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Tento článek má dva cíle: Jednak aspiruje na to být prvním 
základním českým průvodcem po rozsáhlé krajině interne-
tových pramenů ke starověkému Egyptu, jednak chce upo-
zornit na problémy, které jsou provázány s problematikou 

obecné přístupnosti dat na internetu. Jednou z povinností 
profesionálů je bezesporu nejen vytváření, ale i katalogizo-
vání kvalitních zdrojů k vědním oborům, dostupných ve-
řejnosti. Sami egyptologové je také každodenně používají. 

Egyptologie na internetu
Martin Odler

Internet zásadním způsobem změnil přístup k informacím. Tato opravdová revoluce se dotkla i do-
stupnosti poznání lidské minulosti. „Alternativní“ vykladači historie a památek starověkého Egypta 
doposud používají oblíbená klišé o nedostupném a utajovaném egyptologickém „vědění“. Toto klišé 
je však daleko od reality. Mezitím na internetu vzniklo a vzniká obrovské množství volně přístup-
ných, ověřených a seriózních zdrojů o dějinách a kultuře starověkého Egypta. Vzácné svazky, kdysi 
uchovávané pouze ve specializovaných knihovnách, jsou v digitální podobě k dispozici komukoli 
s internetovým připojením. Přehled o egyptských sbírkách třeba Britského muzea nebo Metropolit-
ního muzea umění v New Yorku lze rovněž získat, aniž by bylo nutné tyto instituce navštívit.1

Obr. 1 Současná úvodní stránka nejstaršího webu o egyptologii nazvaného Egyptology Resources (s laskavým svolením N. Strudwicka) /  
Fig. 1 Current frontpage of the oldest website on Egyptology, Egyptology Resources (courtesy of N. Strudwick)
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V egyptologické odborné literatuře je problematika disku-
tována sporadicky, z nedávných studií uveďme francouz-
ský článek belgických autorů Woutera Claese a Ellen van 
Keerové (2014) pro egyptologické zdroje a text Alaina De-
lattra a Paula Heilporna (2014) pro zdroje o Ptolemaiovské, 
Římské a Byzantské době v Egyptě. Kromě témat společ-
ných s oběma uvedenými články se pozornost zaměří i na 
problematiku významu sociálních sítí a obsahu ve formě 
videí. Je také třeba se zmínit o nespolehlivých zdrojích, ne-
boť těch je na internetu snad víc než těch seriózních. Na 
tomto místě je však nutné upozornit na to, že výběr zdro-
jů je pochopitelně subjektivní a je možné, že v momentě 
publikování tohoto článku některé odkazy již nebudou pří-
stupné. Může také nastat situace, že budou zveřejněny další 
naprosto zásadní prameny.

internet

Nejdříve však budou pouze velmi stručně představeny dě-
jiny internetu. Na dané téma vznikla řada samostatných  
publikací (např. Gillies – Caillau 2000; Wu 2011; Gold-
smith – Wu 2008; Nauman 2009), pro tento článek je důle-
žitý vliv dějin internetu na to, jaká data a jakým způsobem 
jsou dnes dostupná. Internet vznikl původně jako projekt 
Ministerstva obrany USA, plně financovaný Spojenými 
státy. Jeho existenci a celosvětové rozšíření umožnilo vy-
tvoření standardů a protokolů pro přenos informací, přitom 
v základních vrstvách internetu se jedná pouze o přenos 
informací z jednoho bodu do druhého. Po vytvoření proto-
kolů HTTP a jazyka HTML výzkumníkem Timem Berner-
sem-Leem v aplikační vrstvě sítě bylo umožněno jednak 
procházet informace, jednak vytvářet vzájemné odkazy. 
Důležitou ideou byla univerzalita, podle Bernerse-Leea: 
„web má fungovat na všem: kterémkoli hardwaru, softwa-
ru, ve všech jazycích, všech typech médií, všech typech 
kvality dat, být přístupný i lidem s postižením a fungovat 
v jakékoli kultuře. Nejen v různých jazycích, ale i v růz-
ných kulturách“ (citováno podle Wu 2011: 282).2

Internet však, jako všechna nová média, prochází postup-
ně cestou z otevřené a nekontrolované éry do éry monopolů 
nebo kartelů, které jsou regulovány teritoriálními zákony 
(Wu 2011: 255–321). Vlastníkem počítače s kořenovým 
souborem internetu je přitom vláda USA a jeho fungová-
ní a také koordinaci IP prostoru pro komunikaci mezi sítí 
a výpočetní technikou zajišťuje pro celý svět její smluv-
ní organizace ICANN (Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers). Vláda USA se zatím brání přesunu 
kořenu internetu pod mezinárodní správu, například v ges-
ci OSN (Goldsmith – Wu 2008; Andruško 2016: 19–33). 
A protože zkušenost USA s internetem je nejdelší, mnoho 
velkých firem i celosvětových trendů, kromě jiného i v pre-
zentaci kulturního dědictví, mělo počátek právě zde.

Internet může být teoreticky dostupný všem lidem bez 
rozdílu, odlišnosti však existují. Podle statistik z roku 
2017 je početně nejvíce internetových uživatelů v Asii, 
i když toto množství tvoří pouze polovinu jejího oby-
vatelstva. V Severní Americe představuje 320 milionů 
uživatelů více než 88 % populace. Celkově má přístup 
k internetu přibližně polovina světové populace.3 Tzv. di-
gitální propast v užívání internetu se projevuje mezi tech-
nicky rozvinutějšími zeměmi zejména Severní Ameriky, 

Evropy, východní Asie a Austrálie a ostatním světem 
(Lupač 2015). Některé státy s velkým počtem uživatelů 
internetu zamezují šíření informací z hlediska místních 
zákonů nevhodných nebo nelegálních (Goldsmith – Wu 
2008: 65–154). Internet poskytl kromě jiného i mnoho 
nových možností pro trestnou činnost jak proti výpočetní 
technice, tak i prostřednictvím jejího využití (Jansa et al. 
2016: 387–418) a stal se také válečným bojištěm (Řehka 
2017). Dalšími omezeními, která se dotýkají i egyptolo-
gických zdrojů, jsou jazykové bariéry (k nim na internetu 
Goldsmith – Wu 2008: 65–76).

