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V církevním prostředí vznikaly evidenční prameny již ve středověku, byť jejich 

primární účel byl pochopitelně jiný než pouhé zaznamenání biografických údajů 

jednotlivých osob. Nejdůležitějším údajem byl zpočátku den úmrtí, zaznamenávaný 

v církevních společenstvích do nekrologií. Dalšími důležitými údaji bylo datum 

přijetí svěcení, v případě řeholních komunit také přijetí nebo přivtělení ke komunitě. 

V následujících odstavcích se budeme zabývat řeholními institucemi. V raném 

novověku zvláště ty nedávno vzniklé vytvořily sofistikované centrální způsoby 

evidence, umožňující při zachování archivních materiálů sledovat osudy 

jednotlivých členů doslova rok za rokem. Také „staré“ řády vytvářejí systémy 

evidence a sledování curricula vitae svých členů, byť většinou omezené na konkrétní 

klášter a v méně formalizované podobě. 

Osmnácté až dvacáté století je pak obdobím tištěných bio-bibliografických lexikonů 

vzešlých z prostředí různých řeholních institucí počínaje velkými korpusy typu 

Backera a Sommervogela. Tyto práce byly zpravidla dílem nesmírně pilných 

jednotlivců podporovaných řádovými centry a zaměřovaly se na literárně činné 

osobnosti. V silách jednotlivců však nebylo pokrýt celé působení konkrétního řádu 

(časové i prostorové) vyčerpávající rešerší, takže i sebeúctyhodnější lexikony skrývají 

desiderata, nehledě na to, že řada významných osob se do nich kvůli marginální roli 

své literární tvorby ani nedostala. Soupisová díla poskytla jakýsi základní rámec, 

v němž mohly začít vznikat soupisy speciální: národní, univerzitní, zohledňující 

zastávané funkce apod. S tím, jak se řeholní instituce raného novověku a jejich 

osobnosti stávaly předmětem historického bádání, se potřeba bio-bibliografických 

slovníků a soupisů prohlubovala, nejen z faktografických důvodů. Ukazovalo se, že 

některé speciální otázky lze jen s obtížemi přesně interpretovat bez znalosti 

celkového běhu řeholního života jedince nebo pochopení toho, co bylo obvyklé a co 

mimořádné. Jen okrajově lze podotknout, že tato tendence v důsledku 

dechristianizace Evropy popř. ústupu institucionalizovaných církví a s tím spojené 

ztráty znalostí o reáliích náboženského a řeholního života, které bylo možné před 

několika desítkami let u velké části populace samozřejmě předpokládat, bude 

posilovat, a časem se zřejmě projeví u nastupujících generací badatelů. Řeholní 

instituce katolické církve navíc prošly během 20. století takovými proměnami, že ani 

dobrá znalost současného stavu neposkytuje relevantní klíč k minulosti. 



V poslední čtvrtině 20. století pak vstoupil do hry zcela nový a přelomový faktor: 

výpočetní technika, osobní počítače, databáze. V porovnání s tištěnými soupisy lze 

přednosti databází shrnout do dvou slov: otevřenost a propojitelnost. Otevřenost 

existuje hned v několikerém smyslu slova. Zatímco klasický soupis musí být 

k nějakému datu uzavřen, odevzdán do tisku a vytištěn, a každé další doplnění musí 

být zohledněno v dodatcích, databáze může zůstat otevřená po neohraničenou dobu, 

stále mohou být zpřesňovány a doplňovány nové poznatky a zjištění. Tatáž 

otevřenost jako vůči autorům funguje i vůči uživatelům: data jsou přístupná kdykoli 

a kdekoli, buď omezené skupině, nebo komukoli na síti. Zůstaneme-li na úrovni 

odborné veřejnosti, prakticky se tu vlastně stírá rozdíl mezi autorem a uživatelem, 

což je ideální případ pro všechny badatele, kteří mají zkušenost, jak s tvorbou, tak 

s intenzivní prací s různými slovníky a soupisy. Třetím aspektem otevřenosti je 

právě propojitelnost, která umožňuje virtuálně spojit biografická data s prameny, 

z nichž pocházejí, s dílem dané osoby, popř. s artefakty vztahujícími se k jejímu 

životu. 

