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Uživatelská recenze online Archivu 
hlavního města Prahy
Jakub Zelenka

Archivy uchovávající historické dokumenty mohou sloužit nejen historikům, ale také (historic-
kým či historizujícím) sociologům jako cenný datový zdroj. To není nijak objevné konstatování 
faktu – sociologové bádají v archivech desítky let. V tomto textu chci ovšem na příkladu online 
platformy Archivu hlavního města Prahy (AHMP) prezentovat tendenci posledních let doku-
menty digitalizovat a následně prezentovat stále větší část obsahu archivů online.

Pro přístup do digitálního platformy AHMP (www.ahmp.cz) není potřeba žádná regis-
trace, jakýkoliv návštěvník stránek má možnost rovnou v katalogu bádat. Na jednu stranu je 
to určitě výhoda hlavně pro laickou veřejnost a pro předvýzkum, kdy badatel ještě pátrá po 
pramenech. Registrace v té chvíli mohou zdržovat, ne-li přímo odrazovat. Na druhou stranu 
pravidelnější uživatel by mohl uvítat možnost spojit svou e-mailovou adresu s archivem, být 
třeba upozorněn na zveřejnění nové sbírky, ukládat si své oblíbené sbírky v rámci svého profilu 
a podobně. Takováto možnost ale v AHMP chybí.
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Do online katalogu se uživatel dostane přes hlavní stránky Archivu hl. města Prahy, a to přes 
záložku s názvem „Fondy a pomůcky“. Na záložku je možno kliknout nebo na ni pouze najet 
kurzorem a sama se rozbalí. Po kliknutí či najetí kurzorem se objeví rozcestník (stále jsme ještě 
na stránkách AHMP, ne v jeho katalogu), na kterém je vidět, že Archiv počítá hlavně s genea-
logy či laickou veřejností, která se chce dozvědět něco bližšího o svých předcích. Sbírka matrik 
má totiž přímo svůj vlastní odkaz, přičemž hned pod ní je i záložka s názvem „pro genealogy“, 
v rámci které jsou vybrány nejzákladnější zdroje usnadňující tvorbu rodokmenu či jiné genea-
logické aktivity.

Pokud pomineme genealogy, je ještě před vstupem do katalogu užitečná záložka s názvem 
„Přehled fondů a sbírek“. Je v ní přesně to, co název slibuje. Veškeré fondy a sbírky jsou přehled-
ně vyjmenovány dle typu (městská samospráva, okresní samospráva, cechy apod.) a následně 
dle časové posloupnosti. Po kliknutí na název se uživatel dozví, co lze v daných dokumentech 
nalézt, jaké mají limity a jakou část se podařilo archivovat a digitalizovat. Graficky sice v dis-
kutabilní formě, ale obsahově velmi nápomocné. Je to jedna z věcí, kterou jsem objevil a ocenil 
až po relativně dlouhé době používání online platformy AHMP. Jako nový uživatel jsem ji ale 
přehlédl. Je škoda, že takovéto popisy nejsou přítomny v samotném online archivním katalogu. 
Odkaz na něj je jako druhá záložka pod hlavní záložkou „Fondy a pomůcky“. Je to poměrně 
mnoho klikání, než se uživatel do katalogu dostane.

Po kliknutí na odkaz je uživatel přesměrován na stránku archivního katalogu 
http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/. Jako úvodní stranu může spatřit 21 ikon v obdélní-
ku 3 x 7. Na každé ikonce je napsáno, o jaký typ sbírky se jedná. Opakuji se, ale přesně zde by se 
hodil i odkaz na výše zmíněný přehled fondů a sbírek s jejich popisem.

Pokud si zvolím sbírku rukopisů a kliknu na její ikonu, začíná chaos. Jednotlivé knihy rukopi-
sů jsou uživateli naservírovány ve zcela náhodném pořadí. Nebo alespoň já jsem při sebevětším 
zkoumání neodhalil žádný řád. Záznamů ve sbírkách rukopisů je dle katalogu 391, což je úžasná 
sbírka, vezmeme-li v potaz, že se jedná pouze o digitalizovanou část archivu a jen jednu z jedna-
dvaceti skupin. Nicméně i přes tuto úchvatnost se v archivu jen těžko něco hledá, pokud seznam 
nemá žádnou pravidelnost.

Jistou naději skýtá vyhledávač. Ten ale vyhledává pouze po zadání přesného názvu archivá-
lie. Pokud bych například chtěl vidět knihu testamentů 1582–1600, tak do vyhledávače musím 
napsat „kniha testamentů“. S hesly jako testament nebo dokonce závěť nepochodím a vyhledá-
vač mi nic nenabídne. Při představě, kolik studentů zavrhlo své bádání se závěrem, že nemají 
zdroje, a to jen kvůli tomu, že je zradil vyhledávač, mi je smutno.

Pokud si už ale nějakou archiválii vyberu, stává se z nemotorného poskytovatele pramene 
dobrý pomocník. Jednotlivá folia jsou skutečně kvalitně naskenována, očíslování sedí, takže 
rychlé listování není problém. Je přítomen i permalink na každé folio, takže je možné dát si 
danou stránku z knihy do oblíbených. Po dlouhé a trpké cestě k archiválii tak přichází radost 
z toho, co člověk vidí.

Digitální katalog AHMP lze považovat za poměrně dobrý nástroj k bádání. Je třeba vyzved-
nout velikost sbírky a zpracování jednotlivých archiválií. Na druhou stranu cesta ke katalogu 
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je zdlouhavá a spletitá. I po dvou letech užívání stále narážím na nové funkce či seznamy, které 
usnadňují práci. Je dobře, že je AHMP připravuje, ale je k zamyšlení, jestli by tyto pomůcky 
nešly naprogramovat a upravit přehlednějším stylem. Jako častý uživatel bych uvítal možnost se 
na stránkách archivu registrovat a mít i díky tomu možnost nějaké lepší komunikace (momen-
tálně není možná žádná v digitální podobě).

Možnosti výběru rukopisů v katalogu
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