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I. Obecné požadavky 
 

A. Doména 

 

Web bude umístěn na doméně www.knihovny.cz 

Umístění webu na jiných doménách, nebo nastavení přesměrování jiných domén není požadováno. 

 

B. Hosting 

 

Webová prezentace www.knihovny.cz bude provozována na serveru Dodavatele. 

Fyzické umístění serveru bude v České republice. 

 

Stávající web www.knihovny.cz bude stávajícím provozovatelem převeden na vhodnou subdoménu např. 

projekt.knihovny.cz ke dni spuštění nové verze webu. Převedení na subdoménu a následnou správu starého 

webu zajistí stávající provozovatel. 

 

C. Webové prohlížeče 

 

Webová prezentace bude optimalizována pro následující prohlížeče: 

 

Desktopové prohlížeče: 

● Google Chrome: aktuální verze v okamžiku spuštění  

● Mozilla Firefox: aktuální verze v okamžiku spuštění 

● Internet Explorer: verze 9, 10, 11 

● Opera: aktuální verze v okamžiku spuštění 

● Safari pro OS X: aktuální verze v okamžiku spuštění 

 

Mobilní prohlížeče: 

● Safari pro iOS: aktuální verze v okamžiku spuštění 

● Google Chrome pro Android: aktuální verze v okamžiku spuštění 

 

V případě, že uživatel použije nepodporovaný webový prohlížeč, bude zobrazeno varování v záhlaví stránky s 

výzvou k instalaci novější verze webového prohlížeče. 

 

 

D. Operační systémy 

 

Webová prezentace bude optimalizována pro následující operační systémy: 

● Windows: verze Vista, 7, 8 

● OS X: aktuální verze v okamžiku spuštění 

● iOS: aktuální verze v okamžiku spuštění 

● Android: aktuální verze v okamžiku spuštění 
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E. Rozlišení monitoru 

 

Plnohodnotná verze webové prezentace bude optimalizována pro rozlišení obrazovky šířky 992 px a vyšší. 

Požadavky na optimalizaci mobilních zařízení jsou uvedeny v bodu 1.F: Mobilní zařízení. 

 

 

 

F. Mobilní zařízení 

 

Webová prezentace bude optimalizována pro mobilní zařízení: 

 

1. Optimalizace zobrazení 

 

Grafický design bude navržen a implementován tak, aby mohl být přizpůsoben různým velikostem obrazovky  

(tzv. responsivní layout). Návrh a implementace bude počítat s optimalizací pro následující typy zařízení: 

 

Šířka monitoru Obecná kategorie zařízení 

992 px a vyšší Notebooky, desktopy, popř. tablety s vysokým 
rozlišením při orientaci “na šířku” 

768 - 991 px Tablety 

320 - 767 px Mobilní telefony s dotykovou obrazovkou 

 

Webová prezentace nebude optimalizována pro zařízení s šířkou monitoru menší než 320px. 

Všechny uvedená rozměry platí pro tzv. logické rozlišení zařízení a nikoliv pro fyzické rozlišení. 

 

2. Optimalizace ovládání 

 

Implementace webu bude provedena takovým způsobem, aby všechny ovládací prvky webové prezentace 

(odkazy, formulářové prvky, mapa, atp.) bylo možné použít i na zařízení s dotykovou obrazovkou. 
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G. Lokalizace 

 

Webová prezentace bude obsahovat 2 jazykové mutace: češtinu a angličtinu. 

Výchozím jazykem bude čeština. Jazyk bude možné přepnout v hlavičce. 

Administrační rozhraní redakčního systému bude v českém jazyce. 

 

Všechny texty vč. obsahu tagu TITLE a META DESCRIPTION budou jazykově mutované, pokud není uvedeno 

jinak. 

 

URL budou jazykově mutované: 

● URL pro českou mutaci bude ve tvaru www.knihovny.cz/cs/ 

● URL pro anglickou mutaci bude ve tvaru www.knihovny.cz/en/ 

Následné části URL budou též jazykově mutované. Např.: 

● www.knihovny.cz/cs/ptejte-se-knihovny 

● www.knihovny.cz/en/ask-your-library 

 

 

H. SEO 

 

1. Struktura URL webu 

 

Webová prezentace bude obsahovat strukturu URL adres, které vyjadřují obsah konkrétní stránky a její zařazení 

ve struktuře webu. Struktura URL je definovaná podrobně v bodě II.B. 

 

2. Title, H1 a Meta description 

 

V případě, že je k dispozici vhodný obsah, bude titulek stránky, H1 a Meta description generovaný automaticky z 

obsahu. Návrh automatického generování obsahu těchto tagů je v bodě II. B. 

 

3. XML mapa webu 

 

Web bude obsahovat XML mapu webu dle standardu sitemap.org s následujícím obsahem: 

 

 

úvodní strana v obou jazyk. mutacích 

detail všech aktivních knihoven každá v obou jazyk. mutacích 

všechny aktivní obsahové stránky každá ve své jazyk. mutaci 

stránka on-line zdroje v obou jazyk. mutacích 

stránka významné akce v obou jazyk. mutacích 

detail všech aktivních akcí každá ve své jazyk. mutaci 

stránka ptejte se knihovny v obou jazyk. mutacích 
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4. Robots.txt 

 

Webová prezentace bude obsahovat robots.txt s informací o URL XML sitemap a označením částí webu, které  

mají být indexované a které nikoliv. Jako neindexované budou označeny následující části webové aplikace: 

● administrační rozhraní 

● případná servisní rozhraní, API apod. 

● URL stránek webové prezentace po provedení vyhledávání nebo aplikaci filtru 

 

 

5. Obsah webu a provázání interními odkazy 

 

Obsah webu bude čitelný pro roboty vyhledávačů. Výjimkou jsou stránky obsahující seznam záznamů po 

provedeném vyhledávání nebo aplikovaném filtru. 

Interní odkazy v rámci webové prezentace budou realizovány takovým způsobem, aby byly dostupné pro roboty 

vyhledávačů. 

 

6. Duplicita URL 

 

Webová prezentace bude ošetřena proti vytváření duplicitních URL pomocí přesměrování s http kódem = 301: 

● knihovny.cz -> www.knihovny.cz 

● všechny URL z domény knihovny.cz bez koncového lomítka budou přesměrovávat na variantu URL s 

koncovým lomítkem. 

 

7. 404 stránka 

 

V případě požadavku na neexistující URL webové prezentace, bude uživatelská 404 stránka, která bude 

obsahovat uživatelsky srozumitelnou informaci s návodem dalšího postupu. 404 stránka bude v souladu 

grafickým designem webové prezentace a bude vracet http kód 404. 

 

8. Přesměrování URL ze starého webu 

 

Vzhledem k tomu, že struktura obsahu starého webu neodpovídá struktuře nového webu, zajištění přesměrování 

starých URL na nové není požadováno. 

 

9. Google Webmasters Tools 

 

Dodavatel zajistí registraci webové prezentace do Google Webmasters Tools a základní konfiguraci. 

Dodavatel provede registraci XML mapy webu a opraví případná chybová hlášení bránící správné indexaci webu. 
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I. Bezpečnost 

 

Webová prezentace je veřejně přístupná a z tohoto důvodu není zabezpečený přístup přes https požadován. 

Připojení webové prezentace k API 3. stran a s tím související zabezpečení je popsáno v kapitole II.F 

Architektura. 

Servisní a administrační rozhraní, popř. online dokumentace k API budou zabezpečeny heslem. 

 

Přístup do databáze bude omezen pouze na server, na kterém je prezentace umístěna. 

Hesla budou v databázi uložena zašifrovaná jednosměrnou šifrou dle platných standardů. 

 

J. Měření návštěvnosti 

 

Dodavatel zajistí registraci webové prezentace do Google Analytics a základní konfiguraci. 

Předmětem základní konfigurace je pouze nastavení základního měření návštěvnosti. Předmětem základní 

konfigurace není nastavení konverzí, e-commerce, remarketingu, propojení s Google adWords, trackování 

chování uživatelů, atp. 

