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Abstrakt:  Význam elektronických informačních zdrojů  pro studium hospodářských a 
sociálních dějin stále narůstá. Zároveň však příliš rychle mizí "klasické" zdroje  informací - 
především tištěné bibliografické soupisy. Tento vývoj má nejen své kladné, ale i některé stinné 
stránky, které stojí za připomenutí. 
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Význam elektronických informačních zdrojů pro studium historie i vědecký výzkum stále 
narůstá. Jaké možnosti v současné době badateli nebo studentovi v oboru českých 
hospodářských a sociálních dějin v tomto smyslu poskytuje internet?  

1. Portály a Wikipedie 

Na síti zatím nenajdeme pro hospodářské a sociální dějiny český oborový portál, který 
by přinášel aktuální informace ze života historické obce a především poskytoval rozcestník 
setříděných a užitečných odkazů na další elektronické informační zdroje jako jsou webové 
stránky institucí, periodik aj. Ze zahraničních portálů patří v českém prostředí k nejvíce 
odkazovaným a zřejmě i využívaným berlínský historický protál H-Soz-u-Kult1, méně známé 
a využívané jsou specializované portály, jako je například portál věnovaný hospodářským 
dějinám EH.net2. 

 Ani česká Wikipedie, často studenty přeceňovaná a vědeckými pracovníky spíše 
podceňovaná, která by mohla tento portál do určité míry nahradit, nepřináší mnoho 
relevantních informací. Encyklopedická hesla, po zahraničním vzoru připravená ke 
zpracování zvlášť pro hospodářské a zvlášť pro sociální dějiny, jsou více než stručná. 
Obsahují převážně odkazy, které však nejsou funkční, neboť tato hesla nebyla ještě 
zpracována. Jedná se tedy spíše o jakousi osnovu navrhující obsah, ne skutečné 
encyklopedické heslo. Při podrobnějším průzkumu Wikipedie přece jen objevíme detailněji 
zpracované dílčí úseky, např. k hospodářským dějinám Československa, chybí však 
provázanost témat odkazy, což znesnadňuje celkovou orientaci3. 

2. Webové stránky 

Zdrojem základních informací se v tomto případě stávají webové stránky jednotlivých 
vědeckých institucí, které se věnují oboru hospodářských a sociálních dějin. V tomto ohledu 
vynikají především stránky vysokých škol s nabídkou výukových materiálů, které mají 
studentům usnadnit základní orientaci v problematice. Najdeme zde bibliografie, soupisy 
klíčových časopisů i s odkazy na jejich stránky, odkazy na další internetové zdroje včetně 
katalogů knihoven, zahraniční portály atd. Velmi bohatě vybaveny jsou v tomto ohledu 
například webové stránky Katedry hospodářských dějin Vysoké školy ekonomické v Praze4. 

                                                           
1 H-Soz-u-Kult – Kommunikation und Fachinformation für die Geschichtswissenschaften [online]. [cit. 2011-07-
18]. Dostupné z www: <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/>. 
2 EH.Net [online]. [cit. 2011-07-18]. Dostupné z www: <https://eh.net>. 
3 Wikipedie. Otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2011-07-18]. Dostupné z www: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavní_strana>. 
4 Katedra hospodářských dějin Národohospodářské fakulty VŠE v Praze [online]. [cit. 2011-07-18]. Dostupné z 
www: <http://khd.vse.cz/profil-katedry/zakladni-informace/>. 



Kvalitní a hlavně velmi aktuální obsah najdeme i na stránkách Centra pro hospodářské a 
sociální dějiny Ostravské univerzity v Ostravě5, Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF 
UK6 i některých dalších institucí. 

