
Zpráva k vyúčtování  projektu Zajištění provozu Jednotné informační brány... 
 

VYUŽITÍ DOTACE POSKYTNUTÉ Z PODPROGRAMU VISK 8/B 
V ROCE 2009 

 
 
Rok 2009 

Žádáno: 4 140 000 Kč 

Získáno: 3 486 000 Kč 

Stručné zhodnocení použití grantu: 

Projekt Zajištění provozu Jednotné informační brány v celonárodním měřítku, budování 
oborových informačních bran, zpřístupnění informačních zdrojů Národní knihovny České 
republiky a českých webových zdrojů (JIB) v sobě integruje několik souvisejících projektů 
rozhodujícího strategického i praktického významu pro české knihovnictví. Cíle projektu byly v roce 
2009 rozděleny do několika dílčích cílů: 

• Zajištění provozu a rozvoje Jednotné informační brány (JIB) v celonárodním měřítku 
včetně technického zastřešení tvorby oborových informačních bran 

• Zpřístupnění informačních zdrojů Národní knihovny České republiky 
• Zpřístupnění významných českých webových zdrojů 
• Harmonizace a optimalizace věcného zpřístupnění s ohledem na integraci českých zdrojů do 

mezinárodního kontextu 
 
Veškeré finanční prostředky - dotace i vlastní prostředky (spoluúčast) žadatele jsme použili na 
zajištění provozu a rozvoje ve všech uvedených oblastech. 
 
Zajištění provozu a rozvoje Jednotné informační brány (JIB) v celonárodním měřítku 
včetně technického zastřešení tvorby oborových informačních bran 
 
Technická část - externí služby 
 
MetaLib 
 
Administrace a údržba systému MetaLib 
V průběhu roku jsme nainstalovali 3 service packy opravující a rozšiřující funkce MetaLib. Současná 
verze je 4.3.2. MetaLib po celý rok pracoval bez vážných výpadků a jeho provoz lze označit za velmi 
stabilní. 
 
Správa stávajících informačních zdrojů a připojování nových zdrojů 
V roce 2009 jsme zapojili dohromady 21 nových informačních zdrojů. U desítek informačních zdrojů 
byly aktualizovány vyhledávací parametry z důvodů jejich změn. 
 
Správa a rozvoj Z39.50 rozhraní JIB pro přebírání záznamů 
Počet Z39.50 dotazů služby přebírání záznamů od ledna do konce října 2009: 584 372 (nárůst o 11 % 
proti stejnému období v roce 2008) 
Počet registrovaných knihoven služby přebírání záznamů: 126 
Počet Z39.50 profilů (jednotlivých databází Z39.50): 294 
Počet „on the fly“ zkonvertovaných záznamů z MARC 21 do UNIMARC službou přebírání záznamů 
JIB: 614 600 
Počet „on the fly“ zkonvertovaných záznamů z UNIMARC do MARC 21 službou přebírání záznamů 
JIB: 7 673 
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Počty dotazů služby přebírání záznamů (Z39.50 dotazy od ledna do konce října 2009) 
 

Statistiky Z39.50 dotazů celkem Suma 
Změna proti 
2008 

Z39.50 dotazy     584 372    110,74% 
Počet pracovních dnů            210    98,13% 
Průměrný počet na prac. den         2 783    112,93% 
ISBN dotazy     246 753    95,23% 
ISSN dotazy       41 352    79,26% 
Jiné dotazy     259 851    120,07% 
Nalezené záznamy - 0     208 889    117,08% 
Nalezené záznamy - právě 1     231 609    99,97% 
Nalezené záznamy - 1 a více     374 026    107,08% 

 
 
Tvorba Informačního zpravodaje JIB, školení a prezentace JIB 
Letošní vydání Informačního zpravodaje JIB je plánováno na první polovinu prosince v podobě 
rozšířeného vánočního speciálu. Informační zpravodaj odebírá 1920 uživatelů JIB.  
JIB byla v roce 2009 propagována zejména na konferenci Inforum a Knihovny současnosti. Zvýšené 
využití JIB jsme zaznamenali díky propagaci při akci Moje kniha, na jejíchž webových stránkách byly 
propojeny autorské údaje soutěžních knižních titulů s vyhledáváním v JIB. 
 