 

K. Definice kapacity aplikace 

 

Množstevní kapacita aplikace 

 

Aplikace bude optimalizována pro následující množství dat: 

 

 

Entita Množství záznamů 

Knihovny 10.000 

On-line zdroje 1.000 

Akce 20 

Obsahové stránky 20 

Statické texty 100 

Dotazy 100 

 

 

 

Výkonová kapacita aplikace 

 

Aplikace bude optimalizována pro kapacitu 5000 návštěv / den. 

Počet návštěv je možné sledovat v Google Analytics. 

1 návštěva je definována dle standardů Google Analytics, jako období interakce 1 návštěvníka v maximální délce 

trvání 15 minut. 
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II. Základní popis webu 

A. Drátové modely 

 

Úvodní strana 
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Databáze knihoven 

 



Autor: Martin Sládek, Marek Jonák    11 / 43      Verze: 1 

Detail knihovny 
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Obsahová stránka 
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On-line zdroje 
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Významné akce 
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Popis scénářů z pohledu návštěvníka stránky 

 

Společné prvky 

 

Záhlaví a zápatí bude na všech stránkách webu shodné. V záhlaví bude umístěno logo, odkaz na anglickou verzi, 

odkaz na přihlášení a hlavní navigační menu.  

 

● Při přepnutí na anglickou verzi se zobrazí úvodní strana v anglické mutaci a odkaz v hlavičce se změní na 

“česká verze” 

● Odkaz na přihlášení bude směřovat mimo web do aplikace pro vyhledávání titulů a jejich rezervaci (tzv. 

“dynamická část”). Dynamická aplikace je ve stádiu vývoje. Pokud nebude URL pro přihlášení k dispozici k 

datu spuštění webu, bude web spuštěn se skrytým tlačítkem pro přihlášení.  

● Odkaz na přihlášení nijak nesouvisí s přihlášením do administračního rozhraní. Na webu nebude odkaz na 

administrační rozhraní uveden 

● Hlavní navigační menu je jednoúrovňové, společné na všech stránkách webu. Aktuální stránka je graficky 

vyznačena. Pořadí odkazů v hlavním menu lze změnit v administračním rozhraní. 

 

Zápatí bude obsahovat informaci o provozovateli webu a odkaz na stránku “o projektu”. 

 

 

Úvodní strana 

 

URL: www.knihovny.cz/cs/  

Titulek: knihovny.cz - centrální portál českých knihoven 

 

Úvodní strana bude obsahovat pole pro vyhledávání knihoven, rozcestník, banner a blok s prezentací služby 

Ptejte se knihovny. 

 

Vyhledávání knihoven bude realizováno velkým polem pro zadání hledaného řetězce a tlačítka pro vyhledání. 

Pod polem bude uveden aktuální počet aktivních knihoven v databázi. 

 

Po zadání textu do vyhledávacího pole a kliknutí na tlačítko bude provedeno vyhledání v databázi knihoven viz 

kapitola II.C. Uživatel bude přesměrován na stránku s výsledky vyhledávání - viz Databáze knihoven. 

Při opětovném příchodu na úvodní stranu bude vyhledávací pole vždy prázdné nezávisle na předchozím hledání. 

 

Vyhledávací pole bude doplněno interaktivním našeptávačem. Během zápisu textu do pole pro vyhledávání bude 

uživateli průběžně nabízen seznam až 6 konkrétních knihoven, které vyhovují zadanému řetězci. 

Pokud uživatel klikne na některou z našeptávaných knihoven, bude přesměrován přímo na stránku s detailem 

knihovny. Podrobný popis funkce našeptávače viz kapitola II.C.   

 

Rozcestník bude obsahovat 3 odkazy doplněné ilustračními obrázky. Ilustrační obrázky budou vložené napevno 

bez možnosti administrace.  

● První odkaz provede vyhledání knihoven v blízkosti aktuální polohy uživatele a přesměruje uživatele na 

stránku s výsledky hledání. Popis funkce hledání knihoven v blízkosti viz kapitola II.C 

● Druhý odkaz směřuje na stránku Informace o knihovnách 

● Třetí odkaz směřuje na stránku On-line zdroje 

Texty pod ilustračními obrázky bude možné editovat v administraci. 
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Pod rozcestníkem je prostor pro zobrazení banneru. Bannery jsou plně administrovatelné. Pokud nebude v 

administraci zadaný žádný aktivní banner pro danou jazykovou mutaci, na webu se žádný banner nezobrazí. 

Pokud bude v administraci zadáno více aktivních bannerů pro danou jazykovou mutaci, zobrazí se jeden z nich 

náhodně při každém zobrazení úvodní strany. 

 

Banner je složen z obrázku ve formátu PNG nebo JPEG vloženého přes administraci a odkazu definovaného 

administrátorem. Odkaz pokrývá celou plochu banneru a otevře definovanou URL ve stejném okně.  

 

Blok s prezentací služby Ptejte se knihovny bude obsahovat náhodně vybranou otázku se seznamu otázek 

zadaných v administraci pro danou jazykovou mutaci. Po kliknutí na odkaz “další dotaz” se zobrazí další náhodně 

vybraná otázka pro danou jazykovou mutaci (načtení bude provedeno na pozadí bez nutnosti načítání celé 

stránky). Po kliknutí na odkaz “zobrazit odpověď knihovny” se zobrazí URL s odpovědí na webu 

http://www.ptejteseknihovny.cz/ v novém okně. URL odpovědi je pro každý dotaz definována v administraci. 

 

V pravé části bloku bude uveden obecný popis služby a 2 odkazy. 

● Odkaz “Položit dotaz” bude směřovat na http://www.ptejteseknihovny.cz/zadani-dotazu v novém okně. 

● Odkaz “Vyhledat v archivu dotazů” bude směřovat na http://www.ptejteseknihovny.cz/archiv v novém 

okně. 

Text s obecným popisem bude editovatelný v administraci. 

 

 

Databáze knihoven 

 

URL: www.knihovny.cz/cs/databaze-knihoven/  

Titulek: databáze knihoven - knihovny.cz 

H1: Databáze knihoven 

 

V horní části stránky bude umístěno vyhledávací pole. Pod vyhledávacím polem budou umístěny výsledky 

vyhledávání v databázi knihoven. Pokud uživatel přijde na tuto stránku kliknutím v menu, bude vyhledávací pole 

prázdné a namísto výsledků vyhledávání bude zobrazena informační hláška. 

 

Pokud uživatel přijde na tuto stránku aplikací vyhledávacího dotazu na úvodní straně, bude dotaz v poli 

předvyplněn a bude provedeno vyhledávání stejně jako kdyby uživatel provedl hledání na stránce Databáze 

knihoven. Pole bude doplněno našeptávačem fungujícím stejně jako na úvodní straně. 

 

Výsledky vyhledávání budou zobrazeny ve formě mapy a řádkového seznamu. Nad mapou bude umístěna 

informace o počtu nalezených knihoven a filtry. Mapu bude možné skrýt kliknutím na odkaz “skrýt mapu”. Tato 

volba bude zapamatována pro daného uživatele (pomocí cookie) i při dalších zobrazení stránky s výsledky 

vyhledávání. Mapu bude možné opět zobrazit kliknutím na odkaz “zobrazit mapu”, což zruší zapamatování volby 

skrytí mapy. 

 

Mapa bude zobrazovat všechny nalezené knihovny. Zobrazení mapy bude uzpůsobeno výsledkům tak, aby se 

mapu všechny vešly. Pokud bude výsledků mnoho na jednom místě, bude na mapě zobrazen seskupený 

výsledek, který se “rozpadne” na jednotlivé značky s knihovnami při přiblížení mapy. Umístění značek na mapě 

bude provedeno na základě geolokačních souřadnic v databázi knihoven. Pokud nebude některá knihovna 

obsahovat geolokační souřadnice, pak nebude v mapě zobrazena. 