3. Periodika a sborníky 
Velký pokrok v posledních několika letech zaznamenala prezentace vědeckých 

časopisů na webu. Samozřejmostí se staly webové stránky časopisů se základní informací o 
obsahovém zaměření periodika, údaji o redakčních radách a pokyny pro autory. Jako 
nezbytné minimum  je už  chápáno zveřejňování obsahů jednotlivých čísel časopisů, případně 
souhrny a objevují se i první periodika, která zpřístupňují online bez omezení i plné texty. 
V tomto směru vedou mezi oborovými časopisy Acta Oeconomica Pragensia7, kde najdeme 
plné texty studií od roku 2007, a Historica- Revue pro historii a příbuzné vědy8, kde si 
můžeme počínaje ročníkem 2010 stáhnout číslo časopisu v pdf. formátu. Objevují se i plné 
texty konferenčních sborníků, například sborníky z konferencí k dějinám zemědělství, které 
na svých stránkách vystavilo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti9. 

Dochází už i ke vzniku odborných periodik, která se od počátku prezentují souběžně 
v tištěné formě i v online volně dostupné verzi. Příkladem může být Memo, časopis pro orální 
historii10, který počínaje letošním rokem připravuje Středisko orální historie při katedře 
historie Pedagogické fakulty ZČU v Plzni. Pro prezentaci oboru hospodářských dějin by mělo 
velký význam zpřístupnění Informačního bulletinu Společnosti pro hospodářské dějiny na 
internetu. V tištěné formě je toto periodikum mimo uzavřenou vědeckou komunitu zcela 
nedostupné, ve fondech knihoven je nenajdeme. Kvalitní a aktuální informace v bulletinu by 
získaly online prezentací zcela jistě širší okruh čtenářů. 

 
4. Vědecké a výzkumné projekty 

Ve srovnání s okolním světem se na českém webu ještě poměrně málo setkáváme 
s širší prezentací jednotlivých projektů. V českých podmínkách již několik let existuje 
centrální veřejně dostupná evidence projektů a stručné informace ve formě anotací jsou na 
stránkách řešitelských institucí již zcela běžným jevem. Prezentace, která průběžně informuje 
nejen o záměru, ale i o průběhu řešení a o výsledcích projektu, je u nás však dosud spíše 
výjimkou. Dalším problémem je, že informace o projektech po jejich skončení z webových 
stránek institucí rychle mizí a často nejdou dohledat ani v archivech těchto webů. Příkladem 
dobré prezentace v našich podmínkách může být projekt Kolektivizace venkova v 
Československu 1948-196011, který v letech 2006-2008 řešila katedra humanitních věd 
Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. 

 
5. Osobní webové stránky 

                                                           
5 Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Ostravská univerzita v Ostravě [online]. [cit. 2011-07-18]. 
Dostupné z www: <http://ff.osu.cz/chd/>. 
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11 Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 [online]. [cit. 2011-07-18]. Dostupné z www: 
<http://wwwold.pef.czu.cz/kolektivizace/index.php>. Projekt podpořila Grantová agentura České republiky 
(registrační číslo 403/06/0050). 



Samostatné osobní webové stránky historiků jsou zatím v našich podmínkách také 
spíše výjimkou než pravidlem. Řadu takových stránek však najdeme na Wikipedii  jako 
biografická hesla, včetně stránek řady historiků dějin hospodářství a společnosti. Velmi 
dobrou úroveň především z hlediska aktuálnosti obsahu mají osobní stránky historiků na 
webech akademických institucí.  I zde však platí, že množství informací se liší případ od 
případu a ne vždy se dobereme k těm informacím, které bychom potřebovali. 
 
6. Digitální knihovny 

Skenování literatury a především písemných i hmotných pramenů, vytváření 
digitálních úložišť (repozitářů) a jejich zpřístupňování odborné i laické veřejnosti je 
nejvýraznějším trendem dnešní doby, který nesporně ovlivnil a ještě ovlivní vývoj současné 
historické vědy. V digitální knihovně Kramerius najdeme dnes již více jak 8 milionů 
naskenovaných stran periodik a monografií12. Existuje již několik portálů, které zpřístupňují 
staré mapy, došlo k digitalizaci matrik. Řada drobnějších projektů však zůstává z technických 
nebo jiných důvodů mimo tyto sjednocující portály. Výsledkem je opět velká roztříštěnost 
informací a dost často i určitá izolovanost jednotlivých projektů.  