Správa a údržba portálového řešení Infoportálu 
Infoportál JIB jsme upgradovali na Plone verze 3 a Zope 2. Zároveň jsme aplikovali nový grafický 
návrh a nové rozvržení obsahu, usnadňující orientaci uživatelů. Portál je dostupný na adrese 
http://info.jib.cz. 
 
Statistické údaje: 
Počet dotazů WWW rozhraní JIB od 1. ledna 2009 do 10. listopadu 2009: 3 619 844 (nárůst o 23 % 
proti stejnému období v roce 2008) 
Počet aktivních informačních zdrojů zapojených v JIB: 263 
Počet aktivních prohledatelných informačních zdrojů zapojených v JIB: 144 
Počet aktivních informačních zdrojů zapojených v OB KIV: 35 
Počet aktivních informačních zdrojů zapojených v OB MUS: 43 
 
Budování oborových bran 
V roce 2009 jsme rozvíjeli oborové brány pro obory knihovnictví a informační věda (KIV), hudba 
(MUS) a vedle projektu Koordinovaná tvorba oborových informačních bran… i nové oborové brány 
pro obory umění (ART) a technika (TECH). Tyto nové brány obohatily i funkcionalitu původních bran 
včetně JIB na základě úprav iniciovaných pracovními týmy ART a TECH, které se jsme prováděli pro 
všechny brány. 
 
Hostování a správa serveru a operačního systému  
Server octopus.ruk.cuni.cz, na kterém je provozována JIB, jsme hostovali a spravovali na ÚVT UK. 
Během roku 2009 nedošlo k žádným hardwarovým problémům. 
 
 
SFX 
 
Administrace a údržba SFX 
V průběhu celého roku jsme aplikovali měsíční aktualizace znalostní báze a programových modulů 
SFX. 
 
Správa stávajících informačních zdrojů, optimalizace linkování 
Portfolia jsme doplňovali a aktualizovali podle podkladů z NKP.  
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Obohacená portfolia se objevují jak v seznamech elektronických časopisů SFX JIB, tak v rámci 
katalogů knihoven. Pro knihovny VKOL, NKP, MUNI, UK, VŠE,  UTB, KK KV, MSVK, OSU, 
UZEI, SVK HK, MZK se po aktualizaci znalostní báze SFX připravují exporty záznamů 
elektronických časopisů, které jsou v knihovnách následně integrovány do katalogů. Knihovny tak 
svým čtenářům mohou nabídnout kompletní seznamy časopisů jak tištěných, tak elektronických. 
Exporty jsou obohacovány prostřednictvím služby MarcIt! na plné MARC záznamy v rozsahu 
CONSER.   
 
Do nabídky SFX JIB jsme přidali přidána službu bX. Služba je aktivována pro čtenáře a pracovníky 
NK ČR. bX je služba typu discovery. Ke článku, pro který je zobrazena nabídka SFX, bX doporučí 
další relevantní články podle skutečného celosvětového využití článků. SFX JIB přispělo cca. 850 tis. 
záznamy transakcí do znalostní báze bX za celé období provozu JIB.  
 
Služby SFX JIB byly rozšířeny o nástroj Advanced Collection Tool. Tento nástroj knihovnám 
umožňuje analyzovat překryvy v portfoliích. Možné jsou analýzy překryvu přes všechna aktivovaná 
portfolia, překryvu dvou skupin portfolií nebo překryvu trialu vůči aktivovaným portfoliím. 
V rámci služby MarcIt! byl využit nový nástroj uvolněný v zařijovém update SFX - Customization 
Manager. Nástroj umožňuje sofistikované úpravy v MarcIt! exportu s je využíván při exportu pro 
katalog NKP. 
 
Služby SFX JIB - linkování na plné texty v předplácených databázích, seznamy elektronických 
časopisů, MarcIt! exporty časopisů, propojení z výsledků vyhledávání u Google Scholar jsme nově 
nastavili nebo rozšířili  u všech 25  knihoven s platnou registrací v JIB. Celková revize nastavení 
proběhla s ohledem na nové rozdělení zpřístupňovaných licencovaných zdrojů připravené NKP. 
Proběhlo další kolo optimalizace předávání metadat mezi SFX JIB a MetaLib JIB. Díky optimalizaci 
se zlepšila kvalita nabídky služeb SFX a přesnost indikace dostupnosti plného textu v MetaLib.  
Ve spolupráci s UTB bylo vylepšeno linkování na Citace. com a na MetaLib JIB.  
V rámci mezinárodní spolupráce jsme připravili nové podklady pro vylepšení vícejazyčné podpory 
u SFX.  
 