 

Mapa bude obsahovat funkci pro přiblížení a oddálení mapy. 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ptejteseknihovny.cz%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHV5PChbS4_bdHciL-6yAx391aHJw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ptejteseknihovny.cz%2Fzadani-dotazu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFb7fcB86vQ_kdxUd_wKud033J_Dw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ptejteseknihovny.cz%2Farchiv&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5xuLIwBTRxF15Y3x8Iz1jKgfSRg
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Kliknutím na značku v mapě se zobrazí informační bublina obsahující následující informace (pokud jsou k 

dispozici): 

● název knihovny v dané jazykové mutaci (pokud není k dispozici anglická mutace, bude zobrazena česká) 

● adresa 

● otevírací doba pro aktuální den  

 Kliknutím na název knihovny v informační bublině bude uživatel přesměrován na detail knihovny. 

 

Řádkový seznam výsledků bude obsahovat nalezené knihovny. Každý řádek bude obsahovat následující 

informace (pokud jsou k dispozici): 

● název knihovny v dané jazykové mutaci (pokud není k dispozici anglická mutace, bude zobrazena česká) 

● adresa 

● otevírací doba pro aktuální den  

Kliknutím na název knihovny bude uživatel přesměrován na detail knihovny. 

 

Řádkový seznam bude stránkovaný po 10 záznamech. Pod seznamem výsledků bude klasické stránkování s 

vyznačenou aktuální stranou a odkazy na předchozí a následující stránku. 

 

Stránkování řádkového seznamu je nezávislé na zobrazení výsledků v mapě. V mapě se zobrazí vždy všechny 

výsledky nezávisle na zobrazené stránce. 

 

Seznam výsledků po vyhledání pomocí dotazu bude možné seřadit: 

● Podle relevance (nejrelevantnější výsledky jako první) 

● Podle názvu (vzestupně) 

Řazení podle relevance bude výchozí volba. 

 

Při příchodu z úvodní strany pomocí odkazu Knihovny v mém okolí bude aplikován filtr pro zobrazení knihoven v 

okolí uživatele.  

 
 

Uživateli bude webovým prohlížečem zobrazena výzva k povolení sdílení aktuální polohy. 

Pokud uživatel souhlas neudělí nebo nebude možné jeho polohu určit, filtr se neaplikuje a zobrazí se varovné 

hlášení. Filtr bude možné zrušit kliknutím na křížek. Podrobný popis funkce je uveden v kapitole II.C. 
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Seznam výsledků po vyhledání pomocí aktuální polohy uživatele bude možné seřadit: 

● Podle vzdálenosti od uživatele (vzestupně) 

● Podle relevance (nejrelevantnější výsledky jako první) 

● Podle názvu (vzestupně) 

Řazení podle vzdálenosti od uživatele bude výchozí volba. 

 

Po kliknutí na odkaz “Přidat filtr” se nad mapou zobrazí blok obsahující přehled filtrů. 

Filtry budou rozděleny podle typů: 

● Filtr podle typu knihovny bude obsahovat seznam všech typů knihoven z databáze. 

● Filtr podle polohy bude obsahovat jedinou volbu: knihovny v mém okolí. 

● Filtr podle poskytovaných služeb bude obsahovat seznam všech typů služeb poskytovaných knihovnami. 

 

 
 

Jednotlivé filtry budou zobrazeny ve formě bublin. Po kliknutí na filtr v seznamu filtrů se bublina s filtrem přesune 

výše do vyhledávacího pole a ze seznamu filtru zmizí. Tím dojde k aplikaci filtru, aktualizaci výsledků vyhledávání 

na mapě i v řádkovém seznamu. 

 

Uživatel může použít více filtrů zároveň a to v kombinaci s vyhledávacím dotazem nebo i bez něj. 

V případě použití více filtrů je mezi nimi aplikována logická vazba “AND”. Stejně tak mezi filtry a vyhledávacím 

dotazem. 

 

Seznam filtrů se nepřizpůsobuje výsledkům vyhledávání. Uživateli bude umožněno zvolit takovou kombinaci filtrů, 

která nevrátí žádný výsledek. 

 

Kliknutím na křížek zmizí filtr z vyhledávacího pole a přesune se zpět do seznamu filtrů. Tím dojde k deaktivaci 

filtru a aktualizaci výsledků vyhledávání na mapě i v řádkovém seznamu. 
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Detail knihovny 

 

URL: www.knihovny.cz/cs/databaze-knihoven/[id]-[nazev-knihovny]  

Titulek: [název knihovny] - knihovny.cz 

H1: [název knihovny] 

 

Detail knihovny bude zobrazovat následující údaje (pokud jsou k dispozici): 

● název knihovny v příslušné jazykové mutaci (pokud nebude anglická verze k dispozici, bude zobrazena 

česká mutace) 

● adresa (není jazykově mutovaná) 

● mapa s vyznačeným bodem knihovny (bod není interaktivní, mapa je vycentrovaná vzhledem k bodu, 

mapa není k dispozici, pokud knihovna nemá uvedeny geo souřadnice) 

● tlačítko “vyhledat knihu” odkazující na URL uvedenou v parametru knihovny “odkaz na on-line katalog” v 

novém okně (tlačítko bude zobrazeno pouze v případě, že je uvedený parametr vyplněn) 

● tlačítko “web knihovny” odkazující na URL uvedenou v parametru knihovny “odkaz na web” v novém okně 

(tlačítko bude zobrazeno pouze v případě, že je uvedený parametr vyplněn) 

 

Detail knihovny bude dále obsahovat informace o otevírací době knihovny. Údaj o aktuální otevřenosti knihovny 

se váže k datu a času zobrazení stránky. Tabulka s přehledem otevíracích hodin zobrazuje aktuální týden, 

aktuální den je vyznačený. Uživatel může pomocí odkazů zobrazit otevírací doby za předchozí nebo následující 

týdny. 

 

Pokud pro daný týden není otevírací doba k dispozici, zobrazí se informační hlášení. 

Pokud u knihovny nejsou otevírací doby vůbec k dispozici, místo bloku se zobrazí informační hlášení. 

 

Detail knihovny bude dále obsahovat informace o kontaktech, pobočkách a službách ve formě záložek. 

Záložky budou zobrazeny vždy nezávisle na tom, zda mají nějaký obsah. 

 

Záložka kontakty bude obsahovat: 

● Telefony ve formě tabulky (číslo a doplňkové info, pokud je vyplněno) 

● E-maily ve formě tabulky (číslo a doplňkové info, pokud je vyplněno) 

● Odpovědné osoby ve formě tabulky (titul, jméno, příjmení, informace o pracovní pozici pokud je vyplněna) 

 

Záložka pobočky bude obsahovat: 

● Pobočky ve formě tabulky (název pobočky a adresa, pokud je vyplněna) 

 

Záložka služby bude obsahovat: 

● Služby poskytované knihovnou ve formě tabulky (název služby) 

 

V případě, že v některé z tabulek výše nebude k dispozici žádný záznam, bude bude namísto tabulky zobrazeno 

informační hlášení. 
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Informace o knihovnách 

 

URL: www.knihovny.cz/cs/informace-o-knihovnach 

Titulek: informace o knihovnách - knihovny.cz 

H1: Informace o knihovnách 

Meta description: prvních 140 znaků z textového obsahu stránky 

 

Stránka Informace o knihovnách je běžná obsahová stránka. Název a obsah může měnit administrátor. 

Obsah obsahových stránek bude spravován pomocí WYSIWYG editoru. Editor bude umožňovat vytvářet: 

● text strukturovaný do odstavců 

● nadpisy 

● odkazy na libovolné URL 

● vložené obrázky do textu (formát PNG nebo JPEG) 

● vložená videa do textu, video bude možné přehrát přímo ve stránce (pomocí odkazu na existující video na 

www.youtube.com) 

● odrážky a číselné seznamy 

 

Ke každé obsahové stránce bude v administraci možné připojit obrázky ve formátu PNG nebo JPEG. Tyto 

obrázky se zobrazí ve spodní části stránky ve formě fotogalerie. Náhledy obrázků ve fotogalerii se vytvoří 

automaticky. Administrátor bude moci ovlivnit pořadí obrázků ve fotogalerii a každému obrázku doplnit krátký 

textový popis. 

 

Obsahové stránky budou jazykově mutované. Jazykové mutace budou administrovány jako nezávislé obsahové 

stránky. 

