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ZADÁNÍ 

Předmětem zakázky je příprava, realizace a popis uživatelské zkušenosti s Centrálním portálem 
českých knihoven Knihovny.cz (www.knihovny.cz) a zpracování výstupů pro vývoj beta verze 
portálu. 

Zakázka se týká prověření a popsání uživatelské zkušenosti se všemi funkčními moduly 
Centrálního portálu českých knihoven Knihovny.cz. Mezi hlavní moduly portálu patří proces 
přihlašování a správy osobního profilu, vyhledávání titulů, procházení výsledků vyhledávání, 
práce s elektronickými a licencovanými dokumenty, práci s dříve půjčenými tituly, rezervace a 
objednávání vybraných titulů v katalogu.  

Cílem uživatelské zkušenosti s portálem Knihovny.cz je získat pohled na připravovanou službu 
z hlediska uživatelů. Cílovými skupinami portálu jsou běžní čtenáři, kteří knihovny pravidelně 
navštěvují, studenti středních a vysokých škol a vědci. Uživatelská zkušenost by měla být 
zaměřena na respondenty z vybraných mimopražských knihoven. Respondenty průzkumu 
zajistí Městská knihovna v Praze. 

Předmětem plnění jsou minimálně tyto činnosti: 

 Příprava person 
 Rozhovory s respondenty 
 Uživatelské testování portálu (prototypování) 
 Popis zákaznické zkušenosti 
 Vytvoření závěrečné dokumentace uživatelské zkušenosti 
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PRŮBĚH PROJEKTU 

1. Empatie 

Účelem této fáze bylo navázat na dříve vytvořené popisy tří klíčových person (čtenář beletrie, 
student a vědec) a doplnit je o další uživatelské požadavky od portálu knihoven.  

Vycházelo se z následujících uživatelských scénářů: 

 proces přihlašování a správy osobního profilu 
 způsob vyhledávání 
 práce s elektronickými a licencovanými dokumenty 
 práce s dříve půjčenými tituly 
 rezervace a objednávání vybraných titulů 

a potom dále: 

 sledování průběhu objednávky/rezervace 
 řešení nestandardních situací – zapomenuté přihlašovací údaje 
 případné další scénáře vzešlé z rozhovorů 

Tým Direct People provedl 10 empatických rozhovorů ve 2 mimopražských lokalitách (Tábor a 
Plzeň). V rámci rozhovorů se primárně zaměřil na scénáře, které nebyly řešeny v dříve 
provedených empatických rozhovorech a na specifičnosti mimopražských respondentů.  

Na základě rozhovorů byl doplněn popis původních 3 person (viz kapitola Persony). 

2. Define 

Na základě poznání uživatelů byl vytvořen přehled funkčních a obsahových požadavků, přičemž 
se braly v potaz požadavky dalších zainteresovaných stran (knihoven). Výsledkem je přehled 
požadavků rozdělený podle dvou hlavních účelů návštěvy webu – z důvodu zábavy a za účelem 
vzdělávání (viz kapitola Funkční požadavky). 

3. Create & prototype 

Vytvořené návrhy obrazovek byly otestovány ve 2 kolech uživatelských testů – pokaždé na 10 
respondentech a to vždy na 2 odlišných lokalitách. 

 1. kolo – Česká Třebová a Praha 
 2. kolo – Olomouc a Zlín 

Na základě uživatelského testování byly vytvořeny finální návrhy obrazovek (viz Koncept a 
struktura webu a Popis funkčnosti webu). 
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PERSONY 

Na základě empatie byly doplněny původní persony a persona vědce byla rozdělena na dva typy 
podle vztahu k digitálním technologiím. 

1. Persona 1 – Čtenář beletrie 

Hlavní cíle 

 Získat informace o nových knihách, 
které by jí neměly uniknout 

 Vybrat knihu, která jí nebo její děti bude 
bavit a bude zároveň hodnotná 

 Získat další knihy od „ověřeného“ 
autora 

 Mít přehled o tom, co má půjčeno a co 
si objednává 

 Nemít půjčeno příliš mnoho knížek, 
které potom nestihne přečíst 

 
 
 

Daří se 

 Najít si pravidelně čas na čtení a 
návštěvu knihovny 

 Inspirovat ostatní v okolí ke čtení a 
doporučovat jim knížky 

 Zjistit dostupnost knížky přes mobil, ale 
ne rezervovat nebo objednat 

 Odhadnout, že bude knížka špatně 
dostupná (novinka, autorské čtení) 

Marie, 37 let 

Učitelka na základní škole 
Rodina žije v panelákovém bytě na okraji 
Tábora. Marie je registrována v Městské 
knihovně, kde si půjčuje hlavně beletrii pro 
sebe a pro své děti, které jsou na základní 
škole. Má několik oblíbených poboček, 
které jsou buď v blízkosti bydliště nebo 
práce. Sama má ráda hlavně detektivní 
romány a dětem půjčuje převážně pohádky. 
 