Jazyky

Internetové zdroje k egyptologii jsou nestejnou měrou 
dostupné v různých jazycích. Nejdůležitějšími meziná-
rodními jazyky egyptologie jsou francouzština, němčina 
a angličtina. Tato situace souvisí s dějinami oboru, ne-
boť, zjednodušeně řečeno, rozluštění staroegyptštiny bylo 
oznámeno ve francouzštině, výzkum jazyka byl poté pro-
hlouben v němčině a angličtina přispěla rozvojem egypt-
ské archeologie, později také jazyka (k dějinám egyp-
tologie podrobněji v češtině Verner 2007). Na rozdíl od 
mnohých vědních disciplín, pro které je angličtina v sou-
časné době jediným používaným jazykem, si egyptologie 
zatím udržela jazykovou pluralitu a stále vycházejí důle-
žité práce nejen v angličtině, ale i v němčině a francouz-
štině, nebo v dalších jazycích (např. italštině a ruštině). 
Postupně se jako jazyk egyptologie emancipuje i arabšti-
na a vznikají v ní nejen původní práce, ale i překlady, a to 
i v Českém egyptologickém ústavu Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy (dále jen ČEgÚ FF UK).4

Základní a zásadní literaturu proto dnes lze nalézt pře-
devším v uvedených třech světových jazycích, a to jak 
v knihovnách, tak často i na internetu. Pochopitelně není 
reálné ani myslitelné, aby všechny tyto zdroje mohly být 
zpřístupněny i v češtině. Jenom jejich odborný a korigo-
vaný překlad by trval mnoho let. V přehledu tak bude jen 
málo českých zdrojů. Jak se ukazuje, znalost alespoň jed-
noho světového jazyka podstatně ulehčuje informování 
o novinkách i vzdělávání ve specializovaných otázkách. 
Nutno ale připustit, že internetové jazykové překladače se 
neustále zlepšují, a mohou tak poskytnout alespoň základ-
ní orientaci v cizojazyčném textu. Nově vyvíjený systém 
Google Neural Machine Translation by měl automatické 
překlady textů zlepšit.5

S jazyky souvisí i domnělá uzavřenost egyptologické 
komunity. V této souvislosti je však třeba upozornit na 
výraznou stopu, jenž v egyptologii zanechaly i osobnosti, 
které ji nikdy jako univerzitní obor nestudovaly. Z doby 
před rozšířením internetu lze uvést například archeology 
Williama Matthewa Flinderse Petrieho a Howarda Car-
tera, ze současnosti německého matematika a astrofyzika 
Michaela Haaseho, který založil vlastní egyptologické 
vydavatelství a časopis Sokar o období stavitelů pyramid, 
a britského inženýra Denyse A. Stockse, jenž prováděl 
praktické pokusy s opracováním materiálů metodami sta-
rověkých Egypťanů (Stocks 2003). Je tedy evidentní, že 
i laik může přispět k egyptologickému poznání.

Nedílnou součástí práce českých egyptologů je samo-
zřejmě využívání současné zahraniční odborné literatury, 
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přestože mnoho studií je publikováno i v češtině. Pub-
likační model ČEgÚ FF UK by se dal definovat jako 
zpřístupňování některých článků a monografií nejdříve 
v české verzi a po přepracování a rozšíření zejména pro 
mezinárodní odborné čtenáře ve verzi anglické nebo v dal-
ších jazycích (v minulosti především v němčině a méně ve 
francouzštině). Nejnovější poznatky jsou sdíleny lokálně 
i mezinárodně. Překlady zahraničních prací do češtiny ne-
jsou časté, vznikají spíše původní práce. I když například 
v případě učebnic staroegyptského jazyka byla dříve pře-
ložena zahraniční příručka (Col lier – Manley 2007), než 
vnikla původní česká učebnice (Landgráfová 2013).

Základní internetové egyptologické zdroje 
a publikace

Přehled základních internetových egyptologických zdro-
jů a publikací nelze začít jinak než nejstarší funkční 

egyptologickou stránkou, Egyptology Resources (obr. 
1).6 Ta vznikla v polovině srpna 1994 a založil ji britský 
egyptolog Nigel Strudwick, jeden z průkopníků použí-
vaní výpočetní techniky v egyptologii. Stránka obsahuje 
odkazy na základní zdroje, egyptologické instituce a mu-
zea, výzkumy, časopisy, vydavatele knih, egyptologické 
společnosti, osobní stránky a blogy egyptologů. Další sa-
mostatný seznam elektronických zdrojů pro egyptologii 
poskytuje Société d’Égyptologie, sídlící v Ženevě.7

Strudwick je i původcem dalšího často používaného 
rozcestníku, seznamu egyptologických publikací a článků 
dostupných zdarma online (obr. 2).8 V současnosti (čer-
ven 2018) obsahuje 4 943 záznamů. Podobně zpřístupňují 
zdigitalizované egyptologické publikace i knihovna uni-
verzity v Heidelbergu9 a americká stránka ETANA se zdro-
ji jak k egyptologickému, tak i ke klínopisnému bádaní.10 
Rovněž je nutné upozornit na základní a nejdůležitější 
(i když placený) bibliografický přehled egyptologických 

Obr. 2 Soupis publikací dostupných online pod názvem Egyptology Books and Articles in PDF online (s laskavým svolením N. Strudwicka) /  
Fig. 2 Frontpage of the Egyptology Books and Articles in PDF online (courtesy of N. Strudwick)
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publikací Online Egyptological Bibliography, spravova-
ný z Oxfordu. Ten poskytuje rozsáhlé, pravidelně dopl-
ňované informace k egyptologickým publikacím a ob-
sahuje více než 130 000 bibliografických záznamů.11

Problémem je zejména dostupnost aktuálních zdrojů, 
elektronické verze nových monografií většinou ani nejsou 
zpřístupněné zdarma. Snad jedinou výraznou výjimkou je 
Oriental Institute Chicagské univerzity, který své nejnověj-
ší publikace okamžitě zpřístupňuje i online v PDF.12 Zpět-
ně své publikace dává na internet Metropolitan Museum 
of Art v New Yorku, a to i s řadou významných katalogů 
k výstavám o staroegyptském umění.13 Podobně postupu-
jí ČEgÚ FF UK,14 Rakouská akademie věd,15 a Univerzi-
ta v Curychu se svou významnou monografickou řadou  
Orbis Biblicus et Orientalis.16 Celosvětově největší in-
stitucí na poli digitalizace knih a knihoven je internetový 
projekt Google Books, který v plném rozsahu uvolňuje jen 
volná díla s uplynulou dobou autorských práv. Čelil však 
soudním sporům, protože digitalizoval i autorská díla s co-
pyrightem a poskytoval z nich zdarma úryvky, navíc někdy 
umožňoval vyhledávat v plných textech děl.17

Otevřené webové zdroje o všech civilizacích starověku 
sdružuje projekt Ancient World Online knihovníka Char-
lese E. Jonese z Pennsylvánské státní univerzity.18 Pro od-
běr novinek uvedeného webu se lze zdarma zaregistrovat 
se svojí e-mailovou adresou. Neocenitelnou součástí pro-
jektu je abecední seznam všech důležitých zdrojů, seřa-
zený podle názvů19 a podle klíčových slov20, a rovněž se-
znam všech časopisů o starověku s otevřeným přístupem, 
tj. v režimu open access, online.21