Shibboleth 
Provedli jsme úvodní analýzu pro spuštění shibbolethové autentizace u SFX JIB. 
  
Správa instancí pro oborové brány KIV a MUS 
V průběhu roku 2009 jsme optimalizovali nabídku služeb u instance SFX pro oborovou bránu KIV 
a instance pro MUS. Vyladili jsme konfigurace pro Naxos a Oxford Music Online.   
 
Tvorba informačních stránek, Informačního zpravodaje JIB, prezentace JIB 
Informační stránky k SFX v rámci Informačního portálu JIB průběžně aktualizujeme. Doplnili jsme 
informace k cílům, zdrojům a službám SFX. V rámci novinek na Informačních portálech JIB, MUS, 
KIV a ART jsme publikovali aktuality k novinkám u služeb SFX. Novinky jsou přístupné také 
prostřednictvím RSS. 
 
Knihovnická část  - pracoviště NK ČR 
 
Oddělení referenčních a meziknihovních služeb NK ČR je v rámci  JIB hlavním pracovištěm, které 
zajišťuje rozvoj portálu z hlediska potřeb koncových uživatelů (zdroje, služby, nápovědy, atd.). Naším 
základním cílem je vytvořit v jednotném prostředí JIB takovou nabídku zdrojů, která by 
zabezpečovala všem uživatelům bez ohledu na místo a čas snadný přístup ke zdrojům ČR a výběrově 
i k nejvýznamnějším zdrojům světovým. Zároveň se zpřístupněním zdrojů usilujeme o zkvalitnění 
nabídky přidaných SFX služeb, především v souvislosti s přístupem a získáváním plných textů 
jednotlivých dokumentů (např. v letošním roce jsme otestovali zapojení JIB a oborových bran do 
systému vzdáleného přístupu NK ČR, tedy umožnili využívání licencovaných zdrojů prostřednictvím 
JIB a oborových bran KIV a MUS). 
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Základní činnosti 
 
Infoportál JIB 
Po přechodu infoportálu JIB na novou verzi (nový vzhled i struktura portálu) jsme aktualizovali texty 
a vytvářeli nové texty, aktualizovali a rozvíjeli jsme animované nápovědy a vytvořili jsme anglickou 
verzi portálu, aktualizovali jsme databázi zdrojů (jib-db)  
 
Propagace 
Připravili jsme informace pro Zpravodaj JIB (10. číslo, podzim 2009) informovali jsme o novém 
vzhled Info portálu JIB a možnosti využití JIB a oborových bran KIV a MUS v rámci vzdáleného 
přístupu NK ČR a o nových zdrojích. 
 
MetaLib 
Průběžně jsme zapojovali nové zdroje -  v roce 2009 jsme zapojili (zkatalogizovali a rozčlenili do 
kategorií) a v případě prohledatelného zdroje  i otestovali (test funkčnosti - vyhledávání pomocí 
jednotlivých polí, kombinace a za použití nástrojů pro  rozšíření) : 
 
• Webarchiv 
• Kramerius NK ČR – monografie 
• Kramerius NK ČR – periodika 
• SVK Plzeň – Regionální osobnosti 
• Knihovna Univerzity Palackého – souborný katalog 
• MSVK Ostrava – katalog environmentalistika 
• MSVK Ostrava – katalog (přechod na knihovní systém Aleph500) 
• OSU – Univerzitní knihovna – katalog (přechod na knihovní systém Aleph500) 
• Univerzita J.E. Purkyně – katalog (čeká na konečný souhlas provozovatele s popisem zdroje) 

 
Pravidelně doplňujeme jednotlivé vyhledávací skupiny v souladu s novými zdroji, např. do skupiny 
České články jsme přidali tyto zdroje  
 
• Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – články 
• MSVK Ostrava – regionální bibliografie Karvinska 
• MSVK Ostrava – regionální bibliografie Ostrava 
• Archeologický ústav AV ČR – články 
• Archeologický ústav AV ČR, Pražský hrad – bibliografie 
• Geografická bibliografie ČR online 