 
 

Rituály 

 Ptá se knihovnice na doporučení 
dalších knih k půjčení 

 Většinou si knihy nenechává blokovat. 
Věří, že v knihovně kniha bude, až si ji 
bude chtít půjčit 

 Hledá inspiraci v knihkupectvích a 
potom jde najit knihu na webu knihovny 

 Navštěvuje weby (Databáze knih) a 
skupiny na sociálních sítích, aby získala 
inspiraci 

 Vede si seznam, co chce přečíst, a 
čtenářský deník v papírové podobě 

 

Nedaří se 

 Sledovat knižní novinky v tématech o 
které se zajímá 

 Vzpomenout si na číslo průkazu a 
přihlásit se 

 Vzpomenout si na heslo, když prohlížeč 
zapomene 

 Pracovat s rezervacemi (zapomene na 
ni a potom se jí už nehodí nebo přijde 
velké množství knížek naráz) 

 Podívat se na webu knihovny na obsah 
nebo na část knížky 

 

„Nechci si půjčovat víc knih, protože 

bych je nestihla přečíst.“ 
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2. Persona 2 – Student 

Hlavní cíle 

 Mít přesně stejné knihy jako v sylabu 
(konkrétní vydání) 

 Půjčit si knihu v moment, kdy ji zrovna 
potřebuje (zkouškové) 

 Vyhledat všechny knihy k tématu (např. 
pro bakalářskou práci) 

 Vybrat místo, kde sežene všechny 
požadované knihy nebo aspoň většinu 

 Propojení oblíbených knih s akcemi 
knihoven a dalšími médii (filmy, hry 
apod.) 

 Sledovat knihy v oblíbeném 
žánru/tématu 

Daří se 

 Rychle se zorientovat na webu 
 Najít žebříčky nejpůjčovanějších nebo 

nejprodávanějších knih 
 Najít hodnocení knih na internetu 
 Doporučit ostatním zajímavé knížky a 

případně je půjčit na svůj účet 
 Napsat občas recenzi na knížku 

Kristýna, 22 let 

Studentka na ČZU 
Právě dokončuje bakalářská studium 
kombinující zemědělský obor s 
ekonomickým. Je registrována v univerzitní 
knihovně. Knihovnu využívá hlavně z 
důvodu psaní bakalářské práce. Má ráda 
komiksy, ale ty si spíše kupuje, než že by je 
hledala v knihovnách. 
 
 
 
 
 

Rituály 

 Rezervace dělá výjimečně, protože neví, 
jak dlouho bude trvat 

 Objednává jenom „bestsellery“, jinak si 
napíše na lísteček seznam a jde do 
knihovny 

 Pokud hledá v tématu, tak zadává co 
nejvíce klíčových slov a potom 
případně odebírá 

 Ukládá si odkazy na knihy do záložek v 
prohlížeči nebo napíše do sešitu 

 Vede si čtenářský deník 
 Navštěvuje weby s životopisy autorů a 

recenzemi knih 

Nedaří se 

 Sehnat potřebné knihy na začátku 
školního roku nebo ve zkouškovém 
období. 

 Nikdy ji nenapadlo využít meziknihovní 
výpůjčku, i když by byla ochotna za ni 
zaplatit 

 Odhadnout, kdy by rezervovaná položka 
mohla být k dispozici 

 Odhadnout relevantní klíčová slova při 
hledání 

 Vzpomenout si na přesné jméno autora 
nebo díla 

 Hlídat si čas na vrácení knížky 

„Na mě je tady moc věcí. Nechci 

pořád klikat.“ 
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3. Persona 3 – Vědec (tradiční) 

Hlavní cíle 

 Mít knihu nebo odborný časopis hned. 
Nemůže si dovolit čekat na rezervaci.  