Základním encyklopedickým dílem pro obor egyptologie 
je sedmisvazkový Lexikon der Ägyptologie (Helck – Otto – 
Westendorf 1975–1992), online však dostupný není. Tento 
nedostatek snad odstraní nový projekt UCLA Encyclopedia 
of Egyptology, vznikající na Kalifornské univerzitě v Los 
Angeles se záměrem zpřístupňovat postupně zpracovaná 
a recenzovaná hesla. V současnosti je hesel více než 130, 
plánováno je 4 000, všechny články jsou dostupné a lze je 
stáhnout online.22 Na projektu spolupracují i čeští egypto-
logové: Lze zde nalézt hesla napsaná Miroslavem Bártou 
(2017), Jiřím Janákem (2013a, 2013b, 2014, 2016) a Ha-
nou Vymazalovou (2016). V českém prostředí byl poku-
sem o internetovou encyklopedii egyptologických pojmů 
EgTez Jaromíra Krejčího z let 2004–2007, dál však nepo-
kračoval.23 Online je dostupný biografický slovník českých 
a slovenských orientalistů, afrikanistů a iberoamerikanistů, 
obsahující i hesla o českých egyptolozích.24

Speciálně pro potřeby školní a univerzitní výuky vznikl 
v letech 2002 a 2003 web Digital Egypt for Universities jako 
projekt Petrie Museum of Egyptian Archaeology, University 
College London.25 Kromě toho, že jeho hesla jsou psána zku-
šenými egyptology, je další výhodou webu jeho propojení se 
sbírkou muzea, k mnoha artefaktům je tedy online k dispo-
zici základní muzejní dokumentace. Hesla lokalit obsahují 
i stručné a přehledné mapky (i když v současnosti je každá 
lokalita k nalezení také pomocí Google Maps).

Volně přístupná egyptologická hesla Wikipedie, po-
pulárního zdroje, je nutné používat s opatrností, protože 
jejich kvalita je v různých jazycích nevyrovnaná.26 Egyp-
tologická hesla jsou celkem spolehlivě zpracována v ang-
lické a německé verzi.

Ústavy výzkumu starověkého egypta

Aktuální informace o činnosti jednotlivých egyptologic-
kých institucí lze nalézt na jejich webových stránkách. In-
formace zde jsou často podrobnější a přesnější než v me-
diálních výstupech určených pro širokou veřejnost a již 
převzatých a upravených novináři.

Egyptology celosvětově sdružuje na svých stránkách 
International Association of Egyptologists.27 E-mailové 
fórum pro egyptology i vážné zájemce o obor existuje na 
stránce Egyptologists’ Electronic Forum.28 Pro aktuální 
informace z Egypta je zcela zásadní oficiální facebooko-
vá stránka Ministry of Antiquities (stránka Ministerstva 
pro památky Egypta), jež poskytuje nejnovější informace 
a tiskové zprávy k objevům v Egyptě v arabské i anglické 
verzi, většinou i s fotografickou přílohou.29 Velké egypto-
logické ústavy a organizace mají svoje stránky, z těch nej-
větších americké ARCE (The American Research Center 
in Egypt),30 britská EES (Egypt Exploration Society),31 
francouzské IFAO (Institut français d’archéologie orientale 
du Caire),32 německý DAIK (Deutsches Archäologisches 
Institut, Abteilung Kairo),33 a australské ACER (Australian 
Centre for Egyptology).34 Co se děje v české egyptologii, 
je k nalezení na stránkách ČEgÚ FF UK (obr. 3)35 a Ná-
prstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur,36 
slovenskou egyptologii reprezentuje stránka nadace Aigyp-
tos37 a Ústav orientalistiky SAV v Bratislavě.38

online sbírky muzeí se staroegyptskými artefakty

Významná světová muzea zveřejňují na internetu podrob-
né informace o svých sbírkách, které jsou průběžně dopl-
ňovány o nová data. Uvedený trend zahrnuje i sbírky sta-
roegyptských artefaktů. Z těch největších mají své sbírky 
online British Museum,39 Neues Museum v Berlíně,40 
Museum of Fine Arts v Bostonu,41 Museo Egizio v Turí-
nu42 a pouze výběrově Louvre.43 Z těch menších sbírek 
jsou pozoruhodné například Oriental Institute University 
of Chicago44 nebo Petrie Museum of Egyptian Archaeolo-
gy, University College London.45

Egyptský projekt Global Egyptian Museum měl za cíl 
shromáždit na jednom webu všechny světové sbírky, za-
tím však poskytuje jen 1 340 nejvýznamnějších nálezů.46 
Mezinárodní rada muzeí ICOM (International Council  
of Museums) má svůj speciální výbor pro egyptologii  
CIPEG.47 Sbírky jiného charakteru představují archivy 
cestovatelů na Přední východ a samozřejmě v nich na 
předním místě figuruje Egypt.48

Řada zdrojů o muzejních sbírkách je sice dostupná 
zdarma online, přístup jednotlivých institucí s ohledem na 
poskytování dat třetím stranám se však od sebe navzájem 
zásadně liší. Například British Museum má online for-
mulář, v němž lze okamžitě požádat o svolení k použití 
materiálů online pro studentskou nebo vědeckou práci. 
Pravděpodobně prvním významným muzeem, jež foto-
grafie svých předmětů umístilo na web ve volné licenci, 
bylo Petrie Museum of Egyptian Archaeology, zmíněné 
výše. Mnohem větší ohlas měla tato aktivita v případě 
newyorského Metropolitan Museum of Art. Od úno-
ra 2017 zpřístupnilo všechny obrázky předmětů ve svých 
sbírkách – pokud není znám držitel copyrightu – jako 
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volné dílo a zdarma na svém webu pod licencí Creative 
Commons Zero.49

staroegyptský jazyk

V oblasti výzkumu staroegyptského jazyka je digitaliza-
ce pramenů – textů, konkrétně jejich transliterace a pře-
kladů (ve srovnání s trojrozměrnými archeologickými 
stavbami a předměty), technicky o trochu jednodušší. 
Již na počátku 80. let 20. století byl vytvořen systém 
přepisu transliterace staroegyptštiny do kódování znaků 
ASCII (k problematice Polis – Winand 2013). Existují 
i softwary na zápis hieroglyfů, z nich je volně přístupný 
jen JSesh.50 Ve skupinách pro uplatnění výpočetní tech-
niky v egyptologii pracují zejména lingvisté, archeologů 
je mnohem méně.

