (Leszno, Elblag, Amsterdam, Londýn), ale například i 
analyzovat nejčastější adresáty a autory Komenského dopisů. 

 

 
Vizualizace celé korespondence s časovou osou (linky po směru hodinových ručiček indikují 

dopisy odeslané Komenským, linky proti směru hodinových ručiček dopisy Komenským obdržené). 
 

 
Schéma 15 osob, kterým Komenský zaslal nejvíce dopisů se zvýrazněným nejčastějším 

adresátem Samuelem Hartlibem. 
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Digitalizace Komenského korespondence poprvé poskytla ve standardizované podobě 
také údaje o osobách zmiňovaných v Komenského dopisech, jejichž vizualizace pak umožnila 
jejich hlubší analýzu.  

 

 
Síť osob zmiňovaných v Komenského dopisech jeho adresátům do Gdańsku. 

 
Mezi jednodušší praktické problémy při řešení otázky vizualizace korespondenčního 

souboru patřily například dlouhé řetězce jmen jednotlivých korespondentů, které pak činily 
vizualizaci velmi nepřehlednou. To bylo dáno tím, že metadata se z databáze Early Modern 

Letters Online generovala v podobě komplexní excelové tabulky, která obsahovala jména jak 
osob, tak míst se všemi synonymy a bližšími určeními včetně biografických dat. Naopak 
tabulka sice obsahovala jména míst, ale nikoli geografické koordináty, takže pro účely 
vizualizace bylo nezbytné nejprve použít program Google Refine8 pro vyčištění dat na 
nezbytný základ a dále stránky GeoNames9 k vytvoření zvláštní tabulky míst s geografickými 
souřadnicemi. Základní tabulka „dopisů“ pak byla při nahrávání do Palladia rozšířena o 
tabulku míst, takže díky přesné shodě místních jmen v obou tabulkách bylo možné přidělit 
místním jménům odpovídající geografické souřadnice. Automatické přidělování souřadnic se 
neosvědčilo vzhledem k velkému množství chyb, které takto vznikaly, takže bylo třeba 
koordináty přidělit manuálně.  

V průběhu trvání projektu se bohužel nepodařilo najít v Česku partnery mezi IT 
experty a designery, kteří by měli zájem o spolupráci a pomoc s řešením řady teoretických i 
praktických otázek souvisejících s přípravou metadat a jejich vizualizací. Bez jejich 
kvalifikace nebylo možné rozvíjet projekt například směrem k „linked data“, ačkoli 
v mezinárodním kontextu se jedná o velmi živé téma.  

Při používání nástroje Palladio, či jiného volně přístupného vizualizačního softwaru 
jako je například také Tableau Public10 se ukazuje jako největší problém to, že badatelé musí 
své otázky přizpůsobovat možnostem daného softwaru a nejsou bez spolupráce s IT experty 
schopni upravit software podle konkrétních badatelských otázek.  

V Palladiu tak například stále ještě není možné zobrazovat prolínání více data setů – 
tedy korespondenčních souborů, sledovat pohyb zvolených aktérů či „zazoomovat“ 

                                                           
8 https://code.google.com/p/google-refine/ 
9 www.geonames.org 
10 https://public.tableau.com/s/ 
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z geografického zobrazení na prosopografické a naopak přecházet od určitého detailu 
k zobrazení obecnému. Prolínání prosopografického zobrazování s geografickým je dalším 
směrem, kterým by se badatelé rádi vydali.  

Vzhledem k tomu, že vizualizace historických dat jsou zatím stále ještě záležitostí 
pouze malé skupiny historiků, nastávají problémy s tím, jak před širší historickou obcí obhájit 
přínos podobných moderních technologií například oproti statistické analýze francouzské 
historické školy Annales z doby před více než sedmdesáti lety. Při vytváření vizualizací 
historických korespondenčních souborů jde tedy také o to nepropadnout často 
zjednodušujícímu kouzlu vizuálního, ale mít stále na paměti, co nového vizuální analýza 
velkého souboru dat přináší oproti jejich důkladnému „analogovému“ prozkoumání, kterému 
se řada badatelů věnovala při tvorbě knižních edic korespondenčních souborů v minulých 
desetiletích a staletích. Bez důkladné znalosti a analýzy obsahu korespondence zůstává 
analýza vizualizací často pouze na formální a statistické úrovni. Pravděpodobně 
nejpřínosnějšími vizualizacemi se jeví geografické zobrazení a analýza kontaktů jednotlivých 
korespondentů. 

Důkladná a poučená analýza takových vizualizací je přitom zásadní. Zároveň je při ní 
třeba brát v úvahu historickou povahu samotného pramene (dopisů) i praxe, která byla 
s korespondencí spojena. Další nástrahou, které je tak třeba se vyhnout je ahistorické vnášení 
terminologie z moderních technologií do historické analýzy. Jako jistý posun tímto směrem se 
dá chápat možnost vkládat historické mapy pod vizualizace. 

 

 
Korespondence J. A. Komenského zobrazená na mapě Evropy z roku 1701.11 

 
 
Projekt digitalizace a vizualizace Komenského korespondence je mimořádný 

především díky tomu, že slučuje jak digitalizaci a přípravu metadat, která bývá v historických 
vědách nesmírně náročná a vyžaduje často spolupráci týmu odborníků, tak vizualizaci, která 
analýzu těchto dat výrazně usnadnila. Data nashromážděná často nejenom z tištěných edic 
korespondence, ale také v průběhu výzkumu v archívech jsou přitom, dle mého názoru, 

                                                           
11 Licence k mapě: The Lionel Pincus & Princess Firyal Map Division, The New York Public Library: 

http://maps.nypl.org/warper/maps/7591#Export_tab 
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nejcennější částí projektu. Nejednoznačnost těchto dat daná právě tím, že se jedná o historická 
data (použití různých kalendářů při dataci, nejasné určení místních jmen, chybějící adresát či 
autor dopisu atd.) je přitom obtížně zobrazitelná. Díky spolupráci s Oxford University a 
Stanford University a díky možnosti využít jimi vyvinutou databázi a vizualizační software se 
jedná v kontextu českého historického bádání o unikátní projekt. 
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Ústav pro českou literaturu 
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Abstrakt 

V následujícím textu je ve stručnosti představena výzkumná infrastruktura Česká literární bibliografie, provozo-
vaná při Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Po obecněji koncipované úvodní části jsou postupně přiblí-
ženy jednotlivé její sbírky a databázové projekty (bibliografické databáze, Biografický archiv a návazná biogra-
fická databáze CLO a další drobnější projekty) a jejich geneze. Druhá část pojednává o aktuální situaci České 
literární bibliografie, zejména o třech velkých projektech řešených v posledních pěti letech: přípravě softwaru 
pro digitalizaci a online prezentaci lístkových kartoték RETROBI (grantový projekt MŠMT z let 2009–2011), 
projektu „Bibliografie české literatury 1945–1960“ (grantový projekt Ministerstva kultury z let 2012–2015) a 

souběžně probíhajícím konverzím jednotlivých zdrojů České literární bibliografie do mezinárodního standardi-
zovaného výměnného formátu MARC21. Ve třetím oddíle jsou pak v krátkosti přiblíženy hlavní plánované smě-

ry dalšího rozvoje České literární bibliografie v následujícím období. 

1 Obecná charakteristika 

Výzkumná infrastruktura Česká literární bibliografie (ČLB) je základní výzkumnou infrastrukturou 
pro literárněvědnou bohemistiku a obory příbuzné. Provozovatelem ČLB je Ústav pro českou literatu-
ru AV ČR, v. v. i. (ÚČL), největší oborové výzkumné pracoviště, který poskytuje pro existenci ČLB 
dlouholeté stabilní zázemí a materiální a finanční podporu. ČLB je zároveň jednou ze základních 
dlouhodobých odborných aktivit ústavu a jeho nejvýraznější službou pro vědeckou veřejnost a akade-
mickou komunitu. Práce na ČLB navazují na bezmála sedmdesátiletou tradici zpracování oborové 
článkové bibliografie v ÚČL a dále ji rozvíjejí do podoby základního oborového infrastrukturního 
pracoviště, které je od roku 2016 zařazeno na aktualizovanou verzi Cestovní mapy výzkumných infra-
struktur České republiky. 

 Cílem aktivit prováděných v rámci infrastruktury ČLB je prostřednictvím bibliografických, biogra-
fických a prosopografických datových souborů mapovat literaturu a literární život v českých zemích v 
celé jejich chronologické, teritoriální i jazykové šíři. Jedním z hlavních úkolů ČLB je nabídnout uživa-
telům základní informační korpus dat a služeb pro výzkum v oboru české literatury a literární kultury 
v českých zemích a disciplínách příbuzných, a to v podobě online a bez jakýchkoli omezení přístupné-
ho a v reálném čase aktualizovaného souboru biografických, bibliografických a dalších znalostních 
databází o literatuře v českých zemích v moderním a komfortním rozhraní odpovídajícím soudobým 
standardům a požadavkům moderní informační společnosti. ČLB zároveň tyto korpusy dat dále sys-
tematicky a poučeně rozvíjí a doplňuje, informačně je dále vytěžuje a napojuje na existující národní i 
nadnárodní sítě výměny vědeckých informací. Úkolem výzkumné infrastruktury ČLB je zároveň i 
příprava metodických materiálů pro zpracování biografických a bibliografických dat z oboru, standar-
dizace a unifikace stávajících datových korpusů a vývoj a průběžná aktualizace a adaptace softwaro-
vých nástrojů pro jejich komplexní zpracování, využití a informační vytěžení. 

Infrastruktura ČLB představuje v zásadě jediný zdroj, z nějž lze obdobné informace pro základní 
výzkum čerpat. Chronologický záběr (souvisle zpracováno celé období existence novodobé české 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution 4.0 International Licence. Zápatí a čísla stránek připojili organizá-
toři. Licenční podmínky zde: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/  
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literatury – tj. od roku 1770 do současnosti), kvantita podchycených dat (přes 0,5 mil. databázově 
zpracovaných článků a cca 1,6 mil. excerpt v podobě digitalizované lístkové kartotéky; 40 000 bio-
gramů osobností literárního života atd.) i široké přesahy k příbuzným oborům (další národní filologie, 
jiné uměnovědy, historie, filosofie a další humanitní disciplíny) z ní činí co do šíře dat nejobsáhlejší a 
co do míry zpřístupnění nejdostupnější infrastrukturu svého druhu pro výzkum dějin kultury v českých 
zemích vůbec.  

Výsledky a stávající stav infrastruktury ČLB též dobře reprezentují českou literárněvědnou bohe-
mistiku a šířeji české humanitní vědy v zahraničí. Z mezinárodního srovnání ČLB s obdobnými pro-
jekty pro národní literatury v sousedních zemích provedeného roku 2013 (Davidová, 2013) vyplývá, 
že ČLB je v měřítcích střední Evropy infrastrukturou s nejširším spektrem služeb, nejdelším retrospek-
tivním záběrem excerpce, nejpokročilejšími standardy a kvalitou zpracování dat a konečně je ČLB též 
nejdostupnější infrastrukturou svého druhu pro koncové uživatele: ČLB je aktualizována v reálném 
čase a svým uživatelům je bez jakéhokoli omezení kdykoli k dispozici online. Velmi pozitivně byla 
ČLB hodnocena mj. též kontrolní komisí renomované mezinárodní agentury Technopolis, která ÚČL 
detailně posuzovala v rámci auditu systému vědy a výzkumu v ČR v roce 2011. Základní přednosti 
infrastruktury ČLB představují kontinuita její práce, komplexnost a šíře excerpčního záběru (několik 
samostatných logicky se doplňujících databází na jednotné platformě), rozsáhlost a kvalita zpracování 
jejich sbírek a databází a zároveň provázanost k dalším výzkumným aktivitám a projektům ÚČL 
(slovníkové projekty, individuální monografie, syntézy dějin české literatury atp.).  
ČLB jako celek dále těží ze souvislosti s dalšími digitálními informačními zdroji nebo projekty z 

oblasti digital humanities, které jsou rozvíjeny na půdě ÚČL. Jde např. o digitální archivy literárních a 
kulturních časopisů, odborné literatury k dějinám české literární kultury a populární literatury, fulltex-
tové knihovny české literatury (unikátní Česká elektronická knihovna), korpusové zpracování české 
poezie apod. Vzájemné propojení s literárně historickým či teoretickým výzkumem na půdě ÚČL zá-
roveň vytváří vědecky relevantní zadání pro její další doplňování a rozvoj. 

2 Historie 

Počátky prací na dnešní ČLB sahají až k samotným počátkům existence Ústavu pro českou literaturu, 
který byl při tehdejší České akademii věd a umění založen roku 1947. Od samotného počátku v jeho 
rámci existovalo i samostatné bibliografické oddělení, které se zprvu věnovalo přípravě dílčích specia-
lizovaných bibliografií. Krátce po přechodu ÚČL do nově zakládané Československé akademie věd 
byla připravena hlubší koncepce bibliografické práce ústavu, který začíná zpracovávat generální obo-
rovou článkovou bibliografii. Chronologicky nejstarší součást ČLB přitom představuje tzv. Retrospek-
tivní bibliografie české literatury, která začala být v ÚČL pořizována od poloviny 50. let 20. stol. 
v podobě lístkové kartotéky (Řehák, 2013). Díky poměrně masivní podpoře, jíž se Retrospektivní bib-
liografii dostávalo v průběhu 50. a 60. let, kdy se na jejím rozvoji v dobách nejintenzivnějších prací 
podílelo bezmála 40 pracovníků ročně, kteří za kalendářní rok vyexcerpovali až 100 000 lístků, brzy 
vznikl rozsáhlý informační zdroj, svým významem výrazně přesahující hranice svého vlastního oboru. 
A to i přesto, že se původní zadání, které počítalo s podchycením a následným zpracováním veškerých 
textů, publikovaných v denním a periodickém tisku vydávaném na území českých zemí a věnujících se 
české i světové literatuře včetně otisků beletristických a překladových prací, ale též včetně textů, je-
jichž autorem sice byl literát, avšak tematicky se věnujícím oborům jiným, mohlo zdát poněkud ambi-
ciózní. Zadaný rozsah excerpce se však většinou dařilo udržet a Retrospektivní bibliografie proto pod-
chycuje mj. též přírodovědné statě Purkyňovy, sociologické a politické články Masarykovy či publi-
cistiku Karla Teiga k výtvarnému umění či estetice. Díky od počátku velmi dobře promyšlené koncep-
ci řazení kartotéky, na níž se podílel zejména dlouholetý vedoucí ústavního bibliografického oddělení 
Emanuel Macek, dokázala Retrospektivní bibliografie na svou dobu z velké většiny odpovídat větši-
novým potřebám tehdejších badatelů.  

Retrospektivní bibliografie byla od počátku dělena do několika základních návazných částí: autor-
ské, předmětové-osobní a předmětové-věcné, které pak byly doplněny částí dešifrační, podchycující 
údaje o článcích signovaných dosud neidentifikovanou šifrou či pseudonymem, a dešifrátovou, pod-
chycující údaje o dešifrovaných autorech. Záznam téhož článku se zároveň v kartotéce mohl objevit 
opakovaně, aby mohl být dohledatelný dle nejrůznějších kritérií (např. dle autora, překladatele či po-
jednávané osoby). Retrospektivní bibliografie následně tvořila základní informační pramen pro řadu 
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ústavních úkolů a syntetických prací, mj. pro ceněnou základní oborovou příručku Lexikon české lite-
ratury. Po politických změnách souvisejících s událostmi roku 1968 a let následujících však tempo 
prací na tvorbě Retrospektivní bibliografie značně opadlo. Nový impuls pro Retrospektivní bibliografii 
proto přinesla až devadesátá léta, kdy bylo překročeno ke komplexní revizi a redakci kartotéky tak, 
aby mohla plnohodnotně sloužit potřebám badatelské obce. Značný posun přitom nastal zejména 
v otázce dešifrací, neboť při redakčních pracích i následným cíleným výzkumem byla odhalena řada 
identit autorů podepisujících své texty pouze šifrou či pseudonymem. Po bezmála padesát let trvající 
práci tak vznikla olbřímí kartotéka, obsahující cca 1,7 mil. kartotéčních lístků a chronologicky pokrý-
vající období let 1770–1945, která svým velkoryse koncipovaným excerpčním záběrem dalece přesa-
huje úzce oborové zaměření.  

Vedle Retrospektivní bibliografie české literatury začal být při ÚČL na počátku 60. let rozvíjen 
druhý velký bibliografický projekt: oborová bibliografie Česká literární věda, která byla v souladu s 
obdobnými paralelními projekty oborových analytických bibliografií koncipována jako sekundární 
oborová bibliografie. Na rozdíl od bibliografie retrospektivní tedy nezaznamenávala materiály k jiným 
národním literaturám a přetisky beletrie, nově však začala podchycovat nesamostatné části knih (před-
mluvy, doslovy, doprovodné studie, materiál ze sborníků atp.) a také knižní monografie jako takové. 
První z řady ročenek Česká literární věda. Bohemistika pro rok 1962 vychází roku 1964 a až do roku 
1990 bylo následně publikováno celkem 20 ročníků postupem času pravidelně dvousvazkové ročenky, 
které souvisle pokrývají léta 1961–1980. V souvislosti se změnami v chodu ústavu po roce 1968 však i 
v tomto případě došlo ke zřetelnému poklesu intenzity bibliografické práce a zpracování bibliografic-
kých ročenek se tak dostávalo do stále zřetelnějšího skluzu, byť se práce na nich nikdy nepozastavila 
úplně. 

Nový impuls pro tuto bibliografii tak přichází též až na počátku devadesátých let, kdy bylo přikro-
čeno k zásadní změně v jejím zpracování. Ústavní článková bibliografie totiž začala být nově zpraco-
vávána nikoli v podobě lístkové kartotéky a tištěných ročenek, ale jako elektronická databáze 
v systému ISIS. Zřetelně stouplo též tempo prací: v ISIS byla do roku 1996 zpracována nejen veškerá 
aktuální produkce z devadesátých let, ale zároveň se do ní podařilo zadat dosud nepublikovaná excerp-
ta pro léta osmdesátá a dlouholetý bibliograf ÚČL František Knopp mohl díky svému grantovému 
projektu realizovat projekt bibliografie českého literárního exilu, který představoval obzvláště ve své 
době velmi aktuální téma (Knopp, 1996). V neposlední řadě bylo přikročeno i k pokusu o přepis části 
lístkové kartotéky Retrospektivní bibliografie do databázové podoby, projekt však byl po několika 
letech ukončen kvůli nedostatku finančních zdrojů a zejména rostoucím nárokům na průběžnou redak-
ci báze. Byť se podařilo přepsat jen část předmětové části (excerpta o literárních časopisech a spol-
cích) a jednalo se pouze o cca 6 % kartotéky, vzniknuvší databáze RET obsahuje bezmála 100 000 
záznamů a i v této podobě může badatelské veřejnosti dobře sloužit. 

Další významnou proměnou prošly bibliografické báze ÚČL roku 1997, kdy byla pro zpracování 
článkové bibliografie v ISIS vytvořena nová zadávací maska, která umožňovala podrobnější a pročle-
něnější zápis dat a lépe tak vyhovovala dobovým potřebám. Do nového formátu byly vedle průběžné 
nové excerpce na přelomu tisíciletí přepsány i původní tištěné bibliografické ročenky pro léta šedesátá 
a sedmdesátá, čímž v ISIS vznikl komplex bibliografických databází souvisle pokrývající období od 
roku 1961 do současnosti. Roku 2004 se pak podařilo bibliografické databáze ÚČL zpřístupnit též na 
internetu, čímž se při zpracování bibliografie uvolnil prostor dosud vázaný na přípravu databázových 
rešerší, a veřejnost mohla přistupovat k datům bibliografických bází přímo online bez jakýchkoli dal-
ších omezení.  

Vedle databází bibliografických začíná počátkem 90. let při ústavním Středisku literárněvědných in-
formací vznikat další významný informační zdroj – Biografický archiv. V něm jsou cíleně shromaž-
ďovány, zpracovávány a archivovány biografické údaje o jednotlivých osobnostech českého literární-
ho života, zejména pak data a místa narození a úmrtí, různé typy a varianty jmen včetně případných 
šifer, které dotyčný používal, atp. Data pro Biografický archiv jsou získávána jednak průběžnou ex-
cerpcí aktuální knižní i časopisecké produkce, ale též cíleným studiem biografické literatury, pomocí 
dotazníkových akcí či přímým výzkumem na matrikách i v archivech. Významnou přednost Biogra-
fického archivu představuje snaha doložit hlavní podchycované údaje přímým pramenem, tj. např. 
v podobě výpisu z archivu, dotazníkem vyplněným příslušnou osobou atp. Vedle základních biogra-
fických údajů o jednotlivých osobách obsahuje Biografický archiv mj. i části materiálů někdejších 
spisovatelských profesních organizací (osobní dokumentace, výstřižkové archivy atp.) či materiály 
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sloužící jako podklad pro ústavní výzkumné úkoly zejména lexikografického charakteru (dotazníky, 
korespondence s dotyčnými osobami, bio-/bibliografické přehledy a dokumenty atp.).  

Na základě dat Biografického archivu pak začala být již v první polovině devadesátých let pořizo-
vána databáze České literární osobnosti (CLO), jejíž první verze fungovala podobně jako báze biblio-
grafické též na platformě ISIS. Další rozvoj báze CLO však na přelomu tisíciletí poněkud zbrzdila 
novela zákona na ochranu osobních údajů, neboť po jejím vstupu v platnost bylo třeba ověřit, jaké 
údaje jsou v souladu s jejími ustanoveními a mohou tedy být uveřejněny a u kterých z nich není veřej-
né publikování možné. V průběhu let 2004–2008 byl proto v rámci grantového projektu Digitalizace 
knižního katalogu knihovny ÚČL a zpřístupnění databáze osobností české literatury pro potřeby data-
báze CLO vyvinut nový speciální databázový software a byla zahájena náročná redakce a kontrola 
báze. Obě tyto aktivity výrazně postoupily díky návaznému projektu Rozšíření a další zpřístupnění 
databáze českých literárních osobností, řešenému v letech 2009–2011. I přes následné určité omezení 
chodu Biografického archivu se v letošním roce podařilo redakci báze dokončit a databázi dále prů-
běžně rozšířit o nová hesla. Celkově tak v současnosti databáze CLO podchycuje cca 40 000 osobností 
literárního života v českých zemích.  

Vedle těchto dvou hlavních bází a informačních zdrojů jsou při ČLB zpracovávány i další projekty, 
které částečně souvisejí též s agendou ústavní knihovny. Nejstarším a bezesporu největším z nich je 
Digitální archiv časopisů, který začal být při ÚČL pořizován v závěru 90. let 20. století. Od té doby 
bylo v jeho rámci zpřístupněno více než 50 časopiseckých titulů a více než 350 000 obrázků, což z něj 
činí jednu z desítky největších digitálních knihoven v ČR. Byť byl Digitální archiv časopisů po roz-
počtových restrikcích roku 2010 dočasně zakonzervován, zůstává dodnes jednou z nejužívanějších 
online služeb ÚČL a jeho denní návštěvnost pravidelně přesahuje tisícovku přístupů denně.  

Z drobnějších specializovaných bází vznikajících při ČLB je třeba zmínit se především o databázi 
literárních cen, která podchycuje informace o historii jednotlivých literárních ocenění v ČR, jejich 
laureátech a porotcích. Data pro ni jsou čerpána především z průběžné excerpce dat pro jiné báze 
ČLB, ale i z dalších dostupných zdrojů. Nejnověji pak při ČLB vznikla samostatná databáze knižních 
edic, která zaznamenává nejen jednotlivé svazky, které v té které edici vyšly, ale též další údaje rele-
vantní pro literární vědu (jména redaktorů a nakladatelů, proměny edice názvů, vztah k dalším řadám a 
podřadám atp.). Kromě výstupů databázových pak při ČLB vznikají výstupy jiné, v tom zejména nej-
různější specializované bibliografie, většinou personální, které dosahují nezřídka knižního rozsahu či 
bývají publikovány jako součást odborných monografií.  

3  Přítomnost 

Posledních cca 5 let existence ČLB je spojeno zejména se třemi velkými projekty, které do značné 
míry ovlivnily či ovlivňují samotný chod ČLB i její podobu v budoucnu. Jejich hlavní motivací přitom 
je překonat historicky podmíněnou softwarovou roztříštěnost jednotlivých zdrojů ČLB a zároveň též 
posílení badatelského komfortu jejích uživatelů. 

3.1 Projekt RETROBI 

Prvním z nich byl projekt Digitalizace lístkové kartotéky Retrospektivní bibliografie české lite-
ratury 1770–1945, řešený v letech 2009–2011 v rámci programu MŠMT s názvem INFOZ ja-
ko projekt č. VZ09004 (Malínek, 2012; Malínek, 2013). Primární pohnutky k jeho podání byly 
jednoduché: pochopitelně šlo především o archivaci Retrospektivní bibliografie jako jedineč-
ného informačního pramene a zároveň též o jeho neomezené zpřístupnění nejširší badatelské 
veřejnosti, která s ním do té doby mohla pracovat jen prostřednictvím osobních návštěv 
v ÚČL. Už při počátečních diskusích o možné realizaci projektu bylo uvažováno o možnosti 
zároveň s digitalizací pořídit i OCR přepisy jednotlivých lístků a o dalších variantách badatel-
sky přívětivého zpřístupnění oskenovaných dat. Nakonec se v rámci projektu podařilo 
v poměrně krátkém čase necelého 2,5 roku nejen seskenovat celou kartotéku Retrospektivní 
bibliografie, byť původní zadání počítalo ani ne s polovičním rozsahem, ale zároveň též vyvi-
nout softwarovou aplikaci RETROBI, komplexně řešící digitalizaci a online prezentaci lístko-
vých kartoték.  
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RETROBI přitom řeší nejen řadu specifických problémů vlastní digitalizace (vícelístkové líst-
ky, automatická identifikace prázdných stran, variabilní vnitřní členění katalogu atp.), ale řadu 
nadstandardních funkcionalit nabízí i samotná webová aplikace. K nejvýraznějším přednostem 
softwaru RETROBI přitom patří možnost fulltextově vyhledávat v OCR přepisech jednotli-
vých lístků, což badatelům umožňuje získat z lístkové kartotéky řadu informací, které v jejím 
původním řazení zůstávaly neodstupné (dotazy na region, specifické věcné téma atp.). Zajíma-
vou funkcionalitou RETROBI je též možnost editace dat, která otevírá cestu k možnému bu-
doucímu převodu údajů z původní lístkové kartotéky do podoby strukturované databáze. Edi-
tace dat je přitom v RETROBI řešena na několika rovinách: běžný uživatel má možnost úplně 
přepsat nebo alespoň z části korigovat každý jednotlivý lístek v bázi. Pokud přepis odpovídá 
předepsaným pravidlům, automaticky se provede tzv. segmentace, tj. rozčlenění přepisu na ně-
kolik dílčích částí (záhlaví, jmenný popis, věcný popis, údaje o lokaci dokumentu). Uživatel 
s pokročilejšími právy, popř. administrátor systému, pak může pořizovat přepis lístku v podobě 
databázového položkového rozpisu, popř. může vybrané množině lístků jednotlivé atributy 
přidělovat hromadně. Poměrně variabilně je koncipován též export dat z báze či administrátor-
ské rozhraní, které nabízí pro práci s daty a vlastní provoz databázové aplikace řadu dalších 
funkcí (přesuny lístků, reindexace vybraných částí, správu uživatelských účtů atp.).  

Systém RETROBI byl naprogramován pod volnou licencí a je koncipován poměrně elasticky. 
Díky tomu mohl být nasazen i v rámci obdobných digitalizačních projektů. Při ČLB tak byla 
v letech 2012–2013 zdigitalizována lístková kartotéka České divadelní bibliografie pro Institut 
umění – Divadelní ústav, od roku 2014 je pak postupně zpracováván Slovník středověké latiny 
v českých zemích, vznikající v Kabinetu klasických studií při Filosofickém ústavu AV ČR, a 
nejaktuálněji byla zahájena digitalizace lístkové kartotéky České uměnovědné bibliografie při 
Ústavu dějin umění AV ČR. 

3.2 Bibliografie české literatury 1945–1960 

Na projekt RETROBI roku 2012 chronologicky navázal projekt „Bibliografie české literatury 
1945–1960. Metodické aspekty článkové bibliografie a jejich aplikace v praxi“, který pro léta 
2012–2015 získal podporu Ministerstva kultury ČR v rámci programu NAKI. Jeho cíle se při-
tom rozdělují do dvou vzájemně provázaných rovin. První z nich tvoří příprava certifikova-
ných metodik pro zpracování oborové článkové bibliografie a pro odhalování autorů novino-
vých a časopiseckých textů signovaných šifrou či pseudonymem. První z metodik tak mohla 
zúročit dlouholeté zkušenosti ÚČL se zpracováním materiálu pro oborovou článkovou biblio-
grafii v nejrůznějších formách (lístková kartotéka, tištěná bibliografie, bibliografická databáze) 
i z nejrůznějšího období a zároveň zohlednit též poznatky získané z analýzy dat starších data-
bází i dalších návazných aktivit souvisejících se souběžně probíhajícími konverzemi zdrojů 
ÚČL (viz dále). Druhá metodika zase reflektuje metody a možnosti bádání o šifrách a pseudo-
nymech jako o oblasti, která je v českém prostředí nejsoustavněji a nejpokročileji řešena právě 
při ČLB a která byla dosud při práci na článkových bibliografiích poněkud podceňována. Obě 
metodiky byly v závěru prvního pololetí roku 2015 předány k certifikaci a aktuálně probíhá 
proces jejich hodnocení. Druhým z hlavních cílů projektu NAKI pak je komplexní bibliogra-
fické zpracování periodického tisku z let 1945–1960, které z historicky důvodů zůstalo nezpra-
cováno a dlouho tvořilo mezeru mezi bibliografií retrospektivní a „současnou“. V srpnu 2015 
bylo v jeho rámci vyexcerpováno cca 60 000 záznamů a lze předpokládat, že ke konci roku 
2015 bude období let 1945–1960 zpracováno v relativní úplnosti, čímž bude dosaženo kýžené-
ho propojení ústavních bibliografických zdrojů do jednoho souvislého chronologického celku 
soustavně pokrývajícího celé období existence novodobé české literatury, tj. úsek od počátků 
národního obrození v závěrečné třetině 18. století až po nejaktuálnější současnost. Soustavné 
zpracování dat z tohoto období dle nejnovějších standardů zároveň do budoucna jistě přispěje 
k významnému zkvalitnění základního výzkumu české literatury tohoto období, ale též může 
sloužit jako zajímavý datový vzorek pro kvantitativní analýzu dobové literární komunikace. 
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3.3 Konverze databázových zdrojů ČLB 

Zásadní úkol ČLB pro stávající období představuje unifikace a standardizace jejích dat na jed-
notné softwarové platformě a v jednotném výměnném formátu, tj. konverze dat stávajících bá-
zí, z historických důvodů pořizovaných v odlišných formátech, na jednotnou platformu. Jak 
systém ISIS, nasazovaný pro zpracování článkové bibliografie, tak systém TinLib, který do 
roku 2013 užívala knihovna ÚČL, se již od závěru minulého desetiletí ukazovaly stále zřetel-
něji jako zastarávající a přestávaly odpovídat dobovým potřebám a standardům.  

Na základě srovnání stávajících možností byl pro další práci ČLB roku 2012 zvolen knihov-
nický systém Aleph, používaný v rozhodujících knihovnách nejen v ČR (Národní knihovna 
ČR, Knihovna AV ČR, Moravská zemská knihovna v Brně či jednotlivé knihovny Univerzity 
Karlovy, která je zároveň v domácím prostředí oficiálním distributorem systému), ale i v řadě 
knihoven zahraničních. Po nutném proškolení zaměstnanců byla proto nová excerpce do bibli-
ografických bází, a to jak pokud jde o zpracování nejnovější oborové produkce, tak pokud jde 
o excerpci pro téhož roku startující grantový projekt Bibliografie české literatury 1945–1960, 
zahájena již přímo v Alephu s tím, že starší data byla zatím zakonzervována v historických 
systémech a postupně připravována ke konverzi do formátu MARC21. Vlastní práce na kon-
verzích započaly na podzim roku 2012 přípravou konverze katalogu knihovny ÚČL 
z původního systému TinLib. Vzhledem k velké členitosti i značnému objemu zpracovaných 
dat, ale též k řadě lokálních specifik v katalogizaci byla celá konverze katalogu knihovny vel-
mi náročná (k nejsložitějším otázkám patřila mj. problematika zápisu edic, nakonec vyřešená 
vydělením samostatné databáze). Na celé konverzi, která byla souběžně propojena s generální 
redakcí databáze, se s různou intenzitou pracovalo bezmála dva roky. Úspěšně a bezeztrátově 
byly práce na ní dokončeny v září 2014.  

Na podzim 2014 pak bylo přikročeno ke konverzi databází bibliografických z původního sys-
tému ISIS. Ústředním problémem těchto konverzí je vedle celkového objemu dat (celkově jde 
o cca 430 000 záznamů) zejména existence dvou různých katalogizačních formátů, staršího pro 
data z let 1990–1996 a novějšího pro data z let 1997–2012, a tří odlišných typů záznamu (člá-
nek, nesamostatná část knihy a kniha jako celek). V zásadě je tak potřeba zajistit konverzi šesti 
různých typů záznamů a pro každý z nich odladit samostatná konverzní pravidla. Konverzi pak 
dále komplikují i odlišné normy pro věcný popis v jednotlivých dílčích bázích. Starší formát 
zápisu totiž mezi jednotlivými kategoriemi věcného popisu dále neselektoval a byl v něm uží-
ván též specifický popisný číselník vycházející ze struktury původních bibliografických roče-
nek. Novější databázový formát oproti tomu obsahuje strukturovanější a podrobnější data: za-
dávací maska samotná má vícero polí, která pak mohou být dále rozčleněna na řadu dalších 
podpolí, a to nikoli jen pro zápis osobních jmen, jako tomu bylo v případě formátu staršího. 
Věcný popis záznamu je u „nového“ formátu rozdělen do několika dílčích kategorií (osoba, dí-
lo, akce atp.) a namísto původního číselníku někdejších bibliografických ročenek bylo rozhod-
nuto zahájit využívání univerzálního numerického klasifikačního jazyka – mezinárodního de-
setinného třídění (MDT). 

Struktura dat v ISIS však zároveň není plně kompatibilní s potřebami standardizovaného for-
mátu MARC21, byť v některých případech mají větší granularitu paradoxně právě data z ISIS. 
S přihlédnutím k této skutečnosti proto bylo třeba část bibliografických dat dále upravit či do-
plnit, a to nikoli jen s ohledem na možnosti konverze, ale též s ohledem na další unifikaci veš-
kerých databázových zdrojů ČLB. Ve spolupráci se zajišťovatelem konverze, tj. s firmou Mul-
tidata, resp. Ústavem výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze, se však načrtnuté pro-
blémy podařilo poměrně úspěšně vyřešit, a výsledkem konverze, s jejímž definitivním uzavře-
ním lze počítat na podzim 2015, by se měl stát bezeztrátový převod dat. U konvertovaných dat 
by navíc měly být odstraněny historickým vývojem dané rozdíly ve způsobu věcného popisu, 
který se podařilo napříč jednotlivými bázemi sjednotit a jehož východiskem se nově stává da-
tabáze národních tematických autorit ČR, pořizovaná Národní knihovnou ČR a návaznou sítí 
dalších kooperujících knihoven. Tutéž databázi využívá pro svůj katalog i knihovna ÚČL a 
většina dalších institucí z knihovnického prostředí, což významně usnadní zapojení dat ČLB 
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do celostátních kooperačních bází a sdílených katalogů, ať již jde o souborné katalogy v rámci 
AV ČR nebo Souborný katalog ČR jako knižní katalog celonárodní, či do společných vyhle-
dávacích portálů, jakým by měl být mj. chystaný Centrální portál knihoven atp. Konvertovaná 
data ČLB byla nově navíc doplněna o řadu údajů, které původní báze v ISIS nepodchycovaly. 
Zejména přitom jde o nejrůznější údaje pro strojové zpracování dat či perzistentní identifikáto-
ry typu ISSN, které významně zvýší využitelnost dat ČLB v rámci nejrůznějších kooperačních 
sítí, zejména pak pro potenciální automatizované propojení jednotlivých záznamů ČLB 
s digitálními knihovnami. Významnou přidanou hodnotu získanou díky konverzi představuje 
též alespoň částečné propojení dat ČLB na soubor národních jmenných autorit.  