 Dostat se jednoduše k předchozím 
zadáním vyhledávání 

 Mít potvrzené, že zdroj má dostatečnou 
odbornou úroveň (odborné, ale i běžné 
recenze) 

 Dostat se jednoduše k elektronickým 
dokumentům a zkopírovat potřebné 
úryvky 

 Mít nejnovější vydání hlavně u 
odborných knih 

 Získat citace podle různých norem 
 Najít stejný zdroj i v jiné formě (ke knize 

e-knihu apod.) 
 Mít seznam předvybraných položek na 

jednom místě 
 

Daří se 

 Získat tipy na knihy (v odborných 
článcích) 

 Sehnat recenze k vybraným knihám 
(Google Books apod.) 

 Hledat v jiných knihovnách (Souborný 
katalog) a zažádat si o meziknihovní 
výpůjčku (i ze zahraničí) a to 
konkrétního knihovníka 

 Když je potřeba si stránky ofotit 
digitálním foťákem 

Petr, 48 let 

Docent na Jihočeské univerzitě v 
Českých Budějovicích 
Je registrován v několika knihovnách – 
univerzitní, občas chodí do Klementina a je 
registrován i v Městské knihovně v místě 
bydliště i kde pracuje na univerzitě. Knihy 
chce mít z normálního papíru a ne 
elektronicky. Městskou knihovnu 
navštěvuje hlavně kvůli dětem. 
 
 
  
 

Rituály 

 Používá rozšířené vyhledávání 
(většinou autor, rok vydání, někdy 
nakladatel) 

 Dívá se v knihovně na právě vrácené 
knihy, zda ho tam něco nezaujme 

 Čte abstrakty nebo úryvky z knih, než si 
je půjčí 

 Píše si do textového souboru seznam 
knih, které by si chtěl přečíst a výpisky z 
přečtených knih 

 Občas napíše odbornou recenzi 
 Kyvadluje mezi výsledkem vyhledávání 

a detailem položek (často i z důvodu 
pomalejšího počítače) 

 Preferuje jednoduchý řádkový výpis 
vyhledávání 

 Pokud položka není v knihovně k 
dispozici, tak hledá volně ke stažení na 
internetu, nebo ke koupi 

Nedaří se 

 Procházet více stránek výsledků. Když 
nenajde na první stránce co hledá, mění 
zadání vyhledávání 

 Zadávat komplikovanější dotazy na 
vyhledávání 

 Pracovat dobře s databázemi -nechává 
na ostatních (manželka, kolegové) 

 Zorientovat se v NK, Caslinu – příliš 
možností  

„Nemůžu si dovolit čekat na knihu 

několik týdnů.“ 



8/28  

4. Persona 4 – Vědec (digitální)

Hlavní cíle 

 Dostat se k nejnovějším odborným 
článkům a dalším zdrojům z ČR, ale 
hlavně za zahraničí 

 Mít možnost v odborných materiálech 
vyhledávat a jednoduše kopírovat 

 Mít potvrzené, že kniha nebo článek má 
dostatečnou odbornou úroveň 
(odborné, ale i běžné recenze) 

 Získat citace podle různých norem 
přímo do schránky bez nutnosti vybírat 
text 

 Najít stejný zdroj i v jiné formě (ke knize 
e-knihu apod.) 

 Mít seznam předvybraných položek na 
jednom místě 
 

Daří se 

 Pracovat s elektronickými dokumenty 
 Sehnat recenze k vybraným knihám 

(Google Books apod.) 
 Hledat v jiných knihovnách (Souborný 

katalog) a to i v zahraničí 
 Používat specializované databáze 

Adam, 32 let 

Doktorand na Univerzitě Tomáše Bati 
ve Zlíně 
Knihovnu používá primárně k vědeckým 
účelům – je registrován v univerzitní 
knihovně a v Národní knihovně. Tráví téměř 
celý den u počítače. 
 
 
 
 
 

Rituály 

 Stahuje si do adresářů materiály podle 
témat (hlavně ve formátu PDF) 

 Používá rozšířené vyhledávání 
(většinou autor, rok vydání, někdy 
nakladatel) 

 Relevantní výsledky vyhledávání otevírá 
do nových záložek 

 Hlavně zahraniční zdroje vyhledává 
prostřednictvím ověřených nakladatelů 

 
 
 
 
 

 
 

Nedaří se 

 Udržet si při rešerši v tématu přehled, 
v jakých zdrojích co hledal 

 Najít potřebné podklady co nejrychleji 
 Rychle získat položku bez registrování. 