Nejdůležitější slovník je zároveň i nejpřístupnější. Zdar-
ma, pouze po registraci, je dostupný německý projekt The-
saurus Linguae Aegyptiae (TLA), slovník starověké egypt-
štiny, který vychází z digitalizace podkladů pro slovník 
Wörterbuch der ägyptischen Sprache (Erman – Grapow 
1926–1953) a přidává další prameny.51 Nejpodrobnější 
informace jsou dostupné v němčině, řada hesel obsahuje 
i stručný anglický překlad. Kromě jednotlivých slov obsa-
huje slovník i celé anotované staroegyptské texty, vesměs 
s německým překladem. Před jeho používáním je dobré 

pročíst si úvod na stránkách projektu.52 Univerzita v Basi-
leji poskytuje na svých stránkách soupis bibliografických 
odkazů na diskuse o jednotlivých slovech staroegyptského 
jazyka, a to pod názvem Wortdiskussionen.53 Volně stažitel-
ný je i tzv. Beinlichův seznam, soupis všech známých staro-
egyptských slov se stručnými odkazy na hlavní slovníky.54

Soupis psaných pramenů s jejich archeologickým kon-
textem z Egypta obsáhl oxfordský projekt Topographical 
Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, 
Statues, Reliefs, and Paintings, stažitelný v PDF online.55 
Představuje systematický zeměpisný seznam všech nále-
zů hieroglyfických, hieratických a démotických nápisů. 
Postupně přechází na nový způsob propojené hyperlinko-
vané prezentace dat, pro něž jsou dostupné lokality Tuna 
el-Gebel56 a Tell el-Faraún.57

Specializované přehledy písemných pramenů seskupují 
soubory textů podle časového nebo věcného hlediska. Da-
tabázi nápisů z Raně dynastické doby poskytuje stránka 
univerzity v Münsteru a její autorkou je egyptoložka Ilona 
Regulski.58 Texty pyramid z Venisovy pyramidy v Sakkáře 
se zabývá stránka Pyramidtextsonline.59 Speciálně egypt-
ské Knize mrtvých se věnuje bonnský Totenbuch-Projekt.60 
Bibliografii k příběhu o Sinuhetovi, jednomu z nejdůleži-
tějších staroegyptských literárních děl, poskytuje Univer-
zita v Basileji.61 Soupis neliterárních ostrak z Dér el-Me-
díny obsahuje stránka mnichovské univerzity62 a podobný 

Obr. 3 Hlavní webová stránka Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy / Fig. 3 The web frontpage of the Czech Institute  
of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University
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leidenský projekt.63 Magické texty Střední a Nové říše zpří-
stupnil na webu projekt Lipské univerzity.64

Zejména s pozdějšími obdobími egyptských dějin sou-
visí známý nizozemský projekt Trismegistos.65 Původně 
se specializoval na papyrologické a epigrafické zdroje 
z údolí Nilu v období zhruba 800 před Kr. do 800 po Kr., 
dnes zahrnuje i další zdroje pro starověký svět. Má za cíl 
obsáhnout všechny známé písemné prameny z uvedeného 
období. V sekci textů obsahuje 711 957 položek, zaměřu-
je se zejména na shromažďování metadat o textech. Čtyři 
podřazené databáze, jejichž základ je tvořen egyptskými 
texty, obsahují přehled sbírek s písemnými prameny, ar-
chivů (tzn. starověkých souborů pramenů), lidí (497 125 
jmen z nekrálovského prostředí, jež se v uvedeném obdo-
bí z Egypta zachovala) a místních jmen (aktuálně 217 448 
toponym z celého starověkého světa).66

egyptská archeologie

Egyptské archeologii se s dobou internetu otevírají ši-
roké možnosti vytváření, zpřístupňování a propojování 
dat, stále se však nacházíme pouze na začátku. Zásadním 
problémem egyptské archeologie je, že neexistují pravi-
dla pro publikaci jakýchkoli památek, ať už nemovitých 
(hrobek) nebo movitých (materiální kultura). Projekty 
jako dříve zmíněná Topographical Bibliography nezo-
hledňovaly nepopsané památky. Shromáždění statisticky 
významného počtu strukturovaných dat je časově náročný 
úkol i pro zdánlivě jednoduchá zadání. Je tedy sice mož-
né odpovědět například na otázku, kolik přibližně známe 
zdobených nekrálovských hrobek ve Staré říši (podle da-
tabáze oxfordské expedice je jich 495),67 avšak kolik hro-
bek a hrobů známe ze Staré říše celkově, je možné pouze 
řádově odhadnout, protože k souborům známých a publi-
kovaných hrobek neustále přibývají nově prozkoumané 
struktury, ale i hrobky předatované ze starších vykopávek.

Nevýhodou starších archeologických publikací byl 
omezený prostor pro vydávání kompletní dokumentace, 
otištěné bývaly pouze výběry kresebné a fotografické do-
kumentace. Výhodou digitalizace je možnost poskytnout 
kompletní dokumentaci k výzkumu, a to i když nebyla 
finální publikace dokončena. Současným vzorem jsou 
projekty zaměřené na Gízu: americká Digital Giza,68 
s databází hrobek zkoumaných na lokalitě, s PDF mnoha 
publikací a také s nepublikovanou dokumentací zejména 
amerických výzkumů, a německojazyčný Giza-Projekt, 
s dokumentací z německých výzkumů.69 Digital Giza je 
dlouhodobý a rozsáhlý projekt, integrující dokumentaci 
z expedice Harvardovy univerzity v Gíze s obrovským 
množstvím dalších pramenů (Manuelian 2017), zatímco 
Giza-Projekt představuje tradičnější, strukturovanou pre-
zentaci jednoho historického výzkumu, nicméně se všemi 
podstatnými utříděnými daty. Pyramidám v Gíze se vě-
nuje zejména americký web organizace AERA (Ancient 
Egypt Research Associates).70

Jinak se přehled musí omezit na několik málo lokalit 
a souborů nálezů, které jsou online prezentované dostateč-
ně. Údolí králů a hrobky v Západních Thébách zpřístup-
ňuje Theban Mapping Project.71 Detailní jsou i stránky 
francouzsko-egyptského centra dokumentace karnacké-
ho chrámu,72 digitální průvodce Karnakem73 a databáze 

věnovaná nálezu depotu soch v karnackém chrámu.74 Čas-
to aktualizovaná je stránka o americkém výzkumu lokality 
Hierakonpolis.75 Mnohem vzácnější jsou specializované 
soupisy staroegyptských lokalit: Za zmínku stojí stránka 
věnovaná staroegyptským lomům a dolům76 nebo stránka 
o archeologických průzkumech nilské delty.77 Jistým vzo-
rem pro přehledy samotných nálezů podle jednotlivých 
období je stránka o Predynastické a Raně dynastické době 
s přehledem staroegyptských palet, výročních štítků ze 
slonoviny a dřeva a nápisů na kamenných nádobách.78