Po dokončení konverze bibliografických bází však lze předpokládat časově poměrně náročnou 
redakci konvertovaných dat, která by měla odstranit problémy v konverzi neřešené, jejichž pří-
činou obvykle bylo to, že ISIS nebyla databází relační, čímž v ní docházelo k nežádoucí vari-
antnosti zápisů jednotlivých hodnot atp. Tento typ existujících chyb však provedení konverze 
nijak nebrání a je odstranitelný mimo ni. 

4 Výhledy do budoucna 

Zásadní význam pro budoucí rozvoj ČLB bude mít bezesporu především dokončení zmiňovaných 
konverzí veškerých jejích dat na jednotný formát a jejich návazná redakce, které momentálně zname-
nají pro provoz ČLB značnou časovou zátěž, avšak do budoucna pracovníkům ČLB zásadně usnadní 
možnosti vlastního zpracování dat a odstraní nežádoucí duplicity v práci či stávající nutnost ověřování 
údajů v několika zdrojích zároveň. Podobně konverze dat usnadní práci s ČLB i jejím koncovým uži-
vatelům, pro něž by ČLB měla nově nabídnout jednotné a modernizované vyhledávací rozhraní. Sjed-
nocení dat ve strojově čitelném formátu MARC21 zároveň významně zkvalitní možnosti jejich statis-
tické a vztahové analýzy. Základní statistické údaje je sice možno získat přímo ze systému Aleph, 
komplexnější strukturní rozbory dat ČLB však bude nutno provádět mimo něj, např. nad daty převe-
denými do formátu xml. 

Standardizace dat ČLB též významně rozšiřuje možnosti její kooperace s dalšími obdobnými pro-
jekty, zejména s oborovými bibliografiemi příbuzných vědních disciplín. Z nich jsou ČLB nejbližší 
Česká divadelní bibliografie, pořizovaná v rámci Institutu umění – Divadelního ústavu, a Bibliografie 
dějin českých zemí, vznikající při Historickém ústavu AV ČR, v. v. i. Blízko jí však stojí i další obo-
rové bibliografie humanitních disciplín – Česká uměnovědná bibliografie (Ústav dějin umění AV ČR, 
v, v. i.), Bibliografie české lingvistiky (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.) aj. Utěšeně se v tomto 
ohledu rozvíjí zejména spolupráce ČLB se jmenovanými oborovými bibliografiemi v oblasti prezenta-
ce lístkových kartoték. Lístková kartotéka České divadelní bibliografie byla při ČLB v systému RE-
TROBI digitalizována v letech 2012–2013 (dostupná je na adrese: http://bibliografie.idu.cz/), na pod-
zim 2015 by měla být stejným způsobem digitalizována lístková kartotéka České uměnovědné biblio-
grafie. Jednotné řešení digitalizace lístkových kartoték umožňuje uvažovat o možném budoucím pro-
pojení těchto lístkových kartoték v rámci jednotného vyhledávacího rozhraní. Protože většina oboro-
vých bibliografií pořizovaných v ČR v poslední době přešla na nové softwarové řešení založené na 
formátu MARC21, lze do budoucna uvažovat i o vytvoření společného portálu, který by na jednom 
místě uživateli nabídl jak základní informace o jednotlivých zapojených informačních zdrojích, tak též 
možnost jejich společného prohledávání. Teoreticky lze rozvažovat i o možné vzájemné výměně dat, 
avšak tato otázka bude nutně muset být předmětem hlubší rozvahy zúčastněných stran, neboť 
s ohledem na odlišné oborové potřeby jednotlivých bibliografických projektů není úplně jednoznačné, 
zda by takováto výměna byla pro spolupracující instituce vždy výhodná, zejména pokud jde o časovou 
a organizační úsporu.  

Zajímavý prostor ke spolupráci mezi jednotlivými bibliografickými projekty se nabízí v oblasti pro-
pagace a prezentace jejich služeb (společné prezentační akce, workshopy a semináře) a na rovině spo-
lupráce s vysokými školami při výuce pregraduálních i postgraduálních studentů. Už stávající projek-
tový tým pro grant Bibliografie české literatury 1945–1960 se z velké části rekrutoval právě ze studen-
tů postgraduálního studia, kteří tak získali vítanou možnost získat praktické zkušenosti s chodem ČLB 
a využít poznatky a dovednosti během projektu získané při tvorbě svých disertačních prací.  
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Významný prostor ke spolupráci se díky standardizaci dat ve formátu MARC21 otevírá i mimo ČR. 
V případě ČLB by však muselo jít o kooperaci zejména s výzkumnými a infrastrukturními projekty 
překračujícími svým záběrem měřítka jednotlivých národních literatur, popř. zaměřenými obecněji na 
humanitní vědy, protože v rámci oboru jiná obdobná infrastruktura neexistuje. Spolupráci se zahranič-
ními bohemistickými pracovišti by pak měly řešit aktivity Mezinárodního bohemistického konsorcia, 
jehož ustavující schůzka proběhla v červnu 2015 u příležitosti V. mezinárodního kongresu světové 
literárněvědné bohemistiky a jehož úkolem by mělo být mj. podchycování reflexe české literatury pro 
potřeby ČLB přímo v příslušných zemích. 

I přes propojení jednotlivých bibliografických bází ČLB do jedné souvislé chronologické řady stále 
zůstává řada oblastí, které jsou pro ČLB zatím zpracovány jen velmi omezeně či vůbec. Jako nejvý-
raznější reziduum se v tomto ohledu momentálně jeví pravděpodobně bibliografie českého literárního 
samizdatu, s jejímž zpracováním by mělo být započatu roku 2016. U záznamů z druhé poloviny 20. 
století by bylo záhodno provést kompletní revizi excerpční základny a případné zpětné doplnění dat 
tak, aby jednotlivé podchycené tituly byly zpracovány pokud možno v ucelené řadě. Zejména nejstarší 
bibliografické ročenky z počátku 60. let totiž byly koncipovány jako výběrové a zpětným zpracováním 
tohoto období by bylo jistě možné podchytit řadu prozatím nezpracovaných údajů. Pro období po roce 
1960 zůstává určitou výzvou též zpracování bibliografie soudobé časopisecky publikované beletrie, 
kterou ČLB prozatím podchycuje jen velmi omezeně. 

Specifický problém pak představuje otázka možného převodu Retrospektivní bibliografie do podo-
by strukturované databáze. Vzhledem k jejímu rozsahu nelze o tomto kroku příliš rozvažovat bez zis-
ku účelového financování, avšak na vybraném vzorku dat by bylo vhodné ověřit, nakolik by v tomto 
ohledu byly využitelné nástroje obsažené v aplikaci RETROBI, a zejména, jak velkou časovou inves-
tici by tato akce znamenala. Pro bibliografii období před rokem 1945 by však možná větší přínos měl 
výzkum a zpracování některých dosud opomíjených periodik. Částečně z ideologických důvodů totiž 
pro Retrospektivní bibliografii nebyla podchycena značná část prvorepublikového „pravicového“ tis-
ku, zejména tiskovin liberální, katolické a nacionalistické orientace (např. včetně Peroutkovy Přítom-
nosti). Významnější pozornost by zasloužil i německojazyčný tisk závěru 19. a první poloviny 20. 
století. 

Na léta 2016 a 2017 je naplánována konverze biografické databáze CLO. V jejím případě nebude 
snad tak náročný samotný převod dat, ale spíše otázka technického propojení této báze jednak 
s jednotlivými dalšími zdroji ČLB a zejména pak s bází národních autorit. Naopak samotný sběr dat 
pro bázi CLO by měl být převodem jednotlivých bází ÚČL na mezinárodní formát MARC21 značně 
usnadněn a významně automatizován, neboť pro něj bude možno využít sdílených rejstříků vytváře-
ných pro jednotlivé báze. Významné množství informací pak bude možno pro bázi CLO získat i 
z nedávno digitalizované dešifrátové části Retrospektivní bibliografie (údaje o šifrách) a z původní 
autoritní báze knihovny ÚČL, která byla během konverze převedena do MARC21 a následně archivo-
vána. Revizi nově digitalizovaných a zpracovaných dat bude vhodné provést i pro databázi literárních 
cen a databázi knižních edic.  

5 Závěr 

Výzkumná infrastruktura Česká literární bibliografie prochází v posledním období zásadní transfor-
mací, a to jak po kvalitativní, tak po kvantitativní stránce. V prvním ohledu je třeba vyzdvihnout pře-
devším kompletní zpřístupnění jejích zdrojů online (zejména digitalizaci Retrospektivní bibliografie) a 
rozšíření portfolia jejích zdrojů (zpracování období 1945–1960) i výzkumných aktivit, kdy tradiční 
specializované bibliografie doplňují též metodické práce či komparativní studie. Tyto inovace jdou 
zároveň ruku v ruce se vzestupem kvality služeb ČLB: v tomto ohledu je třeba zmínit zejména specia-
lizovaný software RETROBI, zásadním způsobem rozšiřující možnosti využití Retrospektivní biblio-
grafie české literatury, či probíhající konverze jednotlivých databázových zdrojů ČLB na jednotný 
standardizovaný formát MARC21, který usnadní zpracování a vytěžování dat ČLB jak při výzkum-
ných činnostech prováděných v jejím rámci, tak při propojování jejích zdrojů do kooperačních sítí 
v rámci České republiky i v prostoru mezinárodním. Po dokončení konverzí a redakčních pracích na 
konvertovaných datech by tak Česká literární bibliografie měla svým uživatelům nabízet moderní a 
přehledné služby plně odpovídající aktuálním trendům v oblasti digital humanities. 
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Abstrakt 
 

Tento článek shrnuje dějiny, cíle a současný stav projektu Bibliografie dějin Českých zemí, který byl 

v roce 2010 zařazen jako prioritní projekt v rámci společenských a humanitních věd v Cestovní mapě 

ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. Seznamuje s technickým i 

obsahovým vývojem online přístupné databáze české historické bibliografie (http://biblio.hiu.cas.cz/), a 

se spoluprací BDČZ se zahraničními i domácími bibliografickými pracovišti. 

  

Velká infrastruktura Bibliografie dějin Českých zemí je pokračováním projektu oborové (historické) 

bibliografie, který trval díky podpoře české historické obce již od počátku 20. století.  Název projektu 

se s postupem času měnil, změny názvu však odrážely více proměny české státnosti a společenské 

proměny než zásadní proměny konceptu průběžné periodické bibliografie (ta byla v ideálním případě 

vydávaná v ročních intervalech), který až na některé dílčí úpravy zůstával podobný.  V roce 1905 

vyšel první útlý svazek Bibliografie české historie (Pekař, 1905), vydávané nepřetržitě až do počátku 

druhé světové války, na něj navázala po roce 1948 Bibliografie československé historie (1957-1972), 

společný projekt českých a slovenských bibliografů, přejmenovaný počátkem sedmdesátých let 

v souvislosti s vytvořením federativního uspořádání československého státu na Bibliografii dějin 

Československa (1979-1998). Rozdělení Československa znamenalo i rozdělení české a slovenské 

bibliografické práce a další změnu názvu. Na území českého státu pokračovalo vydávání Bibliografie 

dějin Českých zemí (1999-) s roční periodicitou, na Slovensku byla zvolena cesta vydávání pětiletých 

výběrových bibliografií pod názvem Slovenská historiografia (Sedliaková 2000, 2006, 2012). 

 Bibliografie dějin Českých zemí po roce 1992 vycházela i nadále ve formě tištěných ročenek i 

výběrových soupisů, které vydával Historický ústav Akademie věd ČR. Interní bibliografické databáze 

byly po roce 2000 zpřístupněny široké veřejnosti na síti internet. Od roku 2006 byl součástí 

bibliografických ročenek CD-ROM s kompletní bibliografickou databází literatury od roku 1990.  

 V roce 2010 byla BDČZ zařazena jako prioritní projekt v rámci společenských a humanitních věd 

v Cestovní mapě ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace1. Tento 

strategický dokument vznikl v reakci na Evropskou cestovní mapu (ESFRI Roadmap2) a odráží v sobě 

zapojení českých velkých infrastruktur do Evropského výzkumného prostoru. Historický ústav AV ČR 

je příjemcem projektu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy s názvem Bibliografie dějin 

Českých zemí, který je rozvržen na léta 2012-20163.  

 Cílem projektu s názvem Bibliografie dějin Českých zemí je další vývoj online přístupné databáze 

české historické bibliografie jako bibliografie průběžné i retrospektivní a pokračování ve vydávání 

dílčích výstupů tiskem i na datových nosičích. Dalším důležitým úkolem je integrace BDČZ do 

systému národních historických bibliografií Evropy v rámci mezinárodních projektů. Kromě tradiční 

česko-slovenské spolupráce je to především projekt Evropských historických bibliografií pod záštitou 

                                                 
Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution 4.0 International Licence. Zápatí a čísla stránek připojili 

organizátoři. Licenční podmínky zde: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

 
1 Cestovní mapa ČR velkých infrastruktur. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. Praha, 2013-2015 [cit. 

2015-07-31]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/ceska-roadmap?lang=1 
2 ESFRI Roadmap. European Comission [online]. [cit. 2015-07-31]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri-roadmap 
3 Identifikační kód projektu BDČZ: LM2011018 
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Berlínsko-braniborské akademie věd4 a databanky pro dokumentaci literatury k dějinám 

středovýchodní Evropy, kterou koordinuje Herderův institut v Marburgu5.  

 European Historical Bibliographies je mezinárodní projekt sedmnácti historických bibliografií ze 

čtrnácti evropských zemí6, který koordinuje od r. 2007 Berlínsko-braniborská akademie věd v Berlíně. 

Cílem projektu je dosáhnout co nejkomplexnějšího vyhledávání v evropských bibliografických 

zdrojích v rámci celé Evropy a tím umožnit a ulehčit mezinárodní komparativní historický výzkum. 

BDČZ uspořádala 5. mezinárodní konferenci Evropských historických bibliografií k tématu Historická 

bibliografie - významný pramen pro dějiny historiografie ve dnech 7. – 8. 11. 2013 ve vile Lanna 

v Praze a připravila sborník z této konference, který vydalo nakladatelství Cambridge Scholars 

Publishing v červnu 2015 (Rexová et al., 2015). 

 V roce 2015 uzavřela BDČZ mezinárodní smlouvu s Historickým ústavem Slovenské akademie 

věd. Obě pracoviště se dohodly spolupracovat při tvorbě analytických bibliografií a podílet se na 

vzniku a provozu společného vyhledávacího rozhraní pod názvem Bibliografie dějin Česka a 

Slovenska. Do konce roku 2015 bude zpřístupněna zájemcům o české, slovenské a československé 

dějiny možnost vyhledávat současně v databázích Bibliografie dějin Českých zemí a Bibliografie dějin 

Slovenska7. 

 Pro úspěšnost projektu BDČZ je však nezbytné též navázání nových kontaktů se zahraničními 

partnery a hledání nových forem spolupráce. Mezi partnerskými pracovišti je možno provádět nejen 

výměnu dat, ale spolupracovat i na rešeršních službách nebo kooperovat při zpracování výběrových 

bibliografických soupisů věnovaných tématům, která řeší více národních historiografií a umožnit tak 

větší vzájemnou informovanost. 

V roce 2012, který byl prvním rokem řešení projektu BDČZ, byla na základě veřejné soutěže uzavřena 

smlouva o dílo na komplexní softwarové zabezpečení bibliografie s firmou KP-SYS8 na dobu trvání 

projektu. Předmětem plnění této smlouvy je podpora knihovnického softwaru Verbis9 a elektronického 

katalogu Portaro s integrovanými prvky WEB2.0. Na základě několika let úspěšné spolupráce je 

možno říci, že to byla volba velmi dobrá.  

 Díky odborným znalostem, zkušenostem a péči programátorů této firmy byla data BDČZ 

převedena v první polovině roku 2013 do nového systému v mezinárodním formátu MARC21, aniž by 

došlo k jakékoli ztrátě dat. Celkem se jednalo o zhruba 300 000 záznamů o knihách, článcích, 

seriálech, recenzích a zprávách o literatuře vydané k českým dějinám doma i v zahraničí. Tyto 

databáze vznikaly zpracováním literatury z fondu knihovny Historického ústavu AV ČR i dalších 

knihoven a jsou výsledkem více než dvaceti let činnosti bibliografického pracoviště, dnes Oddělení 

historické bibliografie této instituce10. Jedná se o soubor dat, který je obsahově jedinečný, především 

co se týká článků, recenzí a zpráv o literatuře, které nezachycuje v tomto rozsahu žádná jiná dostupná 

oborová databáze.  

 V další fázi bylo plynule navázáno na starší záznamy v databázích nově zpracovanými záznamy. 

Díky posílení našeho týmu o velmi schopné studenty doktorského studia oboru historie financované 

z projektu bibliografického pracoviště, obsah databází stále narůstá, v současnosti je již uživatelům 

k dispozici více než 352 000 záznamů11. 

 Průběžně probíhá příprava bibliografického pracoviště na spolupráci s Národní knihovnou. BDČZ 

může být prospěšná při doplňování databáze Souborného katalogu, která zachycuje články vydané 

v českých novinách a časopisech (ANL) a od roku 2014 se již uskutečňuje spolupráce na doplňování 

                                                 
4 European Historical Bibliographies [online]. [cit. 2015-07-31]. Dostupné z: http://www.histbib.eu/ 
5 Bibliographieportal zur Geschichte Ostmitteleuropas. Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung [online]. 

2013 [cit. 2015-07-31]. Dostupné z: http://www.litdok.de/cgi-bin/litdok 
6 Spolupráce se účastní historické bibliografie z těchto zemí: Polsko, Itálie, ČR, Francie, Belgie, Švýcarsko, Německo, 

Británie, Irsko, Dánsko, Nizozemí, Maďarsko, Litva, Rakousko. 
7 350 000 bibliografických záznamů databáze BDČZ bude takto doplněno o dalších 80 000 záznamů slovenských. 
8 KP-SYS spol. s r.o. [online]. [cit. 2015-07-31]. Dostupné z: http://www.kpsys.cz/verbis/index.php/cs/ 
9 Integrovaný knihovní systém Verbis byl vytvořen v roce 2010 jako nástupce starších systémů. Díky němu má česká 

historická bibliografie poprvé k dispozici systém podporující knihovnické standardy. 
10 Oddělení historické bibliografie bylo vytvořeno z pracovní skupiny pro historickou bibliografii při knihovně Historického 

ústavu rozhodnutím vedení této instituce od 1. ledna 2013. 
11 K datu 31. 7. 2015 
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databáze jmenných autorit Národní knihovny, kde podle našeho názoru jsou naše znalosti velmi 

užitečné.  

 BDČZ dále spolupracuje s Národním úložištěm šedé literatury, s Ústavem pro českou literaturu 

AV ČR a je členem Sdružení knihoven České republiky. 

 Webová stránka projektu BDČZ byla zpřístupněna veřejnosti v srpnu 2013. Podařilo se zachovat 

původní internetovou adresu (http://biblio.hiu.cas.cz/), na kterou jsou uživatelé zvyklí. Databáze 

prezentované v rámci webového katalogu Portaro i webová stránka projektu mají českou, anglickou a 

německou verzi. Web BDČZ nabízí mimo přístupu do databází též informace o projektu a nově i 

nabídku rešeršních služeb. Mezi žadateli o rešerše mají výraznou převahu studenti vysokých škol, 

kteří využívají služeb BDČZ při přípravě svých kvalifikačních prací. Zajímavé výsledky v podpoře 

zájmu studentů o využití bibliografie přinesla prezentace projektu na sociálních sítích Facebook a 

Twitter. 

 Žádost o rešeršní služby je možné odeslat přímo z webových stránek pomocí online dostupného 

formuláře. Vybrané rešerše, které mají informační hodnotu i pro širší veřejnost, jsou zpřístupňovány 

veřejnosti v rámci této sekce. Webový katalog nabízí uživatelům i možnost ukládat záznamy na vlastní 

účet a vytvářet si vlastní rešerše. Pro využití této služby je už nutná registrace, na rozdíl od 

vyhledávání, které je zcela volně dostupné.  

 Správnost a přesnost citací je pro uživatele historické bibliografie velmi důležitá, neboť 

bibliografie nenabízí uživateli žádný knihovní fond, smyslem databáze je nalezení informace o tom, 

jaká literatura nejvíce odpovídá aktuálním potřebám uživatele, má sloužit jako „kompas v moři knih“. 

Přesné citování dokumentu však umožňuje vyhledat knihu i článek přímo odkazem z webu BDČZ ve 

fondech knihoven prostřednictvím domácích i zahraničních souborných katalogů a portálů jako je 

Jednotná informační brána nebo Souborný katalog ČR12. Web BDČZ nabízí velmi důležitou možnost 

vyhledávat v těchto zdrojích přímo ze stránky s vyhledaným záznamem.  

 Nové moderní prostředí umožňuje uskutečňovat v databázi historické bibliografie i přímé 

navedení uživatele k plnému textu dokumentu uloženému v digitální knihovně, pokud jsou tyto texty 

veřejně přístupné. Dosud bylo vloženo do databáze zhruba 5000 odkazů na domácí i zahraniční 

digitální knihovny. Jedním z cílů projektu BDČZ je monitorování rychle se rozvíjejících nových 

informačních zdrojů a to nejen databází, ale i digitálních knihoven. Bibliografické záznamy 

obohacované o odkazy na plné texty13 usnadní vědeckým pracovníkům i studentům časově náročné 

vyhledávání v digitálních knihovnách a navede je k plnému textu, který je někdy těžké v rámci 

digitální knihovny vyhledat, pokud neznáme přesnou citaci dokumentu.  

 Obsah stávajících digitálních knihoven narůstá a současně vznikají i nová úložiště, především 

v regionech. Je stále obtížnější sledovat, jaké nové zdroje informací jsou k dispozici. Řada z těchto 

úložišť, mezi nimi především repozitáře univerzit, volně zpřístupňuje se svolením autorů novější 

odbornou literaturu. Tento trend je na území České republiky v oblasti vědecké a odborné literatury 

patrný zvláště v posledních několika letech. Stojíme tak na počátku dalšího obrovského přívalu 

informací, se kterým se bude třeba vyrovnat. I zde je důležitá role bibliografie, která navede uživatele 

nejen k plným textům, ale i prostřednictvím těchto odkazů upozorní na nově vytvořené a zpřístupněné 

domácí i zahraniční digitální knihovny. 

 Dalším nezbytným krokem po převedení dat BDČZ do nového systému bylo obnovení vydávání 

tištěných bibliografií a dalších výstupů na datových nosičích. K prvním výsledkům práce bibliografů 

Historického ústavu patří rejstříky 110 ročníků Českého časopisu historického za léta 1895-2012 

(Hanelová et al., 2013), Bibliografie dějin Českých zemí za léta 1990-2013 (Hanelová et al., 2014), a 

řada menších bibliografických soupisů zaměřených na dílo osobností české historické vědy (nejnověji 

Macháček a Horčáková, 2014), které budou, jak doufáme, pro vědecké pracovníky užitečnou 

pomůckou v jejich práci.  

 Výsledky BDČZ jsou využívány vědeckou komunitou nejen v oblasti historického výzkumu, ale 

též v příbuzných vědních oborech a prostřednictvím médií i širokou veřejností. Nejpočetnější skupinu 

uživatelů infrastruktury však tvoří studenti vysokých škol, na které se hodláme do budoucna zaměřit.  

Na rok rok 2015 připravila spolupracovnice projektu BDČZ Lenka Procházková pro studenty Ústavu 

                                                 
12 Knihy jsou vyhledávány na prvním místě na základě přiděleného ISBN, ve druhé řadě podle názvů. Vyhledávání článků je 

zatím ve fázi testování. 
13 V současnosti už BDČZ má i možnost vkládání a připojování plných textů k záznamům ve vlastní databázi. 
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českých dějin FF UK přednáškový cyklus „Informační zdroje a praktické dovednosti pro historiky“. 

Tento nový předmět je zaměřen na rozvoj schopností studentů pracovat s oborovými databázemi a 

dalšími zdroji informací. 

 Projekt BDČZ napomohl vyřešení problému nízké kapacity této domácí infrastruktury a umožnil 

její intenzivnější zapojení do mezinárodní spolupráce. Byly vytvořeny dobré předpoklady k tomu, aby 

česká historická bibliografie mohla úspěšně pokračovat a plnit jak tradiční, tak i zcela nové úkoly. 

Základním úkolem historické bibliografie není jen evidovat a pořádat informace, ale též ukazovat 

cestu k těm informačním zdrojům, které jsou nejdůležitější a nejvíce odpovídají potřebám uživatele 

bibliografie, ať už je to vědecký pracovník, student nebo běžný uživatel internetu, který se zajímá o 

výsledky historického bádání.  Tento úkol je velmi obtížný a těžko si jej lze představit bez vzájemné 

spolupráce historiků s bibliografy, vytvoření zpětné vazby, pojmenování požadavků a potřeb 

historické vědy. Stejně nezbytná je i větší spolupráce mezi bibliografy na domácí i mezinárodní 

úrovni. 
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Abstract 

Příspěvek se zaměřuje na zpracování bio-bibliografických dat z raně novověkých pramenů. Při zpracování bi-

ografických dat využívají autorky dochované zdroje řeholních institucí, které vedly evidenci svých členů, a to 

jak ve zcela základní podobě, tak (např. u jezuitů) velmi podrobnou, sledující jednotlivé řeholníky rok po roce, 

včetně jejich schopností a vhodnosti pro vykonávání různých úřadů v komunitě. Snahou bylo vytvořit databázi, 

která by jednak umožňovala komunikaci s dalšími biografickými bázemi, jednak zachycovala maximum infor-

mací obsažených v historických pramenech, s co nejpřesnějším možným strukturovaným popisem curricula vitae 

jedinců v různých řeholních institucí. Během práce na plnění biografické databáze bylo zajištěno propojení 

s databází bibliografickou, obsahující bibliografický popis zdrojů, z nichž jsou data čerpána, především rukopisů 

a starých tisků. I zde autorky usilovaly o kompatibilitu a intenzivně spolupracovaly s Komisí pro soupis a studi-

um rukopisů při Archivu Akademie věd ČR. Záměrem však také bylo pokročit dále především s ohledem na 

obsahovou analýzu pramene. S pomocí deskriptorů lze vystihnout základní obsahové charakteristiky rukopis-

ných zdrojů, a podle určení autorství a obecných charakteristik osoby autora lépe odhalovat cíl a účel vzniku 

jednotlivých typů narativních pramenů i jejich funkce v rámci komunity. 

1 Úvod 

V rámci několika volně navazujících grantových projektů se již delší dobu zabýváme raněnovově-

kými prameny vzniklými v prostředí řeholních institucí v Čechách a na Moravě. Naším cílem je nejen 

podchycení těchto pramenů jako takových a shromáždění informací o nich do jednoho virtuálního ka-

talogu, ale také jejich klasifikace. Usilujeme také o komplexní biografických údajů, které jsou v nich 

obsaženy. Výhledem do budoucnosti je databázové zpracování i dalších důležitých informací (např. o 

stavební činnosti, mecenátu uměleckých děl, divadelních představeních, hudebním provozu apod.). 

2 Biografická data 

Jedním z výstupů našeho bádání je Bio-bibliografická databáze řeholníků v českých zemích 

v raném novověku (http://www.hiu.cas.cz/cs/databaze/bio-bibliograficka-

databaez.ep/). Její základy jsme položily v rámci projektu Postavení jednotlivce v řádových ko-

munitách Čech a Moravy v raném novověku (GA AV ČR, IAA800150902, doba trvání 2009-2011, 

nositel Historický ústav AV ČR), po jehož skončení pokračovala její výstavba a plnění díky vstřícnosti 

Historického ústavu AV ČR, v současné době je doplňována (především bibliografickými záznamy) 

v rámci grantového projektu Zdroje, formy a funkce monastické historiografie raného novověku 

v českých zemích (GA ČR, č. 14-05167S, doba trvání 2014-2016, nositelé Historický ústav AV ČR a 

Univerzita Palackého Olomouc). 

V první fázi se naše bádání zaměřovalo především na biografická data. Řeholní instituce raného no-

vověku měly více nebo méně podrobně propracované systémy personální evidence, které poskytují i 

pro nikterak význačného jednotlivce podstatně větší množství údajů než pro srovnatelnou osobu, která 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution 4.0 International Licence. Zápatí a čísla stránek připo-

jili organizátoři. Licenční podmínky zde: http://creativecommons.org/ licenses/by/4.0/. 
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svůj život prožila ve světském prostředí. Podrobnost dat se pochopitelně liší podle jednotlivých insti-

tucí i podle stupně dochovanosti pramenů; zvláště detailní evidenci měl ve svých předpisech zakotve-

nou jezuitský řád, kterému jsme se věnovaly nejdříve (Valentová, 2014). 

Každá řeholní instituce potřebovala nejen z praktických, ale i církevně-právních a spirituálních dů-

vodů zachycovat základní životní data svých členů: narození (důležitější byl ovšem údaj o zpravidla 

bezprostředně následujícím křtu), vstupu do řádu, řeholních slibů, kněžského svěcení (z hlediska cír-

kevního práva tyto skutečnosti zásadně měnily společenské postavení jednotlivce) a úmrtí (to i 

z důvodů modliteb za duši zemřelého). Zpočátku byla tato evidence rukopisná. Nejen jezuité, ale i dal-

ší řeholní instituce (dominikáni, cisterciáci, benediktini, premonstráti) zveřejňovali od druhé poloviny 

18. století základní údaje i v tištěných katalozích, sloužících pro potřebu komunity a užšího okolí nebo 

dalších církevních úřadů. Zvláštní skupinu tvoří různé formy elogií, v podstatě životopisů zapisova-

ných v rukopisné nebo publikovaných v tištěné podobě u příležitosti úmrtí jednotlivce (Svatoš 1995). 

Už od 18. století vznikaly také lexikony v dnešním slova smyslu, postihující významné, zpravidla lite-

rárně činné členy jednotlivých řeholních institucí. Některé publikace z následujícího století neztratily 

ani dnes svůj význam (Backer-Sommervogel, 1998). Důležité jsou rovněž moderní tištěné soupisy 

členů jednotlivých řádů nebo jejich menších územních celků, sestavené komparací různých pramenů 

(Fischer, 1985; Mareš, 2001; Fechtnerová-Holubová, 2005; Holubová-Fechtnerová, 2006), opomenout 

nelze ani soupisy zaměřené na osoby vykonávající konkrétní řádové činnosti (Čornejová-Fechtnerová, 

1986, Fechtnerová, 1993; Holubová, 2009). 

Prameny i jejich novodobá zpracování jasně ukazují, že mezníky existence muže či ženy v řeholním 

prostředí tvoří poměrně stabilní strukturu, která přímo vyzývá k elektronickému databázovému zpra-

cování. Ale prameny umožňují uživateli zjistit daleko více, při ideálním dochování dokonce rekon-

strukci celého řádového curricula vitae. Přirozeně je patrný rozdíl mezi mužskými komunitami, jejichž 

členové střídali jednotlivé domy, působili v duchovní službě jako faráři a kaplani nebo 

v pedagogických funkcích, a mezi klauzuro-

vanými komunitami ženskými, kde jediným 

„pohybem“ kromě vstupů, slibů a mortality je 

střídání funkcí ve společenství. 

Na bázi knihovnického systému Clavius 

umožňujícího výstavbu biografické databáze i 

výměnu s databází národních autorit Národní 

knihovny jsme vybudovali základní strukturu 

pro sběr životních dat řeholníků excerpova-

ných z různých pramenů. Vzhledem 

k charakteru používaných pramenů a cíli da-

tabáze jsme datovou strukturu rozšířily o spe-

ciální, nečíselná pole pro zaznamenávání úda-

jů týkajících se vstupu do řádu a svěcení, roz-

vedly jsme rovněž pole působení, které systém 

v základní formě nabízí veřejným knihovnám 

pro budování databází tzv. regionálních auto-

rit. Ve výstavbě jsou pole popisující akade-

mické hodnosti, vzdělávání řeholníků a pole, 

která budou využívat specifické zdroje jezuit-

ského řádu (Valentová, 2014). Na minimální 

úrovni však databáze zachovává mezinárodní 

bibliografický formát UNIMARC, který bude 

výhledově převeden do MARC21, a to 

v podobě pole 200, přičemž do podpole c – 

Doplňky ke jménu jiné než data se zapisuje 

řeholní příslušnost. Tato možnost byla na ná-

rodní úrovni autorit diskutována (jako aktuální 

ji pociťují především katalogizátoři starých 

tisků), její využití bylo však zamítnuto. Naše 

databáze tedy není v tomto ohledu kompati-
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bilní s národními autoritami, případné propojení by však jistě mělo technické řešení. Z velkých data-

bází autorit propojených ve VIAF (Virtual International Authority File) používá řádové zkratky jako 

součást autoritního záhlaví Biblioteca Vaticana; v naší databázi se tedy nejedná o nevyzkoušený své-

volný krok. Odlišnou formu než databáze národních autorit volíme i pro standardní formu příjmení a 

jména. Jednak dáváme přednost jazykové a ortografické podobě, jakou považoval za relevantní při 

signování důležitých aktů sám subjekt (což znamená dospět jenom ve výjimečných případech 

k podobě v národním jazyce, obvyklé pro standardy národních autorit), jednak zohledňujeme i tvar 

řeholního jména charakteristický pro jednotlivé řády, včetně skutečnosti, že některé instituce záměrně 

potlačovaly příjmení ve prospěch nové přijatého jména. V těchto případech je však jako alternativní 

forma do záznamu uveden i tvar s příjmením v první pozici, cílem je rovněž alternativní užití formy 

používané databází národních autorit, pokud je subjekt touto databází evidován 

Podle obtížnosti získávání dat je vkládání do databáze velmi různorodou činností: od opisování a 

zaznamenávání dat zaškolenými pracovníky (ti pracují především s moderními tištěnými soupisy nebo 

jednoznačně strukturovanými rukopisnými tabelárními přehledy) až po samostatnou badatelskou práci 

spojenou s řešením interpretačních obtíží. Abychom zabránily zavádějícím posunům, zapisují se údaje 

z řeholníkova života i data o jeho kariéře v jazyce dokumentu, tj. v drtivé většině případů v latině, a to 

i za cenu, že pro jednu skutečnost se bude vyskytovat více pojmů (např. přijetí řeholního roucha může 

být označeno jako vestitio nebo výrazem indutus). Vyhýbáme se tím neobratným interpretacím shod-

ných pojmů, které v různých řádech mohly označovat úřad s různým obsahem, nebo násilným překla-

dům latinských výrazů, u nichž je obtížné nalézt český ekvivalent (např. operarius, srov. Herold, 

2011). Nechtěné překlepy a následný vznik nepřesností eliminují slovníky, s jejichž pomocí je možné 

tyto chyby efektivně odstraňovat.  

V současné době umožňuje databáze vyhledávat základní životní data téměř 12.000 řeholníků a ře-

holnic žijících od počátku 17. do konce 18. století v klášterech na území Čech a Moravy a nabízí de-

tailní životopisy vybraných osob a skupin v rámci komunit.  Představuje tak přínos pro historiky, lite-

rární historiky, hudební vědce, kunsthistoriky a další odborníky. Dalším krokem, o který usilujeme, je 

zkvalitnění databáze jako platformy pro zkoumání řeholních komunit jako společenského fenoménu, 

který ovlivňoval své okolí a zároveň jím byl ovlivňován, měl svou dynamiku a v rámci daných pravi-

del proměnlivou strukturu. K naplnění tohoto cíle je nutné jak plnění co nejvíce podrobnými daty, tak 

zvýšení efektivity vyhledávacích nástrojů. 