Hlavním problémem, který zmenšuje možnosti využití digitálních knihoven, je – 
kromě autorského zákona – zaostávání tvorby metadat (strukturovaných dat o datech, dříve 
bychom řekli bibliografického popisu). Bez nich se lze ovšem těžko v množství 
digitalizovaného materiálu dobrat k relevantním výsledkům. Je možné namítnout, že je jen 
otázkou času, než tyto nedostatky budou péčí odborníků uspokojivě vyřešeny. My však příliš 
rychle opouštíme osvědčené tištěné a dnes už dokonce i některé digitální informační zdroje, 
ještě mnohem rychleji, než jsou nahrazeny zdroji nového typu. 

7. Katalogy knihoven, oborové bibliografie 

 Sjednocující roli zdroje metadat pro historické vědní discipliny v dobách před 
internetem plnila oborová bibliografie. Dnes se postavení oborových bibliografií  postupně 
mění. V konkurenci nových, elektronických zdrojů informací ztrácejí své výsadní postavení 
nejen bibliografie, ale i katalogy knihoven – mimo jiné i díky převažujícímu zaměření svého 
obsahu na informace vydané tiskem. V celosvětovém měřítku řeší knihovny problém poklesu 
uživatelů knihovních katalogů, bibliografické projekty jsou omezovány nebo zanikají. 
Příkladem může být ukončení činnosti oddělení analytického zpracování v Národní knihovně 
ČR v lednu 2011. Toto oddělení vytvářelo článkovou bibliografii za léta 1953-1989 v tištěné 
formě13, po roce 1990 ve spolupráci s regionálními i dalšími knihovnami jako online 
dostupnou databázi14.  

Tento trend se v posledních letech dotkl i české historické bibliografie. Po  roce 1990 
se historická bibliografie ve formě tvorby databází rozvíjela především v Historickém ústavu 
AV ČR (tehdy ČSAV) a Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Obě databáze, Bibliografie dějin 

                                                           
12 Kramerius : Národní knihovna ČR [online]. 2011 [cit. 2011-07-18]. Dostupné z www: 
<http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do>. 
13 Do r. 1956, roč. 2 vycházel pod názvem Bibliografický katalog ČSR. České časopisy. V letech 1955-1959 roč. 
3-7 pod názvem Bibliografický katalog ČSR. Články v českých časopisech. Od r. 1960 Bibl. katalog ČSSR, od r. 
1990 ČSFR). Praha 1956-1990. Ročníkem 38 (1990) v roce 1993 bylo vydávání ukončeno. 
14 ANL - Články v českých novinách, časopisech a sbornících [online]. [cit. 2011-07-18]. Dostupné z www: 
<http://aleph.nkp.cz/F/IF66J5A8QY9VTMEYBBXFGP3M2Q8MT9YVM7NL26LJJXHN7KSATB-
60305?func=file&file_name=base-info>. 



Českých zemí15 i báze článků k soudobým dějinám16 byly po roce 2000 zpřístupněny online. 
Oba projekty v současné době pokračují, i když s určitými omezeními. 

 V Historickém ústavu byl v roce 2009 pozastaven tisk bibliografických ročenek, 
v roce 2010 byla vydána pouze databáze na CD-ROM. Pro letošní rok nemá bibliografické 
pracoviště HÚ plánováno vydání žádného výstupu, dále pokračuje doplňování bibliografické 
databáze. Tím končí jedna éra české historické bibliografie, ve které vyšlo tiskem počínaje 
rokem 1990 šestnáct svazků bibliografických ročenek a výběrových bibliografií. Přínos 
Bibliografie dějin českých zemí(BDČZ)  jen k hospodářským a sociálním dějinám je zhruba 
35 000 záznamů, což je zhruba pětina obsahu celé databáze. 