Kompletní obsah Tutanchamonovy hrobky dodnes nebyl 
publikován, nicméně celá dokumentace objevu je digitali-
zovaná a online na webu Griffith Institute Oxfordské uni-
verzity pod názvem Tutankhamun: Anatomy of an Exca-
vation.79 Autorem konceptu byl britský egyptolog českého 
původu Jaromír Málek a archiv v době vzniku spravoval. 
V digitálních kopiích je dostupná kompletní dokumentace 
Howarda Cartera, včetně deníků, a také fotografie Harryho 
Burtona. Zcela nedávno zpřístupnil tento ústav i svůj archiv 
rukopisů a fotografií otce egyptské archeologie Williama 
Matthewa Flinderse Petrieho.80 Nálezu královských mumií 
a dalších předmětů v hrobce TT 320 v Thébách se týká da-
tabáze na stránce Univerzity v Münsteru.81

Cenným příspěvkem do spektra online pramenů je brit-
ská stránka Artefacts of Excavation: British Excavations 
in Egypt 1880–1980 s online databází nálezů všech brit-
ských expedic v Egyptě v uvedeném období a s dokumen-
ty o tom, do kterých muzejních sbírek nálezy směřovaly.82 
Dokumentace je organizována podle jednotlivých lokalit 
a podle sezón, ve kterých se na výzkumech pracovalo. 
Stránka obsahuje i jmenný seznam všech badatelů, kteří 
v uvedeném století na výzkumech v Egyptě pracovali.

Do egyptské archeologie se v širším smyslu slova řadí 
i dějiny umění. Nezbytnou pomůckou k archeologii Staré 
říše je soupis všech zdobených staroegyptských hrobek, 
jehož autorkou je Yvonne Harpurová.83 Pro hrobky Střed-
ní říše je podobným zdrojem stránka vídeňského projektu 
Meketre, na níž se výraznou mírou podílí původem slo-
venská egyptoložka Ľubica Hudáková.84 Řadu informací 
o staroegyptských hrobkách, zejména Nové říše, je mož-
né najít na stránce projektu Osirisnet.85 Novou metodiku 
dokumentace epigrafických památek v Egyptě, digitální 
epigrafické zaznamenávaní, zpřístupňuje PDF příručka 
Oriental Institute Chicagské univerzity (Vértes 2014).

egyptologické časopisy

Egyptologickým odborným časopisům je nutné se věno-
vat v souvislosti s následující kapitolou o vědeckých soci-
álních sítích. První skutečné vědecké časopisy ve Francii 
a Anglii vznikly před více než 350 lety, v roce 1665 (La-
rivière – Haustein – Mongeon 2015: 1–2). Od té doby se 
začala oddělovat vědecká „popularizace“ od sdílení fakt 
o posunu vědeckého poznání pomocí odborných článků 
ve vědeckých časopisech a monografiích. Systém fungu-
je s jistými úpravami doposud: Vědec nebo skupina věd-
ců napíše článek informující o pokroku ve svém bádání 
a text je poté, dříve než je publikován, podroben revizi 
a kontrole dalšími nezávislými odborníky v oboru. Člá-
nek může být vydaný beze změn, nebo se zapracovanými 
změnami, pokud byl po recenzích redakcí časopisu přijat. 
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Když je článek nedostatečné kvality, nemusí být publi-
kován vůbec. Tak jak se postupem času věda profesio-
nalizovala, stávaly se odborné časopisy nedostupné čte-
nářům, kteří nejsou profesionály v oboru, zejména kvůli 
ceně předplatného. Internet zřejmě vydávání vědeckých 
časopisů nevratně změní, momentálně se však nacházíme 
v jakési přechodné fázi, kdy je vydávání akademických 
časopisů nazýváno „nejvýdělečnější zastaralou technolo-
gií v dějinách“ (Schmitt 2014).

Nejstarším odborným egyptologickým časopisem je 
Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde, 
v roce 2018 vyjde již jeho 145. ročník.86 Většina tradič-
ních egyptologických časopisů přistupuje k internetu 
konzervativně a jejich obsah je buď nedostupný, nebo do-
stupný pouze v předplacených službách. Mnoho časopisů 
sdružuje americká databáze JSTOR, přístup si však musí 
platit soukromí zájemci i univerzity.87 Kromě zmíněného 
německého časopisu na internetu nenajdete zdarma plný 
přístup k hlavnímu časopisu Německého archeologického 
ústavu v Káhiře, Mitteilungen des Deutschen Archäolo-
gischen Instituts, Abteilung Kairo,88 dále k německému 
Studien zur Altägyptischen Kultur,89 americkému Journal 
of the American Research Center in Egypt,90 rakouskému 
Ägypten und Levante,91 britskému Journal of Egyptian 
Archaeology,92 australskému Bulletin of the Australian 
Centre for Egyptology93 a také renomovanému českému 
časopisu Archiv orientální.94 Většina svazků je dostupná 
online v případě časopisu BIFAO (Bulletin de l’Institut 
français d’archéologie orientale),95 nebo slovenských 
Asian and African Studies.96 Přitom právě uvedené ča-
sopisy mají v oboru egyptologie největší prestiž a vedle 
monografií představují egyptologii jako vědu a každým 
novým číslem posouvají a prohlubují její poznatky.

Více než 50 % všech vědeckých článků v roce 2013 vy-
šlo pouze v časopisech čtyř velkých vydavatelských do-
mů: Reed-Elsevier, Wiley-Blackwell, Springer a Taylor & 
Francis (Larivière – Haustein – Mongeon 2015).97 Huma-
nitní vědy, mezi nimi i egyptologie, se přechodu k velkým 
vydavatelským domům ubránily nejlépe, nicméně i z toho-
to důvodu vícero egyptologických časopisů chybí v databá-
zích Web of Science a Scopus, jež jsou nejčastěji využívány 
pro mezinárodní hodnocení vědeckých výsledků.98

Nově vznikající časopisy často lákají právě na otevřený 
online přístup ke svému obsahu.99 Také Pražské egypto-
logické studie se řadí k jedněm z prvních egyptologic-
kých časopisů kompletně dostupných online.100 Dalšími 
jsou například časopisy British Museum Studies in An-
cient Egypt and Sudan (BMSAES),101 Journal of Ancient 
Egyptian Architecture,102 časopis unie CIPEG o muzej-
ních sbírkách staroegyptských a súdánských artefaktů,103 
Aegyptiaca o dějinách recepce starověkého Egypta v poz-
dější kultuře a společnosti104 a nový časopis turínského 
muzea Rivista del Museo Egizio.105