V současnosti se jako velká výzva jeví možnosti vizualizace dat. Pole uplatnění je velmi široké: 

demografické proměny provincií i komunit, vlny zvýšeného nebo klesajícího zájmu o vstup do novici-

átu jednotlivých řeholních institucí, sítě osobních styků významných jednotlivců (zde by bylo možné 

využít zkušenosti z databází podchycujících raněnovověké respublicae eruditorum
1
), strategie při ob-

sazování jednotlivých komunit apod. Problémem však není technická stránka věci, ale naplnění data-

báze takovými daty v takovém měřítku, aby byla plošná a efektivní vizualizace možná a účelná. Se-

stavení úplného curricula pro běžného řeholníka, nejsou-li k dispozici sumarizované podklady, obnáší 

i několikadenní kompletaci údajů roztroušených ve více pramenech (zpravidla spojenou s objížděním 

archivů). I za předpokladu, že údaje už jsou sumarizovány (pro jezuity české provincie existuje karto-

téka Anny Fechtnerové
2
), představuje přepis podrobného katalogizačního lístku několikahodinovou 

práci. Jsme spíše skeptické k vizualizacím dat výběrových skupin nebo sond: odborníkům zabývajícím 

se řeholními institucemi a církevními dějinami nepřinesou mnoho nového – na základě dlouholeté ba-

datelské praxe zpravidla totožné výsledky tuší, zatímco pro kolegy z ostatních oborů mohou být bez 

další interpretace zavádějícím zdrojem. To sice může platit o vizualizacích jako celku, plošně pojatá 

data ale mají rozhodně vyšší vypovídací hodnotu. 

Jak vyplývá z předcházejících odstavců, už od začátku jsme se zaměřovaly na propojení biografické 

databáze s databází bibliografickou, obsahující bibliografický popis zdrojů, z nichž jsou data čerpána, 

především rukopisů. Ideálním stavem by byl odkaz každého údaje na zdroj, z nějž byl čerpán, popří-

padě na digitalizát tohoto zdroje (permalink), takže uživatel by mohl v případě pochybností ihned pro-

                                                           
1 Např. Culture of Knowledge. An Intellectual Geography of the Seventeenth-Century Republic of Letters 

(http://cofk.history.ox.ac.uk), nahlíženo 4. 8. 2015;  pro benediktinský řád v rakouském prostředí Monastische 

Aufklärung und die benediktinische Gelehrtenrepublik. Die Korrespondenz der Brüder Pez 

(http://www.univie.ac.at/monastische_aufklaerung), nahlíženo 4. 8. 2015. 
2 V roce 2012 předala paní Anna Fechtnerová (nar. 1918) své celoživotní dílo do Archivu Univerzity Karlovy v Praze, kde je 

uloženo pod názvem Databáze a kartotéka jezuitů České provincie Tovaryšstva Ježíšova 1556–1773. 
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vést kontrolu – jak přesnosti zápisu, tak případné interpretace. Databáze řeší i problém nejednoznač-

nosti údajů v různých zdrojích (dvojí nebo víceré datum narození či úmrtí apod.). 

3 Evidence a popis pramenů 

Prvořadými zdroji dat, o nichž bude nadále řeč, jsou rukopisy. Instituce, jejichž pracovníci jsou no-

siteli grantového projektu, nejsou vlastníky zkoumaných rukopisů, z této skutečnosti však zatím nepo-

vstaly žádné komplikace. Větší obtíže jsou spojené s tím, že relevantní manuskripty uchovávají pamě-

ťové instituce trojího typu, které s nimi, pokud jde o evidenci, nakládají různým způsobem. Relativně 

nejlépe popsané jsou rukopisy uložené ve velkých státních i privátních knihovnách; jedná se o prosté 

upozornění na jejich existenci (Beránek, 1971), staré, ale stále užívané soupisy (Truhlář, 1905-1906), 

v nejlepším případě moderní katalogy (Hoffmann, 1999). Rukopisy uložené v archivech jsou zachyce-

né v inventářích, tedy interních pomůckách, byť částečně digitalizovaných (jednotlivé archivy ale mají 

vlastní digitalizační strategie a většinou je třeba pracovat s více webovými zdroji
3
). Průvodce publiko-

vaný Komisí pro soupis a studium rukopisů (1998) se zaměřuje spíše na vzácné středověké kusy a raně 

novověké prameny popisuje obecně. Spíše výjimečně mají sbírky vlastní moderní katalogy (Zachová, 

2010). Rukopisy uložené v muzeích jsou někdy součástí muzejních knihoven, jindy jsou evidovány 

jako sbírkové předměty. I v tomto případě publikovala Komise základní přehled (Průvodce, 2001). 

Ambicióznějším projektem je dosud nedokon-

čené Repertorium, řazené podle lokalit, které 

zatím končí s písmenem O (Linda – Stich – 

Fidlerová – Bekešová, 2003-2007).  

Tyto zdroje můžeme v různé míře pro data-

bázi využít, otvírá se široké pole možné spolu-

práce (především výměna záznamů) s Komisí 

pro soupis a studium rukopisů. Na tomto pra-

covišti se buduje databáze rukopisů v českých 

sbírkách a kodikologické literatury, vzhledem 

k rozsáhlosti úkolu můžeme pro její doplňová-

ní sdílet i záznamy z naší databáze.
4
  

Při vytváření formuláře pro popis rukopisů 

jsme se řídily vzory a zkušenostmi pracovníků 

Komise pro soupis a studium rukopisů, kteří 

vycházejí z mnohaleté tradice standardizace 

kodikologického popisu v České republice 

(Pražák – Hoffmann – Kejř – Zachová, 1983
5
). 

Pochopitelně i v tomto případě se v rámci sys-

tému Clavius pracuje se speciálními, nečísel-

nými poli. Tato pole jednak rozšiřují a detail-

něji strukturují údaje, na které je sice ve stan-

dardním popisu pamatováno, z kodikologické-

ho hlediska se však jeví tento způsob jako ne-

dostatečný (popis výzdoby, popis vazby, údaje 

o přípiscích, starých vlastnických značkách 

apod.), jednak reflektují specifické kodikolo-

gické potřeby (především strukturovaný rozpis 

obsahu dokumentu, v případě potřeby je mož-

né použít textové jednotky, které jsou sice 

podřízeny hlavnímu záznamu, ale v rámci sys-

                                                           
3 Portál badatelna.cz zpřístupňuje inventáře pouze některých archivů (Národní archiv, ze státních oblastních archivů se jedná 

o archiv v Litoměřicích). Další oblastní archivy mají vlastní portály (např. https://digi.ceskearchivy.cz/ pro 

fondy Státního oblastního archivu v Třeboni). 
4 http://tslanius.mua.cas.cz/KATALOG/, nahlíženo 4. 8. 2015. 
5 V elektronické verzi dostupné na http://www.mua.cas.cz/cs/zasady-popisu-rukopisu-a-dalsi-

teoreticke-prace-463, nahlíženo 4. 8. 2015. 
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tému fungují zároveň jako samostatné prvky propojitelné jak s biografickou částí databáze, tak 

s dalšími rukopisy. Jako propojovací pole mezi biografickou a bibliografickou částí databáze použí-

váme pole unifikovaného názvu (v MARC21 pole 240, v UNIMARC pole 500).  

Na rozdíl od biografických záznamů, kde se pro zapisování minimální úrovně záznamu nebo při 

doplňování údajů osvědčili zaškolení pracovníci, pro zápis rukopisů se odborná kvalifikace jeví jako 

nezbytná. Zvlášť se to týká rukopisů, které nejsou podchyceny v žádném detailněji zpracovaném kata-

logu, ale pouze v inventáři nebo informativním soupisu (uveden např. jenom uměle vytvořený název a 

datace). Rukopisy jsou proto katalogizovány ve třech úrovních: nejnižší je určena těm manuskriptům, 

jejichž digitalizáty jsou veřejně přístupné, další úroveň rukopisům podchyceným v existujících tiště-

ných katalozích, a nejpodrobněji jsou zpracovávány prameny, které jsou málo známé, ve stávajících 

inventářích a pomůckách nedostatečně popsané nebo badatelsky obtížně přístupné. Je však otázkou, 

nakolik je efektivní pouhý přepis údajů i z kvalitního katalogu, na jehož základě přesto není možné 

klasifikovat obsah rukopisu podle hledisek, která jsme se snažily zohlednit v našem aktuálním projektu. 

Pro potřeby podchycení, kategorizace a interpretace narativních a biografických pramenů 

z řeholního prostředí je nutné ve strukturované a standardizované formě popsat obsah rukopisu, určit 

vztah jeho autora k řádu, v jehož prostředí dokument vznikl, případnou vazbu mezi autorovou řádovou 

funkcí a vznikem dokumentu, a z formálního hlediska také vyjádřit autorskou atribuci. Pro efektivitu 

vytváření a zejména využívání takto vymezených polí je třeba vytvořit tezaurus, jenž umožní členění 

rukopisů do přehledných kategorií, definuje autorské vztahy a vymezí obé přesně stanovenými katego-

riemi (Kuchařová – Oppeltová – Valentová, 2015). Hlavním kritériem pro kategorizaci historiografic-

kých pramenů je časový vztah mezi dobou vzniku pramene a událostmi, které popisuje; v případě 

pramenů biografické povahy pak jsou kritéria smíšená: vztahují se jednak k množství a podrobnosti 

obsažených údajů, jednak k funkci, kterou text plnil nebo měl plnit. 

4 Současné uživatelské přístupy 

Z uživatelského hlediska jsou pochopitelně nejdůležitější údaje, které může uživatel v databázi na-

jít. V biografické části databáze se v současné době jedná za prvé o kompletní údaje („rok za rokem“) 

vybraných řeholníků (především jezuitů), za druhé o základní údaje téměř všech členů některých ře-

holních institucí na území Čech a Moravy (piaristé, milosrdní bratří, kapucíni, premonstráti, bosí au-

gustiniáni atd.). Nejúspěšnější bude tedy vyhledávání jednotlivé osoby, přičemž množství dat, která se 

vztahují k jejímu curriculu vitae, bude různé. Uspokojivé je též vyhledávání podle řeholní příslušnosti, 

podle funkce nebo podle místa působení (případně kombinace všech těchto hledisek). Kompletnost 

vyhledaných údajů však vázne na úplnosti vložených dat. V případě rukopisů je v této fázi efektivní 

vyhledávání podle původců, podle obsahových charakteristik nebo podle vlastníků. Lze pochopitelně 

vyhledávat i podle dalších kritérií, podmínkou však opět je, stejně jako v případě biografické části da-

tabáze, kvalitní naplnění příslušnými daty. Vyhledávací rozhraní biografické části databáze je 

k dispozici i v anglické a německé jazykové mutaci, na těchto jazykových mutacích pro bibliografic-

kou část se pracuje. Výhledovým cílem je zpracování latinské mutace.  

5 Výhledy 

Při tomto způsobu výzkumu se nabízí otázka, jak naložit s elektronickým zpracováním dalších dat, 

která jsou v narativních rukopisech obsažena a která se vztahují např. ke vzniku architektonických, 

výtvarných, hudebních nebo dramatických děl. Inspiraci vskutku monumentálních rozměrů přináší 

projekt Venice Time Machine École Polytechnique Fédérale de Lausanne
6
, který propojuje počítačové 

modely, digitalizované archivní dokumenty, artefakty a ikonografický materiál ve velkolepém virtuál-

ním světě, jež umožňuje „pouť časem“ i otevření nečekaných kulturně historických souvislostí 

v prostoru Benátek. I pro daleko menší místa a objekty se podobné pokusy jeví jako značně lákavé, už 

z toho důvodu, že takto postavený projekt se zároveň stává laboratoří, v níž se řeší problémy vztahu starých 

pramenů a nových technologií, a otvírají se nové perspektivy a úskalí výzkumu obohacenému o digitální rozměr. 

Za primární problém našeho projektu však považujeme plnění daty, a to jak v kvantitativním, tak v kvalitativním 

smyslu. Docenění a kontinuita této činnosti, která se pohybuje v široké škále od mechanického přepisu připrave-

ných materiálů zaškolenými pracovníky po samostatnou badatelskou práci, je v důsledku otázkou po udržitelnos-

                                                           
6 http://vtm.epfl.ch, nahlíženo 4. 8. 2015. 
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ti databází, jejichž struktura byla pečlivě promyšlena v rámci různých projektů, plnění daty však začalo po skon-

čení projektu zpravidla z finančních důvodů váznout. 

Neméně závažnou otázkou, která z předešlého textu vyplývá, je problém standardů. Zatímco kom-

patibilitu struktury záznamu lze vyřešit přijetím mezinárodních formátů, rozhodnutí, co do těchto 

standardizovaných polí psát, se bude zřejmě lišit obor od oboru (srv. případ tvarů jmen, na který jsme 

poukázaly výše). V internetovém prostředí se různorodost projevuje velmi výrazně, stačí srovnat právě 

knihovnické standardy a biografická záhlaví široce používané Wikipedie. Za klíčové řešení považuje-

me jednak zachování minimálního prahu kompatibility, jednak propojení pomocí permalinků, které 

ponechávají na uživateli, který z nabízených souborů informací považuje za nejvhodnější. 
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Vyobrazení č. 1 – Záznam rukopisu a schéma postupu při určení autora podle písařské 

ruky.  

Popis: vlevo nahoře vstupní formulář popisu obsahující základní popisné fyzické údaje (název, jazyk 

rukopisu, dataci), vlastnické identifikační údaje, které jednoznačně určují současné uložení rukopisu 

(pole 982 identifikující vlastníka a správce, zde s příkladem použití slovníku pro názvy institucí, kmen 

signatury), propojovací pole unifikovaného názvu a základní obsahovou charakteristiku rukopisu. 

Vpravo nahoře – příklad vyplňování údajů o autorství do záznamu rukopisu. Údaje se přejímají přes 

slovník z předem vytvořeného autoritního záznamu (viz vyobrazení č. 2). V tezauru se nabízejí obecné 

charakteristiky autora (pro jejich vyplnění není nezbytně nutné znát autorovo jméno, stačí např. jeho 

funkce v rámci řádu) a charakterizuje se, na základě čeho byl neanonymní autor určen. Připojená foto-

grafie (vpravo dole) dokumentuje určení písařské ruky z mladšího zápisu. Na základě této znalosti 

byla provedena identifikace písaře rukopisu v levé dolní části vyobrazení s ukázkou detailního tex-

tového rozpisu rukopisu. 
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Vyobrazení č. 2 – záznam řeholníka (Adrian Zorn, OPraem) jako personální autority a 

doložení jeho činnosti jako analisty. 

Popis: Vpravo nahoře rozpis působení A. Zorna rok za rokem s použitím slovníků pro geografické 

názvy (místo působení), pro funkce zastávané v komunitě, a slovníku korporativních autorit (instituce 

působení). Podpole Upřesnění uvádí citaci z pramene o Zornově činnost analisty, podpole Zdroj údaje 

propojuje unifikovaným názvem citovaný rukopisem s jeho bibliografickým záznamem. Určení písaře, 

resp. autora, je v tomto případě tedy dvojí: jednak na základě obecné poznámky o analistické činnosti 

řeholníka, jednak podle rukopisu, který se podařilo identifikovat. 
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Abstrakt 

Příspěvek představuje hlavní směry činnosti infrastruktury Český národní korpus v oblastech 
sběru a zpracování jazykových korpusů, vývoje nových nástrojů pro jejich vytěžování a sou-

visejících služeb pro uživatele. 

1 Úvod 

Projekt Český národní korpus (ČNK) se od svého založení v roce 1994 na FF UK soustředí na konti-
nuální mapování češtiny (a dalších jazyků ve srovnání s ní) ve všech dostupných směrech. Cílem 
ČNK, který od roku 2012 funguje díky podpoře MŠMT jako Velká infrastruktura pro VaVaI 
(LM2011023), je sbírat jazyková data, zpracovávat je a poskytovat přístup k nim uživatelům přede-
vším z oblasti společenských a humanitních věd. Administrativně je realizace projektu ČNK zajišťo-
ván dvěma pracovišti FF UK, Ústavem Českého národního korpusu a Ústavem teoretické a komputač-
ní lingvistiky. 
ČNK se řadí objemem textů, který může svým uživatelům nabídnout, k vůbec největším jazykovým 

korpusům newebového původu na světě. Celkový objem dat v největší části ČNK – korpusu psané 
synchronní češtiny SYN – dosahoval v polovině roku 2015 více než 2,2 mld. textových slov. V sou-
časné době má více než 4 500 registrovaných aktivních uživatelů z ČR a ze zahraničí, kteří prostřed-
nictvím některého z rozhraní položí téměř 1 900 dotazů denně. 

Zaměření na uživatele z oblasti společenských a humanitních věd (lingvisty, literární vědce, histori-
ky, kognitivní vědce, psychology, sociology, apod.) se promítá do způsobu sběru jazykových dat i je-
jich zpracování a zpřístupňování: 

● při získávání jazykových dat (textů a nahrávek) je důraz kladen na jejich pestré a vy-
vážené složení, jejich autenticitu a kontinuální povahu sběru, která umožňuje sledovat vývo-
jové tendence; 

● při zpracování jazykových dat je s ohledem na cílového uživatele akcentována preciz-
nost anotace, zejm. jde o spolehlivá a kompletní metadata umožňující různorodé užití (kvanti-
tativní, ale i kvalitativní), dále pak o využívání nejmodernějších nástrojů na automatickou ana-
lýzu (lemmatizace, morfologická anotace a disambiguace); 

● rozsáhlé objemy jazykových dat vyžadují specifické nástroje pro jejich efektivní vyu-
žívání; velká pozornost se proto v rámci projektu ČNK věnuje vývoji nových a dalšímu rozvo-
ji stávajících nástrojů pro práci s korpusy. Tyto aplikace umožňují intuitivní cestou provádět 
operace na rozsáhlých datech, zpřístupňují elementární statistické vyhodnocení nalezených 
výsledků, a to se zřetelem na uživatele, jejichž expertíza běžně nezahrnuje statistiku či pro-

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution 4.0 International Licence. Zápatí a čísla stránek připojili organizá-
toři. Licenční podmínky zde: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 
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gramování. 

2 Jazyková data ČNK 

V současné době se ČNK soustředí na získávání jazykových dat (textů a nahrávek) především v násle-
dujících oblastech: 

● Synchronní psaná čeština (řada SYN; Hnátková et al. 2014): celkový objem dat v této 
řadě přesahuje 2,2 mld. textových slov z oblastí beletrie, odborná literatura a publicistika; ja-
zyková data v řadě SYN jsou lemmatizována a morfologicky anotována (pomocí nástrojů vy-
vinutých na ÚFAL MFF UK i v rámci ČNK) a uspořádána do menších vzájemně disjunktních 
korpusů pokrývajících užší časová pásma. Texty v korpusech jsou opatřeny bohatými metada-
ty, které zehrnují kromě bibliografické informace i hierarchickou klasifikaci jednotlivých tex-
tových typů a žánrů (založenou na vnětextových charakteristikách – tj. na primární funkci tex-
tu či titulu). Tři z korpusů této řady (stomilionové SYN2000, SYN2005 a SYN2010) jsou zá-
roveň reprezentativní a vyvážené na základě výzkumu, který zjišťoval čtenost jednotlivých 
textových typů; 

● Mluvená neformální čeština (řada ORAL; Benešová et al. 2015): sběr autentické, tj. 
nepřipravené, dialogické a neformální, mluvené češtiny započal ještě v době před vznikem 
ČNK; od té doby bylo vydáno několik korpusů mluvené češtiny (PMK, ORAL2006, 
ORAL2008 a ORAL2013) v celkovém objemu 5,4 mil. textových slov. Každý korpus obsahu-
je nový jazykový materiál a představuje zlepšení v objemu a kvalitě poskytovaných dat – nej-
novější mluvený korpus je koncipován jako reprezentativní z hlediska sociolingvistických ka-
tegorií a obsahuje nahrávky z celé ČR propojené se zvukovou stopou. V současné době se 
pracuje na nové řadě korpusů mluvené češtiny, které budou obsahovat dvouúrovňový přepis 
(ortografická a fonetická rovina; Kopřivová et al. 2014). 

● Diachronní čeština (Diakorp; Kučera a Stluka 2014): korpus Diakorp je budován s cí-
lem poskytnout výzkumná data pro diachronní popis češtiny ze sedmi staletí jejího vývoje; ak-
tuální velikost je 1,9 mil. slov (v době konání workshopu však už pravděpodobně bude vyšší) 
a v současnosti se pozornost tvůrců soustředí na texty z 2. pol. 19. století; na základě těchto 
dat propojených s řadou SYN by měl v budoucnu vzniknout monitorovací korpus pokrývající 
období od roku 1850 do současnosti. 

● paralelní korpus InterCorp (Čermák a Rosen 2012; Rosen a Vavřín 2012) zahrnuje 
texty v různých jazykových verzích (čeština a jeden z více než 30 dalších jazyků) a je tak ide-
álním zdrojem dat pro výzkum kontrastivní. Korpus je tvořen ručně zarovnaným beletristic-
kým jádrem, které je doplněno automaticky zpracovávanými kolekcemi textu (Europarl,  Pro-
ject Syndicate, VoxEurop, Open Subtitles atd.). V současnosti má InterCorp ve verzi 8 přes 
194 mil. slov v cizojazyčné části beletristického jádra a 1,2 mld. cizojazyčných slov v kolek-
cích. 

Vedle těchto hlavních směrů se ČNK podílí i na sběru dat specifických: texty českých neslyšících 
(korpus DEAF), akviziční a žákovské korpusy (CzeSL), srovnatelný translatologický korpus (Jerome) 
či korpusy autorské (Čapek, Hrabal). 

3 Nástroje ČNK 

Nedílnou součástí infrastruktury ČNK je také kontinuální vývoj webových aplikací, které uživatelům 
umožňují intuitivní vytěžování jazykových dat. Všechny tyto aplikace jsou spolu s dalšími uživatel-
skými službami soustředěny do výzkumného portálu http://www.korpus.cz. 

● Základním vyhledávacím nástrojem pro práci s ČNK je KonText 
(http://kontext.korpus.cz), který je vyvíjen v rámci ČNK na základě systému Manatee/Bonito 
(Rychlý 2007). Rozhraní KonText funguje jednak jako běžný konkordancer (ukazuje hledané 
jevy v jejich přirozeném kontextu), umožňuje ale také vytvářet frekvenční seznamy, analyzo-
vat kolokace a filtrovat data (mj. i pomocí sofistikovaného systému pro vytváření subkorpu-
sů). 

● Nástroj SyD (http://syd.korpus.cz; Cvrček a Vondřička 2011) slouží spíše pro laické 
uživatele k synchronní i diachronní analýze variant. Umožňuje porovnávat několik vzájemně 
si konkurujících prostředků (na rovině pravopisné, morfologické, syntaktické či lexikologické) 
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v různých (sub)korpusech češtiny. Snadno a rychle poskytuje obraz o současném užívání pro-
středků (např. preference užití v mluvené nebo psané formě) nebo o vývojových tendencích od 
14. století po současnost. 

● Zejména pro specializované uživatele je určena aplikace Morfio 
(http://morfio.korpus.cz; Cvrček a Vondřička 2012), která slouží pro korpusově založený vý-
zkum slovotvorby češtiny. Po zadání obecného slovotvorného modelu (specifikujícího slovo-
tvorné formanty) jsou v korpusu identifikovány všechny dvojice jednotek, které vznikly ve 
shodě s tímto modelem (fundující a fundované slovo), a na základě zjištěných dat je spočítán 
odhad produktivity takového tvoření. 

● V současné době dynamicky se rozvíjející oblast korpusového zkoumání – analýzu 
diskurzu – je možné provádět s využitím aplikace KWords (http://kwords.korpus.cz). Uživa-
tel do ní může vložit text, který chce analyzovat. Ten je následně porovnán s referenčním kor-
pusem podle vlastního výběru (zejména korpusy řady SYN), a identifikovat tak prominentní 
slova (keywords) charakteristická pro zvolený text. Aplikace KWords zároveň umožňuje para-
lelní analýzu několika textů a srovnání inventářů identifikovaných klíčových slov. 

Pro plné využití aplikace KonText je vyžadována bezplatná registrace, všechny ostatní aplikace jsou 
dostupné bez jakéhokoliv omezení i pro neregistrované uživatele. 

4 Další služby pro uživatele 

Vedle sběru dat a vytváření nástrojů na jejich zpracování a analýzu se projekt ČNK zaměřuje i na po-
skytování služeb uživatelské komunitě. Jde zejména o tyto aktivity: 

● uživatelská podpora: na webovém portálu ČNK je všem registrovaným uživatelům k 
dispozici poradna s on-line fórem a s možností hlásit chyby v aplikacích 
(http://podpora.korpus.cz). Fórum je členěno do několika tematických diskusí, do nichž uživa-
telé vkládají svoje dotazy ohledně fungování aplikací, poskytovaných dat či korpusové lin-
gvistiky; 

● ČNK wiki: báze znalostí z korpusové lingvistiky ve formě wiki 
(http://wiki.korpus.cz), která obsahuje manuál k aplikacím, kurz práce s korpusem v 7 lekcích, 
slovníček základních termínů korpusové lingvistiky a podrobný popis všech zveřejněných 
korpusů; 

● Biblio: repozitář vědeckých publikací a kvalifikačních prací založených na zdrojích 
ČNK (http://biblio.korpus.cz). Repozitář je přístupný všem návštěvníkům portálu ČNK a 
slouží jako neustále doplňovaná bibliografie korpusové lingvistiky; v současné době obsahuje 
přes 1000 záznamů. Vedle vložení bibliografického údaje mohou uživatelé do databáze Biblio 
nahrát také soubor s textem příslušné publikace a splnit tak podmínku open-access přístupu 
k vědeckým dílům; 

● pořádání seminářů, workshopů a rozvoj metodologie korpusové lingvistiky: ÚČNK 
FF UK je v současnosti jediným centrem v ČR, které se systematicky věnuje rozvíjení oboru 
korpusová lingvistika (a to i v rámci PhD studia); 

● poskytování datových balíčků: služba umožňující uživatelům získávání jazykových 
dat odvozených z korpusů ČNK, což je pro řadu aplikací (např. v oblasti NLP) nezbytné; takto 
odvozená data ČNK poskytuje jednak prostřednictvím repozitáře LINDAT/CLARIN, tak i 
přímo, upravená podle specifických požadavků konkrétních výzkumných týmů; licencování je 
závislé na povaze dat; 

● hostování cizích korpusů: vybudované zázemí pro přípravu korpusů a jejich zpřístup-
ňování využívá celá řada projektů, které sbírají různorodá jazyková data; ČNK v současnosti 
hostuje 27 korpusů včetně korpusů cizojazyčných (např. horní a dolní lužická srbština) a we-
bových: rodina WaC korpusů (Baroni et al. 2009) či korpusů Aranea (Benko 2014). 

Poděkování 
Tento příspěvek vznikl při realizaci projektu Český národní korpus (LM2011023) financovaného Mi-
nisterstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci aktivity Projekty velkých infrastruktur pro 
VaVaI. 
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Abstrakt

Nástroj Deriv — webové rozhraní (Šmerk, 2009) byl vyvíjen ve spolupráci lingvistů a progra-
mátorů (Hlaváčková et al., 2009a; Hlaváčková et al., 2009b). Jedná se o víceúčelový nástroj pro
automatické zpracování přirozeného jazyka. Interaktivní webové rozhraní má dvě základní sady
funkcí: 1) vyhledávání dat dle formálního zadání a 2) třídění, ruční editace a ukládání vyhleda-
ných dat.

1 Automatické vyhledávání dat

Vyhledávací funkce slouží k prohledávání morfologického slovníku kmenů (Osolsobě, 1996), který
je součástí automatického morfologického analyzátoru ajka (Sedláček, 2004), resp. majka (Šmerk,
2010). Data jsou vyhledávána a extrahována na základě zadavatelných parametrů, a to (a) formálně defi-
novatelných vlastností hledaných jednotek a (b) jejich morfologických interpretací (tagů). Pro formální
definice hledaných jednotek se využívá regulárních výrazů programovacího jazyka Perl verze 5.10 a no-
vější.

Funkce pro hledání dvojic (popř. n-tic) slouží k vyhledávání jednotek, které jsou potenciálně ve
vztahu slovotvorné příbuznosti. Substitučním pravidlem lze postihnout vlastnosti dvojic základové
slovo/odvozené slovo, jak jsou známy z intuitivních popisů v mluvnicích, např. (Dokulil, 1986).

Substituční pravidla vycházejí z předpokladu, že nahradíme-li část/části základového slova (definova-
ného prostřednictvím morfologického tagu a iniciálního/koncového řetězce), vygenerujeme slovo odvo-
zené, které bude mít jisté formální (iniciální/koncový řetězec) a morfologické vlastnosti definovatelné
prostřednictvím tagu. Takové pravidlo lze formálně zapsat a testovat pomocí webového rozhraní Deriv.

Příklad: Chceme vyhledat účelová adjektiva na -cí tvořená pravidelně od slovesného kmene minulého.
Použijeme substituční pravidlo, které říká, že hledáme dvojice lemmat takové, že slovo základové je
slovesný infinitiv, od něhož lze odtržením koncovky -t vytvořit přidáním sufixu -cí účelové adjektivum,
přičemž ve kmeni může docházet k alternacím (krácení vokálu před finální skupinou konsonant+vokál):

t$ / k5.*mF > cí / k2.*gMnSc1d1 / k
Tato zkrácená forma byla vytvořena pro snazší popis pravidel definujících dvojice slov (Deriv obecně
umožňuje vyhledávat i jednotlivá slova odpovídající podmínkám, nebo naopak i trojice, čtveřice ap.)
a znamená následující: část před znakem > popisuje první, zpravidla základové slovo dvojice, část za
tímto znakem popisuje druhé, zpravidla odvozené slovo. V obou případech je před lomítkem podmínka
na podobu samotného slovního tvaru ve formě regulárního výrazu jazyka Perl a za lomítkem podmínka
na morfologickou značku, přičemž obě podmínky jsou ve formě regulárního výrazu jazyka Perl (zde
tedy znak $ označuje konec řetězce/slova a .* libovolný řetězec; většina těchto formálních prvků bude
patrně čtenáři známa z regulárního jazyka používaného např. v korpusových manažerech). Volitelné / k
na konci pravidla značí požadovanou alternaci. Pomocí takto popsaných pravidel lze vyplnit formulář
vyhledávacího rozhraní Derivu, případně lze požadované hodnoty vyplňovat přímo do tohoto formuláře
(viz obr. 1), což jednak může být intuitivnější pro začínající uživatele, jednak v některých případech

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution 4.0 International Licence. Zápatí a čísla stránek připojili organizátoři.
Licenční podmínky zde: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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může být správná formulace řádkového popisu netriviální (obecně má formulář větší vyjadřovací sílu,
jakkoli v praxi se to neprojeví).

Obrázek 1: Příklad vyplnění formuláře v rozhraní Deriv.

Deriv pak vyhledá takové dvojice tvarů (zde lemmat, obecně ne nutně), kde obě slova splňují uvedené
podmínky a kde dále platí, že druhé slovo lze z prvního získat nahrazením uvedených částí, zde tedy
koncového t$ za cí, a aplikací případné alternace či alternací.

Použitím pravidla z příkladu získáme 1 749 dvojic lemmat (např. hnát/hnací), z toho 2 přegenero-
vané dvojice (dojít/dojicí, pojít/pojicí). Nezachytíme ovšem deriváty od sloves typu umřít, trpět, sázet
(třít/třecí), které je třeba vygenerovat zvlášt’: ít$ / k5.*mF > ecí / k2.*gMnSc1d1, a výjimky (pečicí,
tiskací, stojací).

2 Další zpracování automaticky vyhledaných dat

Automaticky generovaná data (slova, slovní tvary, dvojice základové slovo/odvozené slovo) lze uložit
do souborů, které můžeme uchovávat, prohlížet a třídit v systému adresářů. Adresáře a podadresáře lze
vytvořit pomocí funkce práce s adresáři. Dále lze zvolit bud’ funkci práce s obsahem souborů, nebo
funkci práce se soubory.

Pomocí funkce práce s adresáři lze navrhnout dostatečně strukturovaný systém podadresářů, což
usnadní orientaci a systematické ukládání při práci s masovými daty.

Funkce práce se soubory umožňuje v rámci systému adresářů jednotlivé soubory přesunovat, slučovat
stejnorodé soubory do jednoho, popřípadě rozdělovat data z jednoho souboru do více souborů a konečně
soubory mazat.

Funkce práce s obsahem souborů umožňuje prohlížení uložených souborů. Při prohlížení lze zvolit
třídění dat uložených v prohlíženém souboru a) abecední/retrográdní b) s/bez frekvence/frekvencí jed-
notek v korpusu. Prohlížená data lze ručně zpracovat. Každý řádek je opatřen okénkem, do něhož lze
vepsat text. Tímto textem může být značka, pomocí které lze pak data automaticky roztřídit, viz ještě
dále v části 4. Kromě toho lze zvolit funkci upravit obsah souboru a data uložená v souboru editovat
ručně.

3 Propojení s korpusy a slovníky

Automaticky získaná data lze navíc interaktivně sledovat. Automatický nástroj Deriv je propojen jednak
s internetovým prohlížečem DebDict1 (Horák a Rambousek, 2007), který umožní zobrazit hesla odpoví-
dající automaticky generovaným jednotkám v řadě českých výkladových slovníků (SSJČ, SSČ, PSJČ),
jednak s korpusy SYN2000 (Čermák et al., 2000) a CzTenTen122 (Suchomel, 2012). Tyto dva korpusy
byly zvoleny záměrně pro své odlišnosti: SYN2000 byl tvořen jako reprezentativní vyvážený korpus
psané češtiny, CzTenTen12 je zhruba padesátkrát větší webový korpus, tedy korpus (téměř) libovolných
textů z internetu, které se podařilo shromáždit. Lze proto předpokládat, že frekvenční údaje a po kliknutí
i konkordance z obou dvou korpusů poskytnou dohromady uživateli lepší představu o reálném použití
hledaného slova, než by umožnilo zapojení kteréhokoli z nich samostatně.

Příklad:
Automaticky vygenerovaná data z předchozího příkladu uložíme do souboru a soubor otevřeme s frek-

vencemi v korpusech (obr. 2).
1http://deb.fi.muni.cz/debdict/index.php, plný přístup vyžaduje podpis prohlášení.
2http://ske.fi.muni.cz, přístup vyžaduje podpis prohlášení.
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Obrázek 2: Část výsledku dotazu po zobrazení s frekvencemi.

Kliknutím na příslušné lemma můžeme nahlížet do výkladových slovníků (viz obr. 3) a do korpusů
(viz obr. 4).

Obrázek 3: Příklad zobrazení informací z výkladových slovníků pro slovo dodací (jen výsek).

Obrázek 4: Příklad zobrazení konkordancí z korpusu CzTenTen12 pro lemma dodací (jen výsek).

4 Systematické značkování ručně analyzovaného materiálu

Automatický nástroj Deriv umožňuje editaci automaticky generovaných dat (práce s obsahem sou-
borů), a to formou vkládání značek (např. označení přegenerovaných řádků).

Příklad: Testujeme substituční pravidlo ou(.)it$ / k5.*mF > u$1ič / k1gMnSc13 (loupit/lupič). Zís-
káme celkem 8 dvojic, z nichž jedna je přegenerovaná a u jedné nejde dle slovníku a korpusové evidence
(příjmení Kulič) o hledaný případ derivace. Chybné řádky vyznačíme (viz obr. 5). Označený seznam ulo-
žíme, vytřídíme označené řádky a opět uložíme do souboru, který obsahuje jen správně utvořené dvojice
(obr. 6).

3$1 znamená obsah první závorky v regulárním výrazu popisujícím první slovo dvojice.
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Obrázek 5: Příklad automaticky nalezených dvojic odpovídajících pravidlu.

Obrázek 6: Příklad manuálně vybraných dvojic zkoumaného pravidla.