 

 

 

Online zdroje 

 

URL: www.knihovny.cz/cs/on-line-zdroje 

Titulek: on-line zdroje - knihovny.cz 

H1: On-line zdroje 

 

Stránka On-line zdroje bude obsahovat seznam on-line zdrojů.  

 

On-line zdroje jsou spravovány v administraci. On-line zdroje nejsou jazykově mutované. 

 

Při prvním příchodu na tuto stránku bude uživateli zobrazena první stránka ze seznamu všech aktivních zdrojů.  

 

Seznam on-line zdrojů bude stránkovaný po 10 záznamech. Pod seznamem výsledků bude klasické stránkování 

s vyznačenou aktuální stranou a odkazy na předchozí a následující stránku. 

 

Nad seznamem zdrojů bude zobrazeno pole pro vyhledávání a pod ním počet nalezených výsledků, funkce pro 

filtrování a řazení výsledků. 

 

Seznam výsledků po vyhledání pomocí dotazu bude možné seřadit: 

● Podle relevance (nejrelevantnější výsledky jako první) 

● Podle názvu (vzestupně) 
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Řazení podle relevance bude výchozí volba. V případě zobrazení výsledků bez zadaného řetězce pro 

vyhledávání, bude řazení podle názvu jediná dostupná (a zároveň výchozí) volba. 

 

 

Po kliknutí na “filtrovat podle oboru” se zobrazí menu se seznamem všech oborů řazených podle abecedy. 

Seznam oborů je spravovaný v administraci. Uživatel může zvolit jeden obor pro filtrování. Po zvolení se změní 

název odkazu na “filtrovat podle [název oboru]” a aplikuje se filtr a zaktualizuje se seznam výsledků. Uživatel 

může kliknutím zvolit jiný filtr nebo pomocí položky “všechny obory” umístěné na začátku menu filtr zrušit. 

 

Zadáním řetězce do pole pro vyhledávání se aplikuje vyhledávání v on-line zdrojích. Vyhledávání je podrobněji 

popsáno v kapitole II.C. 

 

Pole pro vyhledávání nemá našeptávač. Změna se projeví vždy až po kliknutí na tlačítko “vyhledat”. 

 

Uživatel může aplikovat vyhledání pomocí řetězce samostatně nebo v kombinaci s filtrem. V případě použití 

kombinace se aplikuje logický vztah “AND”.  

 

Výsledky hledání budou zobrazeny ve formě řádkového seznamu.  

 

Každý řádek bude obsahovat: 

● Název on-line zdroje. Název bude odkazovat na URL zdroje (v novém okně) 

● Anotaci on-line zdroje 

● Ikonku zámku, pokud se jedná o licencovaný zdroj 

 

 

 

Významné akce 

 

URL: www.knihovny.cz/cs/vyznamne-akce 

Titulek: významné akce - knihovny.cz 

H1: Významné akce 

 

Stránka Významné akce bude zobrazovat seznam aktivních akcí v daném jazyce.  

 

Akce jsou spravovány v administraci. Akce jsou jazykově mutované. Jazykové mutace jsou administrovány jako 

samostatné akce. 

  

Seznam akcí nebude obsahovat stránkování. Akce budou zobrazeny ve formě řádkového seznamu podle 

následujícího pořadí: 

1. aktuálně probíhající akce 

2. akce s datem konání v budoucnosti seřazené podle začátku konání vzestupně 

3. proběhlé akce seřazené podle konce konání sestupně 

 

Každý řádek bude obsahovat: 

● Název akce. Název akce bude odkazovat na detail akce (ve stejném okně) 

● Anotaci akce doplněné odkazem “více informací” směřujícím na detail akce. 

● Náhledové foto (pokud je k dispozici). Foto bude též odkazovat na detail akce. 
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Detail akce 

 

URL: www.knihovny.cz/cs/vyznamne-akce/[nazev-akce] 

Titulek: [název akce] - významné akce - knihovny.cz 

H1: [název akce]  

Meta description: prvních 140 znaků z textového obsahu stránky 

 

Detail akce bude vzhledově totožný s běžnou obsahovou stránkou.  

 

Anotace a náhledový obrázek se nebudou v detailu akce zobrazovat. 

 

 

 

 

 

Ptejte se knihovny 

 

URL: www.knihovny.cz/cs/ptejte-se-knihovny 

Titulek: ptejte se knihovny - knihovny.cz 

H1: Ptejte se knihovny 

Meta description: prvních 140 znaků z textového obsahu stránky 

 

Stránka Ptejte se knihovny je tvořena obsahem spravovaným v administraci jako u běžné obsahové stránky. Ve 

spodní části stránky bude umístěn blok s prezentací služby Ptejte se knihovny. Blok bude funkčně i vzhledově 

totožný s blokem na úvodní straně. 

 

 

 

 

 

 

O projektu 

 

URL: www.knihovny.cz/cs/o-projektu 

Titulek: o projektu - knihovny.cz 

H1: O projektu 

Meta description: prvních 140 znaků z textového obsahu stránky 

 

Stránka O projektu je běžná obsahová stránka. 
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B. Popis funkcí z pohledu návštěvníka stránky 

 

V této kapitole jsou podrobněji popsány pouze vybrané funkce webové prezentace, které jsou algoritmicky 

komplikovanější. Všechny ostatní funkce již byly popsány v kapitole II.B. 

 

 

Vyhledávání v databázi knihoven 

 

Zadaný výraz v hledacím poli bude rozdělen na slova a následně bude provedeno hledání v následujících 

atributech knihovny: 

 

V české mutaci: 

● název 

● varianta názvu 

● zkratka 

● město 

 

V anglické mutaci: 

● anglický název 

● město 

 

Skloňování zadaných slov není požadováno. 

 

V případě aplikovaných dalších filtrů bude seznam vrácených knihoven odpovídat záznamům splňujícím výskyt 

hledaného řetězce ve výše uvedených atributech a zároveň záznamům splňujícím všechny zadané filtry. 

Mezi filtry bude aplikována vždy logická podmínka “AND”.  

 

 

Našeptávač v databázi knihoven 

 

Funkce našeptávače vrátí až 6 výsledků z databáze knihoven, které odpovídají zadanému výrazu. 

Zadaný výraz bude rozdělen na slova a následně bude provedeno hledání výskytu slova v následujících 

atributech knihovny: 

 

V české mutaci: 

● název 

● varianta názvu 

● zkratka 

● město 

 

V anglické mutaci: 

● anglický název 

● město 

 

Skloňování zadaných slov není požadováno.  

 

Funkce našeptávače vrátí seznam až 6 knihoven seřazených dle relevance sestupně.  

Seznam našeptaných knihoven se zobrazí ve formě seznamu: 
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V české mutaci: 

● název 

● město 

 

V anglické mutaci: 

● anglický název 

● město 

 

Našeptávač ignoruje případné aplikované filtry. 

 

 

Knihovny v blízkosti 

 

Aplikací filtru Knihovny v mé blízkosti dojde nejprve k detekci polohy uživatele. Pokud se polohu podaří získat, 

aplikuje se filtr podle vzdálenosti knihoven od polohy uživatele. Vzdálenost bude měřena v geolokačních 

souřadnicích a aplikace vrátí pouze knihovny, jejichž přímá vzdálenost (“vzdušnou čarou”) od uživatele je menší 

nebo rovna 20 km. 

 

  

 

Vyhledávání v on-line zdrojích 

 

Zadaný výraz v hledacím poli bude rozdělen na slova a následně bude provedeno hledání v názvu on-line zdroje. 

 

Skloňování zadaných slov není požadováno. 