Z historických důvodů však mají relativně nové časo-
pisy s otevřeným přístupem často menší prestiž než již 
zavedené seriálové publikace. V podstatě kvůli prestiži 
a obavám o nedovolené použití materiálu před publikací 
v oblasti humanitních věd neexistuje to, co v matematice 
a fyzice: V těchto oborech se odborné články objevují již 
před vydáním na webu arxiv.org a komunitou vědců jsou 
zevrubně recenzovány.106

Internet umožňuje vyřešit přístup širokému okruhu 
zájemců k vědeckým výsledkům, nicméně bohaté firmy 
vydavatelů uvedené výše investovaly do systémů, které 
povolují pouze placený přístup. Předplatné je tak vysoké, 
že uhrazovat tyto poplatky jsou schopné pouze univerzity 
nebo státy. Současný stav začíná být neúnosný, protože 
výsledky výzkumu v článcích, které zaplatili daňoví po-
platníci v jednotlivých zemích, zpoplatňují dále na pří-
stupech k článkům velké vydavatelské domy. A i když je 
oficiální politikou Evropské unie open access, největší-
mi příjemci peněz za otevřený přístup k článkům se opět 
stávají velká vydavatelství (Fyfe et al. 2017).107 Situace 
se ale vyvíjí, například 200 německých univerzit a vý-
zkumných ústavů vedlo jednání o snížení předplatného 
časopisů vydavatelství Elsevier. Jednání se sice neuza-
vřela, nicméně Elsevier ponechal přístup k databázím ně-
meckým institucím i v roce 2018, i když předplatné pro 
rok 2018 prozatím nezaplatily.108 Konsorcium švédských 
vědeckých a výzkumných institucí vypovědělo smlouvu 
s Elsevierem k 30. červnu 2018, protože vydavatel nespl-
nil jejich požadavky v souvislosti s přístupností článků.109

sociální sítě

V posledních letech se jako opravdu rychlý způsob šíření 
informací ukázaly sociální sítě, zejména ta světově nejob-
líbenější, Facebook. Všechny zmíněné weby mají i svou 
facebookovou stránku a celý článek by mohl být napsán 
jenom o nich. Určitý přehled poskytuje uvedený link se 
seznamem egyptologických stránek na Facebooku.110 Na-
příklad tam ale chybí oficiální facebooková stránka ČEgÚ 
FF UK (obr. 4).111 Má v současnosti více než 2 900 fanouš-
ků a rovněž odběratelů obsahu. Většina pochází z České 
republiky, ale najdou se fanoušci z téměř každé země na 
světě. K egyptologickým informacím se dá dostat také na 
Twitteru112 nebo Instagramu.113 Neobvyklé řešení zvolila 
britská EES. Její postupně skenovaný vzácný a jedinečný 
fotoarchiv se nachází na komunitním webu Flickr.114

Sociální sítě sice nejsou vlastníky ani držiteli autorských 
práv pro cizí obsah na internetu, ale zveřejněním svého ob-
sahu vlastníci práv souhlasí s jeho možným dalším pou-
žitím a licencováním prostřednictvím sociální sítě (Gill et 
al. 2017). I když momentálně mají stejný přístup všech-
ny organizace (jinak než obrazově se některé informace, 
například obálky knih nebo fotografie nových nálezů, šířit 
nedají), jež se prezentují na sociálních sítích, můžou být  
autorská práva zdrojem potenciálních budoucích problémů.

Vlastní sociální sítě mají i vědci, dvě nejpopulárnější 
jsou kalifornská Academia.edu, kde spíše najdete spole-
čenské a humanitní vědce,115 a německá Research Gate, 
oblíbenější mezi přírodovědci.116 Princip je podobný, vě-
dec na sebepropagaci používá prostor poskytnutý firmou: 
Každý uživatel má svůj profil, kde kromě informací o své 
vědecké specializaci a kariéře může zpřístupňovat své 
vědecké publikace. I laický zájemce se může na těchto 
sítích zaregistrovat zdarma jako nezávislý badatel. Podle 
údajů Academia.edu obsahuje stránka 20 milionů vědec-
kých publikací ve formátu PDF. ČEgÚ FF UK má na Aca-
demia.edu 27 zaměstnanců a studentů s 909 dokumenty, 
na Research Gate je 11 zaměstnanců a studentů. Obě sítě 
byly původně plně dostupné zdarma.
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Nespokojenost s těmito dvěma nejpoužívanějšími vě-
deckými sociálními sítěmi však narůstá. Research Gate 
i Academia.edu někdy poskytují obsah, který zveřejnili 
autoři, i když vydavatel takové publikování zakázal ve 
smlouvě. Vyhledávat v databázi Academia.edu nebo vi-
dět, kdo navštěvuje váš profil, můžete nyní jenom po za-
placení poplatku. Historička starověku Sarah E. Bondo-
vá (2017) vyzvala ke smazání profilů na Academia.edu 
a navrhla dvě otevřené a neziskové alternativy, Zenodo117 
a Humanities Commons.118 Protože však Academia.edu 
i Research Gate zajišťují viditelnost publikací vysoko 
ve vyhledávání Googlu i jiných vyhledávačů, bude počet 
odhlášených akademiků nízký. Nejzávažnějším bodem 
kritiky Academia.edu (Duffy – Pooley 2017) je právě 
deklarované prosazovaní otevřeného přístupu k informa-
cím, neboť je ve skutečnosti motivováno dosahováním 
zisku v podnikání. Obě společnosti se zodpovídají pouze 
svým akcionářům a nelegální obsah stránky stáhnou pou-
ze v případě soudního řízení (Tennant 2017). Mezi uži-
vateli platforem dokonce existují takoví, kteří zveřejňují 
online publikace, na jejichž použití nemají žádná práva, 
a dokonce ani nejsou jejich autory.

Videa a přednášky

V dostupnosti spolehlivého egyptologického videoobsa-
hu na internetu existují velké rezervy. Je možné nalézt 
mnohem více „alternativních“ videí, která manipulativ-
ně prezentují polopravdy nebo zcela smyšlená „fakta“ 

o starověkém Egyptě, než seriózních přednášek nebo zá-
znamů z archeologických výzkumů v Egyptě. Největším 
internetovým serverem pro videoobsah je YouTube, dce-
řiná společnost Googlu, fungující od roku 2005. Zdaleka 
ne všechny organizace mají vlastní YouTube kanál, ale 
lze doporučit několik kanálů specializovaných na egyp-
tologii. V roce 2013 se k nim připojil i ČEgÚ FF UK.119 
Inspiroval se například kanálem britské EES.120 I v pří-
padě těchto organizací platí, že sice zůstávají vlastníky 
obsahu, ale udělují „společnosti YouTube celosvětovou, 
nevýhradní, bezplatnou a převoditelnou licenci (s právem 
poskytnout sublicenci) k použití, reprodukci, rozšiřování, 
vytvoření odvozených děl, zobrazování a předvádění ta-
kového Obsahu“.121 YouTube ale zejména dbá na to, aby 
nahraná videa neporušovala práva jiných vlastníků obsa-
hu. Komentování, recenzování a remixování původního 
videa však neoprávněné užití nepředstavuje.