5 Závěr

Webové rozhraní Deriv umožňuje zkoumat míru formalizovatelnosti derivačních vztahů slov/lemmat
uložených ve slovníku automatického analyzátoru ajka. Lze užívat regulárních výrazů i morfologic-
kého značkování a lemmatizace. Výsledky jsou propojeny a) s českými korpusy (CzTenTen, SYN2000)
a b) s elektronickými verzemi českých výkladových slovníků (SSČ, SSJČ, PSJČ). Nástroj byl použit
pro zpracování deverbativ: automaticky generovaná a ručně zpracovaná data ve formě dvojic fundující
sloveso/deverbativum (více než 96 000 dvojic) viz (Osolsobě, 2011), a výsledky získané jeho prostřednic-
tvím jsou dále využívány zejména pro tvorbu dalších automatických nástrojů umožňujících automatické
rozpoznávání příbuzných slov, viz např. (Pala a Šmerk, 2015).

Nástroj je využíván ve výuce předmětů Počítačové nástroje pro češtinu4 a Algoritmický popis slovo-
tvorby5 a při zpracování diplomových prací (Kolářová, 2009; Najbrtová, 2010; Tukačová, 2014) na FF
MU v Brně.

Aplikace je dostupná na adrese http://deb.fi.muni.cz/deriv/, pro vyzkoušení lze použít
přihlašovací jméno test a heslo test (odkazy na slovníky a korpusy ovšem nemusejí být funkční,
vyžadují vlastní přihlášení). Podrobná nápověda je součástí jednotlivých formulářů rozhraní.

Novější projekt Morfio6 (Cvrček a Vondřička, 2013) umožňuje velmi podobné vyhledávání nikoli nad
slovníkem morfologického analyzátoru, ale nad automaticky lemmatizovanými a morfologicky označ-
kovanými korpusovými daty.

Poděkování

Tento text vznikl za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR prostřednictvím centra
LINDAT/CLARIN a za podpory projektu specifického výzkumu Masarykovy univerzity Čeština v jed-
notě synchronie a diachronie — 2015 (MUNI/A/1165/2014).

4https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2015/CJBB85, vyučuje Dana Hlaváčková.
5https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2015/PLIN033, vyučuje Klára Osolsobě.
6https://morfio.korpus.cz/
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Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno.
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diplomová práce (pod vedením D. Hlaváčkové), Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno.

46



Právnické databáze 

František Cvrček,  František Novák
Ústav státu a práva
Akademie věd ČR

Národní 18, 116 00 Praha 1
f.cvrcek@wordonline.cz,

novak@ilaw.cas.cz

Karel Pala, Pavel Rychlý
Fakulta informatiky

Masarykova univerzita
Botanická 68a, 602 00 Brno

{pala,pary}@fi.muni.cz

Abstract

V Ústavu státu a práva se v oddělení teorie práva zpracovávají databáze od roku 1985. Tyto báze primárně slouží
pro potřeby výzkumu v oblasti analýzy právních textů a právního jazyka. V zásadě jde o dva projekty, které 
nazýváme CS LEGSYS – báze právních předpisů, judikatury a důvodových zpráv a PES (Právnický 
elektronický slovník) – báze doktrinálního jazyka (učebnice, komentáře a zákony) doplněná lingvistickým 
modulem pro analýzu právních korpusů a jejich srovnání s obecným základem jazyka. Pro práci s Právnickým 
elektronickým slovníkem byly ve spolupráci s Fakultou informatiky Masarykovy univerzity vyvinuty potřebné 
softwarové nástroje. 

1. Právní databáze CS LEGSYS

     Databáze CS LEGSYS je pravidelně aktualizována a pokrývá stav právního řádu od roku 1918 do 
roku 2015. Databáze obsahuje zhruba 200 000 popisů právních dokumentů (rejstřík) a 100 000 plných 
textů. Slovník obsahuje přes 600 000 slov, slov v textech je 350 milionů a odkazů 42 milionů. 

Z věcného hlediska báze obsahuje všechny texty primární a sekundární legislativy od roku 1918 na 
centrální úrovni včetně 1000 předpisů recipovaných z Rakouska-Uherska v roce 1918, dále judikaturu 
nejvyšších soudů od roku 1945 a vybraných 2000 judikátů z první republiky, judikaturu Ústavního 
soudu a Nejvyššího správního soudu od doby jejich vzniku a důvodové zprávy k zákonům od roku 
1945. 

Na rozdíl od komerčně orientovaných právních informačních systémů báze CS LEGSYS obsahuje 
v rejstříku proměnné, které pro praktické uživatele nemají smysl, ale pro analytické účely jsou 
nezbytné (jde o 40 proměnných popisujících daný dokument) a právní texty jsou všechny 
normalizovány tak, aby na nich bylo možno automaticky rozpoznávat právní struktury (např. 
paragrafy, rubriky, odkazy atd.). Každý text je tedy před vložením do báze upraven podle strukturální 
normy a intelektuálně doplněn odkazy, které nelze automaticky rozpoznat (asi 20%). 

Část databáze se využívá jako podklad pro informační právní systém (asi 10 – 15%), který slouží jako 
učební pomůcka ve výuce právní informatiky na právnických fakultách v Praze a Plzni. Na bázi CS 
LEGSYS byla provedena řada výzkumů např. legislativní inflace v ČR, LOIS (evropský projekt 
slovníků v oblasti soutěžního práva), nadprodukce novelizací v ČR, statistika legislativní produkce, 
automatické generování právních termínů atd. V současnosti probíhá projekt MAPA, jehož cílem je 
vizuální popis českého právního řádů v dynamice jeho změn. Báze CS LEGSYS taktéž slouží jako 
zdroj pro lingvistické korpusy, např. v projektu PES.

 Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution 4.0 International Licence. Zápatí a čísla stránek připojili 
organizátoři. Licencní podmínky zde: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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2. Právnický elektronický slovník (PES)

    PES je projekt, který se realizuje od roku 2007 ve spolupráci Ústavu státu a práva AV s Fakultou 
informatiky MU. Ačkoliv se projekt nazývá Právnický elektronický slovník, jde o mnohem 
komplexnější projekt, který sdružuje několik cílů v rovině právní a počítačově lingvistické. 

Z hlediska právního má PES dvě základní části. První část je věnována doktrinálnímu jazyku a druhá 
právním korpusům. 

Doktrinálním jazykem se v právu míní jazyk učebnic a komentářů. České právo se dělí zhruba na 20 
odvětví a každé odvětí je zpracováno v 1 – 3 standardních učebnicích. V rámci projektu PES bylo 
vybráno 10 odvětví a jim odpovídající standardní učebnice. Každá učebnice byla expertem převedena 
do poměrně složité formální struktury, s cílem vyčerpat daný text z hlediska terminologického. 
Každému termínu (Heslu) náleží vazby synonymické, kontrární a asociační, struktura rubrik 
(hierarchický strom členění daného textu), definice (kontextuální omezení charakterizující termín), 
rozklad definice na právní termíny a jejich vztahy typu konjunkce či disjunkce, poznámky (odlišné 
pojetí termínu v jiné standardní učebnici) a glosy (autorské poznámky experta). Podobně za účelem 
porovnání byly takto zpracovány i velké kodexy (trestní zákon, občanský zákoník, ústava atd.). První 
výsledky ukázaly, že zhruba na 1 zákonný termín připadá asi 5 termínů doktrinálních, přičemž průnik 
zákonných a doktrinálních právních termínů je minimální (asi 10%). Význam doktríny pro aplikaci 
práva je tak zcela zjevný.

V doktrinální části lze vyhledávat v každé proměnné, vyhledávání je vybaveno lemmatizací a 
rubrikové stromy jsou aktivní v každém uzlu. 

V současné době obsahuje PES necelých 20 000 právních termínů (Hesel) z 10 právních odvětví a za 
kompletní lze považovat obory teorie práva, římské právo a dějiny práva (první tzv. teoreticko-
historický blok studia na právnických fakultách). Cílem je dosáhnout zhruba 100000 právních termínů 
z oblasti doktríny a základních kodexů, což by mohlo pokrýt prakticky celý český právní řád. 

PES je volně dostupný na internetu (https://deb.fi.muni.cz/pes, po kontaktu s F. Cvrčkem) a využívá se
při výuce na právnických fakultách v oblasti teoreticko-historických oborů během posledních dvou let.
První výsledky nejsou nezajímavé. Např. na jedné straně se ukazuje, že právnické učebnice jsou 
přetíženy právní terminologií (římské právo 4500 termínů, teorie 2500 atd.), přičemž zaniká schopnost
studentů rozpoznat to podstatné a dovednost s těmito termíny pracovat. U starších textů studenti 
nejsou schopni jim porozumět. Na druhé straně se zdá, že klasické učebnice jsou natolik zatíženy 
linearitou textu, že ani expert není schopen někdy porozumět, jakou strukturu má autor na mysli. Je 
vysoce pravděpodobné, že pokud by autoři věděli, v jaké struktuře bude učebnice prezentována, 
napsali by ji jinak. Tyto poznatky nás vedou ke změně koncepce výuky, včetně návratu ke skriptům a 
sepsání nových učebnic. 

Druhou část projektu představují právní korpusy. Právní korpusy obsahují kompletní platné právní 
předpisy, členěné na primární (zákony - parlament) a sekundární (nařízení vlády a vyhlášky 
ministerstev), od roku 1945 k určitému datu. Tak jsou zpracovány platné předpisy do roku 2013 a 
2014 (tj. k 1. 1. daného roku, rok 2015 se zpracovává). Lze tak např. porovnávat změny v korpusech 
před a po reformě soukromého práva. Jako speciální korpusy byly vyčleněny korpusy soukromého 
práva a nový občanský zákoník.

Právní korpusy slouží jednak jako základ pro teoretické studium právní terminologie a její změny 
v čase a jednak jako pomůcka pro výuku legislativy na právnických fakultách. Např. při tvorbě nového
předpisu je třeba prověřit, zda obsahuje nové právní termíny a pokud ano, zda je definuje, zda používá 

48

https://debtest.fi.muni.cz:8021/pes


staré termíny standardně, jak se liší kontextuální použití termínů zákona od jejich užití v obecném 
základu jazyka atd., čímž se vytváří tlak na kultivaci právního jazyka a zkvalitnění legislativy (Cvrček,
Pala, Rychlý, 2014, 2015). 

Systém PES je postaven na platformě DEB II pro prohlížení a vytváření slovníků. Díky tomu je možné
k systému přistupovat z libovolného webového prohlížeče. Ukázka systému je na obrázku 1. Systém je
též propojen  s korpusovým manažerem Manatee/Bonito (Rychlý, 2007) pro práci s korpusy, ve 
kterém jsou zmíněné právní korpusy přístupné. Zároveň je dostupný i velký obecný korpus češtiny 
czes2 vytvořený z webu, díky němuž je možné provádět kontrastivní analýzu právních korpusů či 
jejich částí, ukázka je na obrázku 2.

Obrázek 1: Vyhledání slova "trest" v systému PES.
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Celkově lze konstatovat, že PES je výsledkem spolupráce počítačových lingvistů a právníků, která je 
oboustranně výhodná. PES není typickým slovníkem (tj. jen seznamem slovníkových hesel), který 
nám říká, jak se daný právní termín má správně používat, ale kontextuálním slovníkem, který 
popisuje, jak se právní termíny používají na úrovni doktrinálního, zákonného a obecného základu 
jazyka, přičemž je vybaven lingvistickými prostředky analýzy korpusů a zachycuje hierarchické 
vztahy mezi právními termíny podobně, jako je tomu v lexikální databázi WordNet.

3. Závěr
Spolupráce právníků (F. Cvrček, F. Novák) a počítačových lingvistů (K. Pala, P. Rychlý) (Cvrček, F., 
Pala, K., Rychlý, P., 2014, 2015) je příkladem plodné interdisciplinární spolupráce v oblasti práva a 
počítačového zpracování přirozeného jazyka. Systém PES je prvním a také jediným nástrojem toho 
druhu u nás a představuje praktickou aplikaci sloužící aktuálně právníkům a zejména studentům práva.

Poděkování
Tento výzkum je částečně podporován Ministerstvem školství ČR v rámci projektu Lindat-Clarin 
(LM2010013).

Literatura
Cvrček, F., Pala, K., Rychlý, P. (2014): Collocational Differences in Legal Sublanguages, 
Workshop SPLET, LREC, Reykjavik. 

Cvrček, F., Pala, K., Rychlý, P. (2015): Corpus Evidence in Legal Sublanguages, rukopis pro 
časopis KGA.

Obrázek 2: Vyhledání slova "smrt" v korpusu Primární předpisy přímo ze systému 
PES.
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Abstract 

The article introduces two internet sources designated to the study of Older Czech language 

(13th to 18th centuries); both have been designed and run by The Department of Language De-

velopment at The Institute of the Czech Language at the Academy of Sciences of the Czech 

Republic. The first source, Vokabulář webový [Web Vocabulary] (http://vokabular.

ujc.cas.cz), makes texts, images and audio materials available to the study of Older Czech 

language. The accessible materials are, primarily, both modern and historical dictionaries, 

amongst which the most salient is the, gradually growing, Elektronický slovník staré češtiny 

[Electronic Old-Czech Vocabulary] that treats Old-Czech lexicon from the dawn of Czech lan-

guage to the end of the 15th century. Furthermore, Vokabulář includes electronic editions of the 

works originating in the period from the 13th century to the beginning of the 19th century, pre-

sented both as continuous texts and in the corpus version; digitalized copies of Older-Czech 

grammar books; basic scientific literature; audiobooks of Older-Czech texts; and software 

tools utilized for the work with historical texts. The second source is Lexikální databáze hu-

manistické a barokní češtiny [Lexical Database of Humanistic and Baroque Czech] 

(http://madla.ujc.cas.cz). It records the Czech vocabulary of the 16th to 18th centuries 

based on the excerption of the authentic contemporary texts (both old prints and manuscripts): 

Lexical database illustrates the Czech vocabulary with direct quotations, including stating the 

source. Thus, Lexical Database partly substitutes the missing Czech vocabulary of the men-

tioned period.1 

0 Elektronické zdroje ke studiu historické češtiny oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV 

ČR, v. v. i. 

V oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., (dále ÚJČ) byly v uplynulém dese-

tiletí vytvořeny dva internetově přístupné zdroje jazykových dat ke studiu starší češtiny: Vokabulář 

webový − webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny a Lexikální databáze humanistické 

a barokní češtiny. 

                                                           

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution 4.0 International Licence. Zápatí a čísla stránek připo-

jili organizátoři. Licenční podmínky zde: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. 
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1 Vokabulář webový 

Vokabulář webový (dostupný na adrese http://vokabular.ujc.cas.cz) je provozován od 

roku 2006 a je přístupný zdarma a bez registrace. Poskytuje textová, obrazová a zvuková data 

o starším českém jazyce a slouží zejména badatelům v oboru diachronní jazykovědné bohemistiky, ale 

též specialistům dalších historicky orientovaných oborů (zvláště literární vědy, slavistiky, historie, 

historie umění, archivnictví a pomocných věd historických) a studentům vysokých a středních škol. 

Informace získané z Vokabuláře webového uživatel může archivovat (příp. tisknout) pro nekomerční 

využití; jakékoliv jiné nakládání je podmíněno souhlasem jeho tvůrců. K jednotlivým částem Voka-

buláře webového je k dispozici nápověda, jak informace vyhledávat a jak je citovat. Uživatel dále 

může vznášet připomínky a další podněty ke zveřejněným informacím, k funkcím webové aplikace 

i k další problematice, přičemž uživatel sám rozhodne, zda chce své připomínky na internetových 

stránkách Vokabuláře webového zveřejnit. Ke zveřejněným otázkám a připomínkám tvůrci Vokabulá-

ře publikují svou odpověď veřejně, na neveřejné dotazy odpovídají přímo tazateli, pokud na sebe uve-

de e-mailový kontakt. 

V případě původních zdrojů Vokabuláře webového je tvůrcem obsahu oddělení vývoje jazyka. Po-

kud jsou ve Vokabuláři zveřejňována díla jiných autorů, v oddělení se připravují po vyřešení autor-

skoprávních náležitostí elektronické verze těchto děl, včetně doplňování různých metajazykových, 

strukturních i jiných informací sloužících k lepšímu využití díla. Projekt Vokabulář webový vede Ale-

na M. Černá a hlavním programátorem je Boris Lehečka. Tvorba obsahu Vokabuláře webového byla 

v letech 2005−2011 podpořena projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. LC 546 

Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav), řeši-

telka za ÚJČ Helena Karlíková, a v letech 2012−2015 projektem Ministerstva kultury ČR 

č. DF12P01OVV028 Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JA-

KUB), řešitelka za ÚJČ Alena M. Černá. 

1.1 Elektronický slovník staré češtiny 

 

Obrázek 1: Ukázka z Elektronického slovníku staré češtiny 

Vokabulář webový vznikl primárně jako platforma pro publikaci Elektronického slovníku staré češtiny 

(http://vokabular.ujc.cas.cz/informace.aspx?t=ESSC&o=slovniky, Praha 

2006−). Elektronický slovník staré češtiny zachycuje slovní zásobu češtiny od jejích počátků do konce 

15. století. Vychází z materiálu, který je shromážděn v lexikálních kartotékách oddělení vývoje jazy-
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ka, a uživatelům nabízí informace o staročeském lexiku v rozmezí hesel přib- − Ž, A−M, neboť abe-

cedně navazuje na Staročeský slovník (na−při, sešity 1−26, Praha 1968−2008). V abecední části 

přib- až Ž zpracovává a uvádí pouze ty výrazy, jež neobsahuje Malý staročeský slovník (J. Bělič − A. 

Kamiš − K. Kučera, Praha 1978). Staročeská slova zachycená v Malém staročeském slovníku Elektro-

nický slovník staré češtiny neuvádí a přímo odkazuje na elektronickou verzi Malého staročeského 

slovníku, která je též součástí webového hnízda Vokabulář webový. 

Elektronický slovník staré češtiny je slovník autorský, nedokladový. Je zpracováván pod vedením Mi-

loslavy Vajdlové a jeho vznik byl v letech 2010−2014 podpořen grantovým projektem GA ČR 

č. P406/10/1153 Slovní zásoba staré češtiny a její lexikografické zpracování, řešitelka Miloslava 

Vajdlová. V polovině roku 2015 Elektronický slovník staré češtiny obsahoval lexémy s náslovími 

přib- − Ž a A−J1 s celkovým počtem 52 655 jedinečných heslových lexikálních jednotek2. 

1.2 Další zdroje Vokabuláře webového a jeho rozvoj 

Vokabulář webový se od svého vzniku postupně rozšiřuje o další zdroje i o nové a vylepšené funkce. 

K polovině roku 2015 jeho náplň tvořily: 

1.2.1 slovníky staré a střední češtiny v textové podobě (včetně Elektronického slovníku staré češtiny 

uvedeného výše) 

Jedná se o moderní slovníky a hesláře historické češtiny, které byly naskenovány, rozpoznány pomocí 

příslušných softwarových nástrojů a poté pracovníky oddělení vývoje jazyka s pomocí vysokoškol-

ských studentů zkolacionovány. Slovníky jsou zapojené do tzv. jednotného vyhledávacího systému, 

v němž je možné vyhledávat a „listovat“, a to buď ve všech slovnících najednou, nebo s omezením na 

vybraná díla. Slovníková báze získaná z níže uvedených děl3 a Elektronického slovníku staré češtiny 

obsahuje celkem 139 731 jedinečných heslových lexikálních jednotek ze staré češtiny. 

 Staročeský slovník, Praha 1968−2008, obsahuje hesla na−při 

 J. Gebauer: Slovník staročeský, Praha 1903 a 1916, obsahuje hesla a−netbánlivý 

 J. Bělič, A. Kamiš, K. Kučera: Malý staročeský slovník, Praha 1978 

 F. Šimek: Slovníček staré češtiny, Praha 1945 

 heslář lístkového materiálu ke Staročeskému slovníku 

 index Slovníku staročeských osobních jmen J. Svobody 

Postupně jsou zveřejňovány také dobové slovníky, které vznikly přepsáním slovníkových textů ze 

starých tisků a rukopisů. Transliterovaný přepis byl vytvořen členy oddělení vývoje jazyka a studenty; 

k některým slovníkům byla především pro potřeby jednoduššího vyhledávání později pořízena také 

poloautomatická transkribovaná verze. Slovníky nejsou zapojené do tzv. jednotného vyhledávacího 

systému a vyhledávání je umožněno jen v rámci jednotlivých slovníků. Níže uvedené slovníky4 obsa-

hují celkem cca 77 500 heslových statí: 

 Velmi užitečná kníška mládencóm, Plzeň 1532 (latinsko-česko-německý věcně řazený slovní-

ček; Knihopis 2224); 1123 heslových statí 

 Vokabulář latinský, český i německý, Praha 1550 (Knihopis 16614); 2148 heslových statí 

 J. V. Rosa: Thesaurus linguae Bohemicae, 2. polovina 17. století; 27 700 heslových statí 

 Vokabulář latinský a český, Praha 1704 (Knihopis 16623); 3106 heslových statí 

 J. F. J. Ryvola: Slovář český, Praha 1716 (Knihopis 15153); 456 heslových statí 

 J. V. Pohl: Česko-německý slovnář, Vídeň 1756 (Knihopis 14094); 1687 heslových statí 

                                                           
1 V současnosti se ke zveřejnění připravuje písmeno K. 
2 Pokud se heslová lexikální jednotka vyskytne v jednom slovníku na více místech, popř. se objeví ve více slov-

nících, započítáváme ji pro potřeby tohoto přehledu pouze jednou. 
3 Lexikografické zdroje řadíme dle jejich relevantnosti pro lingvistický výzkum. 
4 Slovníky řadíme dle data vydání. 
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 J. V. Pohl: Slovnik řeči česke, Vídeň 1783 (Knihopis 14097); 5581 heslových statí 

 J. Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821; 32 492 heslových statí 

 F. L. Čelakovský: Dodavky ke slovníku Josefa Jungmanna, Praha 1851; 3241 heslových statí 

1.2.2 elektronické edice 

Výstupem vědecké činnosti oddělení vývoje jazyka v oblasti textologicko-ediční je mj. téměř 

200 elektronických edic děl starší české literatury, tj. pocházejících z období od 13. do začátku 19. 

století, které jsou od roku 2011 ve Vokabuláři webovém badatelům k dispozici. Tyto edice byly až na 

několik výjimek připraveny přímo z primárních zdrojů, tj. z rukopisů a starých tisků. Jsou dostupné 

v transkripci do novočeského pravopisu a jsou vybavené textověkritickým aparátem. V edicích je 

možné „listovat“ po stránkách, a to buď v badatelském režimu, kdy jsou zveřejněny též komentáře 

a informace o struktuře textu, či v režimu čtenářském, kdy jsou tyto informace skryty. Příprava nových 

edic byla v letech 2010−2014 podpořena projektem GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češti-

ny (na základě nových materiálových bází), řešitelka Alena M. Černá. 

1.2.3 jazykové korpusy 

Výše uvedené elektronické edice současně tvoří materiálovou bázi pro nereferenční a až na výjimky 

neznačkované korpusy starší češtiny. Staročeský korpus je budován od roku 2008 a obsahuje 4 501 

513 tokenů ze 172 děl z období 13. až počátku 16. století; středněčeský korpus existuje od roku 2015 

a zatím obsahuje 461 812 tokenů z 49 textů z 16. až počátku 19. století. V korpusech je možné vyhle-

dávat s použitím speciálního korpusového manažeru, jenž dokáže zobrazovat nejen hledané tokeny, 

ale také textové metainformace (o struktuře, nečeských výrazech, emendacích a doplňcích textu atp.). 

Korpusový manažer umožňuje vedle jednoduchého vyhledávání též vyhledávání pokročilé, v němž je 

možné kombinovat dotazy a vyhledávat dle různých filtrů (kombinace literárního druhu a žánru, auto-

ra, doby vzniku atp.). Jednotlivé výsledky korpusového hledání jsou většinou hypertextově propojené 

se souvislými edicemi, takže vyhledaný token je možné zobrazit v kontextu díla, z něhož pochází. 

V současné době se pracuje na značkování (zvláště lemmatizaci) staročeského korpusu.5 

 

Obrázek 2: Ukázka výsledku hledání ve staročeském korpusu 

1.2.4 digitalizované starší české mluvnice 

Od roku 2011 bylo naskenováno 71 mluvnic a podobných jazykových příruček z období 16. až 19. 

století, které byly zveřejněny ve formě digitálních obrázků, v nichž lze vyhledávat i „listovat“. Vyhle-

dávání umožňují doplněné metainformace, které jsou kromě bibliografických údajů tvořeny novodo-

bými jazykovědnými termíny, o nichž se na jednotlivých stranách knihy pojednává. Mluvnice jsou 

dále doplněny o podrobné bibliograficko-knihopisné charakteristiky. 

                                                           
5 Této problematice je věnován příspěvek Jínové et al. (2014). 
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1.2.5 digitalizované slovníky 

V letech 2013−2015 byla zveřejněna naskenovaná verze všech pěti svazků Slovníku česko-německého 

J. Jungmanna, vycházejícího v letech 1835−1839. Digitalizoval se archivní exemplář prvního vydání, 

do něhož si autor vlastnoručně poznamenával opravy a doplňky. Obrázky stran jsme doplnili 

o prohledávatelná hesla a podheslí v transliterované a transkribované podobě, čímž je usnadněno vy-

hledávání ve slovníku. 

1.2.6 odborná literatura 

Od roku 2012 pracujeme na digitalizaci čtyřsvazkové Historické mluvnice jazyka českého Jana Ge-

bauera a na začlenění této obtížně dostupné publikace do Vokabuláře webového. Dosud jsou zveřejně-

ny tři díly: Hláskosloví (Praha 1963²), Tvarosloví − Časování (Praha 1958³) a Tvarosloví − Skloňování 

(Praha 1960²); poslední díl Skladba (Praha 2007²) bude dokončen v roce 2015. Prezentace plného tex-

tu mluvnice ve Vokabuláři webovém umožňuje zobrazit také odpovídající tištěnou stránku mluvnice 

ve formě obrázku. 

1.2.7 kartotéky Jana Gebauera 

Od roku 2007 jsou do Vokabuláře webového zapojeny dvě digitalizované kartotéky J. Gebauera − 

jedná se o kartotéku excerpce ze staročeských památek a kartotéku pramenů k této excerpci. Digitali-

zované lístky jsou opatřeny tzv. anotací (heslovým slovem či zkratkou literární památky), podle níž lze 

v digitalizovaných kartotékách vyhledávat i „listovat“. 

1.2.8 audioknihy 

Pro potřeby školní výuky, ale též pro všechny zájemce o starší českou literaturu jsou ve Vokabuláři 

webovém k dispozici zatím dvě audioknihy, které vydalo oddělení vývoje jazyka ve spolupráci 

s profesionálními interprety. První audioknihou je Výbor ze staročeské prózy (Praha 2014) s jedenácti 

ukázkami ze staročeské prozaické tvorby. Druhou je satirický spis z 16. století Frantovy práva (Praha 

2015). Audioknihy jsou dostupné ke stažení ve formátech OGG, MP3 a WAV. 

1.2.9 nástroje a pomůcky 

Na stránkách Vokabuláře webového jsou dále k dispozici nástroje a pomůcky pro badatele, které slou-

ží zejména k vytváření dokumentů psaných historickou češtinou a k jejich analýze. Tento software 

vznikl na půdě oddělení vývoje jazyka a je dostupný včetně zdrojových kódů pod tzv. licencí MIT. 

V polovině roku 2015 byly k dispozici čtyři různorodé programy: tzv. kolační pravítko, umožňující 

snazší orientaci badatele v digitalizovaných rukopisech a tiscích; pomůcka pro výběr nestandardních 

znaků a jejich vkládání do dokumentů; nástroj Transcriptorium, sloužící k asistovanému převodu 

transliterované podoby textu do transkribované verze, a pomůcka pro analýzu tokenů pomocí progra-

mu Microsoft Excel s využitím doplňků PowerPivot a Power Query. 

1.3 Technická realizace 

Zdrojová data převážné části publikovaných děl a materiálů jsou zpracována v podobě dokumentů ve 

formátu DOCX, který prostřednictvím znakových a odstavcových stylů zachycuje vedle samotného 

textu také podstatné strukturní a věcné údaje. Pomocí specializované aplikace jsou jednotlivá díla na 

základě metadat převáděna do formátu XML, který slouží jako východisko pro další zpracování. 

U edic převádíme texty do standardizovaného formátu TEI P5, díla určená pro korpus jsou dále trans-

formována do podoby vertikálního textu. Slovníky zapojené do jednotného vyhledávání mají specific-

kou strukturu XML, která byla navržena pro potřeby digitalizace Staročeského slovníku na přelomu 

tisíciletí. Slovníky nezapojené do jednotného vyhledávání mají podobu dokumentů HTML s pevně 

stanovenou strukturou. Postupně však i u slovníků přecházíme na podobu, která odpovídá standardu 

TEI P5. 

Webové hnízdo Vokabulář webový je v současnosti tvořeno několika samostatnými aplikacemi, kte-

ré vznikaly zejména na základě potřeby rozšířit repertoár informací a dat nabízených badatelům. Tyto 

aplikace obvykle využívají SQL databáze pro ukládání dat a metadat a dále soubory ve formátu XML 

pro jejich prezentaci (transformaci do formátu HTML). V rámci výše uvedeného projektu Ministerstva 

kultury IT JAKUB vzniká zcela nová verze Vokabuláře webového tvořená vícevrstvou modulární apli-

kací, která bude pro ukládání dat využívat SQL a XML databázi. 
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1.4 Využívání Vokabuláře webového 

V období od 1. července 2014 do 30. června 2015 navštívilo stránky Vokabuláře webového 20 000 

uživatelů (63 % z toho opakovaně). Domácí a zahraniční zájemci o diachronní bohemistiku si zobrazi-

li přibližně 366 000 stránek (tj. přes 1000 stránek denně), přičemž průměrná doba návštěvy trvala ne-

celých 11 minut. 

 

2 Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny 

Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny (dostupná na adrese http://madla.ujc.

cas.cz) vznikla jako reakce na volání po komplexním zpracování slovní zásoby českého humanismu 

a baroka. Je ohraničena léty 1500−1780 a při neexistenci moderních slovníků mapujících toto období 

je jediným lexikologicky analyzovaným zdrojem poznání této slovní zásoby. 

 

Obrázek 3: Výsledky vyhledávání v Lexikální databázi humanistické a barokní češtiny 

Základ databáze byl vytvořen digitalizací lístkové kartotéky, kterou vybudoval pracovník ÚJČ Zdeněk 

Tyl. Tento základ byl postupně rozšířen o další kartotéční zdroje a doplněn z jiných pramenů. 

Práce začaly v roce 2005 jako pětiletý projekt AV ČR č. 1QS900610505 Slovní zásoba češtiny doby 

střední − „editio princeps“ (analýza lexikálního materiálu a jeho zpřístupnění v elektronické formě), 
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řešitel Petr Nejedlý, v rámci programu Podpora projektů cíleného výzkumu. V letech 2010−2012 bylo 

budování databáze podpořeno grantovým projektem GA ČR č. P406-10-1165 Česká slovní zásoba 

v období humanismu a baroka: vývojové aspekty, řešitel Petr Nejedlý. I nadále se databáze průběžně 

rozšiřuje výběrovou excerpcí. 

Databáze obsahuje aktuálně přes 896 tisíc záznamů. Slovní zásobu zachycuje v celé žánrové 

a stylové šíři; čerpá při tom z více než 1200 textů tištěných i rukopisných. Přestože stále pokračuje 

rozšiřování databáze, již nyní podává relevantní obraz dobové slovní zásoby, neboť eviduje asi 108 

tisíc samostatných lexikálních jednotek − heslových slov.6 

Každý záznam uvádí heslové slovo ve slovníkové podobě i v podobě zachycené v konkrétním do-

kladu, dále okolní kontext (zobrazující se buď jako naskenovaný excerpční lístek, nebo jako prostý 

text) a údaj o pramenu, z něhož doklad pochází (u části záznamů je uvedeno také číslo strany nebo 

folia, biblické místo apod.). Neuvádějí se významy slov ani jejich morfologické charakteristiky. 

Údaje o excerpované lexikální jednotce a jejím prameni jsou počítačově čitelné: databáze umožňuje 

dvojí způsob práce se záznamy: lze s ní pracovat jako s elektronickou kartotékou (lze jí „listovat“) 

nebo jako se slovníkovým heslářem opatřeným doklady (lze v ní vyhledávat veškeré záznamy jednot-

livých slov nebo jejich libovolných částí). Je také možné v ní vyhledávat veškeré doklady získané 

z téhož pramene (včetně základních informací o prameni samém). Součástí databázových údajů je 

i zobrazení příslušných excerpčních lístků. K dispozici je nápověda i možnost vznášet připomínky. 

Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny je budována jako východisko zamýšleného slov-

níku humanistické a barokní češtiny, má proto povahu materiálové sbírky. Primárně je určena odbor-

níkům, kteří pracují s dobovými texty − lingvistům, literárním vědcům, historikům, archivářům apod., 

učitelům i vysokoškolským studentům. Jako uživatelé se registrují jednotlivci i celé instituce. Každo-

ročně databáze eviduje desítky tisíc přístupů a stovky tisíc operací s ní (tj. vyhledávání v databázi, její 

prohlížení apod.: v roce 2014 to bylo 9,8 milionu operací, tedy více než 25 tisíc operací týdně). Data-

báze je přístupná zdarma, zájemci o její užívání pouze musí požádat o přístupová práva a vlastní uži-

vatelský účet podle pokynů uvedených na vstupní stránce. 

3 Kontakty 

 Vokabulář webový − webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny (http://vokabu-

lar.ujc.cas.cz); Alena M. Černá, Boris Lehečka; +420 225 391 452; vokabu-
lar@ujc.cas.cz 

 Elektronický slovník staré češtiny (http://vokabular.ujc.cas.cz/informace.

aspx?t=ESSC&o=slovniky); Miloslava Vajdlová; +420 225 391 455; vajdlova@ujc.
cas.cz 

 Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny (http://madla.ujc.cas.cz); Petr 

Nejedlý; +420 225 391 455; madla@ujc.cas.cz 

Grantová podpora 

Vznik příspěvku byl podpořen projektem Ministerstva kultury ČR č. DF12P01OVV028 Informační 

technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB) a grantovým projektem Slovo-

tvorný vývoj deverbativních substantiv ve staré a střední češtině (GA ČR 15-00987S). 

Poděkování 

Děkujeme kolegům z oddělení vývoje jazyka za pomoc při přípravě příspěvku a recenzentům za pod-

něty k jeho vylepšení. 

  

                                                           
6 Pro srovnání: moderní jednosvazkový výběrový Slovník spisovné češtiny obsahuje asi 45 tisíc heslových slov. 
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Abstract
The aim of the contribution is to analyze the methodical utilization of digital resources and tools in
philosophical  practice.  Firstly, it  deals  with  the  undervalued  relationship  of  philosophy and  digital
humanities, then it maps philosophical projects utilizing computational methods such as text mining,
visualization and collaboration in order to define their basic methodological assumptions. It is concerned
with the general methodological scope and it proposes some preliminary advices. The purpose is to sum
up and highlight the intersection of digital resources and philosophical practice. The motivation for the
contribution  is  based  on  the  insufficient  reflection  of  utilization  of  digital  resources  and  tools  in
philosophical methodology, and more specially, on the low level of participation of philosophers among
digital humanists.

1 Introduction

The relation between philosophy and computing is quite complicated. In the nineties, philosophers
paid  attention  to  this  topic  and  accumulated  the  extensive  body  of  literature.  Bynum and  Moor
demarcated  three modes  of  the  intersection:  „Computing  provides  philosophy with  such  a  set  of
simple, but incredibly fertile, notions – new and evolving  subject matters, methods, and models  for
philosophical inquiry”  (1998, p. 1). That time, it is significant that most of philosophers dealt with
computing as a subject of matter (topics such as algorithm, artificial life, impact of PC on a man and
society,  internet)  or  a  model (cognitive  modeling,  theorem  proving,  theory  simulation,  social
modeling). Few philosophers utilized computing as a method generating outcomes distinct from the
armchair analysis (Scaltsas, 1998; Croy, 2002; Thagard, 2004). This is identifiable also in Ess' (2004)
crucial contribution to A Companion to Digital Humanities (2004).

