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1. Editovaný pramen, otázka způsobu jeho 
zpřístupnění a hledání cesty

• Editovaný pramen = Jezuitské literae annuae, neboli výroční zprávy
• Typ pramene – mezi textem úřední povahy a narativním pramenem

• Význam pramene – jedinečný zdroj informací; sebeprezentační text; narativní text 
odrážející zacházení s latinou jako jazykem běžné komunikace i literární tvorby

• Otázka jak ho zpřístupnit

• využít informační potenciál zpráv a zpřístupnit ho formou databáze excerpt s 
hesly propojenými z dalšími informačními zdroji

X velké množství informací; nebezpečí chybné interpretace; ztráta informací o 
jazykové úrovní zpráv

• zpřístupnění textu in extenso formou kritické edice, za zajištění uživatelského 
komfortu 1) vysvětlivkami přístupnými během čtení textu

2) rejstříkováním textu, jež by umožnilo vyhledávání pomocí českých 
klíčových slov.



1. Inspirační zdroje: 

• Korespondence Jana Dantyszka 
(1485-1548) -
http://dantiscus.ibi.uw.edu.pl/
• použití standardu TEI
• myšlenka propojení s databází
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(šablona e-Edice)
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• Digitální edice Codice
Pelavicino

http://pelavicino.labcd.uni
pi.it/evt

• webová publikace TEI 
dokumentů

• vizualizace nástrojem EVT 

http://dantiscus.ibi.uw.edu.pl/
https://vokabular.ujc.cas.cz/
http://pelavicino.labcd.unipi.it/evt


1. Zpracování textu

• zpřístupňuje text na základě kolace všech 
rukopisů

• vytváří plný textově kritický aparát reflektující 
různé typy odlišností rukopisů

• zachycuje jevy, které mohou přispět 
k pochopení vzniku textu včetně autorských 
škrtů

Úplná textově kritická edice

• zpřístupňuje text na základě kolace s minimálně jedním 
z vedlejších rukopisů

• textově kritický aparát nereflektující typy zachycených 
variant

• nereflektuje ortografické varianty vyjma vlastních jmen 
a toponym

• nezachycuje autorské škrty

• vytváří komentáře pro snazší pochopení textu a 
rejstříky pro prohledání

Komentovaná edice se 
zjednodušeným textově kritickým 
aparátem

• Kombinuje oba přístupy

• Možnost „přepínat“ mezi režimy

Komentovaná textově kritická edice



1. Příprava informací

• Ukládání do databáze

• BBDR

• Stávající formuláře: 
lidé, korporace, místa, 
pojmy

• Nové formuláře: stavby, 
předměty, události

• Informace mohou 
„fungovat“ samostatně



Digitální edice literae annuae

http://reholnici.hiu.cas.cz/literaeannue/

2. Digitální edice ve vizualizaci EVT jako výsledek

• v rámci projektu Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši  (NAKI II. č. DG16P02M043) 

• zatím zpracovány dva modelové roky řady telčské koleje 
• 1702 - úplná textově kritická edice
• 1729 – komentovaná edice 

• zkušenosti shrnuty v "Metodika evidence dokladů hmotné kultury v narativních
pramenech se zaměřením na zpřístupnění kulturně historických informací v
cizojazyčných pramenech "

http://reholnici.hiu.cas.cz/literaeannue/


3.



3. Šablona e-Edice

• naistalována jako 
šablona a doplněk 
textového editoru 
MS Word 

• slouží k 
označování 
relevantních částí 
pramenného 
textu 

• odstavcové styly 
=> folia, odstavce

• znakové styly => 
textově kritické 
poznámky



3. Šablona e-Edice
Hlavička pro vkládání metadat
• popis rukopisů
• údaje o uložení
• charakteristika rukopisu
• informace o způsobu zpracování



3. Šablona e-Edice

• Komentáře => vysvětlivky, 
rejstříkově pojmy



3. Šablona e-Edice

• <person xml:id="Arnoldt-Carolus-SJ-1696-1759" 
source="1000119093"><persName><ref
target="http://reholnici.hiu.cas.cz/katalog/l.dll?hal~1000
119093" type="BBDR">Arnoldt, Carolus, SJ, 1696-
1759</ref></persName><birth><date when="1696-01-
13">13. 1. 
1696</date><placeName>Plzeň</placeName></birth><de
ath><date when="1759-05-30">30. 5. 
1759</date><placeName>Kutná 
Hora</placeName></death><affiliation>SJ</affiliation><n
ote><p>Věnoval se duchovní službě u vojska, 1730-1749 
polním kaplanem, 1752-1756 stál v čele skupiny jezuitů 
působících v armádě. V Telči pobýval v roce 1728/29 a byl 
českým kazatelem a praesidem mariánské družiny.</p>

• </note></person>

Propojení s BBDR poskytuje informace 
přímo edici a zároveň z edice zajišťuje 
cestu k širším informacím obsaženým v 
BBDR

file:///F:/společné/metodika/1729/1729.xml
file:///F:/společné/metodika/1729/1729.xml
file:///F:/společné/metodika/1729/1729.xml
file:///F:/společné/metodika/1729/1729.xml


3. Formát TEI

• TEI = Text Encoding Inciative

• podmnožina značkovacího jazyka XML
• Metadata (popis rukopisu, uložení, způsob zpracování)
• Formální struktura (folia, stránky, odstavce, nadpisy)
• Informační obsah (jména, data, místa)
• Nadstavbové informace (poznámky, vysvětlivky, propojení s 

databází) 

• různé výstupní formáty (web, tištěné medium, pdf, epub)

• možnost vyhledávání v elementech
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3. EVT

•Edition Vizualization Technology
•Open source
•User-friendly
• Easy to use
• Snadná konfigurace



3. Problémy

• technické řešení (šablona e-Edici i EVT) je stále ve 
vývoji

• nastavení workflow

• aktualizace xml dokumentů resp. synchronizace s 
databází

• propojení s digitalizáty legislativně problematické



4. Výhody a nevýhody zvoleného řešení

PLUSY
• Dostupnost 

• volně dostupný na internetu
• přístup zároveň k textu i digitalizátu a 

popisu rukopisů
• urychlení zveřejnění 

• Flexibilita zobrazení
• Možnost vygenerovat znění všech 

variantních rukopisů a porovnávat je
• Přizpůsobení vizualizace sledovaným 

jevům 
• Interaktivní rejstříky
• Vyhledávací služby

• Průběžná aktualizace

MINUSY

• Časová náročnost přípravy

• Týmová práce s dobrou 
organizací
• technické znalosti editorů vs. 

závislost na exportech ze šablony
• dlouhodobá péče o data

• Závislost na technice 
• udržování hardware
• sledovaní vývoje použitých 

aplikací resp. podíl na jejich 
vylepšování



Vyplatí se to vůbec? 



4. Co plánujeme

•Publikování další textů  (LA Bohosudov)
•Hledat cestu k nastavení stabilních cest a procesů pro 

„zautomatizování“ užívaných transformací
•Vylepšení vyhledávacího rozhraní (hledání podle 

českých aliasů)
•Vyzkoušet možnost publikace moderních překladů
• Sledování intertextových souvislostí
•Generování tištěné edice z TEI



Děkujeme za pozornost!