Některé americké univerzity poskytují k dispozici zdar-
ma svoje přednášky, například Yale122 nebo Stanford,123 
i když mezi nimi nenajdeme mnoho přednášek egypto-
logických. Ty se objevují třeba na kanálu The Oriental 
Institute124 nebo Penn Museum.125 YouTube kanál Griffith 
Institute ale obsahuje jen tři videa.126

Přehled online přednáškových kurzů světových uni-
verzit poskytuje server Coursera,127 z oblasti egyptologie 
se zde však nacházejí pouze dva kurzy Pennsylvánské 
univerzity.128 Podobně na stránce Khanovy školy existuje 
pouze krátký kurz o staroegyptském umění a kultuře.129 
Manchesterská univerzita poskytuje online z egyptologie 

Obr. 4 Hlavní facebooková stránka Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy / Fig. 4 The Facebook frontpage of the Czech 
Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University
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certifikát i diplom a řadu dalších kurzů, poplatky za tyto 
univerzitní kurzy jsou však poměrně vysoké.130 Fenomén 
MOOC (z anglického massive open online course), te-
dy veřejných kurzů na internetu s neomezeným počtem 
účastníků (u prestižních univerzit často za nemalé poplat-
ky), zatím tedy v egyptologii velkou odezvu nenašel.

Neexistuje také nic jako mezinárodní obecný rejstřík 
disertačních a magisterských prací z egyptologie, i když 
existují národní registry závěrečných prací. Může se tedy 
snadno stát, že zadaná práce na originální téma byla již 
někde dokončena a obhájena. Největší světovou repozito-
ří je ProQuest Dissertations & Theses Global se 4 milio-
ny prací, ovšem s placeným přístupem.131 Volně přístup-
né články a materiály také nejsou chráněny proti krádeži 
a opětovnému použití, řešením by byly právě generální 
rejstříky jednotlivých vědních oborů. Existují softwary 
pro identifikaci plagiátů, například v češtině,132 ale ty fun-
gují pouze pro nahrané a dostupné práce. 

pseudoarcheologie

Každý člověk má právo na svobodu projevu a na volný 
přístup k informacím, jak je definováno v článku 17 Zá-
kladní listiny práv a svobod. I proto najdete na internetu 
organizace, jež například propagují teorii o ploché Zemi, 
a popírají tak výsledky přírodovědných výzkumů, které 
se po celá staletí zabývaly poznáváním světa kolem nás. 
Obdobou jsou stránky a fóra zaměřené na Egypt, kde jsou 
pyramidy považovány za elektrárny, sýpky, výtvory jiné 
civilizace než egyptské nebo mimozemšťanů (přehled 
pyramidologických teorií u Derricourta 2012; v češtině 
se k nim vyjádřil např. Miroslav Verner 2008: 385–392). 
Místo faktů a argumentů však prezentují manipulace 
a polopravdy. Ve vědě má toto „odvětví“ označení pseu-
doarcheologie nebo alternativní archeologie. Její přístupy 
upírají starověkému Egyptu předchozí vývoj v pravěku, 
přitom staroegyptský pravěk je zkoumán mnoha insti-
tucemi a badateli; v češtině lze nalézt přehled například 
u Iana Shawa (2003). Z teorií těchto „odvětví“ vyplývá, 
že lidstvo samo není schopno vývoje, neboť jej posunují 
pouze „vyšší síly“, například mimozemští návštěvníci – 
moderním souvislostem Hvězdné brány a jiných „alter-
nativních“ výkladů se věnoval Frederic Krueger (2017). 
Jen pro ilustraci, k nejdivočejším teoriím patří ta o celo-
světovém komplotu směřujícím k návratu héliopolského 
Devatera bohů jako světovládců.

Chronologie staroegyptské civilizace je dílem generací 
badatelů a moderní přírodovědné metody tuto chronologii 
dále zpřesňují (Bronk Ramsey – Shortland 2013). Pokud 
by bylo datování zcela nesprávné, přírodovědné datovací 
metody by to byly dávno ukázaly. Síla lidského vědění je 
v neustálém shromažďování a ověřování poznatků. Na-
vrhnout něco skutečně nového lze jenom se znalostí práce 
předchozích generací badatelů. A když chcete prokázat, že 
se mýlili, je třeba předložit argumenty, ne dojmy. Egyp-
tologové se do diskusí s „alternativními“ interpretacemi 
pouštějí velmi sporadicky, protože „alternativě“ chybějí 
základy v ověřeném egyptologickém poznání a diskuto-
vat v tomto případě znamená opakovat něco, co již bylo 
jednou nebo vícekrát publikováno a ověřeno. Cestou je 
poskytovat odpovědi na problémy pomocí argumentů, 

třeba o Sfinze nebo o stáří pyramid, bez nutnosti citovat 
a dále šířit manipulace faktů.133

Digital humanities a otevřená data

Propojení humanitních věd (včetně egyptologie) a počí-
tačové vědy zrodilo nový interdisciplinární obor známý 
pod názvem digital humanities (Schreibman – Siemens 
– Unsworth 2016). V egyptologii zatím digital humani-
ties nejsou příliš reflektované (výjimkou je např. Manue-
lian 2017), v archeologii se jim věnují časopisy Internet 
Archaeology134 a Digital Archaeology.135 Rozsáhlý video-
obsah k problematice poskytuje YouTube kanál Německé-
ho archeologického ústavu.136

Možnosti rozvoje digital humanities rozšiřují, ale také 
omezují dostupná data. Vynálezce webu Tim Berners-Lee 
zveřejnil pětihvězdičkový plán pro otevřená data. První 
hvězdičku představují jakákoli data na webu pod otevře-
nou licencí, druhou strukturovaná data, třetí strukturo-
vaná data v neproprietárním otevřeném formátu, čtvrtou 
data s URI (Uniform Resource Identifier, textovým řetěz-
cem k přesné identifikaci zdroje) pro odkazování na ně 
a pátou hvězdičkou jsou data propojená s jinými daty, což 
jim poskytuje kontext (v češtině k otevřeným datům ze-
jména Mráček a kolektiv 2014; Dědičová et al. 2016).137  
Koncept plně otevřených dat v egyptologii zatím splňu-
je velmi málo projektů, například projekt Digital Giza 
(Manuelian 2017) nebo Thesaurus Linguae Aegyptiae. 
I ty však přeskakují zejména druhou a třetí hvězdičku – 
ty jsou však nezbytné pro smysluplné statistické analýzy.