2 Philosophy and DH

It can be assumed that the absence of computing method in philosophy in the nineties was caused
by the novelty of subject and insufficient technology. However, after the rise of digital humanities
(DH) have emerged voices asking about the absence of philosophers among digital humanists: „There
was one core humanistic discipline largely absent from this unconference: my own, philosophy. This is
not new, nor surprising. It is, however, deeply regrettable” (Bradley, 2011). Spiro also asked: „...why
philosophy  seems  to  be  less  visibly  engaged  in  digital  humanities”  (2013).  In  response  to  these
question the debate began and two basic arguments have been formulated:

a.) The nature of philosophy – philosophers are barely concerned in computing and data, because
the philosophy requires intelligence that isn't replaceable by machines.

b.) The indifference of philosophers – philosophers have integrated computational methods for a
long time, so they are entrenched in their own and resistant to the participation in DH community.

The issue is that, in comparison to the nineties, in recent years a number of philosophers have been
working on projects that  utilize computing as a method,  but  there is  no serious discourse neither
among philosophers nor digital humanists. This fact undermines the first argument, nevertheless in
order to evaluate which one is more convincing we have to analyze these projects.
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3 Mapping the applications

So, we are going to map the philosophical projects that: 1.) began to emerge at the beginning of the
20th century; 2.) utilize computing as a method; 3.) mostly fall outside the DH fellowship. We won't
sort them by topic or philosophical subdiscipline, but the type of employed instrument; then we define
their main methodological assumptions. The aim is to summarize them, to draw philosophers and DH
attention, to emphasize their methodological potential and finally to decide which argument is more
tenable1:

3.1 Text mining

The automated text analysis began to appear in philosophy since around 2000 and it can be assumed
that according to its increased incidence, remarkable output and connection with the philosophical
“raw material” it is the most prominent computational method in philosophy. 

There is a lot of projects developing own software: InPhO (automated methods and expert feedback
to create a computational ontology for philosophy), SalVe2: Text Mining in Philosophy (application
that look up the similar  philosophical texts from corpus),  NUMEXCO  (computer-assisted thematic
analysis  of  philosophical  texts),  AGORA Project  (open  access  resources  and  semantic  linking  in
philosophy),  NETMET  (program for generating and interpreting metaphors in philosophical  texts),
Minerva  (text mining and data visualization web tool to support the interpretation of Kant’s work),
ANTA (text analyzer based on actor-network theory).

Other projects utilize the available digital tools:  Digital Philosophy (Axiom Group project to map
the  conceptual  changes  in  philosophy),  @PhilosTEI (service  to  transform images  of  texts  to  TEI
format in order to build the corpora appropriate to philosophy research), Phil@scale (project of data
mining from philosophical  texts),  PhiloZoo (project  mapping the influences  by citation  tracking),
Digging by Debating (represent the argumentative structure from philosophy corpus), Spinoza's Ethics
2.0 (powerful text manipulation and displaying of Spinoza's magnum opus),  Archelogos (methods of
electronic representation of reasoning), PhilosophyIdeas (a database of compiled philosophical ideas),
Lincoln Logarithms (digital text-analysis of Lincoln' collection).

Another kind of text analysis is the use of corpus based research in the interest of philosophical
issues. Poudat and Loiseau (2005) examined the different style of authorial presence, proving that
philosophers commonly prefer an universalist standpoint. Temple (1996) analyzes stylometric data of
Plato dialogues. In article Computational linguistics meets philosophy: a Latent Semantic Analysis of
Giordano Bruno’s texts (2006) authors built semantic space and investigated the concept evolving in
Bruno's text. Begoña (2011) analyzed the presence of persuasion markers in 18 th century texts of the
Corpus  of  English  Philosophy  Texts  (CEPhiT).  Similar  study  was  realized  on  the  same  corpus:
Conditionals  in  18th-century  philosophy  texts  (2013).  Report  Computational  Philosophy  and  the
Examined Text (2013) compares the similarities and differences in philosophical concepts used in The
Stanford  Encyclopedia  of  Philosophy  and  Internet  Encyclopedia  of  Philosophy.  In  study  Mining
Arguments From 19th Century Philosophical Texts Using Topic Based Modelling (2014) authors tested
the automated extraction of arguments. Bluhm (2013) defends the utilization of linguistic corpora for
philosophical purposes.

According to that we can conclude basic methodological assumptions  of the current text mining
utilization in philosophy as well as some preliminary advices. Our aim is to outline the general trend,
not a detailed analysis of each project.

3.1.1 Tools

However we can notice a different tools such as corpus builder, frequency, similarity or relatedness
analyzer, ontology mapping, topic modeling and semantic tagger, it  is clear that majority of these
instruments originated in corpus and computational linguistics. In regard of that we have to emphasize
the need for cooperation of philosophers with linguists and programmers involved in developing the
corpus-based tool. We can also easily realize that most of the mentioned projects inevitably require

1 We will mentioned just the most fundamental projects and publications, for the purpose of further investigation we 
created Zotero public group with extended library: https://www.zotero.org/groups/wdh_2015_dh_ph.
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some corpus resources. The example of CEPhiT is significant – a number of corpus-based studies on
philosophical topic raised after its finishing. So, it is highly probable that building of philosophical
corpus would stimulate the utilizing of text-mining tools in philosophy (as well as other digital tools).

3.1.2 Aims

The most problematic moment in this methodological endeavor represents the issue of setting the
objective which should be achieved by the computational process. A small number of these projects
formulated the intentions on the basis of an intrinsic philosophical consideration or specific oriented
philosophical questioning. The objectives differ but we can asses that majority of projects are directed
on the  meta-philosophical,  pragmatical  and  linguistic  aims.  It  would  be  advisable  to  explore  the
possibility  of  philosophical  interrogation  and  hypothesis  setting  with  respect  to  the  accessible
resources and executable software. There are plenty of powerful text mining tool, from quantitative to
qualitative, so we suppose that efficient cooperation of philosophical comprehension with computing
capacity would make it more convincing for the philosophers.

3.1.3 Competence

The task to utilize text mining as an integral part of philosophical practice seems to be the greatest
methodological  challenge.  As  a  starting  point,  it  is  valuable  that  most  of  the  project  explicitly
acknowledge that they are rather a supplement to traditional text analysis. They soberly realize that the
digital text mining must not be seem as replacing tool for reading and analysis of philosophical text.
Instead,  the  projects  perceive  it  as  an  assisting  tool  to  help  with  discovering,  description  and
interpretation of text. Digital text analysis in philosophy is not a purpose by itself, its competence is to
give “objective” orientation to the reader's personal cognitive and interpretative process. In this regard
it's advisable to integrate text mining into the philosophical methodology and heuristics.

3.1.4 Resources

It's worth to mention the free digital resources that play crucial role for the most of the mentioned
projects: Stanford Encyclopedia of Philosophy; PhilPapers: Online Research in Philosophy;  Internet
Encyclopedia  of  Philosophy;  InPhO:  The  Indiana  Philosophy  Ontology;  Phylo;  EMTO  -  Early
Modern Thought Online and A Corpus of English Philosophy Texts (CEPhiT). Considering the vague
relationship between DH and philosophical  practice it  is  interesting to note that majority of these
resources were established long before the proliferation of DH in other humanities.

3.2 Visualization

Considering the nature of philosophy, visualization technique seems far-distant from its subject and
method. However, since 2000 it has became frequent method in philosophy: Mapping the Republic of
Letters (visualization of philosophical correspondence network of the early modern period), Graphing
the history of philosophy  (graph of philosophers influences extracted from Wikipedia),  Philosophy
Family Tree (genealogy of philosophers dissertation relationship), Philosophers - Similarity Map (map
of influences of philosophers across interests and epochs). We can find projects which visualize text
structure or logical dependency: Spinoza graphs; Diagram of Kant’ Critique of Pure Reason; or A map
of Hegel's Science of Logic. Axiom group in GLAMMap visualizes collection of philosophical books
and its meta-data on geographical maps. The projects dealing with bibliography are quite frequently: A
Co-Citation  Network  for  Philosophy (dynamic  graph  of  co-citations  in  philosophical  journals),
Visualization  of  Historical  Knowledge  Structures (visualization  of  the  history  of  philosophy  as
reflected  in  bibliography).  Sula  (2012)  introduces  the  visualization  of  connections  between
philosophers, institutions and ideas.

In general, the most frequent tools of visualization in philosophy are scheme of text and argument,
topic map, semantic network, word cloud, influence diagram, geospatial and time map, there are also
visualization of the history of philosophy, schemes of ideas for the pedagogical purposes and so on.
Firstly, we can conclude that visualization in philosophy is often based on big textual data sets and
computer text analysis – interconnection of these methods is clear (we already mentioned some text
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mining projects that use visualization in a similar way). Secondly, visualization in philosophy mostly
manipulates with statistical and meta-philosophical data. Emphasis on pragmatical representation of
themes  and discursive  topology of  discipline  itself  can  be  regarded as  the  main  benefit,  for  this
approach is mostly excluded from traditional methodology and it brings in the crucial data regarding
the structure of the field. Philosophy is described as self-reflexive, so meta-philosophical visualization
accomplishes this intention in figurative and empirical  way. We can conclude that  visualization is
additional computing method in philosophy, even though the visual presentation of some issues has
greater informative value than textual treating.

3.3 Collaboration

Another computational method used in philosophy, facilitated by effective digital communication, is
collaborative procedure. Of course, most of the scientific projects require personal and institutional
collaboration, however if we conceive digital collaboration as a generative method which is producing
specific outputs, this approach isn't so widespread. Nevertheless we can find a few collaborations of
this type in philosophy: AiME (augmented digital book analyzing problem of modernity by means of
readers contributions and subsequent revision of original text), Digging By Debating (public debate on
the intersection of sciences and philosophy based on text mining and digital user interface to express
argument).  Collaboration is also used as crowd-sourcing for building an infrastructure:  Transcribe
Bentham (participatory online transcription of Bentham's manuscripts),  Encyclopedia of Diderot &
d'Alembert (voluntary translation of the enlightenment' encyclopedia).

In comparison to the previous methods, collaboration doesn't appear to be very productive for the
purpose of philosophy. Dialogue as a collaborative form of consideration is one of the oldest mode of
philosophizing,  however  digital  mediated  collaboration  is  just  the  more  accelerated  or  accessible
supplement  to  face-to-face  consultation.  Examples  of  AIME and  Digging By  Debating show that
digital collaboration on philosophical topic is just an aim by itself. Although this approach is based on
philosophical conception (transparent, open-ended inquiry), achievement is rather confused and easily
replaceable  by  the  traditional  negotiation.  Collaboration  as  crowd-sourcing  is  not  bound  to  any
philosophical topic, but it should on the contrary interest philosophers, for it enhances infrastructure
building and hence the new digital research.

4 Conclusion

In  general,  we  can  sum  up  the  most  remarkable  methodological  achievements  of  computing
utilization in philosophy: accessing and building of new digital resources; new insight into the text
analysis; advanced option of interpretation and comprehension of text; digital mapping of concepts
and links between textual units; corpus searching; developing qualitative methods such as topic and
semantic  analysis;  meta-philosophical  and  pragmatical  explorations  and  improving  of  academic
management tools. For now, we can claim that computing method as an assistant tool is able to give
more precision and productivity to philosophers, but there is still a substantial task of finding the close
connection between philosophical consideration and creativity of computing methodology.

Finally, we have seen that first and most prevalent argument about the absence of philosopher in
DH is incorrect, for it wrongly presupposes that DH aims to solve the philosophical problems. This is a
mistake, for DH is usually used to enhance traditional methods of output producing - e.g. computing in
literary  studies  doesn't  explain  writings  instead  of  scholars,  but  it  allows  for  a  new way of  text
interpretation. Moreover, from the beginning of the century we register many philosophical projects
that productively manipulate with quantitative data. So, the nature of philosophy doesn't exclude the
interactions with computing. The second argument is more convincing, for a number of philosophers
run the projects that in a methodical way utilize computing, but there is no systematic reflection, no
topic introduction and no deep collaboration with DH community. We hope that this contribution will
partly help to bridge this gap.
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Abstract 

Cílem příspěvku je představit způsoby, jakým byly využity zdroje, kterými disponuje oddělení 

vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., a které jsou přístupné ve Vokabuláři 

webovém, pro popis deklinace apelativ v nejstarším období vývoje českého jazyka, tj. pro období 

od počátku doložení souvislých zápisů zhruba do roku 1500. Těmito zdroji jsou jednak 

staročeské texty interní textové banky, jednak elektronicky zpřístupněné novodobé historické 

slovníky. Uvedené texty slouží k ověření a doplnění popisu deklinace staročeských apelativ, 

přejatého z gramatických příruček: pomocí nástroje Analýza tokenů v programu Microsoft Excel 

je v nich možné na rozdíl od korpusových manažerů vyhledat najednou velké množství tvarů 

a získat údaje o jejich frekvenci v textech, čímž lze docílit komplexnější představy o tvarech 

apelativ v tomto období. Staročeské slovníky slouží k získání seznamů lemmat a jejich poloau-

tomatickému přiřazení k jednotlivým deklinačním vzorům. Popsané postupy získání těchto in-

formací jsou využitelné i pro jiné výzkumy s jinými daty. 

1 Formal description of the appellative-noun declension 

Formal description of the declension of appellatives (common nouns) in the oldest period of the Czech 

language development – i.e. in the period from the first evidences of continuous records at the end of 

the 13th century to approx. 1500 AD – is supposed to, first, systematize and deepen the knowledge of 

the formal morphology for all appellative nouns in the mentioned period, and, second, form a basis for 

an automatic morphological analysis and lemmatization of Old-Czech texts.1 

The starting point for the description of the appellative-noun declension in the studied period mainly 

consists of, besides Gebauer’s Historická mluvnice jazyka českého [Historical Grammar of Czech Lan-

guage] (1960) and other grammar handbooks, primary texts – accessible by the medium of the 

Old-Czech (or internal) text bank – and the data recorded in the modern historical dictionaries published 

on the web of Vokabulář webový [Web Vocabulary]. 

Declension pattern, as we understand it, is a unique repertoire of endings; the formal description is 

hierarchically ordered based on the gender- and stem principle: the common (shared) repertoire of end-

ings is called substrate (for demonstration see Figure 1); individual patterns and sub-patterns differ from 

the superior level based on a specific combination of endings in specific cases. Besides the repertoire of 

endings, a part of the declension description is the analysis of sound variations in the inflectional stem, 

i.e. the part of the word without an ending (a vocal shortening, vocal elision, etc.). The phonological 

form of both lemmata and endings refers to the form that we assume for the year 1300 (e.g. cěsta 

‘NOM.SG way, route’, cěstú ‘INS.SG way, route’). Subsequent phonological forms (e.g. cestou 

‘INS.SG way, route’) get generated automatically based on the formal description of the Old-Czech 

phonological changes. 
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Figure 1: The definition of ‘substrate’ in the XML format utilizing the editor oXygen XML Author 

Technically, the formal description is composed of a set of XML files: it is possible to combine them 

and, if needed, include individual components: patterns, lemmata1 (L), sound changes, stem alternations, 

etc. The software for automatic generation, or detection, of Old-Czech forms in text utilizes primed data 

that relate particular components of the formal description (see the scheme in Figure 2): pattern descrip-

tion (a list of endings), lemmata, lemma-to-pattern allocation, stem alternation-to-lemma allocation, 

Old-Czech and Proto-Czech sound changes. 

2 Historical-Czech electronic sources 

The Old-Czech text bank [staročeská textová banka] includes texts from the dawn of Historical Czech 

approx. to the end of 15th century. The texts added into the bank are transcribed strictly in New-Czech 

standard orthography. Overwhelming majority of texts was put together by work of the members of The 

Department of Language Development at The Institute of the Czech Language2. When working with 

texts, researchers have the option to utilize the application Corpus Manager available at http://vo-

kabular.ujc.cas.cz/banka.aspx?idz=STB. Entry data for corpus manager3 are in the form 

of so called vertical text (see the document Jak vytvořit korpus [How to make a corpus], 2001–2015), 

where individual tokens are provided with a tag signaling e.g. whether it is being dealt with a foreign 

                                                           
1 Lemma, as understood in this text, is a one-word lexical unit with only one form: e.g. forms such as zpósob 

‘manner’ (masculine) and zpósoba ‘manner’ (feminine) are understood as two lemmata as well as e.g. hora 

‘mountain’ and hóra ‘mountain’. 
2 Specifications about the sources, including their editors, included in the Old-Czech text bank are available at 

http://vokabular.ujc.cas.cz/texty.aspx?id=STB. 
3 The source code of the application is available at http://sourceforge.net/projects/corpman/. 
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word, defect word, and so on (for more detail see Lehečka 2015). Tokens are not tagged morphologically 

nor lemmatized. The current version of the Old-Czech text bank makes accessible 172 texts containing 

4,501,513 tokens (last updated on 9th June 2015). 

 

Figure 2: Particular components of the formal description of the appellative-noun declension 

For the analysis of documented forms leading to stating the declension patterns, proved to be of more 

benefit a broader set of texts, so called internal text bank. It contains – besides the published texts – 

in-process, up-to-date unfinished editions of material sources. The published and not-published sources 

are differentiated within metadata. For the purposes of the appellative declension research has been – 

from the internal text bank – built a sub-corpus of 235 relevant Old-Czech texts (7.6 million tokens). It 

is always necessary to, first, subject the discovered records from the unfinished editions to inspection 

right in the sources (in the available printed editions, but, most preferably, directly in the manuscripts 

or old printed books – so called witnesses – themselves) before it is possible to work with them for the 

purpose of describing declension. 

The second electronic source to describe the Old-Czech appellative declension is modern historical 

dictionaries accessible by means of Web Vocabulary [Vokabulář webový] at http://vokabu-

lar.ujc.cas.cz/hledani.aspx. They describe the Old-Czech vocabulary to varied degree and 

scope; the outline of the works that backed up the processing of the formal description of Old-Czech 

noun appellatives, is recorded in Table 1. 

All dictionaries are in the form of XML documents in an individual, nonstandard format. This format, 

to a major degree, captures the formal look of its printed model, and, to a minor degree, it captures the 

semantic structure of the lexicographic work. Individual dictionaries apply different lexicological and 

lexicographical conceptions, which leads to difficulties in acquiring identical information from them, 

and it is even more difficult to acquire the data in a uniform format. Furthermore, the web interface of 

Web Vocabulary [Vokabulář webový] that mediates the dictionaries to researchers does not allow for a 

simple information extraction (via computerized means). 
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Dictionary Examined 

part of the 

alphabet 

Number of 

entries 

Number 

of lem-

mata 

Abbre-

viation 

Staročeský slovník [Old-Czech Dictionary] 

(1968–2008) 

na–při 19,345 26,441 StčS 

J. Gebauer, Slovník staročeský [Old-Czech 

Dictionary] (1903 and 1916) 

a–netbánlivý 16,814 23,686 GbSlov 

Malý staročeský slovník [Minor Old-Czech 

Dictionary] (1978) 

A–Ž 20,390 28,016 MSS 

Elektronický slovník staré češtiny [Elec-

tronic Dictionary of Old-Czech] (2006–) 

při–Ž, A–J 75,097 81,552 ESSČ 

Table 1: Historical Old-Czech dictionaries used for the formal description of appellative nouns 

3 Usage of electronic sources for description of appellative-noun declension 

The Old-Czech texts in the internal text bank are instrumental in the verification and completion of the 

grammatical description of the appellative-noun declension from available handbooks. Considering the 

description will serve as the basis for the automatic morphological analysis and lemmatization, it needs 

to record the appellative declension systematically and as comprehensively (extensively) as possible. 

Hitherto most extensive grammatical declension description of the period under examination (Gebauer’s 

Historical Grammar of Czech Language [Historická mluvnice jazyka českého], 1960) can be only partly 

considered as the resource due to, besides the relevant data, the number of exceptions and dialectal 

variants it contains. Additionally, many parts are left without specification, the specification, however, 

being indispensable for the automatic morphological analysis. E.g. 

 declension is divided into major types, but it is not clear in case of which lemmata it is necessary 

to, due to exceptions, found a proper pattern or sub-pattern; 

 though in case of some specific declensions (e.g. u-stems, i.e. nouns such as syn ‘son’, vól ‘bull’, 

dóm ‘house’) are described endings typical for such a declension, excluded and non-described 

remain the endings loaned from the declensions of more lemmata (in this case o-stem endings), 

which are more frequent in some cases (meaning language forms); 

 in the nouns with alternations in the inflection stem, the alternation is always described only in 

individual appellatives, but the scope of the phenomenon is left unclear (e.g. in nouns with -ó-, in 

the radix are, as well, documented forms such as vuozu ‘GEN.SG chariot/cart’ (besides the form 

vozu, which is, due to today’s usage, regular), but it is not described whether the alternation con-

cerns only some cases, or all of them, nor is it mentioned whether the alternation is related only 

to some nouns with such a structure, or all of them); 

 in the nouns with emergence alternation in the form of GEN.PL, such as zrnko – zrnek ‘NOM.SG 

little grain – GEN.PL little grains’, jehla – jehel ‘NOM.SG needle – GEN.PL needles’, are enu-

merated some lemmata with this alternation as well as without it (e.g. město – měst ‘NOM.SG 

town – GEN.PL towns’), but, based on these examples, it is not possible to decide on the forms 

of all lemmata of the given pattern. 

It proved inefficient to locate the occurrence of forms in Old-Czech texts recorded in the internal text 

bank by means of the corpus manager – the systematic search of the combinations of tens of lemmata 

with tens of endings, additionally often complicated by alternations in the inflection stem that are often 

subject to different regularities than in Modern Czech (e.g. the plurale tantum játry/játra ‘liver’ has GEN 

jatr, játr, jater and játer), is, timewise, extremely demanding and the likelihood of committing error, 

when entering individual demands, is, considering the number of possible forms, very high. 

Therefore, the tool Analýza tokenů (v Excelu) [The Token Analysis (in Excel)] has been designed that 

can analyze big data offline and without the connection to a corpus manager. The tool employs the 
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Microsoft Excel spreadsheet calculator and its add-ins PowerPivot4 and Power Query5. On the input are 

metadata about the text sources, especially the period of their origin, and specifications about individual 

tokens with their occurrence in specific sources.6 The input data in the TSV file format7 are utilized by 

the add-in PowerPivot that enables to process big data volume in relatively short time. The add-in 

PowerQuery is utilized to generate word forms based on the endings and inflection stems entered (both 

the endings and inflection stems must be provided in all possible sound variants). Another unique feature 

about this tool is that it processes simultaneously entries of more forms, or, if need be, endings of a 

particular pattern. Its next advantage is the possibility to generate pivot tables and ad hoc reports ac-

cording to the researcher’s needs (Figure 4 shows, e.g., the chart of the representation of the pattern žena 

‘woman’ endings allocated to the lemmata dievka ‘young woman, maid’ and its later form dívka, ruka 

‘hand’ and žena ‘woman’). The used architecture enables to alter input data (from an updated or utterly 

different corpus of texts), in consequence of which this tool is suitable for the analysis of token repre-

sentation in any corpus. Together with this tool was designed a program which – based on vertical text 

and metadata – generates necessary input files in the TSV format. 

The disadvantage of The Token Analysis (in Excel) [Analýza tokenů (v Excelu)], compared to corpus 

managers, consists in that individual forms are got rid of their context, which means that the homonyms 

of different parts of speech or forms are represented by one form only. Without the study of tokens in 

context, e.g., it is not possible to decide on how many of the occurrences of the form ženu fall to the 

noun form of žena ‘woman’ and how many to the verbal form hnáti ‘propel, urge’. 

 

Figure 3: Relational schema of the tables of data about the tokens in the PowerPivot add-in 

By the help of the form-generating tool are, for individual declensions, selected primarily the forms 

labeled, in grammar books, as scarce/unusual and, selectively, also forms that are systematic, but men-

tioned nowhere – the context of such forms is examined in the evidence provided by the Old-Czech text 

bank, or editions as well as sources, so called witnesses, themselves, in case they are forms from non-

public electronic editions. In this manner, grammatical descriptions are validated and completed includ-

ing the preserved texts themselves. This analysis e.g. showed that the patterns kost ‘bone’ (the feminine 

i-stems) and dušě ‘soul’ (the feminine ja-stems) converge in a nonsystematic way and, in case of both 

                                                           
4 Available at: https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=29074. 
5 Available at: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39379. 
6 The structure of the input data for the add-in PowerPivot is introduced in more detail in Figure 3. 
7 A text file with field value separated by tab stop character. 
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declensions, it is necessary to take into account, in the majority of cases with different endings, also the 

endings of the other declension than the one to which the radix belongs (i.e. including forms such as 

věcěmi ‘INS.PL things’ (i-stem radix, ja-stem ending) or zemech ‘LOC.PL country’ (ja-stem radix, 

i-stem ending); for more detail see Jínová et al. 2014). Another example of new findings is the docu-

mentation of the ending -ě in the LOC.SG of the masculine n-stems ([m]odrý kámen u prsteně menší 

radost i moc znamená ‘a blue stone in a ring means little joy as well as power’ BřezSnářM) – such an 

ending is, for the given period, not mentioned by Gebauer (1960, 409), or the form matery in GEN.SG 

of the noun máti ‘mother’ (mnoho dětí urodí se pojednú z jedné matery ‘many children are born suddenly 

from one mother’ LékŽen), such a form not mentioned by Gebauer (1960, 430), either. 

 

Figure 4: The representation of the endings of the pattern žena ‘woman’ in selected lemmata in the in-

ternal text bank 

Modern historical dictionaries available in Web Vocabulary [Vokabulář webový] made it possible to 

compose lists of lemmata belonging to individual declension patterns. For this phase of the formal de-

scription of the appellative-noun declension, it was necessary to extract, from different dictionaries, all 

nouns, or – more specifically – lemmata which, within their entry, include the abbreviation signifying 

noun (which is usually the marker of the nominal genus). At the same time, it was needed to unify 

different abbreviations selecting just one, common abbreviation (e.g. s., n., neutr. indicating the neuter 

gender). If, within one entry, more lexical units as well as part-of-speech markers were found, whose 

mutual relations was not possible to specify unequivocally, such words were excluded from subsequent 

processing8. With regard to the fact that the alphabets of consulted dictionaries overlay, a sequence was 

established due to the quality of their elaboration, based on which only the data from a more elaborated 

dictionary were brought into play: ESSČ > StčS > GbSlov > MSS. For the following manipulation with 

                                                           
8 E.g. in the entry děsět, ESSČ shows the following morphological characteristics: “num., arch. subst. f.” (num. = 

numeral, arch.= archaic). 
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lemma, besides the basic entry specifications, the first meaning of the lexical unit was, too, extracted 

into the text file in the TSV format. 

The starting automatic lemma-to-pattern allocation ran due to formalized rules resulting from the 

combination of conditions for the part of speech, nominative suffix, and supporting case, i.e. GEN case 

form which, besides the gender and ending in NOM, allocates lemma to pattern. To satisfy the arisen 

needs, another independent program was produced that, according to the entry data (the list of lemmata 

with dictionary data and of rules specifying the allocation of the pattern – based on the stem termination 

– and genitive ending) allocated one or more declension patterns (Figure 5 provides an example of 

formalized allocation rules) to individual lemmata. In case of the patterns of few lemmata, it proved 

more convenient to enumerate the lemmata within the pattern as, in dictionaries, these nouns are often-

times not treated uniformly.9 For easier lemma-to-pattern allocation, when classifying masculine appel-

latives according to the names of persons, animals, and nonliving entities (which is crucial distinction 

for pattern allocation), the description of its meaning became the key classifying feature. E.g. based on 

the selection of frequently repeating occurrences člověk, kdo, výrobce, řemeslník, správce, obchodník 

etc. ‘human, who, producer/manufacturer, craftsman, administrator, merchant’ in the description of the 

first meaning, it was possible to allocate – with higher probability – given lemmata to the pattern, in 

case of the names of persons of the masculine gender (in the aforementioned forms, it is the case of the 

pattern muž ‘man’ of the masculine jo-stems). 

 

Figure 5: Example of formalized lemma-to-pattern allocation rules 

Most of lemmata were, according to this formalism, allocated to a declension pattern correctly. The most 

frequent exception was lemmata where dictionaries name variant endings of the supporting case (e.g. 

popel, -a/u, -e ‘ash, GEN.SG ash endings’); or even a variant gender (e.g. koráb, -a, -u, -ě m. ‘dromond, 

ship, GEN.SG dromond, ship endings’ as well as -i, -ě f.); and, furthermore, nouns where dictionaries 

do not mention the supporting case (MSS covers, in the last third of the alphabet, vocabulary as the only 

source and, often, omits this specification). In all these lemmata, a manual analysis was needed for which 

                                                           
9 E.g. to the pattern řebří (masculine ijo-stem) belong only the following entries: řebří, hřěbí, třěví/střeví/črěví, 

řěpí, klí, úlí, pondělí/ponjelí ‘ladder, nail, shoe, burdock, resin, beehive, Monday’, in dictionaries are, in these 

cases, introduced different supporting cases, therefore, it was not possible to obtain the list automatically. 
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was utilized a free program OpenRefine10. Altogether, about 21,500 lemmata were allocated to appella-

tive noun patterns, in about 6,000 a manual check was needed as either no pattern got allocated, or more 

patterns got allocated, or the pattern got allocated based on different criteria than just a combination of 

gender and ending (e.g. according to the similarity of the lemma and a lemma already allocated some-

where else), consequently, the selection of the pattern was not dependable. 

4 Conclusion 

The aim of the article was to show the utilization of electronic sources as used by The Department of 

Language Development at The Institute of the Czech Language at the Academy of Sciences of the Czech 

Republic, for the description of appellative-noun declension in the oldest period of the Czech language 

development. The Old-Czech texts made accessible in the Modern-Czech transcription in the internal 

text bank are utilized to validate and specify the description of declension in historical grammar books 

(i.e. to describe both the list of endings and alternations accompanying the declension). On the other 

hand, modern historical dictionaries enable to obtain lists of lemmata belonging to individual patterns. 

For the research in declension, thanks to the cooperation of the researcher and programmer able to access 

the source data, tools were fashioned that enabled to speed up the process of the demanding research 

task and to gain more exact results. Tools to approach data, usually a part of the research infrastructure 

(corpus managers, searching lexicographic tools, etc.), cannot, from the crux of the matter, satisfy and 

meet the needs of all research. The access to source data and the collaboration of NLP experts and 

linguists represent a suitable way to ease off the handicap. Besides utilizing existing tools, such as Open-

Refine, even ad hoc designed applications to tackle a specific research problem can be universal enough 

to serve other research tasks with different data, as shows the tool The Analysis of Tokens (in Excel) 

[Analýza tokenů (v Excelu)]. 
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Index of abbreviations 

BřezSnářM Snář Vavřince z Březové, rukopis M [Dream-Book of Vavřinec of Březová, manuscript 

M]12 

f.  feminine 

GEN  genitive 

INS instrumental 

LékŽen Sbírka pojednání z oboru ženského a dětského lékařství [The Treatise of the Fields of 

Gynecology and Pediatrics]13 

LOC locative 

m. masculine 

                                                           
10 The program OpenRefine functions in a similar way as PowerPivot and Microsoft Excel when processing big 

data volumes in the spreadsheet format. Its advantage consists in the fact that, in contrast to PowerPivot, it 

makes possible to edit individual entries. 
11 The Czech version of the article can be reached at http://bit.ly/ovj-wdh2015-jl-cz. 
12 Also available at: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/29d51acd-
9825-474b-98b2-c300c7f82d01/plny-text/s-aparatem/folio/1r 
13 Also available at: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/bb208921-

fe77-4dbf-a8e0-f6bb6af9eb3b/plny-text/s-aparatem/folio/1r 
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NLP Natural Language Processing 

NOM  nominative 

PL  plural 

SG  singular 
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Abstract 

In following we present the Corpus of Czech Verse (i.e. lemmatised, phonetically, morphologically, 
metrically and strophically annotated corpus of Czech poetry) and the online tools that give access to its 
data. The following online tools are described: Database of Czech metres, Gunstick, Hex, 
Euphonometer, and Babel. English presentation of these tools may be found in Plecháč, Kolár 2015 or at 
the website of Versification Research Group (http://versologie.cz/en/). 

 

1 Úvod 

Korpus českého verše (KČV) je lemmatizovaný, foneticky, morfologicky, metricky a stroficky 
anotovaný korpus české poezie 19. a počátku 20. století.1 Na rozdíl od standardních jazykových 
korpusů je tedy ke každé jednotce připojeno nejen lemma a morfologická značka, ale i fonetická 
transkripce; dále jsou každému verši přiřazeny atributy „metrum“ (jamb, trochej...), „počet stop“, 
„klauzule“ (ženská, mužská...) a „metrický vzorec“. Na vyšších rovinách jsou pak anotovány rýmové 
dvojice (resp. n-tice) a tzv. pevné formy (sonet, rondel...). V současnosti KČV obsahuje: 
 1 689 básnických sbírek 
 76 699 básní 
 2 664 989 veršů 
 14 592 037 slov 

Data obsažená v KČV jsou zpřístupněna pomocí on-line nástrojů dostupných 
na http://versologie.cz. 

2 On-line nástroje 

2.1 Databáze českých meter (DČM) 

DČM zpřístupňuje metrickou a strofickou rovinu anotace KČV. S aplikací lze pracovat ve dvou 
základních módech: (1) Prohlížení databáze, (2) Vizualizace. 

Mód prohlížení databáze umožňuje vyhledávat básnické sbírky i konkrétní básně na základě filtrů 
(1) „jméno autora“, (2) „rok vydání“, (3) „název“ sbírky a/nebo básně. U každého výsledku jsou 
uvedeny bibliografické údaje a odkaz na externí zdroj (plný text sbírky dostupný v České elektronické 
knihovně),2 v případě jednotlivých básní i podrobné informace o užitých metrech, rýmových 
a strofických schématech a o tom, zda byla báseň anotována jako realizace některé z pevných forem. 

                                                           

 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution 4.0 International License. Zápatí a čísla stránek připojili 
organizátoři. Licenční podmínky zde: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

1 Lemmatizaci a morfologickou anotaci provedli pracovníci Ústavu teoretické a komputační lingvistiky FF UK ve spolupráci 
s pracovníky Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK. Fonetická, metrická a strofická anotace byla provedena 
pomocí počítačového programu Květa (Ibrahim, Plecháč 2011). 
2 http://www.ceska-poezie.cz/cek/ 

74

Sborník Seminá°e o digitálních zdrojích a sluºbách ve spole£enských a humanitních v¥dách (WDH 2015), str. 74�77,

Praha, 24. zá°í 2015.



Mód vizualizace umožňuje výše uvedené informace agregovat a zobrazit v přehledných grafech. 
Vizualizace lze vytvářet jednak pomocí základního filtru (s předem nastavenými datovými řadami), 
jednak pomocí filtru pokročilého (datové řady definuje uživatel). Pro podrobnější informace o DČM 
viz Kolár, Plecháč 2015. 

 
Figure 1. Databáze českých meter: výsledek dotazu. Relativní frekvence jambických a trochejských 
básní v jednotlivých letech. 

2.2 Gunstick – databáze českých rýmů 

Aplikace Gunstick slouží k výzkumu frekvence rýmových párů a jejich historického vývoje. Při práci 
s aplikací uživatel zadává slovo (token), pro nějž budou vyhledány všechny rýmové páry doložené 
v KČV před rokem 1920 (databáze obsahuje přes milion rýmových párů). Dotaz může uživatel omezit 
jen na určitý časový úsek nebo určitý typ klauzule (mužská, ženská, akatalektická, neurčená). 
Výsledkem takového dotazu je interaktivní kruhový diagram zobrazující četnost výskytů jednotlivých 
rýmových párů. Kliknutím na jednotlivé výseče může uživatel promítnout vybraná data 
(1) do plošného diagramu zobrazujícího výskyt vybraného rýmového páru v jednotlivých letech 
a (2) do tabulky obsahující detaily jednotlivých záznamů (mimo jiné text obou rýmujících se veršů 
a odkaz na plný text sbírky dostupný v České elektronické knihovně). 

 
Figure 2. Aplikace Gunstick: výsledek dotazu. Relativní četnost rýmů na slovo „láska“ a absolutní 
četnost vybraných párů v jednotlivých letech. 