Díky zapojení do projektů mezinárodní spolupráce, z nichž asi nejvýznamnější je 
projekt Evropských historických bibliografií17 a především díky zařazení BDČZ do Cestovní 
mapy velkých infrastruktur ČR pro výzkum, vývoj a inovace18 má ještě česká historická 
bibliografie pro několik příštích let zajištěnou existenci a dokonce i naději, že získá 
prostředky pro další vývoj a modernizaci. Modernizační projekt české historické bibliografie 
však nebude uskutečnitelný bez součinnosti se zástupci jednotlivých historických vědních 
disciplin.  

Jen těžko se stanou základním zdrojem bibliografických údajů pro českou vědu místo 
oborových bibliografií v  posledních letech intenzivně rozvíjené databáze Rady vlády pro 
výzkum, vývoj a inovace19 a v souvislosti s nimi velmi kvalitní a moderně vytvářené databáze 
personálních bibliografií a vědeckých projektů Akademie věd (ASEP)20 a  univerzit. 
Vzhledem k povinnosti hlášení vědeckých výstupů do těchto databází zde nacházíme často 
velmi komplexní a aktuální údaje.  Mám ovšem určité pochybnosti o kontinuitě kritérií pro 
vytváření těchto databází podle téměř každým rokem odlišných metodik a také se domnívám, 
že informační zdroje by si měla historická věda vytvářet především podle vlastních potřeb. 

Na závěr bych chtěla připomenout ještě jednu úlohu historické bibliografie, kterou je 
dlouhodobé uchování informací významných pro kontinuitu vědecké práce. Žádný současný 
projekt dlouhodobé archivace digitalizovaných dokumentů, ať už je to Národní digitální 
archiv21, WebArchiv22 Národní knihovny nebo Národní úložiště šedé literatury23 Národní 
technické knihovny nepočítá s tím, že by se zabýval archivací databází. Proto považuji za 
předčasné opouštět tištěné bibliografické soupisy a ponechávat bibliografická data výlučně ve 

                                                           
15 Historický ústav AV ČR : Bibliografické databáze [online]. [cit. 2011-07-18]. Dostupné z www: 
<http://biblio.hiu.cas.cz/>. 
16 AV ČR USD - analytika [online]. [cit. 2011-07-19]. Dostupné z www: 
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19 Výzkum a vývoj v ČR [online]. [cit. 2011-07-18]. Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a 
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20 Knihovna Akademie věd České republiky [online]. [cit. 2011-07-18]. Evidence publikační činnosti v AV ČR. 
Dostupné z www: 
<http://www.library.sk/i2/i2.entry.cls?ictx=cav&logout=1&language=2&skin=1&show_lim=1>. 
21 Národní archiv [online]. [cit. 2011-07-18]. Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování 
dokumentů v digitální podobě. Dostupné z WWW: <http://www.nacr.cz/zpravy/projekt_nda.aspx>. 
22 WebArchiv - Archiv českého webu [online]. [cit. 2011-07-18]. Dostupné z www: <http://www.webarchiv.cz/>. 
23 Národní úložiště šedé literatury [online]. [cit. 2011-07-18]. Dostupné z www: 
<http://nusl.techlib.cz/index.php/Hlavni_strana>. 



formě elektronického zdroje. Digitální informace jsou mnohem křehčí než informace tištěné. 
Jak z hlediska údržby, tak i z hlediska možnosti pozměnění, případně odstranění informací.  

Nemá význam hovořit před shromážděním historiků o proměnlivosti světa. Stojí však 
za to připomenout, že sto let staré svazky Bibliografie české historie tu dnes ještě stále jsou a 
budou tu s velkou pravděpodobností i v příštím století, i kdyby mezitím byly naskenovány a 
digitalizovaná data byla nenávratně opět ztracena.  