 
Pravidelně jsme aktualizovali kategorii Nové zdroje   
 
Průběžně jsme testovali všechny zapojené zdroje a  upravovali  informace k jednotlivým zdrojům    
 

SFX – přidané služby    nebo   
 
• Aktualizovali jsme zdroje ve znalostní databázi a upravovali jsme portfolia licencovaných zdrojů 
• Zpřístupnili jsme seznam elektronických časopisů prostřednictvím SFX v rámci vzdáleného 

přístupu NK ČR  
• Testovali jsme  SFX služby s ohledem na optimální zobrazování služeb a jejich umístění v nabídce 

SFX 
• Testovali jsme funkčnost – korektní předávání údajů ze záznamu dokumentu do OpenURL 

a následné zobrazování SFX menu s nabídkou služeb 
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Oborové brány 
 
KIV 
 
Výběr internetových zdrojů a jejich katalogizace a kontrola v bázi KKL 
Oborová brána KIV funguje v rutinním provozu. Prioritou pro r. 2009 bylo udržet i po skončení 
grantového projektu 1N výběr internetových zdrojů a jejich katalogizaci a kontrolu v bázi KKL, 
základní bázi oborové brány KIV. 
 
Nově jsme zpracovali 261 záznamů internetových dokumentů. Po kontrolách platnosti URL jsme 
některé dřívější záznamy zrušeny. Celkem je v KKL  3500 záznamů internetových dokumentů. 
 
Pro oborovou bránu katalogizujeme do KKL i tradiční dokumenty, např. analytické záznamy 
slovenských oborových periodik. 
 
V souvislosti s licenční politikou došlo i k dílčím změnám v zahraničních licencovaných databázích 
v kategorii prohledatelných zdrojů. 
 
Úprava uživatelské rozhraní 
Na začátku r. 2009 bylo upraveno uživatelské rozhraní (v MetaLib) a informační texty oborové brány 
v Plone. Úpravy vyšly z údajů získaných testováním použitelnosti oborové brány na konci r. 2008. 
 
Propagace 
Vydali jsme nové informační brožurky a propagační knižní záložky s motivem oborové brány KIV. 
Dalším záměrem pro r. 2009 bylo zkvalitnění anglického rozhraní. Anglická verze má doplňkovou 
funkci, protože brána je primárně zaměřena na potřeby českých uživatelů. Některé důležité funkce 
(např. prohledávání zahraničních licencovaných bází) ani nelze zpřístupnit do zahraničí. Zatím jsme 
připravili podklady pro anglickou verzi funkce Prohlížení KKL. Funkce by mohla být pro uživatele 
bez znalosti češtiny zvlášť zajímavá. 
 
Vzdálený přístup 
Oborová brána KIV od září t.r. využívá vzdáleného přístupu k licencovaným databázím pro 
registrované čtenáře Národní knihovny. Skutečnost, že v domácím prostředí není další oborová 
databáze srovnatelná s KKL, značně zvyšuje význam licencovaných databází. 
 
Problémy 
Velkou část cílové skupiny uživatelů tvoří studenti. Právě zde musí oborová brána čelit konkurenci 
WWW a sítí. Na „knihovnické straně“ bude třeba částečně přehodnotit strategii: obsahový záběr brány 
a výběr přípustných typů zdrojů (např. připustit některé blogy, WWW stránky osobností apod.). Dále 
je třeba hledat další cesty ke studentům. Nově se rozbíhá spolupráce s VOŠIS (Vyšší odborná škola 
informačních služeb). 
 
MUS 
 
V roce 2009 probíhal rutinní provoz brány MUS. Ten zahrnoval jednak činnosti související s akvizicí 
a správou sbírky elektronických zdrojů (ať již databází připojených v bráně a prohledatelných 
prostřednictvím MetaLib, tak webových zdrojů zpracovávaných v bibliografické bázi MUS), dále 
správu portálu brány MUS. Zejména v druhé oblasti byla brána dále rozvíjena s cílem zdokonalit její 
služby a rovněž rozšířit komunitu odborných uživatelů. Nejvýznamnější změny shrnujeme 
v následujících bodech: 
 
