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Geneze  

Online katalog korespondence Jana Amose Komenského (1592-1670) v rámci mezinárodní 

databáze raně novověké učenecké korespondence Early Modern Letters Online (zkráceně 

EMLO) http://emlo.bodleian.ox.ac.uk navazuje na starší databázi vytvořenou pracovníky 

Oddělení pro studium a edici díla J. A. Komenského (nyní Oddělení pro komeniologii a 

intelektuální dějiny raného novověku) v druhé polovině devadesátých let. Od roku 2009 

spolupracuje oddělení s projektem Oxford University Cultures of Knowledge 

http://www.culturesofknowledge.org/. V rámci této spolupráce byl katalog J. A. Komenského 

přeložen do angličtiny, revidován, doplněn a zveřejněn v databázi EMLO. Kromě toho byl 

v roce 2013 vytvořen a zpřístupněn katalog korespondence vratislavského lékaře a člena 

Academia naturae curiosorum Philippa Sachse von Löwenheim (1627-1672) a od roku 2014 

se pracuje na katalogu korespondence teologa a rektora basilejské univerzity Amanda Polana 

z Polansdorfu (1561-1610). Celý projekt má za cíl umožnit zmapování korespondenčních sítí 

osobností význačných pro české země s pomocí moderních metod analýzy a vizualizace. 

 

Obsah  

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.  

Katalog korespondence Philippa Sachse von Löwenheim obsahuje 143 dopisů, z nichž 93 je 

odeslaných a 50 přijatých mezi lety 1648 a 1672. V tomto případě obsahuje databáze pouze 

základní informace o datu, odesílateli, adresátovi, místu odeslání, adrese a uložení originálu 

popř. edicích. 

V následujících měsících bude zpřístupněn také katalog korespondence Amanda Polana 

z Polansdorfu, který v tuto chvíli obsahuje 293 dopisů (171 odeslaných 120 přijatých) z let 

1584 - 1610 se základními informacemi. 

 

Funkce a ovládání 

Katalogy jsou přístupné skrze webovou stránku http://emlo.bodleian.ox.ac.uk/, na které se 

také nachází základní vyhledávací pole. V základním modu je možné vyhledávat podle jmen 

osob, výběru časového období, místa, slova z obsahu a také jednotlivých katalogů. 

V záhlaví úvodní stránky je s pomocí pole Search+ umožněno rozšířené vyhledávání například 

podle místa uložení dopisu, nebo osob zmiňovaných v dopisech atd. Pole Browse v záhlaví 

umožňuje listovat abecedním seznamem osob obsažených v celé databázi. Funkce Catalogues 

http://emlo.bodleian.ox.ac.uk/
http://www.culturesofknowledge.org/
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představí jednotlivé katalogy, proces jejich vzniku, uložení, hlavní autory a editory, obsah a 

sekundární literaturu. Dále je zde pole Contribute, ve kterém je možné nalézt informace pro 

badatele, kteří by svá data v EMLO rádi zveřejnili a nakonec pole About, ve kterém je 

nejenom představena databáze Early Modern Letters Online, ale především návod jak 

jednotlivé záznamy citovat. 

Při otevření jednotlivého katalogu se uživateli v levé části strany nabízí základní statistiky 

týkající se adresátů, odesílatelů, místa odeslání, místa určení a let. 

Při otevření jednotlivého záznamu je možné podobným způsobem získat statistické údaje a 

jednoduché analýzy týkající se zúčastněných osob a míst. 

Skrze připojené skeny originálů získává uživatel přístup k často těžko dostupným primárním 

pramenům. 

 

Možnosti využití  

Katalogy korespondence J. A. Komenského, Philippa Sachse von Löwenheim a Amanda 

Polana z Polansdorfu jsou určeny především historikům (zejména badatelům o dějinách vědy, 

náboženství a intelektuálních dějinách), filosofům, filologům a studentům všech humanitních 

oborů, stejně jako širší veřejnosti. Umožňují blíže zkoumat komunikaci v rámci raně 

novověké respublica litteraria, analyzovat sociální sítě, komunikační praxi, mecenát, učenecké 

kontakty mezi střední a západní Evropou a rovněž speciální témata diskutovaná v 

korespondenci a tyto informace dále analyzovat a vizualizovat. 

 

Kontakt  

Filosofický ústav AV ČR v.v.i., Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného 

novověku 

Mgr. Iva Lelková, Ph.D., Ph.Dr. Vladimír Urbánek, Ph.D.  

Tel: 221 183 311 

Email: lelkova.iva@gmail.com 
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