 

V případě aplikovaného filtru podle oboru bude seznam vrácených zdrojů odpovídat záznamům splňujícím výskyt 

hledaného řetězce v názvu on-line zdroje a zároveň záznamům s definovaným oborem. 
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C. Popis funkcí administračního rozhraní z pohledu uživatele 

 

 

Administrátor může po úspěšném přihlášení provádět následující operace: 

● Číst, přidávat, editovat a mazat administrátorské účty 

● Číst, přidávat, editovat a mazat akce 

● Číst a editovat obsah textových stránek  

● Číst, přidávat, editovat a mazat bannery na úvodní straně 

● Číst a editovat statické texty 

● Číst, přidávat, editovat a mazat on-line zdroje 

● Číst, přidávat, editovat a mazat číselník oborů 

● Číst, přidávat, editovat a mazat dotazy na službu Ptejte se knihovny 

● Měnit pořadí odkazů v hlavním menu 

 

Rozsah editovaných dat je popsaný v kapitole II.G. 

 

Nepřihlášený administrátor bude mít k dispozici funkci pro obnovu zapomenutého hesla. 

 

Rozlišení administrátorů podle rolí není požadováno. Všichni administrátoři budou mít stejná oprávnění. 

 

 

 

D. Popis uživatelských rolí 

 

Role: Návštěvník 

Popis: Všichni návštěvníci veřejné části webu www.knihovny.cz  

Oprávnění: Návštěvník může číst všechny informace dostupné na webu, provádět vyhledávání v seznamu 

knihoven a aplikovat filtry na výsledky vyhledávání. Návštěvník může vkládat dotaz na službu Ptejte se knihovny a 

číst archiv dotazů. 

 

Veřejná část webu obsahuje všechny stránky a funkce popsané výše, vyjma administrátorského, popř. servisního 

rozhraní. 

 

Veřejná část webu bude přístupná pro všechny návštěvníky. Další rozlišení návštěvníků podle rolí není 

požadováno. 

 

 

Role: Administrátor 

Popis: Všichni uživatelé administrace s platnými přístupovými údaji 

Oprávnění: Oprávnění administrátorů jsou popsána v kapitole II. D Popis funkcí administračního rozhraní z 

pohledu uživatele 

 

 

 

  

http://www.knihovny.cz/
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E. Architektura 

 

Na webovou aplikaci nejsou z hlediska architektury a použitých technologií kladeny žádné zvláštní nároky. 

Použité technologie a architektura musí zajistit jak funkční požadavky tak požadavky na kvalitu uvedené v této 

analýze. 

 

Aplikace knihovny.cz nebude v první fázi přímo propojena s jinými aplikacemi.  

 

V budoucnu je plánováno propojení s aplikací pro vyhledávání titulů (tzv. “dynamická část”). Informace o 

propojení s touto aplikací nejsou v době analýzy známé. Propojení s dynamickou částí je plánováno cca na konec 

roku 2015. 

 

 

Import dat z databáze ADR 

 

Aplikace knihovny.cz bude importovat data z databáze ADR. Databáze ADR obsahuje data o všech knihovnách v 

ČR. Databázi ADR provozuje Národní knihovna ČR. 

 

Databáze ADR nemá API, které by poskytovalo dostatečné funkce pro účely projektu knihovny.cz. 

Z tohoto důvodu budou data získávat z exportních XML souborů. Národní knihovna ČR zajistí export dat ve formě 

XML souborů na zabezpečené FTP Dodavatele. 

 

Export bude tvořen archivem obsahujícím XML soubory se záznamy jednotlivých knihoven. 

Název archivu bude ve tvaru:  aleph.ADR.<datum vytvoření>.<čas>.<pořadové číslo>.tar.gz 

např.   “aleph.ADR.20140821.194822.1.tar.gz” 

 

Archiv bude obsahovat pouze XML soubory s jednotlivými záznamy knihoven  

ve tvaru –  ADR10.<systémové číslo zázn.>.ADR.xml 

např.  “ADR10.000001537.ADR.xml” 

 

Národní knihovna ČR bude provádět export dat 1x denně.  

 

Dodavatel zajistí import dat do databáze aplikace knihovny.cz. Atributy objektu Knihovny jsou popsané v kapitole 

II.G 

 

Primární klíč knihovny bude přebírán z exportu. V případě, že knihovna bude v databázi aplikace existovat, 

provede se aktualizace záznamu. V případě, že knihovna existovat nebude, provede se její vložení do databáze. 

Párování knihoven bude prováděno na základě primárního klíče. 
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Příklad XML souboru se záznamem knihovny: 

 

 

<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-
PMH.xsd"> 

<ListRecords> 
<record> 

<header> 
<identifier>aleph-publish:000000012</identifier> 

</header> 
<metadata> 

<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim 
http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd"> 

<datafield tag="SGL" ind1=" " ind2=" "> 
<subfield code="a">ABA012</subfield> 

</datafield> 
<datafield tag="NAZ" ind1=" " ind2=" "> 

<subfield code="a"> 
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 

</subfield> 
<subfield code="b">Pedagogická knihovna J. A. Komenského</subfield> 

</datafield> 
<datafield tag="VAR" ind1="2" ind2=" "> 

<subfield code="a"> 
National Pedagogical museum and Library of J. A. Comenius 

</subfield> 
<subfield code="b">Comenius Library of Education</subfield> 

</datafield> 
<datafield tag="ZKR" ind1=" " ind2=" "> 

<subfield code="a">NPMK JAK - PK JAK</subfield> 
</datafield> 
<datafield tag="ICO" ind1=" " ind2=" "> 

<subfield code="a">61387169</subfield> 
</datafield> 
<datafield tag="EMK" ind1=" " ind2=" "> 

<subfield code="a">3226</subfield> 
</datafield> 
<datafield tag="TYP" ind1=" " ind2=" "> 

<subfield code="a">KI-MU</subfield> 
<subfield code="b">kulturní instituce - muzeum</subfield> 

</datafield> 
<datafield tag="TYP" ind1=" " ind2=" "> 

<subfield code="a">SP</subfield> 
<subfield code="b">specializovaná odborná knihovna</subfield> 

</datafield> 
<datafield tag="ADR" ind1=" " ind2=" "> 

<subfield code="u">Mikulandská 5</subfield> 
<subfield code="c">116 74</subfield> 
<subfield code="m">Praha 1</subfield> 
<subfield code="p">sídlo knihovny</subfield> 
<subfield code="g">50°4'52.37"N, 14°25'5.42"E</subfield> 

</datafield> 
<datafield tag="ADR" ind1=" " ind2=" "> 

<subfield code="u">Valdštejnská 20</subfield> 
<subfield code="c">118 00</subfield> 
<subfield code="m">Praha 1 - Malá Strana</subfield> 
<subfield code="p">fakturační adresa</subfield> 
<subfield code="g">50°5'25.82"N, 14°24'18.71"E</subfield> 

</datafield> 
<datafield tag="MES" ind1=" " ind2=" "> 

<subfield code="a">Praha</subfield> 
</datafield> 
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<datafield tag="KRJ" ind1=" " ind2=" "> 
<subfield code="a">Hlavní město Praha</subfield> 

</datafield> 
<datafield tag="JMN" ind1=" " ind2=" "> 

<subfield code="t">Mgr.</subfield> 
<subfield code="k">Jana</subfield> 
<subfield code="p">Klimešová</subfield> 
<subfield code="r"> 

vedoucí oddělení Pedagogická knihovna J. A. Komenského 
</subfield> 
<subfield code="f">221 966 402</subfield> 
<subfield code="e">klimesova@npmk.cz</subfield> 
<subfield code="o">Paní</subfield> 

</datafield> 
<datafield tag="JMN" ind1=" " ind2=" "> 

<subfield code="t">RNDr.</subfield> 
<subfield code="k">Markéta</subfield> 
<subfield code="p">Hlasivcová</subfield> 
<subfield code="r">organizace služeb</subfield> 
<subfield code="f">221 966 413</subfield> 
<subfield code="e">hlasivcova@npmk.cz</subfield> 
<subfield code="o">Paní</subfield> 

</datafield> 
<datafield tag="JMN" ind1=" " ind2=" "> 

<subfield code="t">Mgr.</subfield> 
<subfield code="k">Radmila</subfield> 
<subfield code="p">Indráková</subfield> 
<subfield code="r">Centrum pro školní knihovny</subfield> 
<subfield code="f">221 966 438</subfield> 
<subfield code="e">indrakova@npmk.cz</subfield> 
<subfield code="o">Paní</subfield> 