2.3 Hex – klíčová slova v české poezii 

Aplikace Hex umožňuje vyhledávat v KČV texty, které obsahují uživatelem specifikované klíčové 
slovo, nebo naopak u uživatelem specifikovaného okruhu textů zobrazit všechna klíčová slova v nich 
nalezená. V obou případech může uživatel vyhledávání omezit na určitý časový úsek a/nebo dílo 
jednoho či více autorů. Při prohledávání specifikovaného okruhu textů lze navíc užít filtry „název 
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sbírky“ a „název básně“. Jako klíčová slova jsou označena lemmata, jejichž frekvence v dané básni 
statisticky významně převyšuje jejich frekvenci v celém korpusu. Statistická významnost je ověřována 
zároveň testem χ2 s Yatesovou korekcí a testem log-likelihood. Uživatel má možnost specifikovat, zda 
budou testy provedeny na hladině významnosti α = 0,001 nebo α = 0,01, a které slovní druhy mají být 
zařazeny do stop listu. 

Vyhledává-li uživatel klíčové slovo, je výsledkem dotazu interaktivní diagram zobrazující četnost 
výskytů v jednotlivých letech, a to buď jako absolutní frekvenci nebo relativní frekvenci měřenou (a) 
počtem básní, (b) počtem veršů nebo (c) počtem slov. Dále je zobrazena tabulka obsahující pro každý 
záznam (báseň) mimo jiné bibliografické informace, odkaz na seznam všech klíčových slov, která byla 
za daných parametrů v básni nalezena, a odkaz na plný text sbírky dostupný v České elektronické 
knihovně. 

 
Figure 3. Aplikace Hex: výsledek dotazu. Relativní četnost básní obsahujících klíčové slovo „vlast“ 
v jednotlivých letech (měřeno počtem veršů); hladina významnosti α = 0,001; minimální četnost 
lemmatu n ≥ 3. 

2.4 Eufonometr 

Aplikace Eufonometr umožňuje na základě hodnot naměřených v KČV kvantifikovat míru 
nenáhodnosti hláskových opakování v libovolném uživatelem vloženém textu (tzv. eufonický 
koeficient). Aplikace vychází z binomického testu navrženého Gabrielem Altmannem (Altmann 1966; 
Čech et al. 2011) a jeho pozdějších úprav (Plecháč, Říha 2014). Výsledkem analýzy je hodnota 
eufonického koeficientu každého řádku vloženého textu a celkový (průměrný) eufonický koeficient, 
který je možné srovnat s hodnotami naměřenými v jednotlivých básních obsažených v KČV. 

2.5 Babel 

Konzolová aplikace Babel představuje nejmocnější nástroj pro práci s KČV. Oproti ostatním 
nástrojům sice vyžaduje alespoň elementární znalosti dotazovacího jazyka SQL, zato ale umožňuje 
uživateli pracovat (téměř) bez omezení se všemi rovinami anotace KČV. Aplikace odesílá dotaz 
zadaný uživatelem do databáze sqlite. Kvůli co možná nejsnadnějšímu dotazování jsou data rozdělena 
do malého počtu tabulek. Aplikace je rozšířena knihovnou sqlite3-pcre, která zajišťuje podporu 
regulárních výrazů (REGEXP) ve formátu programovacího jazyka Perl. Dotazy do databáze jsou 
kladeny asynchronně. Aplikace tedy nečeká na odpověď serveru a při zpracovávání dotazu s ní lze 
dále pracovat. 

76



3 Závěr 

Mezi automaticky anotovanými veršovými korpusy3 patří KČV množstvím zpracovaných textů 
i množstvím anotovaných jevů k nejobjemnějším na světě. Domníváme se, že díky volně přístupným 
a do značné míry intuitivně ovladatelným on-line nástrojům se může KČV stát cenným zdrojem dat 
nejen pro specialisty-versology (nebo šířeji literární vědce), ale mimo jiné i pro lingvisty,4 či pedagogy 
a studenty.5 
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Abstrakt 

Obecným záměrem projektu AMČR je zvýšit efektivitu toku informací v české archeologii, konkrétně 

v oblasti evidence terénních archeologických výzkumů a jejich výsledků. Vytčený cíl považujeme za 

nezbytný předpoklad efektivní památkové péče a jeden z předpokladů úspěšného teoretického 

výzkumu v archeologii, jakož i prezentace archeologického dědictví širší veřejnosti. Příspěvek stručně 

shrnuje současný stav a nastiňuje směry dalšího rozvoje. 

 

1. Současný stav archeologických infrastruktur v ČR 

Informační systémy (IS) a infrastruktury v oboru archeologické památkové péče a archeologie jako 

vědního oboru jsou v ČR tradičně spravovány na dvou úrovních. První z nich reprezentují 

Archeologické ústavy AV ČR v Praze a Brně (ARÚP a ARÚB) coby veřejnoprávní vědecko-
výzkumné instituce, které zejména pro badatelské účely budují a rozvíjejí evidenci archeologických 

aktivit a dat o výsledcích těchto výzkumů. AMČR představuje základní složku těchto systémů. Na 

protější straně stojí státní správa, konkrétně Ministerstvo kultury ČR (MK ČR) a jemu podřízený 
Národní památkový ústav (NPÚ), kteří v rámci svých databází usilují o podchycení kulturního 

dědictví na území ČR, zejména s cílem podpory památkového managementu.1 Vzájemný vztah těchto 

základních informačních platforem není jednoznačně definován, neboť s výjimkou CES jsou 
zřizovány jako interní informační báze jednotlivých institucí. Další součástí portfolia jsou dílčí 

odborné databáze vzniklé v rámci výzkumných projektů, či zcela nezávislé databáze. Výsledkem je tak 

nepříliš přehledná síť často i jen neformálně propojených systémů (zejména uvnitř institucí) či 

podniků, které více či méně usilují o vzájemnou kompatibilitu a prostupnost. 

Koordinace těchto aktivit byla dosud na poměrně nízké úrovni a v důsledku dochází k častému 

překryvu mezi jednotlivými systémy, užívání zastaralých konceptů a technických řešení, budovaní 

digitálních zdrojů pro jedno užití a tvorbě uzavřených databází, bez možnosti data dále vkládat, 
zkvalitňovat a vytěžovat. To vede k neefektivitě při vytváření IS, rychlému zastarávání obsažených dat 

a vzniku duplicitních či dokonce invalidních dat. Tento stav uživatelům velmi ztěžuje orientaci 

v současných možnostech archeologických infrastruktur v ČR. Jejich využití je tak odvislé od 

                                                             
1 Movité kulturní památky jsou evidovány v rámci Centrální evidence sbírek (CES) vedené MK ČR, jež je zřízena podle 
zákona 122/2000 Sb. – viz http://ces.mkcr.cz/. Nemovité kulturní dědictví je centrálně evidováno NPÚ v rámci interních 
informačních platforem, které jsou ale již od 90. let částečně zpřístupňovány i širší veřejnosti; jedná se zejména o evidenci  
památkově chráněných objektů, památkových rezervací a jejich ochranných zón PAGIS (http://gis.up.npu.cz/), území ČR 
podle výskytu archeologicky relevantních terénů kategorizuje Státní archeologický seznam (SAS), který je součástí budované 

platformy ISAD (http://isad.npu.cz/). 
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kompetencí, orientace a afilace konkrétních badatelů. Zprostředkování dat veřejnosti, které by mělo 

být cílem každého výzkumu, stojí na samotném okraji zájmu archeologických institucí. 

Projekt AMČR2 proto učinil jeden z prvních kroků k překonání nastíněných problémů představením  
ucelené platformy sjednocující infrastruktury budované primárně pro akademické účely v rámci AV 

ČR. Tato snaha by výhledově měla vést k centrálnímu zpřístupnění podstatné části dat spravovaných 

archeologickými archivy a stát se bazální e-infrastrukturou pro budování dalších navázaných systémů, 
databází, uživatelských nástrojů a aplikací. Při budování dlouhodobě udržitelné infrastruktury 

považujeme za klíčové (1) ukotvení v rámci jednoznačně definovaných teoretických konceptů, 

zejména s ohledem  na vymezení terminologie, (2) nastavení metodiky evidence, správy a zpracování 

archeologických dat, datového modelu a uživatelské workflow, (3) udržení kontinuity vůči 
předchozím systémům bez ztráty obsažených informací, (4) dlouhodobou kultivaci a průběžnou 

aktualizaci technického řešení a aplikačního prostředí včetně vybudování sítě specialistů na ICT 

v archeologii v klíčových institucích a (5) systematické institucionální zajištění provozu a správy 
infrastruktury. 

Ve všech případech je nutné infrastrukturu budovat v souladu s povahou archeologických dat a 

s ohledem na proces jejich sběru v intencích nastaveného legislativního rámce. V průběhu příprav a 
realizace projektu AMČR byly od základu revidovány všechny složky stávajících infrastruktur tak, 

aby se AMČR mohla stát centrální a dlouhodobě udržitelnou platformou nastavující národní standardy 

a uzlovým bodem při přípravě dalších projektů. Základní premisou se stala snaha o integraci 

stávajících zdrojů, zejména Internetové databáze terénních archeologických výzkumů (IDAV), 
Archeologické databáze Čech (ADČ; slouží k evidenci metadat o výsledcích výzkumů) a Digitálního 

archivu ARÚP (evidence a repozitář digitálních dokumentů). Již v tomto kroku bylo cílem zapojit také 

data dostupná v Archivu leteckých snímků ARÚP a integrovat systém pro správu Archeologických 
dokumentačních bodů, dosud užívaný pro Pražskou památkovou rezervaci, avšak s potenciálem pro 

širší využití nejen v tzv. městské archeologii. Dlouhodobě šířený a kultivovaný datový model ADČ 

byl upraven a rozšířen tak, aby jednotlivé složky vytvářely nezávislé logické celky – datové bloky, 

které jsou však provazovány sítí vzájemných vztahů. Výsledkem je modulární datová struktura, kterou 
je možno jednoduše rozšiřovat o další datové bloky. Jednoznačná a neměnná identifikace obsažených 

záznamů na všech úrovních dovoluje odkazování, vytváření autoritních popisů, případně přímé 

napojování dalších systémů na AMČR. Metadatový popis je z velké části realizován formou 
uzavřených heslářů, díky čemuž jsou data konzistentní, je usnadněno vyhledávání, třídění a procházení 

dat, popisný systém je reprodukovatelný i v dalších aplikacích a je usnadněno budoucí vytváření 

dílčích jazykových mutací. 

2. Charakteristika AMČR 

V rámci projektu AMČR byl navržen a realizován informační systém obsluhovaný prostřednictvím 

desktopové aplikace, která bude sloužit od roku 2016 jako nástroj sběru, editace a prezentace 

informací o archeologických výzkumech, nálezech a nalezištích, a to v jednotném uživatelském 
prostředí s využitím geoinformačních nástrojů. Tento nástroj bude užíván zejména organizacemi 

oprávněnými k provádění terénních archeologických výzkumů (OAO) k evidenci plánovaných 

terénních zásahů, k rozdělování plánovaných terénních zásahů pro provedení archeologického 
výzkumu a k poskytování standardizovaných údajů o jejich výsledcích. Zároveň byla v rámci projektu 

AMČR provedena kolektivní revize již nashromážděných údajů o starších archeologických 

výzkumech a lokalitách (cca 90 000 databázových záznamů).  

Součástí AMČR je také modul pro správu, analýzu a prohlížení digitálních a digitalizovaných 

dokumentů, které tvoří Archiv Archeologického ústavu AV ČR (cca 200 000 textových dokumentů). 

Zde je shromážděna dokumentace k archeologickým výzkumům na území Čech a rozsáhlá oborová 

bibliografie zpracovávaná v Archeologickém ústavu AV ČR v Praze. AMČR v rámci periferních 
modulů umožní základní operace s těmito zdroji nad rámec základní dokumentace terénních akcí 

(výběr dalších dokumentů, vytvoření seznamu literatury pro publikaci apod.). 

                                                             
2 Projekt Archeologická mapa ČR. Systém pro sběr, správu a prezentaci dat byl financován v rámci programu NAKI MK ČR 

(DF12P01OVV003) a byl realizován v letech 2012–2015 ve spolupráci se společností SmartGIS, s.r.o. 
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Obrázek 1. Schéma datového toku a zapojených datových zdrojů AMČR. 

Koncepce IS vychází z dynamického modelu vzniku a koloběhu informací o terénních 

archeologických výzkumech. Počátek cyklu vidíme v evidenci plánovaných terénních výzkumů, resp. 

terénních zásahů, při kterých existuje nutnost provedení archeologického dohledu či výzkumu. 
Připravované terénní zásahy chápeme jako „projekty“, přičemž považujeme za nutné evidovat jak 

projekty záchranných archeologických výzkumů, tak výzkumů badatelských. Podobná evidence v 

ARÚP existuje již od r. 2009 (IDAV) a dnes je každodenně používána prakticky všemi aktivními 
OAO na území Čech, avšak jedině integrace s dalšími částmi infrastruktur povede k efektivnímu 

využití tohoto systému a standardizace celkové workflow.  

Projekty terénního výzkumu plynule přecházejí do archeologických „akcí“, tj. archeologických 

terénních výzkumů (jeden projekt odpovídá zpravidla jedné akci, ale může mít akcí i více). Lze říci, že 
akce je realizovaný projekt, zatímco projekt je akce ve stadiu záměru a realizace. AMČR počítá s tím, 

že průběh a výsledky ukončených archeologických akcí budou ve stanovené lhůtě evidovány v 

databázi akcí. Kromě popisu průběhu a okolností akce zahrnuje záznam i souhrn tzv. „komponent“ a 
„nálezů“, které vyjadřují metadata o odborných výsledcích výzkumu. Významným aspektem 

dokumentace terénních výzkumů je jejich prostorová identifikace, a to pomocí již zavedených 

jednotek „PIAN“ (prostorová identifikace archeologických nalezišť). Implementována byla i „autoritní 
databáze“ publikací, která vznikla převodem bibliografie české archeologie ARÚP (cca 100 tis. 

záznamů) do AMČR. V průběhu revize záznamů o starších výzkumech, ale i při popisu nových 

terénních akcí je možné mezi záznamy o akci a příslušnou publikací vytvářet vazby.  

Systémová návaznost výsledků archeologických akcí na projekty terénních zásahů bude mít pozitivní 
dopad na evidenci archeologického dědictví, a to přinejmenším ve dvou ohledech: (1) systém bude mít 

přehled o probíhajících výzkumech – měl by se tedy radikálně zmenšit počet archeologických 
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výzkumů, které proběhnou bez jakéhokoli podchycení; (2) systém bude mít přehled o ukončených 

výzkumech a může sledovat termín zpracování nálezové zprávy a jejího strukturovaného popisu (to je 

základní podmínkou efektivní využití terénního výzkumu, přičemž systém nemusí vyžadovat 
předběžné informace o výsledcích terénní akce, nýbrž může počkat až do uplynutí předepsané lhůty) – 

tím se omezí počet nekvalitních a duplicitních záznamů.  

V rámci úsilí o sjednocení informačních systémů v ČR počítáme i s využitím dat Státního 
archeologického seznamu ČR vedeného v NPÚ. Tato data nejsou členěna podle dynamických hledisek 

(archeologických akcí), nýbrž pouze prostorových, přičemž základní jednotkou evidence je „území s 

archeologickými nálezy“. Tyto jednotky mohou do AMČR vstupovat jako tzv. „lokality“, spolu s 

dalšími, např. areály dosud neprozkoumaných povrchově viditelných nalezišť (mohylníky, hradiště, 
hrady atd.), polygony nalezišť evidovaných leteckým průzkumem apod. Vymezování lokalit může být 

součástí budoucího systematického zpracování archeologického dědictví ČR, není však koncipováno 

jako součást hlavního provozu IS spojeného s evidencí a popisem archeologických projektů a akcí.  

Nastíněný okruh témat zhruba vystihuje cyklus, kterým vzniká archeologické poznání: od projektu 

přes jeho realizaci a terénní pozorování (akce), analýzu (popis komponent a nálezů) k syntéze 

terénních dat (lokality) a novým projektům, které lze formulovat na kvalitativně nové úrovni (poznání 
jako iterativní proces).  

Kromě dokumentů s existující vazbou na archeologickou akci obsahuje (digitální) archiv ARÚP i 

obrovské množství dokumentů, které zatím nemají vazbu na odpovídající záznam o terénním 

výzkumu, příp. k výzkumům, které v databázi zatím nejsou vůbec podchyceny. Přístup k celému 
obsahu digitálního archivu ARÚP nabídne AMČR v rámci doplňkových funkcionalit (modulů). 

Podobné postavení doplňkové funkcionality má také přístup k bibliografické databázi, který umožňuje 

výběr titulů podle základních položek (autor, slova v názvu apod.) a vytvoření vlastního seznamu 
literatury, např. pro publikaci.  

AMČR se od jiných podobných systémů liší i tím, že řadu informačních prvků chápe jako samostatné 

„objekty“, které mezi sebou navazují vazby. Typické je to např. u prostorových určení (PIAN), která 

dosud byla (např. v ADČ) chápána jako „vlastnost“ archeologických akcí (v každém záznamu akce 
byly znovu uváděny souřadnice). Naproti tomu AMČR chápe jednotky PIAN samostatně a navazuje 

od nich vazby na objekty typu Akce (vztah Akce – PIAN lze popsat jako vztah typu „N:M“). Podobný 

vztah mají i datové třídy Akce – Publikace či Akce – Dokumenty apod. Tento přístup umožňuje 
snadněji editovat příslušné datové třídy a eliminovat nekorektní záznamy a rychlejší zápis údajů, tj. 

pouhým výběrem objektu z nabídky a vytvořením příslušné „vazby“.  

K uživatelům IS budou patřit tyto cílové skupiny uživatelů s příslušnými rolemi:  

- Anonymní uživatelé (široká veřejnost) s oprávněním vyhledávat a prohlížet data.  

- Badatelé (studenti, občanští badatelé apod.), kteří budou mít možnost podávat informace např. 

o svých terénních pozorováních a povrchových nálezech.  

- Zaměstnanci OAO pro evidenci archeologických projektů (záchranných i badatelských).  

- Pracovníci archivních oddělení ARÚP a ARÚB, kteří budou přijímat a spravovat obsažená 
data.  

- Administrátoři AMČR.  

Přístupnost dat je odstupňována podle jednotlivých uživatelských rolí s ohledem na nutnou ochranu 
národního kulturního dědictví. Širší veřejnosti budou data zpřístupněna rovněž formou webového 

portálu, který obsáhne nejen informace zahrnuté v AMČR, ale bude hlavní platformou kultivující 

prostředí e-infrastruktur v české archeologii.  

3. Další úkoly při rozvoji AMČR 

AMČR je uváděna do praktického provozu v období, které je pro archeologickou a památkovou 

informatiku v ČR přelomové a ambicí AMČR je k tomuto procesu přispět. Přesto je třeba na tomto 

místě otevřeně přiznat, že střednědobé projekty mají svůj dopad v mnoha směrech limitovaný 
(projektové financování, udržitelnost závislá na institucionálních prostředcích, nevymahatelnost 
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spolupráce na sběru dat ze strany nezúčastněných institucí), byť vznikly z iniciativy významných 

aktérů na tomto poli. 

V souvislosti s novelizací právní úpravy památkové péče (současná úprava v jádru pochází z r. 1987 a 
v zásadě se již míjí se současnou ekonomicko-společenskou situací ČR), která se ve druhém pololetí 

2015 posunula do své závěrečné fáze (parlamentní projednání), lze předpokládat určité změny v 

právním postavení některých existujících infrastruktur (zejm. registr terénních zásahů a jeho přeměna 
v agendový systém státní správy), i změny v toku povinně vytvářených a poskytovaných 

archeologických dat. Od nové právní úpravy lze očekávat na jedné straně potvrzení významu 

základních infrastruktur obsahujících data o archeologické památkové péči a managementu a data 

odborného charakteru, ale také přehledné oddělení odpovědnosti za oba tyto základní segmenty mezi 
NPÚ a akademická pracoviště, stanovení základních vzájemných povinností a odpovědností 

jednotlivých institucí působících v oblasti archeologické památkové péče a návazně i nastavení 

dlouhodobého finančního rámce těchto páteřních e-infrastruktur české archeologie. Na nadcházející 
proměny v právní úpravě a institucionálních kompetencích bude třeba pružně reagovat. 

AMČR se po uvedení do plného provozu stane hlavní autoritní databází informací o výsledcích 

archeologických výzkumů. Díky standardizovanému datovému modelu, jednoznačné identifikaci 
dílčích prvků, autoritním oborovým heslářům a revidovanému obsahu bude možné na tento systém 

jednoduše navazovat v rámci dalších infrastrukturních projektů a databází. Výhledově je plánováno 

mapování IS do uznávaných mezinárodních standardů (Dublin Core, CIDOC-CRM), zprovoznění 

otevřeného API (Application Programming Interface), které umožní systematické vytěžování obsahu 
AMČR v rámci samostatných nezávislých projektů, a zapojení obsahu AMČR do konceptu Linked 

Open Data. 

Další okruh úkolů se týká nastavení mezinárodní spolupráce a integrace systému do evropských 
infrastrukturních projektů. ARÚP se v současné době podílí na fungování archivní skupiny při EAC,3  

je součástí konsorcia při projektu ARIADNE,4 který integruje evropské archeologické digitální zdroje,  

a účastní se přípravy dalších projektů. Předpokladem plnohodnotného zapojení AMČR do 

mezinárodních aktivit ARÚP je ovšem překonání jazykových bariér tvorbou cizojazyčných mutací 
AMČR (na úrovni aplikace i tezaurů) a propojování jejích datových zdrojů s dalšími poskytovateli 

služeb, zejména využitím e-infrastruktur při budování jednotného evropského virtuálního výzkumného 

prostředí (VRE) a komplexních informačních systémů. Současným trendem je zejména vznik 
indexačních a agregačních služeb (např. Europeana),5  případně základních podpůrných infrastruktur 

zajišťujících datová úložiště, persistentní identifikaci, řízení uživatelských přístupů apod. Tvorba 

skutečných VRE stojí na svém počátku, nicméně velmi brzy lze očekávat vznik systémů 
překonávajících národní i oborové bariéry, což vyžaduje aktivní a úzkou koordinaci podobných 

iniciativ. 

Vyjma zabezpečení fyzické infrastruktury, správy systému a sběru dat je pro další rozvoj zásadní 

nabízet takové prostředky, které budou aplikovatelné při (1) teoretickém výzkumu, jako (2) metodická 
a praktická podpora při sběru archeologických dat a (3) kvalitní nástroj při jejich vyhodnocování. 

Naplňování těchto bodů představuje průběžný a nikdy neukončený proces, který bude aktuálně 

reagovat a v ideálním případě také předjímat potřeby cílových skupin a oborového prostředí.  
Prioritním úkolem dneška však je splatit dluh, který vznikl dlouhodobým podceňování role uživatele v 

procesu budování infrastruktur a jejich zavádění do praxe. Pokud máme opravdu hovořit o 

poskytování služeb v rámci oborového VRE, uživatelé musí být chápáni jako nedílná součást 
infrastruktury a musí jim proto být věnována stejná pozornost, jako správě systému, technickému 

zabezpečení a obsaženým datům. 

                                                             
3 http://archaeologydataservice.ac.uk/arches/ 
4 http://www.ariadne-infrastructure.eu/ 
5 http://www.europeana.eu/ 
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organizátoři. Licenční podmínky zde: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 
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Abstract 

Malach Center for Visual History (Malach CVH) at the Faculty of Mathematics and Physics of the 

Charles University in Prague provides local access to the extensive digital archives of the USC 

Shoah Foundation – the Institute for Visual history and Education, the Refugee Voices archive of 

the Association of Jewish Refugees, and other archives of oral histories. The Visual History 

Archive of USC Shoah Foundation contains over 53 000 witness testimonies covering the history 

of entire 20th century. The Refugee Voices archive complements this collection with additional 

150 interviews, conducted in English language by Association of Jewish Refugees in United 

Kingdom. Generally speaking, oral history interviews are valuable information resource for 

students and researchers in many disciplines. Secondary analysis of the testimonies is also 

applicable to many different scientific fields besides historiography and genocide studies. This 

paper provides a brief overview and description of available data, and it presents some of the more 

recent research and educational activities facilitated by the existence of Malach CVH in the Czech 

Republic. 

 

1 Introduction 

Malach Centre for Visual History at the Faculty of Mathematics and Physics of the Charles 

University in Prague (Malach CVH) is dedicated to providing access to various oral history 

collections related to Czech(oslovak) history – see section 2 for detailed information –, as well as 

facilitating scholarly and educational use of the available material, described in section 3 of this 

text. On the practical level, this effort is materialized mostly in guaranteeing the opening hours and 

advisory service for researchers, technical support for the six computer work-stations, and taking 

care of student group visits from secondary schools and universities across the Czech Republic. 

Malach CVH is also participating in conferences, publishing (popular and scientific) articles and 

maintaining website and social network accounts. Regarding the profile of Malach CVH users, they 

are in most cases university students working on their theses (bachelor, master or doctoral), 

scholars, or educators from memory institutions and educational organizations. Yearly number of 

individual users is around 350, which does not include ca. 20 group-visits per year. Since the 

foundation of Malach CVH in 2009, nearly 60 articles, books or theses in Czech language have 

used some of the resources or have cited the available archives. 

Oral history as a specific discipline (or research method) is closely related to the Holocaust 

memory and research. Systematic attempts in documenting the Holocaust in witness and survivor 

testimonies are growing especially from the 1960s, when the specific social identity of “Holocaust 

This work is licenced under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Page numbers and proceedings 
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survivor” started emerging.
1
 As well as in the cases of other genocides, the traditional historical 

resources sometimes happen to be insufficient. Most of the genocidal events are “recorded” only in 

the eyewitness memories, and then formulated in speech during the oral history interviews (and 

other occasions). Unprecedented possibilities in archiving and on-line access lead to the fact that 

the image of past, as presented in various oral histories, becomes an important resource in our 

(professional and lay) knowledge of the past. 

Oral history itself was “officially” founded in 1948 by Allan Nevins and his colleagues in the 

USA, but as Nevins modestly noted two decades later, oral history rather “founded itself”. It was 

just there, in the spirit of the time, and in fact became a necessity, especially due to the progress of 

communication technologies (Nevins, 1996). Nevertheless, the very nature of oral history changed 

profoundly during the second half of 20
th
 century. Thomson (2007) identifies four important 

paradigmatic shifts in the development of the young discipline, important for its contemporary 

shape: (1) in the post-war period, individual memory is rehabilitated as a resource in writing “folk 

history”; (2) post-positivist approaches to subjectivity and memory emerge since the end of the 

1970s; (3) the role of the interviewer is reconceptualised in the late 1980s, and the interactional 

nature of an interview is acknowledged; (4) at the turn of the millennium, we have witnessed the 

“digital revolution”. Contemporary oral history is sufficiently theorized (e.g. Portelli, 1991; 

Tonkin, 1992) and interdisciplinary field with solid epistemological and methodological 

foundations. It is also important to stress that the naïve “transparent” approach to oral history 

interview is no longer generally accepted. Far from that: as Aleida Assmann wrote several years 

ago, the purpose of oral histories “is less to tell us what happened than what it felt like to be in the 

center of those events; they provide very personal views from within.“ (Assmann, 2006, p. 263) 

Tens of thousands of such “personal views”, collected at the very dawn of the “digital revolution”, 

are available at Malach CVH, as we shall see in the following section. 

 

2 Oral history archives at Malach CVH 

In the following three sub-sections, I will describe three distinct collections of oral history, 

available at Malach CVH to registered users and visitors. The first, and the most extensive, is USC 

Shoah Foundation’s Visual History Archive. Second available resource is Refugee Voices archive, 

created by the Association of Jewish Refugees. Finally, these two complex collections are 

complemented by fifteen selected interviews from the Jewish Holocaust Center in Melbourne.  

2.1 USC Shoah Foundation’s Visual History Archive 

USC Shoah Foundation’s Visual History Archive (VHA) consists of more than 52,000 auto-

biographic interviews with genocide survivors and witnesses. Core of the Archive is a collection of 

Holocaust (Shoah) survivors and witnesses interviews, conducted between 1994 and 2000 in 56 

countries and 32 languages. Most of the interviewed people were considered as Jews during World 

War II, however, VHA also includes interviews with Roma, political prisoners, homosexuals, aid 

givers and concentration camp liberators. At the moment, VHA is fully accessible only from 

licensed access points, and partially accessible on-line (http://vhaonline.usc.edu). One 

of the first European access points was the Malach Center in 2009. Malach CVH also provides 

access to VHA for the Jewish Museum in Prague
2
 and Dom Spotkań z Historią in Warsaw 

(Poland). 

                                                           
1 There are, however, some very early cases of oral history of the Holocaust (even before the term was coined). These 

include work of David P. Boder, American psychologist, who recorded over 100 interviews with so-called “Displaced 

Persons” in Europe in 1946, including many people who have survived concentration camps (Boder, 1949; Deblinger, 

2011; Rosen, 2011). Soon after the World War II, personal accounts have also been collected in written form (cf. e.g. 

Jockusch 2012). 
2 Already since the late 1980s, Jewish Museum in Prague is also collecting its own oral history interviews 

(http://www.jewishmuseum.cz/en/collection-research/collections-funds/oral-

history-collection/). 
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In April 2013, VHA was enlarged by addition of another important collection, for the first 

time not related directly to the Shoah. First 65 testimonies of witnesses and survivors of the 1994 

Rwandan genocide became part of the Archive. This was just a first step in the effort to widen the 

scope of VHA, subsequently continued in 2014 by incorporating twelve interviews with Nanjing 

massacre survivors, and in 2015 by incorporating 60 testimonies of Armenian genocide survivors 

from the personal archive of J. M. Hagopian, documentary filmmaker of Armenian descent. Except 

for the latter collection, all testimonies had been conducted in methodologically and technically 

unified manner. Each interview is a complete life story, including the pre- and post-genocidal 

individual experiences in the context of historical development. Average length of an interview is 

approx. 135 minutes. In most cases, the interview is complemented by pictures of photographs, 

documents and objects related to the discussed topics, and accompanied by the interviewee’s 

commentary.   

Of course, for any sensible interpretive research and analysis of such an extensive data 

collection, search tools are absolutely necessary – especially when we take into account that there 

are no interview transcripts available in VHA. Important feature of archive interface is therefore 

Experience Groups Search, People Search, Keyword Search and Places Search (for details in 

Czech, see Mlynář, 2011). For the People Search, database of 1.8 million names is available, as 

well as the Keyword Search based on thesaurus (index) with 66,000 precisely defined and 

categorized terms. Moreover, for Czech and English testimonies related to the Holocaust 

experience, visitors of Malach CVH can also exclusively use “full-text” phonetic search tool, 

developed at the Department of Cybernetics of the Faculty of Applied Sciences of the University of 

West Bohemia in Pilsen, Czech Republic. 

 

2.2 Association for Jewish Refugees’ Refugee Voices 

Since 2013, VHA is complemented by Refugee Voices archive (RV). In principle and method, it is 

very similar to VHA. RV consists of 150 audio-visual interviews in English language with Jewish 

survivors and refugees from Nazism who later rebuilt their lives in Great Britain. It was created by 

the Association of Jewish Refugees (http://www.ajr.org), which had been founded in 1941 

by Jewish refugees from central Europe, and provides services and financial assistance to Jewish 

victims of Nazi persecution living in Great Britain. The project was carried out between 2003 and 

2007, and directed by Anthony Grenville and Bea Lewkowicz. RV contains more than 450 hours of 

film and forms a valuable resource for academics, researchers, educationalists and others with a 

professional interest in the field of refugee, migration and Holocaust studies. 

All interviews have been fully transcribed, which is an important difference between VHA and 

RV. For ease of reference, both the films and the transcripts are time-coded, making it possible to 

locate specific segments of the recordings. The collection is accompanied by index of interviews, 

and details of the interviewees and their life stories. The interviews have been catalogued with 44 

categories including place of birth, parents’ details, way of emigration, prisons/camps and 

profession. Researchers can locate information relevant to a multitude of specific areas of interest, 

as well as interviewees from specific places. Each interview is accompanied by still shots of photos 

of family members and friends, places of importance for the interviewee and of other items or 

documents of special significance in the interviewee’s life. The research tools are not as complex as 

in the case of VHA, but this is to some extent compensated by the PDFs with full transcripts. 

In addition to exploring the contribution to Britain made by the refugees, the interviews cover 

wide range of survivors’ experiences. The archive features interviews with survivors who have 

rarely spoken about their experiences, on the other hand – interestingly enough –, some of the 

interviewees also gave their testimonies to the Shoah Foundation about a decade earlier. For the 

users of Malach CVH, this opens up a possibility to compare two interviews with the same person, 

in a very similar (but still different) research setting, conducted ten years later by a different 

interviewer. 
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2.3 Interviews from Jewish Holocaust Center in Melbourne 

Finally, in the year 2013, Malach CVH was kindly provided 15 interviews conducted during Phillip 

Maisel Testimonies Project at the Jewish Holocaust Center in Melbourne (JHC) 

(http://www.jhc.org.au). This testimonies’ project began in the 1980s as the Melbourne 

Oral History Project, founded by Sandra Cowan and Jenny Wajsenberg, and later coordinated by 

Anne Bernhaut. They conducted over 200 audio recordings of Holocaust survivors’ narratives. In 

the early 1990s, with the purchase of a video camera, the Video Testimonies’ Project was launched. 

Phillip Maisel, Holocaust survivor himself, began volunteering and made it his goal to interview as 

many survivors as possible.
3
 More recently he has turned his focus to the challenge of digitizing the 

collection and started working in a digital environment. Future challenges, according to the JHC 

website, include improving the testimonies’ database, as well as indexing the collection to make it 

more accessible for researchers. 

Overall, the JHC has approx. 1,300 video testimonies and over 200 audio testimonies in its 

collection. These provide eyewitness accounts of the Holocaust events, as well as glimpses into the 

pre-war Jewish life in Europe. Malach CVH received copies of testimonies considered relevant for 

the Czech researchers, i.e. interviews with people born in former Czechoslovakia. For more than 50 

% of the interviewed persons, we can also find their testimony in the VHA, conducted earlier or 

later. In 2014, simple user interface made it possible to watch the interviews on all the computers in 

Malach CVH. However, there are no search tools available so far, which seriously limits the 

possibilities of utilizing and analysing the interviews. 

 

3 Scientific and educational utilization of oral history 

Apart from providing technical and institutional conditions for hosting the oral history collections 

described on the previous pages, Malach CVH aims to facilitate the scientific and educational 

utilization of the data. In the following two sub-sections, I will describe some of the most recent 

research and educational projects related to the USC Shoah Foundation’s Visual History Archive, 

since – to my knowledge – the other two resources have not yet been consistently utilized in any 

similar enterprise. 

3.1 Research in social sciences and humanities 

In Czech Republic, Visual History Archive (VHA) is a rich resource of audio-visual data for 

researchers and scholars in several disciplines of social science and humanities. Most of the 

research was done by Ph.D. candidates, who incorporated the available interviews in their theses. 

The first published outcome of such research in the form of monograph is a book by Milan 

Hes (2013). Author, high school history teacher himself, is focusing on didactic applications of the 

memory of Holocaust. He discusses this topic in the context of collective memory research and 

mutual relationship of history and memory. His work, however, is not a solely theoretical effort, 

and also contains original interpretations of many Czech oral history interviews from the collection 

of USC Shoah Foundation, based on countless hours of research spent in Malach CVH. Hes had 

also incorporated his own experience of seminars in Malach CVH itself, and reflected on students’ 

evaluations of the real-time work with the VHA. 