Nové technologie však přinesly i nové problémy. Zdá se nám, že na tomto místě je 

vhodné zmínit především tři základní okruhy, a sice kompatibilitu, kontinuitu a 

právní pozadí. 

1. Kompatibilita 

Kompatibilita úzce souvisí se strukturováním databáze. Minimálně strukturované 

databáze sice zdánlivě poskytují větší volnost, nízká míra formalizace však vede k 

„chaosu“ při zápisu dat, ke snížení přesnosti při vyhledávání i omezení počtu polí, 

která lze sdílet. Naopak „přestrukturovaná“ databáze, šitá na míru konkrétním 

pramenům a údajům, začne být problematická ve chvíli, kdy je třeba z jakýchkoli 

důvodů modifikovat vstupy, rovněž se prudce snižuje míra kompatibility. Vzhledem 

k bio-bibliografické náplni naší databáze s orientací na rukopisy a staré tisky jsme 

zvolili původně knihovnický systém, který má nezanedbatelné výhody. Katalogizace 

knih a starých tisků má totiž vypracované mezinárodní standardy, které jsou 

předpokladem fungování elektronických souborných katalogů. Tyto standardy se 

vztahují i na tzv. autoritní záznamy, tzn. na původce příslušných děl. Databáze je 

tedy předem otevřena možnosti sdílet a být sdílena, zároveň je možné vytvářet 

„mimo“ standardní pole také pole speciální. Vedle kompatibility struktury je však 

pro případnou výměnu dat mezi databázemi důležitá kompatibilita dat. Tu lze 

zajistit pouze užitím jednotného způsobu nakládání s údaji a konstantní formy 

zápisu. Vzhledem k tomu, že splnění těchto podmínek je i v rámci jedné databáze 

využívající velmi disparátních zdrojů poměrně složité, vyvstává otázka, do jaké míry 



je možné vznášet tento požadavek pro různé databáze. V našem případě se jedná o 

komerční, běžně distribuovanou databázi, což do značné míry eliminuje problémy 

s jejím dalším softwarovým vývojem. Tak se dostáváme k druhému okruhu. 

2. Kontinuita 

Zatímco klasický knižní výstup začíná žít po vytištění svým vlastním, na autorovi 

nezávislým životem, databáze je právě kvůli své otevřenosti předpokládaným i 

nepředvídaným budoucím využitím během na dlouhou trať. Jedná se o týmovou 

práci s nutností institucionální záštity. Z hlediska softwaru lze spíše varovat před 

speciálními databázemi konstruovanými úzkým kroužkem programátorů; i přes 

sebevětší prvotní komfort totiž zůstává otázka, jak si s produktem poradit, když jeho 

tvůrce změní oblast působení a ztratí o své „dítě“ zájem. Řešením jsou komerční 

databáze, v ideálním případě konstruované tak, že je může modifikovat i poučený 

uživatel. Z hlediska hardwaru a provozu databáze je nutná institucionální podpora, 

zvláště od okamžiku, kdy jsou data částečně nebo úplně zveřejněna. Zvláštní zmínku 

zaslouží úloha supervizora. Přestože se jedná o roli srovnatelnou s hlavní nebo 

výkonnou redakcí standardního slovníkového díla, zdá se, že vzhledem 

k virtuálnímu prostoru, v němž se odehrává, není mnohdy považována za 

plnohodnotnou odbornou činnost. 

3. Právní pozadí 

Otázka autorských práv v době internetu představuje žhavý a nedořešený problém. 

Vzhledem k prezentované databázi bychom chtěli upozornit na některé aspekty, jež 

se dotýkají jejího zveřejnění. Její konstrukce umožňuje odkázat u jakéhokoli údaje na 

pramen, je však pravděpodobné, že uživatelé budou jednotlivá hesla a záznamy 

pojímat jako celek. V případě informací čerpaných z vydaných děl a pramenů 

samozřejmě mohou odkázat na příslušný titul, v případě dlouhodobé a systematické 

excerpce rukopisných zdrojů se však jedná o základní výzkum, který jeho tvůrce 

dává k volnému použití veřejnosti, aniž by za něj byl, nebude-li ho publikovat jinak, 

odborně ohodnocen. Věc lze do určité míry řešit selektivním přístupem uživatelů 

k datům. Bez sběru dat z primárních pramenů by databáze do jisté míry ztrácela 

smysl. 