Přechod na vyšší verzi Plone 
V souvislosti s přechodem na vyšší verzi Plone proběhly testy celého portálu. 
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Vyhledávač MUS 
Upravili jsme vzhled a funkčnost vyhledávače dle testování provedeného týmem brány. Doplnili 
a rozšířili jsme nabídku zdrojů ve Vyhledávači, doplnili jsme nové zdroje a skupiny Snadného hledání 
 
• Katalogy vybraných hudebních knihoven v ČR (HAMU, JAMU, UHV FFUK, KMHK, EU AV 

ČR, NK) 
• Nahrávky: Naxos Music Library, DRAM: Database of recorded music ad. 
• Logické báze hudebnin a nahrávek Souborného katalogu ČR a Centrálního katalogu UK 

 
Rekonstrukce Prohlížení MUS  
Rekonstruovali jsme Prohlížení MUS včetně nově doplněné anglické verze. 

 
Rozšíření Zpravodajství MUS  
Zpravodajství je zaměřeno zejména na muzikologické konference, sympozia, semináře. Je servisem 
s pro odbornou komunitu. Zpravodajství bylo zahájeno v září 2009, viz: 
http://mus.jib.cz/news/rozsirene-zpravodajstvi-mus a projevilo se ve vyšší sledovanosti brány (viz 
obrázek a http://stat.mus.jib.cz/) 

 

 

 
Úpravy a doplnění nápověd 
Upravili a doplnili jsme nápovědy. 

 
Vzdálený přístup 
Proběhly testy a plné zprovoznění vzdáleného přístupu k licencovaným zdrojům v bráně pro čtenáře 
NK. 

 
 
Zpřístupnění informačních zdrojů Národní knihovny České republiky 
 
Bohaté informační zdroje NK ČR jsme zpřístupňovali uživatelům JIB, a KIV a MUS, ART i TECH, 
elektronické dodávání dokumentů z fondů NK ČR fungovalo v rutinním provozu.  
 
Podařilo se nám odstranit nedostatky v oblasti vzdáleného zpřístupnění zdrojů. Zpřístupnili jsme  JIB 
a oborové brány KIV a MUS v systému HAN NK ČR (v návaznosti na EZproxy). Nyní je možné 
využívat licencované zdroje zpřístupněné v informačních branách pomocí vzdáleného přístupu.  
Optimalizovali jsme nabídku v systému HAN a průběžně jsme testovali funkčnost – včetně ověření 
funkčností personálního nastavení a práce v „Mém prostoru“ a testování zdrojů.  Proběhly základní 
analýzy pro využití Shibboleth v rámci zvyšování komfortu vzdáleného přístupu. 
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Zpřístupnění významných českých webových zdrojů 
 
Spolupráce s ÚVT MU v Brně 
V roce 2009 pokračovalo hostování a správa dvou serverů a diskového pole v sídle ÚVT MU v Brně 
a vzdálená správa tří serverů připojených k datovému úložišti v Centrálním depozitáři NK v Hostivaři, 
provozování a správa softwarových systémů nainstalovaných na těchto serverech. 
 
Sklizně  
Provedli jsme 6 výběrových sklizní webů se smlouvou a 3 bez smlouvy v průběhu roku, dále 1 
celoplošnou sklizeň domény .cz a 1 sklizeň mimo .cz 
 
Statistika smluv (k 31. 12. 2009): 
 

Počet uzavřených smluv v r. 2009 589 
Počet zdrojů se smlouvou v r. 2009 707 
Počet uzavřených smluv celkem 1262 
Počet zdrojů se smlouvu celkem 1518 
Počet hodnocených zdrojů v r. 2009 2254 
Počet oslovených vydavatelů* v r. 2009 (tj. včetně těch, kde k 
uzavření smlouvy nedošlo) 

 
1366 

* Stejný vydavatel mohl být osloven několikrát v souvislosti s různými zdroji 
 
Statistika sklizní (k 31. 12. 2009):  
 

Typ sklizně/Období Počet souborů Celková velikost  

Se smlouvou:  
02/2009  5 900 660  285 GB 
04/2009  6 646 960  311 GB 
06/2009  4 210 470  234 GB 
08/2009  10 269 291  466 GB 
10/2009  6 165 763  355 GB 
12/2009    5 741 645 320GB 
  
Bez smlouvy:  
03/2009  10 735 277  425 GB 
07/2009   4 946 054  258 GB 
11/2009 6194482 395 GB 
  