In the field of interpretive sociology, some research had been conducted by coordinator of 

Malach CVH and also author of this text. The most recent example is project Plurality of the 

identities of Czechoslovak Jews abroad and its narrative manifestation, which had been supported 

by an internal Charles University grant (GAUK) for the years 2013–2015. The project had two 

main stages reflecting its two objectives. During the first phase, a selection of 38 VHA interviews 

in English, Danish and Swedish languages was translated to Czech language, with an outlook to 

                                                           
3 Apart from collecting their own interviews, JHC Melbourne is also one of the access points to the USC Shoah 

Foundation’s VHA. 
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making it available for the Malach CVH users. This was accomplished thanks to the effort of 

students of Faculty of Arts at the Charles University: Jan-Marek Ondřej Šik, Kateřina Navrátilová, 

Jana Michalíková, Radka Slouková, and Daniela Vrbová. In the second phase, the Czech 

transcripts have been analysed from an interactionist perspective with regard to collective identity 

expression and negotiation during the interview. Results of the research have been presented on 

conferences in Czech Republic, USA and Netherlands, and also in several articles and book 

chapters in Czech and English languages (e.g. Mlynář, 2014a; Mlynář, 2014b). 

Last but not least, perhaps the most ambitious attempt to utilize VHA in Czech scientific 

milieu is the forthcoming book of a team of researchers from the Faculty of Social Sciences at the 

Charles University in Prague, edited by Kateřina Králová and Hana Kubátová. Monograph by the 

name Návraty: Povalečná rekonstrukce a paměť židovských komunit ve střední, jižní a východní 

Evropě (Rejoinings: Post-war reconstruction and memory of Jewish communities in Central, 

Southern and Eastern Europe) consists of seventeen chapters and aims to research the post-war 

developments in the wide and diverse region of Central-South-Eastern Europe. All chapters are 

written according to unique standards and in similar manner, combining the classical 

historiographical approach (based on secondary resources) with analysis of the oral history 

interviews. The language knowledge of the chapter’s authors made it possible to incorporate 

interviews in Bulgarian, Latvian, Greek, Hungarian and more uncommon languages. As a result, 

such a book is indeed unique even in the international context as well. It is scheduled for 

publication in the last months of 2015 by Karolinum publishing house. 

In the context of this seminar’s proceedings, however, it is worth noting that none of the 

mentioned research efforts had utilized progressive digital approaches and methods, apart from the 

occasional use of the phonetic search environment developed by experts from the University of 

West Bohemia (see section 2.1). This fact is certainly symptomatic for the contemporary 

(qualitative) social sciences and humanities, and it confirms the need for further cooperation of 

digital humanities, computational linguistics, and the traditionally less computerized disciplines of 

social sciences and humanities. 

 

3.2 Educational projects 

Between 2012 and 2014, three summer seminars for Czech and Slovak teachers have been 

organized by Martin Šmok from USC Shoah Foundation and Malach CVH, as a branch of the 

world-wide Teaching with Testimony for the 21
st
 Century educational program of USC SF. Overall, 

nearly 30 teachers from diverse regions of Czech Republic and Slovakia have participated. Positive 

response was overwhelming among the participants, as they armed themselves with techniques and 

materials for using the oral history testimonies to oppose contemporary forms of racism. Graduates 

also presented their own original educational materials at a follow-up event. Covering topics from 

the rise of Nazism to the Rwandan Tutsi genocide, their work demonstrates the range of creative 

teaching made possible by USC Shoah Foundation. For instance, Monika Stehlíková from 

Gymnázium Plzeň in her lesson “I Do Take It On” plays on the phrase that can mean either “taking 

responsibility for something” or “wearing something.” The lesson draws from testimonies of 

survivors of the Holocaust and the Rwandan genocide to investigate issues of responsibility 

through the metaphor of wearing one’s statements. As one more example, Marcel Mahdal, teacher 

at Gymnázium of Pavel Tigrid and collaborator at the Civic Association PANT in Ostrava, wrote 

“London Calling”, focusing on the Czech migrant experience in wartime England, and the BBC 

broadcasts to occupied Bohemia and Moravia. 

In 2014 and 2015, Malach CVH participated in an international project Prague Shared and 

Divided, coordinated by the Multicultural Center in Prague. Important output of the project is an 

on-line “memory map” of Prague (http://praha.mkc.cz). Over time, new topics will be 

added to the map, which is conceptualized as an open platform which new individuals, 

organizations or schools can join and thus contribute to mapping of the past and the present of 

multicultural Prague. USC Shoah Foundation’s Visual History Archive was one of the sources used 

87



by students of Lauder schools in preparing information about German refugees that was 

incorporated into the on-line map. They have conducted their own research during three intensive 

visits to Malach CVH, and such work of students in fact distorts boundaries between research and 

education. 

 

4 Conclusion 

During the past two decades, oral history became a house-hold resource in different scientific and 

educational fields. This paper provided a brief overview and description of available data, and 

presented some of the important research and educational activities facilitated by the existence of 

Malach CVH in the Czech Republic. It secures the local access to the extensive digital archives of 

the USC Shoah Foundation – the Institute for Visual history and Education, the Refugee Voices 

archive of the Association of Jewish Refugees, and selected interviews from the collection of 

Jewish Holocaust Center in Melbourne. The Visual History Archive of USC Shoah Foundation 

contains over 53 000 witness testimonies covering the history of entire 20
th
 century. The Refugee 

Voices archive complements this collection with additional 150 interviews, conducted in English 

language by Association of Jewish Refugees in United Kingdom. Malach CVH is also about to host 

more oral history collections, documenting other experiences. 

After five years of existence, we may say that the foundation of Malach CVH influenced the 

Czech scientific and educational community in positive ways. However, many more things remain 

to be achieved, especially wider popularization of Malach CVH in disciplines other than 

historiography and genocide studies, and correcting quite widespread misunderstanding of the 

available archives as “solely Jewish” or “only about the Holocaust”. Of course, the Holocaust is at 

the core of all available interviews, and most of the interviewees were labelled as Jews, according 

to the Nürnberg laws. On the other hand, the Visual History Archive, Refugee Voices and selected 

interviews from the collection of JHC Melbourne provide potential data for research on many 

distinct phenomena, not directly related to the Holocaust or World War II. Secondly, my article 

also confirms the lack of methodical and mutual cooperation between digital humanities, 

computational linguistics, and some of the less computerized disciplines of social sciences 

and humanities. This is perhaps the greatest and the most exciting challenge for nearest 

future. 
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Abstract

V tomto textu shrnujeme výsledky publikované dříve (Pala, Rychlý, Smrž, 2003), (Bušta, Hlaváčková, Jakubíček, Pala, 
2009) a věnované českému textovému korpusu Chyby, který obsahuje různé typy pravopisných, gramatických, 
stylistických, lexikálních a typografických chyb. Pozornost věnujeme novější verzi korpusu popsané v článku z r. 2009. 
Popisujeme, jak byl korpus vytvořen,      s jakou klasifikací chyb se v něm pracuje a jak byl anotován. Uvádíme základní
statistické údaje o frekvenci jednotlivých typů chyb. Pro anotaci chyb byly vyvinuty dva anotační nástroje – WinCorr 
(Kukačka 2000) a OOCorr (Moravec, 2009). 
Korpus Chyby byl svého času prvním českým korpusem toho druhu a vznikl s cílem poskytnout materiál pro tvorbu 
gramatického korektoru. Aktuálně připravujeme jeho anonymizaci, aby bylo možné korpus začlenit do českého 
repozitáře Lindat-Clarin, viz http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=LM2010013.  

1. Úvod

Při vytváření jakýchkoli textů se lidé zpravidla dopouští chyb, takže je jistě pravda, když řekneme, že 
v každém textu psaném člověkem se vždy najdou nějaké pravopisné, gramatické, stylistické či typografické 
chyby.  Proto nakladatelství a redakce zaměstnávají korektory, jejichž úkolem je nalézat chyby v existujících 
textech, korigovat je a konečně produkovat tištěné texty v nejvyšší možné kvalitě. Lze tu formulovat ještě 
třetí pravidlo: jsou-li chyby v textu korigovány lidmi, zpravidla se nepodaří odstranit úplně všechny.
   V současnosti převážná většina textů vzniká na počítačích, zpravidla jsou východiskem pro různé typy 
sazby a také pro šíření na internetu. Proto je tu výrazná tendence používat počítačů také pro opravování chyb
a jejich odstraňování. K tomu se v poslední době objevují programy označované jako korektory překlepů a 
dále korektory gramatické, stylistické, interpunkční, umožňující opravovat v textech výskyty pokud možno 
jasných chyb. V některých ohledech jsou korektory spolehlivější než lidé, řadu chyb dovedou odhalit a 
nabídnout k opravě beze zbytku (pro češtinu je to např. korektor překlepů a gramatický korektor v české 
lokalizaci MS Wordu, viz http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows7/products/features/language-packs.
   Východiskem pro zkoumání jednotlivých typů chyb jsou soubory textů s chybami, chybové korpusy, 
obsahující pokud možno všechny typy chyb. K tomuto účelu jsme vytvořili korpus zvaný Chyby, který 
obsahuje různé typy chyb, zjištěné chyby jsme anotovali na základě jejich vhodné klasifikace k tomu účelu 
vytvořenými programovými nástroji WinCorr (Kukačka, 2003) a OOCorr (Moravec, 2009).  
   Pro vytvoření korpusu Chyby jsme použili texty studentů informatiky, kteří na Fakultě informatiky MU 
v rámci předmětu Základy odborného stylu píší dvě písemné práce: esej a odborné pojednání, obojí v rozsahu
kolem 650 slov. Po obsahové stránce jsou témata esejí primárně orientována na oblast informatiky, formálně 
jde o úvahy týkající se softwarových nástrojů a jejich porovnání a také studia informatiky. Témata jsou 
volena tak, aby je studenti informatiky mohli zvládnout bez speciální přípravy v čase 100 min. Odborná 
pojednání jsou obsahově zaměřena na konkrétní softwarové produkty a jejich hodnocení z pohledu uživatele.
Podmínkou tu je odborný text.
   Jde o spontánní texty (s-texty), které nejsou nijak korigovány, ale po odevzdání je opravují učitelé 
předmětu Základy odborného stylu (ZOS) a vyznačují v nich všechny chyby, které najdou.
   Standardní obecné korpusy, jako např. ČNK (SYN2000) a podobné obsahují převážně již korigované texty,
takže chyby, které obsahují, nejsou vždy významné a jejich četnosti jsou zpravidla nízké. Tento intuitivní 
předpoklad je však potřeba v budoucnu podrobněji ověřit, situace tu může být složitější.  

 
2. Současný stav

 Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution 4.0 International Licence. Zápatí a čísla stránek připojili organizátoři. 
Licencní podmínky zde: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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V poslední době se objevují chybové korpusy označované jako tzv. learner corpora (učební korpusy), které 
zachycují chyby studentů cizího jazyka (nejčastěji angličtiny), viz např. (Leech 1998), nebo pro češtinu 
(Hána, Rosen, Škodová, Štindlová, 2010, viz i http://www.aclweb.org/anthology/W10-1802 a další práce 
této skupiny autorů), dále pro angličtinu zmiňme projekt Mellange 
http://corpus.leeds.ac.uk/mellange/ltc.html. 
   I když korpus Chyby není orientován na texty získané od studentů cizího jazyka, ale od studentů píšící 
texty v mateřském jazyce, lze říci, že oba typy korpusů sdílejí jisté společné jádro, za něž lze pokládat 
klasifikaci chyb. V tomto ohledu je lze porovnávat, na druhé straně je však potřeba vzít v úvahu, že cíle obou
klasifikací jsou rozdílné: u učebních korpusů zkoumáme chyby studentů, pro něž čeština není mateřským 
jazykem, u korpusu Chyby nás naopak zajímají chyby rodilých mluvčí jazyka, kteří v textech dělají jiné typy
chyb a na jiné úrovni. To platí třeba o chybách interpunkčních či stylistických, které jsou také nejčetnější. 
Podrobnější porovnání klasifikace chyb u obou typů korpusů představuje téma pro samostatný článek. 

3. Budování korpusu Chyby
Texty vytvořené studenty opravovali dohodnutým způsobem manuálně učitelé, vraceli je studentům, kteří 
prováděli vyznačené opravy a anotovali zjištěné chyby pomocí programů WinCorr a OOCorr. Opravené a 
anotované texty byly pak začleněny do korpusu Chyby a zpřístupněny v korpusovém manažeru 
Manatee/Bonito (Rychlý, Smrž 2004). Poslední verze korpusu Chyby čítá cca 500 000 slovních tvarů. 
   Studentské texty, jak jsme již řekli, mají jednoznačně spontánní povahu: počty chyb a jejich typy lze 
pokládat v daném kontextu za reprezentativní, jde syrové texty. 
   Finální texty studentů pak učitelé hodnotili kladnou nebo zápornou známkou. Tím také učitelé ověřovali, 
zda byly opravy provedeny správně. Tato část procesu opravování byla nejpracnější, protože studenti se 
typicky snažili získat co nejpřijatelnější výsledek s co nejmenším úsilím, takže některé chyby jim unikaly. 
Nebezpečí chybných oprav se pokud možno redukovalo tím, že učitelé opravovali chyby maximálně 
jednoznačně a vyznačovali zřetelně, o jaký typ chyby jde.

3.1 Typy chyb a jejich klasifikace
Při tvorbě korpusu Chyby jsme v jeho druhé verzi (2009) rozlišovali následující typy chyb:

 překlepy (jednoduché), 

 překlepy opravitelné korektorem překlepů

 morfosyntaktické (gramatické) chyby,

 interpunkční chyby a jejich typy,

 lexikální a sémantické chyby,

 stylistické chyby,

 typografické chyby.

Zvolený soubor chyb se v zásadě opírá o Pravidla českého pravopisu (Hlavsa et al, 1993), k tomu viz níže 
oddíl 3.3, a je východiskem pro anotační schéma popsané níže. Výjimkou jsou chyby stylistické, Pravidla, 
jak známo, se jimi nezabývají.  

3.2 Anotační schéma
Východiskem pro anotační schéma pro korpus Chyby je uvedených 7 typů chyb. V této souvislosti si 
klademe otázku, zda se v literatuře můžeme setkat s nějakou s obecnou teorií chyb, která by opravňovala 
volbu zvoleného souboru chyb. I když v literatuře (a na Webu) najdeme studie o korektorech překlepů a 
gramatických korektorech obsahující přehledy základních typů chyb, viz např. (Carlberger et al, 2000) nebo 
(Wey, Davies, 2002), nenarazili jsme zatím na teoretický pokus o formulování obecné teorie chyb v textech a
obecných principů jejich klasifikace.

Chyby uvedené výše anotujeme následovně:
 překlepy – relativně snadno rozpoznatelné chyby s použitím korektorů překlepů,

příklad: skouška místo správného zkouška nebo standar{t}ní místo standar{d}ní.
značka: {errtype=prav-pism},

 typografické chyby spočívají v nesprávném použití jednotlivých znaků, např. uvozovky, pomlčky, 
spojovníky, umístění mezer či jednopísmenových souhláskových předložek na koncích řádků apod.,
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příklad: 4 MB místo 4MB
značka: {errtype=prav-mez},

 morfosyntaktické chyby spočívají v užití chybných koncovek ohebných slov (substantiv, adjektiv, 
zájmen, číslovek, sloves a adverbií). Tyto dva typy chyb se do jisté míry překrývají, např. chybná 
koncovka u slovesného tvaru může způsobit chybu v gramatické shodě na syntaktické rovině, 

příklad: nesprávná koncovka ve jmenné skupině: dvěmi způsoby. Podobně shoda mezi 
subjektem a slovesem je porušena v případech jako ženy šli místo ženy šly.
značka: {errtype=ms-nom}

 jasnými morfosyntaktickými chybami jsou i chyby v syntaktických valencích způsobené použitím 
nesprávných pádových tvarů. Valence českých sloves vyžadují konkrétní pády, např. sloveso zabít 
vyžaduje subjekt v nominativu, objekt v akuzativu a je-li zmíněn vražedný nástroj musí být vyjádřen
instrumentálem, 

příklad: ve větě Cizinec zabil chlapce nože  je jeden z pádů použit chybně. 
značka:{errtype=ms-val}

 interpunkční chyby spočívající v chybném kladení čárek a dalších oddělovačů (!, ?, ;), nebo jejich 
nekladení ve větách. Pravidla pro kladení čárek v češtině jsou syntaktická, standardně čárky 
obligatorně oddělují hlavní a vedlejší věty v souvětí. Frekvence interpunkčních chyb v korpusu 
Chyby je relativně vysoká., 

příklad: Student ví že musí složit zkoušku. Chybějící čárku před spojkou že je potřeba 
doplnit: Student ví, že musí složit zkoušku.
značka: {errtype=intp-pvety}

 lexikální a sémantické chyby zahrnují případy, kdy použité výrazy způsobují porušení sémantických 
vztahů ve větě nebo slovním spojení.,

příklad: rektor fakulty – správně děkan fakulty
tag: {errtype=sem-slovo}

 stylistické chyby představují samostatný soubor chyb, jejichž podstata je v tom, že mluvčí volí 
chybně jazykové prostředky pro splnění svých komunikačních záměrů, např. nevhodně volí slangové
nebo nespisovné výrazy, archaické nebo příliš neformální výrazy, nenáležitě opakují některá slova 
(částice) v relativně krátkém kontextu (kolem 5 vět), nadbytečně používají ukazovacích zájmen a 
pasivních konstrukcí, dlouhých řetězců jmenných skupin, zejména pak předložkových a dělají chyby
v užívání anaforických výrazů, tj. chyby v referenci a koreferenci. 

K dispozici máme podrobnější subklasifikaci stylistických chyb, zde zmíníme jen dva příklady ilustrující 
substandardní volbu některých výrazů: 

příklad 1: slangový výraz spakovaný soubor místo komprimovaný soubor
značka: {errtype=styl-subst}, 

příklad 2: archaická forma infinitivu nalézti proti standardnímu tvaru najít 
značka: {errtype=styl-nadst}.

3.3 Pravidla českého pravopisu a klasifikace chyb
Jak jsme už naznačili, východiskem předložené klasifikace chyb v textech a na ní založeného anotačního 
schématu jsou v zásadě Pravidla českého pravopisu (PČP), normativní referenční manuál z dílny ÚJČ AV ČR
v Praze (Hlavsa et al, 1993). Popisují základní principy českého pravopisu, který je v porovnání s angličtinou
založen na fonetickém principu, i když obsahuje řadu pravidel majících historickou povahu, zejména 
v oblasti flexe. PČP rovněž obsahují interpunkční pravidla, která postihují syntaktickou segmentaci vět 
v češtině, např. členění na hlavní a vedlejší věty, jež se typicky vyznačuje čárkami (na obou stranách vět a 
v kombinaci s příslušnými spojkami). Česká interpunkce se pokládá za obtížnou, což do jisté míry vysvětluje
poměrně velký počet interpunkčních chyb ve studentských textech. Poznamenejme, že stylistické chyby, jež 
jsou v korpusu Chyby nejfrekventovanější, nejsou v PČP předmětem pozornosti, je potřeba věnovat se jim 
samostatně. 
   Obecně vzato, PČP představují referenční příručku založenou na empirických pravidlech, která lze 
charakterizovat převážně jako deterministická. Elektronická podoba PČP je aktuálně k dispozici na webové 
adrese http://prirucka.ujc.cas.cz/. 

3.4 Anotační nástroje
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Pro značkování chyb vyznačených v textu byly vytvořeny dva softwarové nástroje zmíněné výše: WinCorr 
(Kukacka 2000) pro soubory editované v Microsoft Wordu a OOCorr (Moravec, 2009) pro soubory 
editované v Open Office. Pro ilustraci uvádíme jen příklady snímků programu WinCorr (Obr. 1 a Obr. 2), 
oba programy jsou navrženy celkem podobně, obsahují stejné anotační schéma, které pomocí nabídek 
umožňuje anotátorům opravovat chyby vyznačené učitelem v opraveném textu. U OOCorr lze navíc 
obměňovat anotační schéma. 

Obr. 1 Oprava vět v programu WinCorr.

Obr. 2 Anotace chyb v programu WinCorr.

Program WinCorr implementuje funkcionalitu jednoduchého textového editoru v prostředí MS Windows. 
Pracuje s jednoduchým textovým formátem nebo s formátem RTF. Program OOCorr pracuje s texty 
vytvořenými v editoru Open Office a poskytuje podobnou funkcionalitu.

4 Výsledky
V tabulce 1 uvádíme statistiku typů chyb v korpusu Chyby.
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                                               počet            %
===================================
překlepy (jednoduché)            2347          13.4
překlepy (ostatní)                     867           4.82
morfosyntaktické                   1689            9.39 
interpunkční                           3837          21.32
lexikální/sémantické              2536          14.09
stylistické                               4184          23.25
typografické                           2165          12.03
jiné                                           371            2.06
===================================
celkem                                 17996         100.0

Tabulka 1: Statistika typů chyb

Nepřekvapuje, že nejčetnějšími chybami v korpusu Chyby jsou chyby stylistické. Příčinou je skutečnost, že 
autory textů v Chyby jsou studenti informatiky, kteří se teprve učí, jak psát odborné texty. Skutečností je také
to, že zásady dobrého psaní patří k nejzanedbávanějším oblastem na českých středních školách, takže 
studenti informatiky se v řadě případů s klasifikací chyb fakticky setkávají poprvé.
   Povaha stylistických chyb není z hlediska počítačových korektorů dostatečně prozkoumána a i když je lze 
v textech poměrně smysluplně identifikovat, není snadné je formálně popsat a tedy i automaticky 
rozpoznávat. Naznačili jsme už, že stylistické chyby se svou povahou liší od ostatních typů chyb uvedených 
v tabulce 1, díky tomu je nesnadné charakterizovat je formálně. 
   Druhým nejfrekventovanějším typem chyb jsou chyby interpunkční. Příčinou je tu relativní složitost 
českých interpunkčních pravidel, která studenti zvládají postupně, ačkoli by je měli znát už ze střední školy. 
Na třetím místě v pořadí jsou chyby sémantické a lexikální, příčinou tu podle našeho názoru jsou celkově 
nižší formulační schopnosti autorů textů (studentů).
   Následují překlepy, příčinou jejich relativně vysoké frekvence je do jisté míry překvapující fakt, že studenti
pro opravování svých textů zpravidla nepoužívají korektor překlepů, ačkoli jde o studenty informatiky. 

5 Závěry
Shrnujeme: rozsah poslední verze korpusu Chyby činí cca 500 000 slovních tvarů. Nejčetnějšími chybami 
jsou chyby stylistické – 23.25 %, následují chyby interpunkční – 21.32 % a chyby lexikálně-sémantické – 
14.09 %. 

Získané výsledky budou východiskem pro další výzkum, jehož hlavním cílem je:
 dále pracovat na implementaci interpunkčního korektoru využívajícího plné syntaktické analýzy 

(Kovář, 2014),
 pokusit se o podrobnější prozkoumání stylistických chyb a o jejich formálnější popis, který by 

posléze umožnil jejich rozumnou automatickou detekci.

Poděkování
Tento výzkum je částečně podporován Ministerstvem školství ČR v rámci projektu Lindat-Clarin 
(LM2010013).
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Abstrakt 

European Social Survey (ESS) je akademická pan-evropská výzkumná e-infrastruktura, která 
má za cíl přípravu a realizaci mezinárodních kvantitativních výzkumů hodnot, postojů, cho-
vání a socio-demografických a socio-strukturálních charakteristik populací evropských zemí. 
Výzkumy prováděné v rámci této infrastruktury splňují nejvyšší standardy mezinárodního 
srovnávacího výzkumu v sociálních vědách. ESS také poskytuje a podporuje odborné vzdě-
lávání v oblasti sociálně-vědních srovnávacích analýz a publikuje aktuální data o význam-
ných sociálních tématech. 
 

1 O ESS 

European Social Survey je dlouhodobý výzkumný projekt, jehož cílem je porozumět moderním ev-
ropským společnostem a změnám, které v nich probíhají. Od listopadu 2013 jej na základě rozhodnutí 
Evropské komise spravuje evropské výzkumné konsorcium ESS ERIC se sídlem ve Velké Británii. 
Členskými zeměmi jsou dále Belgie, Česká republika, Estonsko, Francie, Irsko, Litva, Německo, Ni-
zozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovinsko, Švédsko. Pozorovatelské země jsou Norsko a 
Švýcarsko. V Norsku sídlí také datový archiv Norwegian Social Sciences Data Service (člen in-
frastruktury CESSDA), který je výhradním správcem dat ESS. Český uzel ESS sídlí v Sociologickém 
ústavu AV ČR, v. v. i., a účast v konsorciu ESS ERIC je podporována Ministerstvem školství, mláde-
že a tělovýchovy v rámci projektu Velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace (projekt č. 
LM2010012). Náplní projektu ESS je příprava a realizace mezinárodních kvantitativních výzkumů 
hodnot, postojů, chování a socio-demografických a socio-strukturálních charakteristik populací evrop-
ských zemí. Výzkumná šetření probíhají každé dva roky. V každé zemi jsou dotazováni respondenti ve 
věku od 15 let, kteří jsou vybíráni pravděpodobnostní metodou. Data a dokumenty z výzkumných 
šetření lze na webových stránkách ESS vyhledávat podle roku výzkumného šetření, země či tématu. 
Uživatelé si je mohou po registraci stáhnout nebo je analyzovat on-line v programu Nesstar.  
 

2 Internetové adresy 

 European Social Survey: http://www.europeansocialsurvey.org 
 On-line analýza dat (Nesstar): http://nesstar.ess.nsd.uib.no/webview 
 Key Findings: http://www.europeansocialsurvey.org/essresources/findings.html 
 Bibliografie (výsledky výzkumů): http://www.europeansocialsurvey.org/bibliography 
 ESS EduNet (e-learning): http://essedunet.nsd.uib.no 
 České stránky ESS: http://ess.soc.cas.cz 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution 4.0 International Licence. Zápatí a čísla stránek připojili or-
ganizátoři. Licenční podmínky zde: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 
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3 Výzkumná témata 

3.1 Pravidelná témata 

Každé šetření ESS je věnováno následujícím tématům: 

 postoje k demokracii (spokojenost s demokracií, legitimita demokracie, důvěra v instituce, poli-
tická orientace, …), 

 zapojení se do politiky (zájem o politiku, politická participace, volební chování, …), 
 sociální a politické orientace (individualizace, viktimizace, postmaterialismus, …), 
 využívání médií a komunikace, sociálně politické identity (národní identita, etnocentrismus, xe-

nofobie, patriotismus, …), 
 socio-demografické a socio-strukturálních charakteristiky populací. 

 

3.2 Rotační moduly 

V každém šetření ESS je věnováno specializovaným tématům. V ESS1 až ESS7 byla zařazena tato 
témata: 

 Občanství, občanská angažovanost a demokracie 
 Imigrace (postoje k imigraci) 
 Ekonomická morálka 
 Vyhledávání zdravotní péče 
 Rodina, práce a blahobyt 
 Osobní a sociální blahobyt: vytváření indikátorů pro prosperující Evropu 
 Časování života: organizace životní dráhy v Evropě 
 Zkušenosti s ageismem a jeho vyjádření 
 Postoje k sociálnímu zabezpečení v měnící se Evropě 
 Práce, rodina, blahobyt: důsledky ekonomické recese 
 Důvěra v trestní spravedlnost: evropská komparativní analýza 
 Osobní a sociální blahobyt 
 Jak Evropané rozumí a hodnotí demokracii 
 Sociální nerovnosti v oblasti zdraví a jejich determinanty 
 Postoje k přistěhovalcům a jejich předkům 

 
Výzkum ESS8 bude věnován tématům:  
 Postoje veřejnosti ke změně klimatu, energetické bezpečnosti a preference v oblasti energetic-

kých zdrojů 
 Postoje k sociálnímu zabezpečení v měnící se Evropě: solidarita pod tlakem 
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4 Země participující ve výzkumném programu ESS 

Vlna šetření 

 

Země 

R1 

(2002) 

R2 

(2004) 

R3 

(2006) 

R4 

(2008) 

R5 

(2010) 

R6 

(2012) 

R7 

(2014) 

Belgie ● ● ● ● ● ● ● 

Británie ● ● ● ● ● ● ● 

Bulharsko    ● ● ● ●  

Česká republika  ● ●  ● ● ● ● 

Dánsko ● ● ● ● ● ● ● 

Estonsko  ● ● ● ● ● ● 

Finsko ● ● ● ● ● ● ● 

Francie ● ● ● ● ● ● ● 

Chorvatsko    ● ●   

Německo ● ● ● ● ● ● ● 

Maďarsko ● ● ● ● ● ● ● 

Island  ●    ●  

Irsko ● ● ● ● ● ● ● 

Izrael ●   ● ● ● ● 

Itálie ● ●      

Kosovo      ●  

Kypr   ● ● ● ●  

Litva    ● ● ● ● 

Lotyšsko   ● ●   ● 

Lucembursko  ● ●      

Nizozemsko ● ● ● ● ● ● ● 

Norsko ● ● ● ● ● ● ● 

Polsko ● ● ● ● ● ● ● 

Portugalsko ● ● ● ● ● ● ● 

Rakousko ● ● ● ● ● ● ● 

Rumunsko   ● ●    

Rusko   ● ● ● ●  

Řecko ● ●  ● ● ●  

Slovensko  ● ● ● ● ● ● 

Slovinsko ● ● ● ● ● ● ● 

Španělsko ● ● ● ● ● ● ● 

Švédsko ● ● ● ● ● ● ● 

Švýcarsko ● ● ● ● ● ● ● 

Turecko  ●  ●    

Ukrajina  ● ● ● ●   

Celkem 22 26 25 31 28 27 23 
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5 Hlavní přínosy infrastruktury ESS 

Sociální vědy, stejně tak jako vědy přírodní, usilují o generalizaci výsledků svých výzkumů v čase i 
prostoru. Na rozdíl od přírodních věd však sociální vědy studují společnosti, které nejsou uzavřenými 
systémy, pravidelnosti v nich existují jen do určité míry a řada proměnných je neměřitelná. Sociální 
vědci proto musí věnovat velkou pozornost designu výzkumných instrumentů, sociálnímu a institucio-
nálnímu uspořádání zkoumaných společností, ale i sociálním, politickým, ekonomickým či přírodním 
událostem, které se v nich právě odehrávají. ESS věnuje těmto rovinám ve svých komparativních me-
zinárodních šetřeních velkou pozornost. 

1. ESS věnuje velkou pozornost designu výzkumných instrumentů. Formulace otázek připravují 
Question Module Design Teamy a kontrolují je národní koordinátoři. Cílem této práce je připravit 
otázky tak, aby měřily rozdíly v postojích a nikoliv rozdíly v chápání otázky.  

2. Proměnné zachycující sociální a institucionální uspořádání zkoumaných společností vypracová-
vají národní koordinátoři ve spolupráci s Core Scientific Teamem. Evropské společnosti se liší 
např. legálními úpravami rodinného a partnerského statusu, vzdělanostními systémy, registrova-
nými politickými stranami či církvemi, či příjmovou hierarchií. 

3. Sociální, politické, ekonomické a jiné významné události, které ve zkoumaných společnostech 
mohou významně ovlivnit sociální či institucionální uspořádání a postoje, názory a preference 
obyvatel, jsou archivovány jako Media Claims Data. Tato data umožňují interpretace výsledků 
analýz dat z výběrových šetření ESS. 

4. Pomocnými zdroji při interpretaci výsledků analýz dat z ESS jsou také četné zdroje kontextuál-
ních dat. Přehled reliabilních zdrojů kontextuálních dat, které využívá infrastruktura ESS, je shr-
nut v reportu Contextual Data for the European Social Survey. 

5. ESS usnadňuje vzdělávání pomocí zdroje ESS EduNet. Na jeho stránkách přibližuje v současné 
době témata Chyby měření, Víceúrovňové modely, Imigrace, Vážení v ESS, Well-being (subjek-
tivní pohoda), Rodina, gender a práce, Regrese, Hodnoty a Sociální a politická důvěra. 

Data z výzkumných šetření jsou k dispozici v otevřeném režimu na stránkách ESS. Jsou využívána 
výzkumníky ze široké škály sociálně-vědních disciplín -  sociologie, psychologie, psychiatrie, ekono-
mie, demografie, politologie, sociální politika, epidemiologický výzkum a výzkum zdraví, kriminologie, 
migrační studia, komunikační studia, marketingový výzkum, metodologie sociálních věd, atd. Jsou 
však cenná i pro pedagogy, orgány státní správy a samosprávy, politiky či média. Na rozdíl od jedno-
rázových případových studií, které nikdy shromážděná data nezpřístupňují ve veřejných datových 
archivech, jsou výzkumná šetření ESS transparentní a analýzy na datech ESS ověřitelné. Transparent-
ní, ověřitelné a zobecnitelné výsledky lze pak snadněji publikovat v odborných časopisech a knihách 
vydávaných renomovanými nakladatelstvími. Členství České republiky v infrastruktuře ESS zvyšuje 
konkurenceschopnost českých společenských věd v Evropském výzkumném prostoru. Zvyšující se 
počet publikací v mezinárodních časopisech založených na analýzách dat z ESS, jejichž autory jsou 
převážně mladí vědci a vědkyně, prokázal význam účasti v mezinárodních komparativních sociálně-
vědních výzkumech.  
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Projekt Yerusha - Klíč k pramenům židovských dějin Evropy 

 
Jarka Vitámvásová 

Židovské muzeum v Praze 

U Staré školy 1 

110 00 Praha 
jarka.vitamvasova@jewishmuseum.cz 

 

Abstrakt 

 
Hlavním problémem výzkumu židovských dějin je značná roztříštěnost archivních pramenů a jejich 

nedostupnost. Databáze Yerusha podporovaná Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe si klade za cíl 

zpřístupnit mezinárodní odborné veřejnosti informace o archivních fondech a sbírkách obsahujících judaika 

a uložených v různých zemích a archivech. Databáze Yerusha bude uložena na serveru National Library of 

Israel a Židovské muzeum v Praze se podílí na vzniku databáze Yerusha výzkumným projektem mapujícím 

prameny v českých archivech k dosud opomíjeným kapitolám židovských dějin – Židovské politické obce 

na Moravě a Židé v Sudetech 1848–1938. 

 

1. Úvod 
 

Projekt a budoucí databáze Yerusha podporovaná Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe je jedním 

ze zásadních počinů digital humanities v evropském prostředí. Klade si za cíl shromáždit a zveřejnit 

informace o dostupných pramenech k moderním evropským židovským dějinám a kultuře.  

V čem budou její největší přínosy? Uveďme si je na příkladu.  

 

 
 

Obrázek 1. Z archivu Židovského muzea v Praze 

 

Po roce 1848 vzniklo na Moravě v souvislosti s novým systémem státní správy habsburské monarchie 

27 tzv. židovských politických obcí v místech s vyšší populací židovského obyvatelstva. Fungovaly jako 

nejnižší správní jednotky v čele se starostou, měly svou školu i policii a někde dokonce vlastní hasičský 

sbor. Existovaly samostatně vedle obcí křesťanských a představují důležitou kapitolu v dějinách soužití 

židovského a nežidovského obyvatelstva na Moravě. Ze známějších je možno jmenovat Židovskou obec 

v Ivančicích, Třebíči, Boskovicích, v Prostějově či Mikulově. Fenomén židovských politických obcí, i 

přes některé nadějné lokální studie, stále čeká na komplexní zpracování.  

                                                           
 Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution 4.0 International Licence. Zápatí a čísla stránek připojili 

organizátoři. Licenční podmínky zde: http://creativecommons.org/ licenses/by/4.0/ 
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Obtížnost vyhledání všech relevantních pramenů ke studiu tohoto fenoménu můžeme demonstrovat na 

méně známé židovské politické obci v Písečném na Dačicku. Základním problémem pro badatele je již 

komplikovanost vývoje správy této oblasti na českomoravském pomezí. Dnes je Písečné obcí na 

jihozápadní Moravě v okrese Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji a během existence židovské 

politické obce mezi lety 1848 a 1920 se jeho územní zařazení několikrát změnilo. Z dějin správy tedy 

vyplývá poměrně vysoký počet archivů s různou územní působností, kde se informace k této židovské 

obci mohou nacházet. V případě Písečného se však nejedná jen o archivy v různých krajích, ale díky 

tomu, že byl v letech 1896–1908 soudní okres Jemnice i s Písečným vyjmut z politického okresu Dačice 

(SOA Třeboň - SOkA Jindřichův Hradec) a převeden pod Moravské Budějovice (MZA Brno - SOkA 

Třebíč), prameny k této židovské obci lze nalézat jak ve fondech českých zemských úřadů v Národním 

archivu v Praze, tak i v Moravském zemském archivu v Brně.  