</datafield> 
<datafield tag="TEL" ind1=" " ind2=" "> 

<subfield code="a">221 966 401 (sekretariát)</subfield> 
<subfield code="a">221 966 411 (MVS)</subfield> 
<subfield code="a"> 

221 966 431 (vedoucí oddělení Pedagogická knihovna J. A. Komenského) 
</subfield> 

</datafield> 
<datafield tag="FAX" ind1=" " ind2=" "> 

<subfield code="a">224 930 550</subfield> 
</datafield> 
<datafield tag="EML" ind1=" " ind2=" "> 

<subfield code="u">klimesova@npmk.cz</subfield> 
<subfield code="z"> 

vedoucí oddělení pedagogická knihovna j. a. komenského 
</subfield> 

</datafield> 
<datafield tag="EML" ind1=" " ind2=" "> 

<subfield code="u">koskova@npmk.cz</subfield> 
</datafield> 
<datafield tag="EML" ind1=" " ind2=" "> 

<subfield code="u">hlasivcova@npmk.cz</subfield> 
<subfield code="z">organizace služeb</subfield> 

</datafield> 
<datafield tag="EML" ind1=" " ind2=" "> 

<subfield code="u">svastova@npmk.cz</subfield> 
<subfield code="z">správa systému</subfield> 

</datafield> 
<datafield tag="EML" ind1=" " ind2=" "> 

<subfield code="u">mvs@npmk.cz</subfield> 
</datafield> 
<datafield tag="EML" ind1=" " ind2=" "> 

<subfield code="u">pedknihovna@npmk.cz</subfield> 
</datafield> 
<datafield tag="EML" ind1=" " ind2=" "> 
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<subfield code="u">pedagog@npmk.cz</subfield> 
<subfield code="z">npmk</subfield> 

</datafield> 
<datafield tag="URL" ind1=" " ind2=" "> 

<subfield code="u">http://npmk.cz/knihovna</subfield> 
</datafield> 
<datafield tag="URL" ind1=" " ind2=" "> 

<subfield code="u">http://www.epk.cz</subfield> 
</datafield> 
<datafield tag="MVS" ind1=" " ind2=" "> 

<subfield code="c"> 
MVS vykonává - kontakt Marie Petružálková, mvs@npmk.cz. Knihovna je zapojena do MVS v SKC. 

</subfield> 
<subfield code="u">http://www.npmk.cz</subfield> 

</datafield> 
<datafield tag="POI" ind1=" " ind2=" "> 

<subfield code="a"> 
Národní pedagogická knihovna Komenského (ABA012) byla ke dni 1.7.2011 organizačně převedena pod 
Pedagogické muzeum J. A. Komenského (ABE356) a současně došlo ke změně názvu muzea na Národní 
pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského. Původní sigly obou knihoven zůstaly zachovány. 

</subfield> 
</datafield> 
<datafield tag="POB" ind1=" " ind2=" "> 

<subfield code="s">ABE128</subfield> 
<subfield code="n">Pobočka na MŠMT ČR</subfield> 
<subfield code="a">Karmelitská 7, 118 12 Praha 1</subfield> 
<subfield code="g">50°5'7.38"N, 14°24'13"E</subfield> 

</datafield> 
<datafield tag="AKT" ind1=" " ind2=" "> 

<subfield code="a">20140414</subfield> 
</datafield> 
<datafield tag="FND" ind1=" " ind2=" "> 

<subfield code="k">511996 knih.jedn.</subfield> 
<subfield code="p">172 tit.periodik</subfield> 
<subfield code="r">2014</subfield> 

</datafield> 
<datafield tag="KNS" ind1=" " ind2=" "> 

<subfield code="a">VERBIS - PORTARO</subfield> 
</datafield> 
<datafield tag="DRL" ind1=" " ind2=" "> 

<subfield code="a"> 
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000012&local_base=ADR 

</subfield> 
</datafield> 

</record> 
</metadata> 

</record> 
</ListRecords> 

</OAI-PMH> 
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Párování dat  

 

Následující tabulka obsahuje definici párování atributů objektu Knihovny z obsahu tagů v XML. 

Pro cestu k tagu je použita tečková notace. Další požadavky na tag (např. existenci dalšího atributu nebo jeho 

přesný obsah) jsou uvedeny ve složených závorkách popř. upřesněny v poznámce. 

 

Zdrojové atributy v XML jsou vždy uvedeny v rámci cesty: OAI-PMH.ListRecords.record  

 

Cílový atribut v objektovém 
modelu 

Zdojový tag v XML Poznámka 

id header.identifier bez řetězce “aleph-publish:” 

aktivní metadata.record.datafield 
{tag="STT"} 

knihovna je aktivní právě tehdy 
když tento tag v exportu neexistuje. 

název metadata.record.datafield 
{tag="NAZ"}.subfield{code=”a”} 

 

typ knihovny metadata.record.datafield 
{tag="TYP"}.subfield{code=”b”} 

v metadata.record.datafield 
{tag="TYP"}.subfield{code=”a”} se 
nachází primární klíč typu knihovny 

varianta názvu metadata.record.datafield 
{tag="VAR" AND ind1="1"} 
.subfield{code=”a”} 

 

anglický název metadata.record.datafield 
{tag="VAR" AND ind1="2"} 
.subfield{code=”a”} 

 

zkratka metadata.record.datafield 
{tag="ZKR"}.subfield{code=”a”} 

 

adresa metadata.record.datafield 
{tag="ADR"} 

 

 - ulice .subfield{code=”u”}  

 - město .subfield{code=”m”}  

 - psč .subfield{code=”c”}  

geolokace metadata.record.datafield 
{tag="ADR"} 

 

 - zeměpisná délka .subfield{code=”g”} první část oddělená “,” 

 - zeměpisná šířka .subfield{code=”g”} druhá část oddělená “,” 

odkaz na web metadata.record.datafield 
{tag="URL"}.subfield{code=”u”} 

pokud obsah 
metadata.record.datafield 
{tag="URL"}.subfield{code=”z”} 
je roven “web” nebo “knihovna” 
(na velikosti písmen nezáleží)  
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odkaz na on-line katalog metadata.record.datafield 
{tag="URL"}.subfield{code=”u”} 

pokud obsah 
metadata.record.datafield 
{tag="URL"}.subfield{code=”z”} 
je roven “online katalog” nebo “on-
line katalog” nebo “katalog” 
(na velikosti písmen nezáleží)  

odpovědné osoby metadata.record.datafield 
{tag="JMN"} 

 

 - odpovědná osoba .subfield{code=”t”} 
.subfield{code=”k”} 
.subfield{code=”p”} 

obsah tagů spojit mezerou, 
např.”PhDr. Jana Huňová” 

 - funkce .subfield{code=”r”}  

telefony metadata.record.datafield 
{tag="TEL"} 

 

 - telefon .subfield{code=”a”} část obsahující číslo bez 
dodatečných informací v závorce. 
 

 - poznámka .subfield{code=”a”} část obsahu v závorce 

e-maily metadata.record.datafield 
{tag="EML"} 

 

 - e-mail .subfield{code=”a”}  

 - poznámka .subfield{code=”z”}  

odkazy metadata.record.datafield 
{tag="URL"} 

 

 - odkaz .subfield{code=”a”}  

 - poznámka .subfield{code=”z”}  

pobočky metadata.record.datafield 
{tag="POB"} 

 

 - název .subfield{code=”n”}  

 - adresa .subfield{code=”a”}  

služby --- není v exportu 

 - id služby --- není v exportu 

otevírací doby --- není v exportu 

- platnost od --- není v exportu 

- platnost do --- není v exportu 

- otevírací doba --- není v exportu 
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  - den v týdnu --- není v exportu 

  - otevřeno od --- není v exportu 

  - otevřeno do --- není v exportu 

 

Pokud příslušný element není v objektovém modelu definovaný jako násobný (např. adresa) a v XML exportu je 

uveden vícekrát, použije se první výskyt tagu dle definice výše. 

 

Pokud je příslušný element definovaný jako násobný (např. odpovědné osoby), použijí se všechny výskyty tagu v 

XML. 