Tematické sklizně:  
 Nová budova NK  105 140 3,2 GB 
 Nová budova STK  5 941   127 MB 
 Předsednictví EU  7 230 256 372 GB 
 Evropské volby 2009  2 023 399 56 GB 
 Liberec 2009  97 457  5,1 GB 
  
CZ2009 (celoplošné):  
.cz 205 745 412 9,3 TB 
  
-CZ2009 (mimo .cz) 6 683 011 12,5 GB 
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Harmonizace a optimalizace věcného zpřístupnění s ohledem na integraci českých zdrojů do 
mezinárodního kontextu 
 
Harmonizace a optimalizace věcného zpřístupnění s ohledem na integraci českých zdrojů do 
mezinárodního kontextu – konkrétní aplikace 
Soubor národních věcných autorit a kategorizační schéma pro potřeby Konspektu představují základní 
nástroje pro zpřístupnění informačních zdrojů v paměťových institucích v Česku. Jsou vytvářeny 
v souladu s mezinárodními pravidly a standardy.  
Oba systémy splňují všechny požadavky kladené na indexační a vyhledávací systémy v současném 
hybridním prostředí a svou architekturou a strukturou umožňují multikriteriální využití a zároveň 
umožňují reagovat na diferencované potřeby uživatelů různých komunit. 
 
Anglické ekvivalenty, soubory věcných autorit, MDT, Konspekt, Tematická mapa fondů v české 
a anglické verzi 
 

 
 
Vedle průběžných prací spočívajících v pokračující aplikaci anglických ekvivalentů a integraci návrhů 
autoritních termínů posílaných kooperujícími specializovanými knihovnami, v aktualizaci systému 
MDT a přípravných pracích spojených s překladem tohoto systému, dále v aplikaci odpovídajících 
skupin Konspektu v nově připojených autoritních záznamech a v aplikaci skupin Konspektu 
v bibliografických záznamech (skupiny Konspektu jsou nyní připojeny v BIB záznamech s vročením 
1995 po současnost - portál Tematická mapa fondů NK ČR v české i anglické verzi  byl obohacen 
v roce 2009 o 16525 skupin Konspektu a  4575 obsahů)  jsme se v roce 2009 zaměřili na konkrétní 
potřeby uživatelů specializovaných knihoven a paměťových institucí.  
 
Obohacení tematických autorit  
Zaměření se na potřeby uživatelů specializovaných institucí a jednotlivých specializovaných útvarů  se 
projevilo především v obohacení souboru tematických autorit o autoritní termíny individuálních entit, 
např. jednotlivých válečných událostí a jejich propojení se souvisejícími GEO autoritami. Vypracovali 
jsme  metodický pokyn  pro integraci těchto termínů do báze autorit. V souladu s pravidly LCSH se 
názvy těchto událostí formalizují, uvádějí se pod názvem geografického jména místa, kde se válečná 
událost konala, následuje typ válečné události, poté chronologický údaj, např.  
Breitenfield, bitva, 1621 a Breitenfield, bitva, 1642 
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Je tak zaručena jednoznačná identifikace jednotlivých událostí. Pro uživatele paměťových insrtitucí je 
také užitečné propojit tyto jednotlivé události se současným  geografickým jménem, tedy geografickou 
autoritou. Oba typy záznamů jsou obohaceny o odkazy do dostupných online referenčních zdrojů  
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Postupně zapracováváme i termíny ze sémantických domén informatika, informační věda, 
knihovnictví a hudba 
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Obohacení souboru geografických autorit 
Zaměření se na potřeby uživatelů muzeí, galerií a archivů se projevilo především v obohacování 
souboru geografických autorit o GEO termíny, které byly použity při tvorbě personálních autorit. Do 
báze GEO autorit bylo připojeno 120 těchto návrhů, odkazový aparát byl rozšířen o možnost aplikace 
některých historických území v roli kvalifikátoru. 
 

 
 
 
Vypracovali jsme speciální metodiku (zjednodušenou) pro kolegy z paměťových institucí. Metodika je 
dostupná na adrese http://autority.nkp.cz/pametove-instituce/geograficke-autority-v-zaznamech-
personalii-a-korporaci 
 
Soubor věcných autorit vytváří a nabízí diferencovaný přístup a uživatelsky vstřícné prostředí pro 
uživatele různých kategorií. 
 