Vědci pravděpodobně budou postupně  zvyšovat ná-
roky na kvalitu a kompatibilitu odborných informací 
zveřejňovaných na internetu. Samozřejmostí už je, že 
již rozebrané publikace se dávají k dispozici zdarma ve 
formě elektronických souborů. Lepší informační servis 
ale zvýší i povědomí a citovanost výsledků výzkumů. 
Velké internetové archeologické projekty však v  mnoha 
zemích nenajdeme, světlou výjimkou je zejména britský 
Archaeology Data Service138 s velmi cennými pravidly 
pro ukládání dat,139 americký tDAR (the Digital Archa-
eological Record) Arizonské univerzity140 a kalifornský 
repozitář Open Context.141 Existuje také evropská inicia-
tiva Ariadne142 a český projekt Archeologický informač-
ní systém ČR.143

Web 2.0

První fází vývoje webu byly statické texty přítomné v pro-
hlížečích. Jako druhá fáze se dá definovat možnost podílet 
se na sdílení a tvorbě obsahu webů, nazývaná i Web 2.0.144 
V rámci vědy představuje i možnost veřejnosti podílet se 
na vědecké činnosti (Terras 2016).

Velkou budoucnost mají crowdsourcingové projekty 
s přispěním veřejnosti. V egyptologii má podobné cí-
le Meketre, vídeňský projekt zabývající se ikonografií 
hrobek Střední říše. Ten spustil crowdsourcingovou část 
platformy (Kalchgruber – Hudáková 2017) a uživatelé 
mohou kromě jiného nahrávat vlastní fotografie středo-
říšských hrobek a anotovat je. Snad je to první náznak 
důležitého trendu. V oblasti papyrologického bádaní je 
crowdsourcing součástí amerického webu Papyri.info.145
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Mimo egyptologii je třeba uvést projekt TerraWatchers. 
Ten zdarma registrovaným uživatelům umožňoval podílet 
se na analýze satelitních snímků Iráku a Sýrie a identi-
fikovat archeologické lokality porušené nelegálními vý-
kopy a vykrádáním.146 Podobný projekt založila americká 
archeoložka Sarah Parcaková, jmenuje se GlobalXplorer 
a jako první cíl si stanovil analýzu satelitních snímků ce-
lého Peru.147 Kritika zejména druhé platformy poukazuje 
na to, že se na tuto stránku mohou přihlásit i skuteční vy-
kradači a zdarma a rychle získat cenné informace o ar-
cheologických lokalitách. Orientovat se v poskytovaných 
geografických „dlaždicích“ bez předchozí znalosti terénu 
je však velmi těžké a systém je přiděluje uživateli v ná-
hodném pořadí (Pethen 2017). Dobrovolníci se mohli při-
hlásit také na přepisování polní dokumentace z mezopo-
támské lokality Ur.148

Závěrem

Přehled egyptologických zdrojů na internetu ukázal, že 
mnohé prameny a databáze jsou přístupné online bez 
poplatků, horší je to s přístupem k nejnovějším číslům 
egyptologických odborných časopisů nebo k novým mo-
nografiím. I v publikování videoobsahu existují v případě 
renomovaných egyptologických institucí značné rezervy.

Ukládání dat a jejich permanentní dostupnost online je 
poměrně nákladné kvůli udržování hardwaru i softwaru, 
proto jednou z nejzásadnějších současných i budoucích 
otázek je, kdo bude data spravovat a poskytovat. Z pře-
hledu zdrojů vyplývá, že existující původní analogové 
zdroje si nacházejí cestu na internet v digitalizované po-
době prostřednictvím institucí nebo badatelů, kteří k nim 
mají práva. Méně časté jsou souborné agregované katalo-
gy dat z více zdrojů nebo poskytování dat třetím stranám, 
které na svých webech typu 2.0 data zveřejňují. Cent-
ralizací pramenů a katalogů zdrojů by se snad předešlo 
jejich odcizování třetími stranami, tedy neoprávněnému 
použití. Také je potřeba zvážit poskytování citlivých dat, 
například přesných geografických souřadnic lokalit, které 
mohou být zneužity na nelegální vykradačskou činnost. 
Financování vědeckých projektů trvá omezenou dobu 
několika let a projekty se poté potýkají s otázkou dlou-
hodobého zabezpečení zdrojů. Jedním z možných řešení 
je systém předplatného pro instituce (Manuelian 2017: 
211–214), který funguje například v případě oxfordské 
Online Egyptological Bibliography.

Velký význam má snaha jednotlivců, specialistů v oboru, 
kteří internetový obsah shromažďují, katalogizují a katego-
rizují, jako je Nigel Strudwick na Egyptology Resources ne-
bo Charles E. Jones na Ancient World Online. Pomáhají tak 
ostatním návštěvníkům internetu zorientovat se ve zdánli-
vě neohraničených zdrojích a najít ty kvalitní. Povinností 
profesionálů v oboru egyptologie je upozorňovat na zdroje 
spolehlivé. Jak je patrné z tohoto stručného přehledu, i těch 
spolehlivých zdrojů je skutečně obrovské množství. 

Webové zdroje zřejmě nenahradí studium egyptologie, 
neboť při něm se adepti oboru učí „řemeslu“ samostatné 
vědecké práce, psaní a přednášení odborných textů a práci 
v terénu. Jak bylo uvedeno, egyptologie zatím jako obor vy-
učovaný přes internet není příliš oblíbená. Nicméně v po-
sledních 25 letech umožňuje internet obecnou dostupnost 

obrovského množství dat, která byla kdysi přístupná pouze 
fyzicky – v knihovnách, muzeích a jiných institucích.
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Abstract:

Egyptology on the Internet

The article follows an example of Wouter Claes and 
Ellen van Keer (2014) and provides an overview of the 
Egyptological sources available on the Internet, intended 
to serve interested Czech and Slovak audiences. Two 
main aims of the article are to provide a catalogue of the 
Internet sources and to discuss some problems connected 
to them. After a short history of the Internet and its diverse 
language versions, fundamental Egyptological resources 
are discussed, followed by web pages of the Egyptological 
institutes and museums, sources on the ancient Egyptian 
language and archaeology, Egyptological journals, social 
networks (i.e. predominantly Facebook, Academia.
edu and Research Gate), videos, pseudoarchaeological 
sources, digital humanities, open data and Web 2.0 
(crowdsourcing projects). The available data are mostly 
only of the first star of the five-star data deployment 
scheme as proposed by Tim Berners-Lee. Additionally, 
although a lot of data and databases are available online 
for free, the latest knowledge published in monographs 
and journals is only exceptionally reachable in open 
access. In this respect, the cataloguing of existing sources 
by specialists is very important, represented in the field 
e.g. by Egyptology Resources and Ancient World Online.
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Web 2.0 – otevřená data
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