 

Situaci dále komplikuje fakt, že Písečné bylo součástí území odstoupeného Německu po Mnichovské 

dohodě a stalo se součástí župy Niederdonau. Dále je třeba počítat s tím, že prameny k této obci jsou 

vzhledem k německy mluvící populaci v němčině a obec se nazývá Piesling, kdežto archivní pomůcky 

jsou české, zpracované ve druhé polovině 20. století a vztahují se k obci Písečné. Možnosti výzkumu 

jsou tedy komplikované i pro erudovaného českého badatele, pro mezinárodní odbornou veřejnost je 

pak archivní, správní a jazykový labyrint k dějinám Písečného téměř neproniknutelný a mezinárodní 

kontext výzkumu a případná komparace závěrů tak logicky v nedohlednu. Badatel zabývající se 

dějinami židovské obce v Písečném totiž musí provést časově náročnou a komplikovanou investigativní 

rešerši v mnoha českých a moravských archivech ještě dříve než se vůbec setká se samotnými 

archiváliemi. To je jedna z příčin, proč se židovské dějiny Písečného nedočkaly ještě ani malé 

monografie. 

 

2. Projekt Yerusha v evropském kontextu 
 

Podobná je situace i s dalšími zajímavými tématy židovských dějin v různým regionech Evropy. 

Prameny k nim se nacházejí v různých stadiích zpracování či dokonce poškození, jsou roztroušeny po 

archivech nejrůznějších institucí, od státních archivních systémů až po soukromé či privátní sbírky, 

judaika jsou ukryta v rozsáhlých fondech státních úřadů, školských, policejních či finančních institucí a 

v dalších nejrůznějších fondech a sbírkách. Základní vizí projektu Yerusha je sjednocení a zveřejnění 

informací o roztříštěném židovském písemném dědictví. Výsledkem projektu pak nebude jen online 

portál obsahující informace k archivním fondům a sbírkám s relevancí k židovským dějinám, ale také 

infrastruktura propojující odborné instituce a badatele a platforma pro publikování digitálních 

archivních pomůcek, katalogů či odborných studií. 

 

K naplnění výše uvedených cílů nabízí Yerusha výzkumné granty, jejíchž úkolem je vytvořit archivní 

popisy na úrovni fondů a sbírek obsahujících informace k relevantním judaikám a vycházejících 

z mezinárodních norem archivního popisu. Projekt se soustřeďuje především na moderní epochu 

evropských dějin od 18. do 20. století a jeho záměrem je postihnout co nejširší území, tedy zahrnout co 

největší počet spolupracujících institucí z různých evropských států.  

 

V současné době Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe podporuje celkem 17 výzkumných 

podprojektů Yerusha vedených 12 institucemi ve 14 evropských zemích. Na výzkumu se podílí více než 

100 odborných pracovníků ve více než 350 archivech a knihovnách. Technologickou podporu projektu 

poskytuje National Library of Israel (dále NLI), která má za úkol vybudovat databázi i stránku 

budoucího portálu a základ infrastruktury. V současné době se také zvažují možnosti propojení portálu 

s dalšími existujícími infrastrukturami, například s portálem Europeana 

(http://www.europeana.eu/portal/).  

 

Databáze bude uložena na serveru NLI a bude užívat archivního softwaru Adlib 

(http://www.adlibsoft.com/). Metadata z jednotlivých národních projektů projdou unifikací 

v částech obsahujících slova z autoritního slovníku (jako rozsah, nosič, fyzický stav, užité jazyky apod.), 

popisné části pak zůstanou nestrukturované (tematický obsah, dějiny fondu, dějiny původce, uspořádání 
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apod.). Bude využit existující autoritní slovník NLI, který obsahuje 1,7 milionu slov zahrnujících osoby, 

instituce, lokace, předmětná hesla a podobně a který bude pod vedením odborníků specificky upraven 

k větší relevanci k evropským židovským dějinám a projektu Yerusha. Yerusha portál bude také 

propojen s GIS systémem, který umožní uživatelům vyhledávat archivní fondy a sbírky podle lokalit či 

zobrazit lokality týkající se fondu či sbírky na mapě. 

 

Židovské muzeum v Praze se v současné době podílí na výzkumu české části projektu Yerusha. 

Tematicky se výzkum zaměřuje kromě výše zmíněné problematiky moravských židovských politických 

obcí i na téma Židé v Sudetech v letech 1848–1938. Vzhledem k rychlému zániku židovských obcí v 

pohraničí po Mnichovské dohodě a rozptýlení jejich členů naráží výzkum o zdejších dějinách Židů na 

obtíže spojené s minimem zachovaných pramenů. Cílem tohoto průzkumu je proto postihnout plnou šíři 

fondů týkajících se židovských dějin v tomto regionu. Úkol projektu je plněn díky skupině odborných 

spolupracovníků z řad archivářů a historiků, kteří provádějí výzkum v regionálních archivech a vytvářejí 

dle své odborné erudice a pod metodologickým vedením Židovského muzea popisy archivních fondů a 

sbírek obsahujících relevantní informace.  

 

3. Popis archivního fondu či sbírky do databáze Yerusha 
 

Vytvoření popisu archivního fondu je první fází práce vedoucí k budoucí databázi Yerusha. Popis 

obsahuje informace o instituci, v jejíž držení se archivní fond nachází, včetně kontaktních údajů, také 

základní informace o fondu jako druh archivního materiálu, rozsah fondu a jeho fyzický stav.  Dále je 

třeba do projektu Yerusha zpracovat čtyři textové části, které nesou nejdůležitější informace pro budoucí 

uživatele databáze – tematický obsah fondu, jeho archivní historii, dějiny původce fondu a jeho 

uspořádání. V databázi bude též zveřejněna informace o přístupnosti fondu a o existujících analogových 

či elektronických archivních pomůckách, případně o existenci kopií pramenů z fondu, pokud jsou 

badatelsky přístupné jinde.  

 

 
 

Obrázek 2. Datový soubor pro výzkum v projektu Yerusha 
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Jednotným jazykem projektu Yerusha je angličtina, která by tak měla zamezit fragmentaci výsledků 

během vyhledávácího procesu jako je tomu u některých vícejazyčných databází. Zpracované popisy 

archivních fondů po editaci textu, který sjednotí styl popisu i užitou odbornou terminologii a případně 

odstraní faktické chyby, musí být přeloženy do angličtiny. Vzhledem k náročnosti překladu odborné 

archivní terminologie je nezbytné i překlady editovat a sjednotit. Následně se informace z archivních 

popisů vkládají do připravené struktury elektronické databáze Židovského muzea v Praze, odkud pak 

budou ve formě metadat exportovány do databáze Yerusha a nabídnuty tak mezinárodní odborné 

veřejnosti.  

 

Během zpracování popisů pro projekt Yerusha se paralelně rozvíjí i odborná diskuze mezi účastníky 

výzkumu. Jsou organizovány workshopy, které se věnují dosaženým výsledkům a metodologii při 

budování podobných infrastruktur, ale i novým perspektivám mezioborového fenoménu digital 

humanities. 

  

4. Závěr 
 

Pokud se vrátíme k problematickému výzkumu židovských dějin obce Písečné na Dačicku, v době, kdy 

bude portál Yerusha sloužit jako databáze pramenů židovských dějin, budou moci čeští i zahraniční 

badatelé připravit svá bádání a projekty v uživatelsky vstřícném prostředí obsahujícím maximální 

množství potřebných informací a v souvislostech lokálních i mezinárodních dějin. Budoucí badatelé 

budou schopni již před začátkem výzkumu prověřit nejen uložení relevantních archiválií a jejich 

množství v různých archivech a regionech, ale i tematický obsah a kontext různých typů fondů, případně 

provést komparaci s jinými prameny či tématy. Bude pak snadnější zaměřit výzkum na vývoj židovské 

politické obce v Písečném, na okolnosti rozdělení místní agendy na politickou a náboženskou po roce 

1890, na okolnosti odchodu židovských starousedlíků za novými příležitostmi do větších měst, či 

sledovat vývoj emancipace Židů či soužití s křesťanským obyvatelstvem i každodenní život v hraničním 

regionu ve druhé polovině 19. století. Zpřístupnění informací k písemnému dědictví židovských dějin a 

kultury v Evropě tak může zásadním způsobem podpořit stávající výzkum a naše poznání.  

 

 

 

Obrázek 3. Plán tachovské synagogy, 1910, Židovské muzeum v Praze 
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Terezínský výzkumný průvodce (Terezín Research Guide)  

 
Magdalena Sedlická 

Židovské muzeum v Praze 

U Staré školy 1 

110 00 Praha  
magdalena.sedlicka@jewishmuseum.cz 

 

Abstrakt 

 
Text popisuje možnosti využití digitálních projektů v oblasti archivnictví. Konkrétně se věnuje 

Terezínskému výzkumnému průvodci (Terezín Research Guide), který byl vytvořen v rámci projektu 

Evropská infrastruktura pro výzkum holocaustu (EHRI). Příspěvek shrnuje základní cíle online 

výzkumného průvodce, prakticky vysvětluje jeho strukturu a funkce.  

 

1. Evropská infrastruktura pro výzkum holocaustu (EHRI) 

 
Terezínský výzkumný průvodce byl jedním z podprojektů Evropské infrastruktury pro výzkum 

holocaustu (EHRI). Uskutečnil se díky finanční podpoře Evropské unie jako součást 7. rámcového 

programu pro výzkum a technologický rozvoj. EHRI představoval jeden z největších projektů v oblasti 

humanitních věd a archivnictví. Podílelo se na něm 20 předních výzkumných institutů a archivů ze 13 

evropských zemí a Izraele. Čtyřletý projekt koordinoval NIOD, nizozemský Institut pro výzkum 

války, holocaustu a genocidy. Hlavním úkolem EHRI bylo lépe zpřístupnit prameny o holocaustu, 

vzájemně propojit archivní materiály a zdroje, které jsou rozptýlené v mnoha zemích po celém světě. 

Na základě spolupráce jednotlivých institucí došlo k vytvoření EHRI online portálu 

(https://portal.ehri-project.eu/), který nabízí zájemcům z řad odborné i laické 

veřejnosti volný přístup k datům, jež se podařilo sesbírat a propojit během trvání projektu. V portálu se 

nachází více než 1 800 popisů archivních institucí z 51 zemí vlastnící relevantní archiválie pro výzkum 

o holocaustu. Je zde také k dispozici přes 150 000 popisů fondů a sbírek, které obsahují archivní 

prameny týkající se holocaustu. V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že prostřednictvím EHRI 

výzkumných stipendií, došlo k finanční podpoře řady studentů a oborníků, kteří se zabývají tematikou 

druhé světové války a holocaustu. 

 

2. Terezínský výzkumný průvodce (Terezín Research Guide) 

 
Židovské muzeum v Praze vedlo v rámci EHRI podprojekt Terezínský výzkumný průvodce, na kterém 

se rovněž podílel Památník Terezín, Yad Vashem a Beit Terezín. Cílem online průvodce bylo 

především: 

 

 virtuálně propojit materiály týkající se dějin ghetta Terezín  

 zlepšit přístupnost archivních pramenů k terezínskému ghettu, které jsou rozptýlené v různých 

archivech  

 detailně katalogizovat archiválie a následně propojit data prostřednictvím klíčových slov, jmen 

osob a názvů míst  

 vytvořit online pomůcku, kterou by mohli využívat nejen odborníci, ale i laická veřejnost  

 prakticky přispět do diskuze o využití nástrojů digitálních humanitních věd k prezentaci archivního 

materiálů 

 

Digitální projekty v oblasti archivnictví umožnují větší flexibilitu v přístupu a v práci s archiváliemi. 

Díky digitálním humanitním vědám můžeme využít řadu pomůcek a nástrojů, jejichž prostřednictvím 

                                                 
 Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution 4.0 International Licence. Zápatí a čísla stránek připojili 

organizátoři. Licenční podmínky zde: http://creativecommons.org/ licenses/by/4.0/ 

105

Sborník Seminá°e o digitálních zdrojích a sluºbách ve spole£enských a humanitních v¥dách (WDH 2015), str. 105�108,

Praha, 24. zá°í 2015.

https://portal.ehri-project.eu/


je možné lépe a snadněji kontextualizovat archivní prameny a vytvořit přehledné hierarchické 

struktury digitálního materiálu.  

 

 
 

Obrázek 1. Náhled úvodní stránky Terezínského výzkumného průvodce 

 

Terezínský výzkumný průvodce mimo jiné nabízí krátké shrnutí dějin ghetta Terezín, stručné 

životopisné informace týkající se významných terezínských vězňů a příklady často se vyskytujících 

dokumentů. Dále se v něm nachází i časová osa, na které jsou chronologicky zaznamenané hlavní 

mezníky terezínského ghetta, mnohdy doplněné o skeny archiválií ilustrující danou historickou 

událost. 

 

Pro lepší možnosti vyhledávání v průvodci, bylo nejprve potřeba detailně zkatalogizovat jednotlivé 

archivní dokumenty. U vyskytujících se jmen osob jsme se snažili inovativně využít již existující 

databázi terezínských vězňů, která vznikla propojením databází tří institucí – Beit Terezín, Židovského 

muzea v Praze a Institutu Terezínské Iniciativy, který také v současné době tuto databázi spravuje. 

Informace o terezínských vězních z těchto institucí jsou propojené pomocí unikátních identifikátorů. 

Jejich využití nám umožnilo podrobnější katalogizaci archiválií. Databázi jsme dále použili i na 

stránkách Terezínského výzkumného průvodce, kde zájemci mohou vyhledávat dokumenty vztahující 

se ke konkrétní osobě. 
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Obrázek 2. Náhled stránky, kde nalezneme podrobnou mapu Terezína s odkazy na archivní dokumenty 

vztahující se k dané konkrétní lokalitě v rámci ghetta 

 

Ve výzkumném průvodci můžeme vyhledávat v angličtině, němčině a češtině dle několika kritérií – 

fulltextově, dle klíčových slov, jmen osob či názvů míst. V nedávno spuštěném Terezínském 

výzkumném průvodci lze celkem najít 22 488 popisů archivních jednotek. Jedinečnost této online 

pomůcky spočívá mimo jiné i v tom, že se jedná o propojení narativních textů s rozsáhlou databází. 

Zájemci se tak mohou dozvědět podrobné informace o historii ghetta Terezín, ale zároveň i vyhledat 

konkrétní archiválie. 

 

 
 

Obrázek 3. Náhled stránky, na které můžeme vyhledávat dle výše zmíněných parametrů 
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Projekt je názorným příkladem možností, které archivářům, badatelům i laické veřejnosti nabízejí 

nástroje digitálních humanitních věd. Více o projektu EHRI na adrese: https://portal.ehri-

project.eu/. Terezínského výzkumného průvodce naleznete na stránkách: 

https://portal.ehri-project.eu/guides/terezin.  
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Databáze obětí holocaustu Institutu Terezínské iniciativy 

Aneta Plzáková
Institut Terezínské iniciativy, o.p.s.
aneta.plzakova@terezinstudies.cz

Tereza Štěpková
Institut Terezínské iniciativy, o.p.s.
tereza.stepkova@terezinstudies.cz

Abstrakt

Databáze obětí holocaustu obecně jsou jedinečným zdrojem informací s potenciálem mezioborového 
uplatnění,  jakkoli  jsou  jejich  počátky  spjaty  zejména  se  společenskou  potřebou  zdokumentovat  a 
připomenout osudy jednotlivců, jejichž životy ukončila,  případně nenávratně poznamenala nacistická 
perzekuce, a poskytnout ucelený soubor informací pro výzkumnou činnost zejména na poli historických 
věd. Neustálá aktualizace dat a návazné projekty možnosti využití dále rozšiřují.

1 Historie a zdroje Databáze obětí holocaustu Institutu Terezínské iniciativy

Databáze obětí vytvořená a spravovaná Institutem Terezínské iniciativy je výsledkem dlouhodobého 
výzkumu,  jehož prvotním výstupem byly tištěné publikace vydávané od roku 1995  –  Terezínské 
pamětní knihy.

1.1 Terezínská pamětní kniha jako základní kámen Databáze obětí holocaustu

Projekt sestavení a vydání Terezínské pamětní knihy započal v roce 1991, již tehdy však navazoval na 
předcházející domácí i zahraniční výzkumnou činnost.

Spoluprací Terezínské iniciativy1 a Nadace Terezínské iniciativy2 s Ústavem teorie informace a 
automatizace  Akademie  věd  České  republiky,  tehdejším  Státním  ústředním  archivem  v  Praze, 
Památníkem Terezín  a  s  přispěním dalších  organizací  i  jednotlivců  byly  postupně  vydány  knihy 
“české”,  tedy  seznamy  osob  deportovaných  z  území  Protektorátu  Čechy  a  Morava  hromadnými 
transporty do Terezína, Minsku a Lodže, a seznamy německých (2000) a rakouských (2005) vězňů 
ghetta Terezín.

Knihy  obsahují  jednoduchou  informaci  o  jméně,  datu  narození  a  osudu  (byl-li  zjištěn) 
jednotlivých deportovaných a jako takové splňují hlavní vytyčený cíl – postavit alespoň symbolický 
pomník  těm,  kteří  jej  na  této  planetě  nemají  (Kárná  a  Kárný,  1995).  Množství  doplňujících  dat  
získaných rozsáhlým výzkumem primárních i sekundárních zdrojů se spolu se základními údaji staly 
stavebním kamenem Databáze obětí.

1.2 Využité informační zdroje

Terezínské pamětní knihy a následný digitální výstup jsou syntézou několika informačních zdrojů:

• V roce 1945 repatriačním odborem Ministerstva ochrany práce a sociální péče Československé 
republiky vydaná kniha Terezín – Ghetto obsahující seznamy v Terezíně osvobozených vězňů

• Seznamy vězňů, kteří v Terezíně zahynuli, nebo byli deportováni dále do vyhlazovacích 
táborů, zpracované v letech 1968–1972 Židovským výborem pro Terezín

• Transportní listiny do ghetta Terezín z území Protektorátu Čechy a Morava (originály i po 
válce doplňované kopie)

• Transportní listiny z Terezína

 Tato  práce  podléhá  licenci  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  Licence.  Zápatí  a  čísla  stránek  připojili  
organizátoři. Licenční podmínky zde: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
1 Sdružení bývalých vězňů terezínského a lodžského ghetta z českých zemí a jejich přímých potomků.
2 Nyní Institut Terezínské iniciativy.
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• Původní kartotéka ghetta Terezín
• Kartotéka osob deportovaných do ghetta Terezín sestavená repatriačním odborem Ministerstva 

ochrany práce a sociální péče Československé republiky
• Karotéka zemřelých v ghettu Terezín
• Kartotéka zpopelněných v ghettu Terezín
• Kartotéka osob osvobozených v dalších koncentračních táborech

Velké  množství pramenů  umožnilo  nejen  verifikaci  základních  údajů  o  jednotlivých  obětech 
(jméno, datum narození, popř. akademický titul) a jejich válečném osudu, ale každý z nich je rovněž 
zdrojem dalších doplňujících informací,  např.  číslo  registrace v protektorátu,  poslední  adresa  před 
deportací, národnost, popř. povolání.

2 Současný stav Databáze obětí holocaustu

Databáze obětí holocaustu Institutu Terezínské iniciativy aktuálně obsahuje více než 170 000 záznamů 
a  je  neustále  doplňována  o  nové  informace  týkající  se  jednotlivých  obětí,  získávané  výzkumem 
Institutu, spolupracujících organizací a badatelskou činností jednotlivců – zejména rodin a přátel obětí 
holocaustu.

Od  roku  2012  je  provozována  v  systému  pro  správu  digitálních  sbírek  CollectiveAccess 
Židovského muzea v Praze, na jehož rozvoji Institut Terezínské inciativy spolupracuje. Databáze obětí 
jako taková zůstává pod správou Institutu Terezínské iniciativy.

Databáze obětí byla v roce 2008 publikována online v rámci vzdělávacího portálu holocaust.cz. 
Vzhledem k citlivosti publikovaných dat obsahuje online verze databáze pouze údaje o těch, kteří v  
ghettech a koncentračních táborech zahynuli. 

Jednotlivé  záznamy, údaje  o  obětech,  jsou  v  rámci  portálu  holocaust.cz  propojeny se  širším 
kontextem, obecnými informacemi o dějinách holocaustu  –  např. statistickými údaji o transportech, 
místech, ze kterých byla konkrétní osoba deportována, ghettech a koncentračních táborech, ve kterých 
byla  vězněna.  Díky tomu  je  možné  vést  uživatele  nejen  po  stopách  určitého  člověka,  ale  také  k 
informacím o dějinách holocaustu v celkovém kontextu.

3 Projekt Terezínské album

Vznik elektronické báze dat a rychlý vývoj v oblasti informačních technologií umožnily od roku 2005 
významné rozšíření Databáze v rámci návazného projektu Terezínské album. Prosté textové záznamy 
jednotlivých obětí holocaustu jsou obohacovány o digitalizované dokumenty a fotografie související s 
danou osobou.

Dokumenty a fotografie obětí pocházejí v malé míře od tuzemských i zahraničních dárců, zásadní 
množství  materiálů  však  bylo  dopněno  díky  systematickému  zpracování  relevantních  archivních 
fondů. 

V  rámci  projektu  byly  nejprve  prohledány  a  digitalizovány  fondy  Židovských  matrik  a 
Policejního ředitelství v Praze, které jsou v držení Národního archivu v Praze. Výstupem této fáze 
projektu  je  více  než  370  000  skenů,  z  toho  cca  50  000  fotografií.  V  roce  2013  byla  započata 
“mimopražská”  fáze  projektu,  v  jejímž  rámci  byl  podobným způsobem zpracován  fond  Policejní  
ředitelství Státního oblastního archivu v Plzni, kde bylo pořízeno cca 30 000 skenů, a aktuálně práce 
na projektu pokračují v Moravském zemském archivu v Brně. 

Digitalizované  dokumenty ze  sledovaných  období,  1920  –  1950,  lze  dle  typu  zařadit  do  tří  
základních oblastí: 

• osobní oficiální dokumenty (žádostí o vydání občanské legitimace či cestovního pasu, žádosti  
o povolení pobytu, šetření o zachovalosti, domovské příslušnosti, majetkových a výdělkových 
poměrech apod.)

• dokumenty spadající do přestupkového a trestního práva, které v období od března 1939 spadá 
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do protižidovské legislativy Protektorátu Čechy a Morava
• ohledací listy z ghetta Terezín

Stejně jako data o obětech holocaustu jsou také dokumenty, propojené s jednotlivými osobami a 
doplněné  o  základní  informace  jako  název,  datum  a  místo  vytvoření,  případně  klíčová  slova,  
publikovány na portálu holocaust.cz.

Dokumenty jako takové jsou jedinečným zdrojem rozličných doplňujících informací – údajích o 
pobytu  a  jeho  změnách  v  průběhu (nejen)  sledovaného  období,  zaměstnání,  dosaženém vzdělání,  
sociálním a ekonomickém statusu, rodinných vazbách ad. Na jejich základě lze jednotlivým obětem, 
které  doposud  reprezentoval  pouze  jednoduchý  soubor  informací  alespoň  částečně  navrátit  jejich 
identitu, životní příběh a v mnoha případech také tvář.

Přestože je Databáze obětí  holocaustu stále využívána zejména badateli  z  řad rodin či  přátel  
jednotlivých  obětí,  její  potenciál  pro  výzkum  nejen  na  poli  historických  věd  narůstá  úměrně  s 
rostoucím počtem digitalizovaných dokumentů, tedy i rostoucím množstvím informací dostupných o 
jednotlivých obětech.  Ačkoli  se  tyto  týkají  jediné  osudem spjaté  skupiny obyvatel,  digitalizované 
archivní  dokumenty  jsou  rovněž  jedinečným zdrojem informací  o  jednotlivcích  napříč  tehdejším 
sociálním, ekonomickým, případně politickým a dokonce i náboženským spektrem. Jako takové je lze 
použít jako vzorek pro analýzy v různých společenskovědních oborech, samozřejmý je také potenciál 
využití ve vzdělávání nejen o holocaustu.

4 Příklady (možného) využití

Databáze  obětí  holocaustu  včetně  digitalizovaných  dokumentů  je  využívána  v  řadě  vzdělávacích 
projektů.

Pro příklad uveďme  projekt  Terezínské album ve škole3,  jehož součástí  je  modul pracující  s 
protokoly o přestupcích a dalším řízení  s  židovskými obyvateli  Prahy,  kteří  porušili  diskriminační  
nařízení protektorátní správy. 

Digitalizované dokumenty jsou využívány ve vzdělávacích materiálech projektu Naši nebo cizí?  
Židé v českém 20. století4, jehož cílem je zvýšení kvality vzdělávání o moderních židovských dějinách 
na  základních  a  středních  školách  spolu  s  preventivním  působením  proti  projevům  rasismu  a 
xenofobie.

S autentickými dokumenty digitalizovanými v českých archivech pracuje rovněž projekt Výchova 
k  respektu a toleranci  podle  principů otevřené společnosti5,  který si  klade za cíl  posílit  respekt  k 
minoritám a podpořit otevřené a kritické myšlení ve vztahu k velkému množství informací, se kterým 
se setkávají čeští žáci i pedagogové.

Badatelská činnost a práce s databází obětí i jednotlivými dokumenty a fotografiemi je zásadní  
pro  výzkumný a  dokumentační  projekt  Židovská  škola  v  Jáchymově  ulici6,  věnovaný  výzkumu a 
prezentaci dějin židovské obecné školy v Praze. Významnou součástí projektu je identifikace osob na 
dobových fotografiích  metodou  jejich  komparace  s  fotografiemi  naskenovanými  v  rámci  projektu 
Terezínské album. 

V  projektových  plánech  Institutu  je  badatelský  záměr,  jehož  náplní  bude  prostřednictvím 
materiálů  týkajících  se  trestních  řízení  sledovat  jednání  jednotlivých  pražských  policistů,  kteří  
přestupková řízení vedli, a zasadit je tak do kontextu protektorátní správy a kolaborace. Další oblastí 
využití  databáze a digitalizovaných dokumentů jsou statistické analýzy a výzkumy vztahující  se k 
sociálním vědám. 

5 Závěr

Databáze obětí holocaustu spravovaná Institutem Terezínské iniciativy plní od svého vzniku zejména 

3 Informace o projektu: http://www.holocaust.cz/vzdelavani/projekty/terezinske-album-ve-skole/
4 Informace o projektu: http://www.nasinebocizi.cz/
5 Informace o projektu: http://terezinstudies.cz/projects/vychova-k-toleranci-a-respektu.html
6 Informace o projektu: http://terezinstudies.cz/projects/jachymka/
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nezastupitelnou roli  ve  vypořádávání  se s  minulostí  poznamenanou nacistickou genocidou.  Rychle 
narůstající  množství  dat  dostupných  k  jednotlivým obětem však  otevírá  možnosti  dalšího  využití 
odbornou veřejností.
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Abstract

We introduce the services and online applications developed so far in LINDAT/CLARIN and
available to general scientific public for non-commercial use. Several services require authenti-
cation and they use Clarin-recommended mechanisms for that, as we shall explain in Section 3,
but all services that can be run freely, without any authentication, are run that way.

LINDAT/CLARIN provides a spectrum of services from creation of data and many types of
annotation of data, to visualisation and sophisticated methods of search in both lexical and textual
resources.

1 LINDAT/CLARIN Portal

We provide a central portal of our activities at http://lindat.mff.cuni.cz. The services for
our users (which includes data depositors) are organised into three main sections:

• Repository for safely storing, accessing and referencing data and software

• Corpus manager providing search, advanced linguistic metrics, and FCS integration for all corpora
stored in our data repository

• Web application and services. All our web applications provide a graphical web fronted and also at
least a basic REST API that allows the application to be used programatically as a web service.

Except for the repository and the corpus manager Kontext, LINDAT/CLARIN provides two other
big and complex web applications: Treex::Web engine for orchestration and efficient parallel execu-
tion of NLP scenarios, and PML::TQ search engine for searching any treebanks regardless of their
type and annotation schema. Both of these applications include SVG visualisation of results (if they
are trees).

The remaining ten web applications we currently provide are either interfaces to lexicon and
knowledge databases, or simpler tools that provide one task and this APIs allow them to be easily
linked to ad hoc chains.

1.1 Standards for LINDAT/CLARIN Applications and Services

All applications that wish to qualify as LINDAT/CLARIN official services must have a formal project
including source code management and issue tracking and this project must be Open Access. These
projects are managed either at our departmental server redmine.ms.mff.cuni.cz using Redmine
system, or at Github (github.com/ufal), Bitbucket, SourceForge and other popular source code
management services.

All such projects must have a stable maintainer that is responsible for code quality and also for the
fact that build scripts and possible installers of the software work.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licence. Page numbers and proceedings footer
are added by the organisers. Licence details: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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All our web applications are installed in a stable, secure and scalable way: a small cluster dedicated
to running web applications runs only these. Each application runs in its own virtual machine. All appli-
cations include REST API that allows them to be run e.g. from a simple script for batch processing and
chaining of services.1

2 Applications and Services

In this section we present in detail several examples of our official LINDAT/CLARIN web applications
and services. All the partner institutions of LINDAT/CLARIN create and run various web applications
and web services, but not all of them qualifies to be official LINDAT/CLARIN services, even if their aim
would fit.

Only applications correctly licensed under a free license, with source code publicly available and
versioned, with a clear and available maintainer and good code quality are eligible. Their maintainers
must be willing to cooperate on the REST API and usually they also directly maintain their own services
with help of the central staff. Each LINDAT web service is run in its own, isolated virtual machine in our
server infrastructure dedicated only to these web services. Some specialised services, e.g. for machine
translation, paralelise their work by employing several VMs. Regardless of this, all the services have
stable addresses in the form lindat.mff.cuni.cz/services/<service>, which will persist,
even if we change the way the services are physically run.

2.1 Repository
Our repository (Pajas et al., 2014) for linguistic data and tools is built on the most popular free repository
software DSpace. Our development includes some heavy customisations of DSpace, especially licensing
modules, new user interface and various administration improvements. The repository runs at lindat.
mff.cuni.cz/repository and its software project is managed at GitHub.2

The whole of the repository is accessible without any restrictions, only uploading data and downloads
of datasets with specific licensing restrictions require lures to log in as we describe in Section 3

Obrázek 1: Repository homepage

1except applications where it doesn’t really make sense, e.g. Czech Language Guide
2To be done before the conference. Currently it is managed at http://svn.ms.mff.cuni.cz/redmine/

projects/dspace-modifications.
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2.2 Treex::Web

Treex::Web (Sedlák, 2014) is a web user interface for Treex. Treex is a highly modular NLP software
system implemented in Perl programming language under Linux. It is primarily aimed at Machine
Translation, making use of the ideas and technology created during the Prague Dependency Treebank
project. At the same time, it can facilitate and accelerate development of software solutions of many
other NLP tasks, especially due to re-usability of the numerous integrated processing modules (called
blocks), which are equipped with uniform object-oriented interfaces.

The web interface of Treex::Web allows to pick a ready-made scenario, e.g. Czech-English translation,
and run it, create your own scenario, save the results to disk or visualise them directly (especially relevant
for results that include syntactic trees), etc.

Obrázek 2: Treex::Web

2.3 MorphoDiTa

MorphoDiTa (Straka and Straková, 2014a) stands for "Morphological Dictionary and Tagger". It is an
open-source tool for morphological analysis of natural language texts. It performs morphological ana-
lysis, morphological generation, tagging and tokenization and is distributed as a standalone tool or a
library, along with trained linguistic models. For Czech MorphoDiTa achieves state-of-the-art results
with a throughput around 10-200K words per second. MorphoDiTa is a free software under LGPL li-
cense and the linguistic models are free for non-commercial use and distributed under CC BY-NC-SA
license, although for some models the original data used to create the model may impose additional
licensing conditions.

The web interface provides a simple user interface that allows casual users to paste and analyse or
lemmatise a piece of text and tweak the formatting of results to best fit their workflow. The REST API
provides all the options available in the web interface and can serve to efficiently process larger amounts
of data and provide output in the desired format.

MorphoDiTa is an open-source project and the LINDAT/CLARIN service based on it is freely avai-
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lable for non-commercial purposes. The library is distributed under LGPL and the currently available
associated models and data under CC BY-NC-SA, although for some models the original data used to
create the model may impose additional licensing conditions.

Non-commercial use of the service doesn’t require any logins or verifications, it is freely available.

Obrázek 3: MorphoDiTa web interface with output in the popular “CoNLL-2009” tabular format

2.4 NameTag

NameTag (Straka and Straková, 2014b) is a recogniser and classifier of named entities. It uses Mor-
phoDiTa described in Section 2.3 to analyse input text and then NameTag identifies entities like na-
mes of persons, geographical locations, titles of films, etc. For some entities NameTag recognises also
their internal structures, e.g. parts of addresses or personal and family name inside a name of a person.
The algorithm used by NameTag is general and it can be trained for many languages, given a morpho-
logical analyser and some training data. The process is described in detail on the NameTag website
(http://ufal.mff.cuni.cz/nametag/users-manual).

The web application (and the REST web service) support several forms of input and output to facilitate
common use cases. Currently we have models for Czech and English available. Figure 4 shows the basic
interface of NameTag with options for selection of models (e.g. for different input languages or varieties)

116



and input and output formats. Its structure of basic info, web application, and REST API documentation
is common for most LINDAT services. In Figure 5 we can see it in use, with output options set to only
output a list of entities recognised, instead of a full output with entities marked up.

Obrázek 4: NameTag web interface

3 Integration with Central Clarin infrastructural Services

We will demonstrate which applications are integrated with which Clarin technologies and services and
for what result.

CMDI metadata format3 and OAI-PMH server integrated in the repository allow us to provide highly
accurate metadata, export them to other services like Clarin Virtual Language Observatory (VLO)4

or OLAC (Open Language Archives Community)5 and also automatically integrate web services into
Weblicht6.

Federated content Search (FCS) is integrated in the corpus manager Kontext and thus allows all our
available corpora to be accessible in Clarin FCS Agregator, a tool that allows to distribute a (very simple)
search to many centres and agregate the results. In the second step any corpus can be searched locally
using a more expressive search language.

Shibboleth authentication mechanism, which allows a user to safely authenticate using his instituti-
onal (acedemic) account, is currently integrated in Česílko, PML-TQ, Treex::Web, multimodal corpus
search system Dialogy.org (corpus ROMi) – for accessing restricted datasets – and in the repository to
allow interactive submissions and license signing for academic and restricted datasets.

We have also started to make our services or complete scenarios available as tools in WebLicht. The
first tool that is already available is Czech-Slovak machine translation system Česílko (?) and more will
soon follow.

3http://www.clarin.eu/content/component-metadata
4https://vlo.clarin.eu/
5http://www.language-archives.org
6https://weblicht.sfs.uni-tuebingen.de

117



Obrázek 5: NameTag with a sample input of a random newspaper text and recognised entities and their
types in the output. Embedded entities (e.g. first name inside a name of a person) can be seen on sub-
sequent lines.

4 Conclusion

LINDAT/CLARIN is a consortium of four leading NLP centres in the country. We run a single unified
portal that strives to present useful services for all scientist that work with language data.

We work hard to make our services as accessible and simple to use as possible, from an option to
immediately and interactively deposit and publish linguistic data or tools, through various web applicati-
ons and services that provide access to structured linguistic data (corpora, lexicons) or allow to detect
linguistic structures in data, to visualisation of the results.

All our applications and services are also managed as open source projects and correctly licensed
under popular open licenses.

Most of our datasets are available freely at least for academic research. After consultations within
CLARIN Legal Issues Committee (CLIC) we allow our corpora including treebanks to be searched
completely freely.

All our services that need to authenticate users do so via Shibboleth module. LINDAT/CLARIN is
a member of Czech national federation EduID.cz through which it became member of Clarin Service
Provider Federation and EduGAIN, thus allowing maximal number of users to securely and comfortably
use our services.
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