 

Atributy označené “není v exportu” nejsou v době analýzy v databázi ADR a tím i v XML exportu k dispozici. 

Dodavatel zajistí funkčnost těchto atributů ve veřejné části webu a odprezentuje Odběrateli jejich funkčnost na 

vzorových datech. Po napojení na ostrá data z databáze ADR budou tyto atributy u všech knihoven prázdné. 

 

Pokud se podaří databázi ADR rozšířit o výše uvedené atributy do doby zahájení vývoje aplikace, bude popis 

párování těchto atributů upřesněn v samostatném dokumentu. 

 

Editace záznamů knihoven, vkládání nebo mazání nebude v administračním rozhraní k dispozici. 
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F. Použité objekty aplikace 

 

Knihovny 

 

Databáze knihoven 

 

Název atributu Typ Omezení Povinný 

id integer primární klíč ano 

aktivní boolean -- ano 

název string 256 bytů ano 

typ knihovny integer cizí klíč ano 

varianta názvu string 256 bytů ne 

anglický název string 256 bytů ne 

zkratka string 256 bytů ne 

adresa objekt --- ano 

 - ulice string 256 bytů ano 

 - město string 256 bytů ano 

 - psč string 256 bytů ano 

geolokace object --- ne 

 - zeměpisná délka geolokační 
souřadnice 

--- ne 

 - zeměpisná šířka geolokační 
souřadnice 

--- ne 

odkaz na web string 256 bytů ne 

odkaz na on-line katalog string 256 bytů ne 

odpovědné osoby array of objects --- ne 

 - odpovědná osoba string 256 bytů ne 

 - funkce string 256 bytů ne 

telefony array of objects --- ne 

 - telefon string 256 bytů ne 

 - poznámka string 256 bytů ne 

e-maily array of objects --- ne 
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 - e-mail string 256 bytů ne 

 - poznámka string 256 bytů ne 

odkazy array of objects --- ne 

 - odkaz string 256 bytů ne 

 - poznámka string 256 bytů ne 

pobočky array of objects --- ne 

 - název string 256 bytů ne 

 - adresa string 256 bytů ne 

služby array of objects --- ne 

 - id služby integer cizí klíč ne 

otevírací doby array of objects --- ne 

- platnost od date --- ne 

- platnost do date --- ne 

- otevírací doba array of objects --- ne 

  - den v týdnu integer --- ne 

  - otevřeno od time --- ne 

  - otevřeno do time --- ne 

 

 

 

On-line zdroje 

 

Seznam on-line zdrojů prezentovaných v sekci on-line zdroje. 

 

Název atributu Typ Omezení Povinný 

id integer primární klíč ano 

aktivní boolean -- ano 

id oboru integer cizí klíč ano 

název string 256 bytů ano 

anotace string 65.535 bytů ne 

URL zdroje string 256 bytů, unikátní ano 

veřejný zdroj boolean -- ano 
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Dotazy 

 

Seznam dotazů prezentovaných na úvodní straně webu.  

 

Název atributu Typ Omezení Povinný 

id integer primární klíč ano 

aktivní boolean -- ano 

id jazyka integer cizí klíč ano 

název string 256 bytů ano 

otázka string 1.000 bytů ano 

URL odpovědi string 256 bytů, unikátní ano 

 

 

 

 

Obsahové stránky 

 

Seznam stránek, jejichž obsah je možné přímo editovat v administraci 

 

Název atributu Typ Omezení Povinný 

id integer primární klíč ano 

url string 256 bytů, unikátní ano 

název string 256 bytů, unikátní ano 

id jazyka integer cizí klíč ano 

obsah stránky string 65.535 bytů ne 
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Statické texty 

 

Seznam krátkých textů, které jsou použity na webu a které je možné editovat v administraci. 

 

Název atributu Typ Omezení Povinný 

id integer primární klíč ano 

kód string 256 bytů ano 

text string 256 bytů ano 

id jazyka integer cizí klíč ano 

 

kombinace kódu a id jazyka tvoří unikátní klíč. 

 

 

 

Bannery 

 

Seznam bannerů pro prezentaci na úvodní straně webu. 

 

Název atributu Typ Omezení Povinný 

id integer primární klíč ano 

url string 256 bytů ano 

interní název string 256 bytů ano 

id jazyka integer cizí klíč ano 

obrázek banneru file formát PNG, JPEG  ano 
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Akce 

 

Seznam akcí, prezentovaných na webu. 

 

Název atributu Typ Omezení Povinný 

id integer primární klíč ano 

url string 256 bytů, unikátní ano 

název string 256 bytů, unikátní ano 

id jazyka integer cizí klíč ano 

aktivní boolean --- ano 

anotace string 1000 bytů ano 

datum konání od date --- ano 

datum konání do date --- ano 

náhledové foto file formát PNG, JPEG ne 

text string 65.535 bytů ne 

 

 

 

 

Administrátoři 

 

Seznam administrátorů. 

 

Název atributu Typ Omezení Povinný 

id integer primární klíč ano 

e-mail string 256 bytů, unikátní ano 

hash hesla string 256 bytů ano 

jméno string 256 bytů ano 

příjmení string 256 bytů ano 

 

E-mail slouží zároveň jako přihlašovací jméno. 
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Jazyky 

 

Číselník se seznamem jazyků. 

 

Název atributu Typ Omezení Povinný 

id integer primární klíč ano 

název string 256 bytů, unikátní ano 

 

 

 

Obory 

 

Číselník se seznamem oborů. 

 

Název atributu Typ Omezení Povinný 

id integer primární klíč ano 

název string 256 bytů, unikátní ano 

 

 

 

Typy knihoven 

 

Číselník se seznamem typů knihoven. 

 

Název atributu Typ Omezení Povinný 

id integer primární klíč ano 

název string 256 bytů, unikátní ano 

 

 

 

Obory 

 

Číselník se seznamem služeb. 

 

Název atributu Typ Omezení Povinný 

id integer primární klíč ano 

název string 256 bytů, unikátní ano 
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G. Akceptační testy 

 

Akceptační testy budou výstupem testovací fáze, kdy v rámci testování proběhne otestování všech funkcí, které 

musí webová aplikace splnit, aby prošla předávacím procesem. 

Průběh Akceptačních testů bude zaznamenán v tzv. Testovacích protokolech, kde budou k testovaným 

funkcionalitám Nového webu uvedeny jednotlivě podrobnosti o průběhu provedených testů: 

 

● Pořadové číslo testu 

● Datum provedení testu 

● Název testované funkcionality 

● Vstup (krátký popis toho, co je testováno) 

● Výstup (krátký popis toho, co se má stát po otestování) 

● Vyhodnocení (viz upřesnění níže) 

 

Vyhodnocení testování dle testovacích scénářů může být uzavřeno s těmito závěry: 

 

„Schváleno bez výhrad“ 

Tzn. kompletní shoda s danou specifikací - při kontrole kvality nebyly shledány nedostatky bránící převzetí 

výstupu 

 

„Schváleno s výhradami“ 

Tzn. částečná neshoda s danou specifikací - při testování (kontrole kvality) byly shledány nedostatky 

nebránící převzetí výstupu, Dodavatel má však povinnost odstranit všechny nalezené nedostatky v 

termínu stanoveném Objednatelem, nejpozději však do konání akceptačního řízení. Odstranění zjištěných 

nedostatků bude ověřeno opětovným testováním a výsledek bude zaznamenán formou samostatného 

zápisu v protokolu o testování 

 

 

„Neschváleno - vráceno k přepracování“ 

Tzn. zásadní neshoda s danou specifikací - při kontrole kvality byly shledány vady a nedodělky bránící 

převzetí výstupu, Dodavatel odstraní všechny nalezené vady a nedodělky v termínu stanoveném 

Objednatelem, nejpozději však do konání akceptačního řízení. Odstranění zjištěných vad a nedodělků 

bude ověřeno opětovným testováním a výsledek bude zaznamenán formou samostatného zápisu v 

protokolu o testování 

 

Dodavatel poskytne Objednateli dostatečný čas, tj. nejméně 10 pracovních dnů pro testování funkcionality 

Nového webu. 