Pohledem z opačné strany je přístup k pramenům. Archivy existujících řeholních 

institucí byly po roce 1989 vráceny právoplatným majitelům. Ti musí dodržovat 

zákon na ochranu osobních dat, na druhou stranu ale mohou vyžadovat pro 

badatelskou veřejnost omezení, která tento zákon dalece přesahují, ať už má jejich 

rozhodnutí dostatečný důvod či nikoli. Náš projekt je omezen josefínskými 



reformami, což v jednotlivých případech znamená začátek 19. století, a zatím jsme se 

nesetkali s omezením přístupu k personáliím z této doby. Představení se staví ke 

zpřístupňování dokumentů spíše vstřícně, některé řeholní instituce své dokumenty 

digitalizují a vystavují na internetu. Je tedy otázkou, zda by snaha o jakési smluvní 

zakotvení excerpce archivních dokumentů do databáze s jejich majiteli jenom 

zbytečně nevytvářela problém, který neexistuje. 

Prezentace databáze 

Během zhruba dvouleté práci na databázi jsme se snažili vkládat data týkající se 

různých řádů a čerpaná z různých pramenů. 

Největším dosud vloženým korpusem dat jsou údaje o jezuitech. K zvolení právě této 

vzorové skupiny (cca 10% doložených jezuitů české provincie) nás vedlo hned 

několik důvodů. Prvním byla struktura jezuitských evidenčních pramenů, která 

umožňuje relativně velmi detailní sledování řádové kariéry jednotlivců, kterou lze 

sledovat rok po roce do vstupu do řádu. Dosti podrobné, leč poněkud suchá údaje je 

možné navíc doplňovat informacemi z dalších zdrojů a dojít tak k poměrně přesné 

rekonstrukcí životních osudů řeholníka. Vytvoření takového medailonu však 

přestavuje poměrně velké badatelské úsilí a v současné situaci a časovém horizontu 

lze takový přístup uplatnit pouze pro vybrané příklady, což se jevilo vzhledem 

k ohromnému korpusu dat jako nedostatečné. Proto jsme přistoupili k přepisu dat 

z dosud vydaných soupisů, které umožnily podchytit jednak řádovou elitu (rektoři 

kolejí) a jednat zachytit struktura alespoň malého řádového domu (residence na 

Svaté Hoře a v Golčově Jeníkově). Relativní pokročilost biografických výzkumů pro 

jezuitský řád u nás na jedné straně a malá dostupnost jeho výsledků, byly další 

motivem v preferenci práce s údaji o jezuitech. Další rozšiřování korpusu dat však 

nebude možné bez spolupráce širokého pole badatelů, při jejich získávání však nutně 

narážíme na již zmíněný problém nezcizitelnosti a citovatelnosti vložených výsledků 

výzkumu. 

Údaje o životních osudech strahovských premonstrátů představují zcela jiný okruh. 

Základní prameny představují klášterní anály a anály koleje Norbertinum, zvláště 

cenný zdroj pro studijní léta většiny řeholníků a pro životní kariéry profesorů 

v arcibiskupském semináři. V 18. a v 19. století vzniklo ze soukromé iniciativy 

několika řeholníků několik soupisů, které ovšem podchycují pouze základní data: 

narození, vstup do kláštera, sliby, kněžské svěcení, primici, nejdůležitější funkce 

zastávané během řeholního života a úmrtí. Vyplňování databáze se mění v poměrně 

náročnou excerpci narativních pramenů, přičemž ovšem klášterní anály vzhledem ke 



svému obsahu a struktuře představují relevantní zdroj zhruba od 60. let 17. do 40. let 

18. století a pak až pro samý závěr 18. století, anály Norbertina zhruba od 60. let 17. 

do 80. let 18. století. 

Záznamy členů dalších řeholních institucí v současné době prověřují možnosti 

databáze a jejích modifikací. Podaří-li se získat další zdroje financování, rádi bychom 

v budoucnosti doplňovali databázi tak, aby se mohla stát efektivním nástrojem a 

zdrojem údajů pro historiky raného novověku. Jak jsme si už ověřili, přináší tato 

práce zároveň řadu metodických otázek. 

 

 

 

 