 

Dodavatel se zavazuje poskytnout podporu uživatelům Objednatele v průběhu testování. Dodavatel se musí 

vyjádřit ke všem závažným zjištěním z testování, uvedených v Testovacím protokolu a odstranit všechny vady, 

které by mohly bránit ostrému provozu, ještě před započetím ostrého provozu. 

 

Testovací protokoly budou po provedení otestování podepsány zástupci Dodavatele a Objednatele pro potvrzení 

tohoto kroku. 
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Přehled Akceptačních kritérií Požadovaná akce 

Doména Web je umístěn na doméně www.knihovny.cz 

Hosting Webová prezentace www.knihovny.cz je 
provozována na serveru Dodavatele 

Webové prohlížeče Webová prezentace je optimalizována pro webové 
prohlížeče, specifikované v kapitole I.C 

Operační systémy Webová prezentace je optimalizována pro 
operační systémy, specifikované v kapitole I.D 

Rozlišení monitoru Webová prezentace splňuje požadavky na 

podporované rozlišení monitoru uvedené v 

kapitole 1.F 

Mobilní zařízení Webová prezentace splňuje požadavky na 
optimalizaci pro mobilní zařízení uvedené v 
kapitole 1.F 

Lokalizace Webová prezentace obsahuje 2 jazykové mutace: 

češtinu a angličtinu a splňuje další požadavky 

uvedené v kapitole I.G 

SEO Webová prezentace je optimalizována pro 
vyhledávače dle kapitoly I.H 

Bezpečnost Webová prezentace je zabezpečena ve shodě s 
požadavky dle kapitoly I.I 

Měření návštěvnosti Dodavatel zajistil registraci webové prezentace do 

Google Analytics a základní konfiguraci dle 

kapitoly I.J 

 

 

Akceptační řízení 

 

Výsledkem akceptačního řízení, kde podkladem pro rozhodnutí o akceptaci jsou všechny Protokoly o testování, 

může být: 

● Akceptováno   - výstup projektu naplnil akceptační kritéria 

● Neakceptováno  - výstup nenaplnil akceptační kritéria. 

 

Finálním výstupem Akceptačního řízení bude Akceptační protokol, oboustranně podepsaný zástupci Dodavatele a 

Objednatele.  

 

V Akceptačním protokolu budou uvedeny informace o předmětu akceptace v následující struktuře: 

 

● Číslo Akceptačního protokolu 

● Název a kontaktní údaje Dodavatele 
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● Název a kontaktní údaje Objednatele 

● Předmět akceptace 

● Datum akceptace 

● Výhrady při převzetí 

● Seznam příloh 

● Podpis zástupce Dodavatele 

● Podpis zástupce Objednatele 

 

Nedílnou přílohou Akceptačního protokolu budou podepsané Testovací protokoly z provedeného testování. 

 

 

 

H. Zátěžové testy 

 

Dodavatel provede na Beta verzi webové aplikace zátěžové testy v takovém rozsahu, aby ověřil splnění  

bodu 1. K. Definice kapacity aplikace.  

 

Dodavatel poskytne Objednateli výsledný report z provedení zátěžových testů. 

 

 

 

I. Postup realizace a uvedení do provozu 

 

Předpokládaný termín podpisu smlouvy pro realizaci Nového webu bude upřesněn dle konkrétních možností 

MLP.  

Termín zahájení plnění bude podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy. 

 

Dodávku a implementaci řešení Nového webu požadujeme zrealizovat Dodavatelem nejpozději do termínu, 

uvedeného MLP  

(za předpokladu, že nevzniknou překážky na straně Objednatele), přičemž realizaci jednotlivých částí řešení 

navrhujeme realizovat v níže uvedených dílčích částech a termínech: 

 

● Vytvoření kompletního grafického návrhu všech wireframů webu 

● Příprava produkčního a testovacího prostředí na vzdáleném serveru (poběží současně) 

● Vývoj Beta verze webové aplikace 

● Napojení databáze ADR 

● Zpracování manuálu k administraci webu 

● Školení uživatelů webu 

● Provedení zátěžových testů 

● Testování (dle testovacích scénářů) 

● Nutné činnosti související s přípravou spuštění nového Webu (odstranění testovacích dat, kontrola odkazů 

po změně domény atp.) 

● Finalizace řešení Nového webu, příprava a uvedení Nového webu do provozu na ostré doméně 

www.knihovny.cz 

● Implementace měřících nástrojů (Google Analytics) 

● Poskytování podpory provozu (dodavatel bude poskytovat podporu provozu realizovaného řešení po dobu 

48 měsíců od zahájení ostrého provozu Nového webu. 
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● Zahájení realizace  - proběhne ihned po podpisu smlouvy 

● Dokončení realizace - proběhne nejpozději do 90 dnů od podpisu smlouvy , přičemž: 

- napojení dat z databáze ADR bude zrealizováno do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy 

- testování Nového webu dle testovacích scénářů bude zahájeno nejpozději do 60 

  kalendářních dnů od podpisu smlouvy 

 

 

Definice výstupů projektu: 

 

● Budou vytvořeny zpracované grafické návrhy všech wireframů 

● Bude vytvořena Beta verze Nového webu 

● Proběhne napojení na databázi ADR 

● Proběhne implementace a otestování Nového webu na Beta verzi 

● Proběhnou zátěžové testy na Beta verzi 

● Bude dodán zpracovaný manuál pro práci s administračním rozhraním 

● Proběhne proškolení administrátorů 

● Dojde k implementaci měřících nástrojů Google Analytics 

● Proběhne spuštění Nového webu do ostrého provozu 

● Bude podepsán Akceptační protokol a formálně tak dojde k ukončení realizace 

● Bude podepsán Protokol o zahájení ostrého provozu 

 

 

Požadavky na součinnost vybraného dodavatele: 

 

● Dodavatel zajistí požadovanou součinnost pro realizaci Nového webu poskytnutím potřebných kapacit, 

účastí na jednáních projektu a dodržováním dohodnuté komunikační struktury v rámci realizovaného 

projektu 

● Dodavatel zajistí součinnost případných subdodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci Nového webu 

● Dodavatel předloží jako součást návrhu smlouvy věcný a časový harmonogram plnění na realizaci Nového 

webu 

● Zákaznická podpora bude dodavatelem poskytována po dobu 48 měsíců od zahájení ostrého provozu 

Nového webu 

 

 

  



Autor: Martin Sládek, Marek Jonák    43 / 43      Verze: 1 

J. Další doporučené požadavky na dodavatele 

 

Další požadavky, které by měl zadavatel po budoucím dodavateli vyžadovat (reference, zkušenosti apod.). 

 

● Dodavatel doloží 3 prokazatelné referenční implementace řešení obdobné funkcionality a rozsahu. 

● Kvalifikační předpoklady pracovníků Dodavatele pro realizaci řešení: 

○ 1 x Projektový Manažer s min. prokazatelnou zkušeností s realizací obdobného typu implementací 

po dobu 3 let 

○ 1x Analytik s min. prokazatelnou zkušeností s realizací obdobného typu implementací po dobu 3 let 

○ 1x Vývojář s min. prokazatelnou zkušeností s realizací obdobného typu implementací po dobu 3 let 

 

 

K. Doporučení vhodných dodavatelů 

 

V seznamu níže je uveden soupis několika doporučených dodavatelů, kteří budou schopni dodat požadované 

řešení a pravděpodobně vyhoví výše uvedeným požadavkům na realizaci řešení. 

 

● Neternity Group, spol. s r.o  www.neternity.cz 

● Titio s.r.o.    www.titio.eu 

● YOUR SYSTEM, spol. s r.o.  www.yoursystem.cz 

● LUNDEGAARD spol. s r.o.  www.lundegaard.eu 

● BlueGhost.cz, s r.o.   www.blueghost.cz 

http://www.neternity.cz/
http://www.titio.eu/
http://www.yoursystem.cz/
http://www.lundegaard.eu/
http://www.blueghost.cz/
http://www.blueghost.cz/