Uvítal by jednorázovou platbu (např. 
prostřednictvím SMS) 

 Jednoduše procházet a objevovat 
zajímavá podtémata v jeho oboru.

„Nechci tahat knížky, chci mít 

všechno v počítači.“ 
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FUNKČNÍ POŽADAVKY 

Funkční požadavky jsou seřazeny podle jednotlivých fází, kterými uživatel na webu prochází. 
Kromě toho z rozhovorů s respondenty vyplynulo, že je vhodné při definování požadavků 
odlišovat dva hlavní účely návštěvy webu – z důvodu zábavy (odpovídá převážně čtenářům 
beletrie) a za účelem vzdělávání (odpovídá studentům a vědcům). 

Červeně jsou označeny ty požadavky, které jsou na základě empatické fáze i z pohledu cíle 
portálu vybrány jako klíčové. 

1. Inspirace a uživatelský profil 

 

    Inspirace Členství / vstup na web 

Z
á

b
a

va
 

V
e

lm
i 

d
ů

le
ž

it
é

  

Doporučení knih ke čtení 
(nově vydané, obecně čtené, 

podle témat apod.) 

Knížky od ověřeného autora (už 
něco četl a líbilo se, nebo četl 
něco od podobného autora) 

Upozornění na 
relevantní obsah 

pro daného 
uživatele 

(oblíbení autoři, 
témata apod.) 

Upozornění 
na akce 

knihoven 

Přistup jedním 
jménem/heslem 

(Sdružování 
identit) 

0
 

  

Doporučení od 
autorit 

(ambasador, 
knihovna, 
odborník) 

Doporučení 
ostatními 

čtenáři 
   

M
á

lo
 d

ů
le

ž
it

é
 

Možnost sdílet 
zážitky z 

knížek a dávat 
doporučení 

Udržovat 
seznam 

zajímavých 
knih k 

přečtení 

Zájem co čtou 
lidé z jiných 

oborů 
(vrácené 

knihy) 

Udržovat 
přehled o 

přečtených 
knihách 

(čtenářský 
deník) 

      

V
zd

ě
lá

n
í 

V
e

lm
i 

d
ů

le
ž

it
é

  

Doporučení 
knih podle 
řešeného 

"problému" 

   

Upozornění na 
relevantní obsah 

pro daného 
uživatele 

(oblíbení autoři, 
témata apod.) 

Upozornění 
na akce 

knihoven 

Přistup jedním 
jménem/heslem 

(Sdružování 
identit) 

0
 

       

M
á

lo
 d

ů
le

ž
it

é
 

 

Udržovat 
seznam 

zajímavých 
knih k 

přečtení 

Zájem co čtou 
lidé z jiných 

oborů 
(vrácené 

knihy) 

Udržovat 
přehled o 

přečtených 
knihách 

(čtenářský 
deník) 
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2. Hledání a výběr 

 

    Hledání Výběr 

Z
á

b
a

va
 

V
e

lm
i 

d
ů

le
ž

it
é

  

Jednoduché 
hledání (bez 
přemýšlení 

co kam 
zadat) 

Kontrola 
správnosti 

zadání dotazu 
(našeptávač, 

kontrola 
zápisu) 

Klíčová slova / 
hesla umožnit 

zadávat 
jazykem 

uživatele a 
případně se 

dozvědět 
příbuzná slova 

Ve výsledku 
minimum 
informací 

(autora, název, 
rok, 

nakladatele/edici 
a obálku) 

Výběr podle 
témat 

Na detailu 
obálka, 

obsah, krátké 
úryvky 

Doplňkové 
info o knize 

(články, akce, 
zajímavosti, 
filmy, místo) 
! Dostupnost 

dat 

Podobné 
knihy 

 

0
 

 
Faktografické 

údaje 
(slovník) 

  

Asistence při 
ztracení se: 1. 
tutorial/FAQ 

2. Živý 
chat/napište 

nám 

Plný text 
knihy k účelu 
nahlédnutí a 
zhodnocení, 
jestli bude 

bavit 

Zhodnocení 
knížky jedním 
číslem (počet 
komentářů) 

Komentáře k 
dílu 

Sdílení knížky 
ostatním  

(doporučení 
a přivedení 

ke čtení) 

M
á

lo
 d

ů
le

ž
it

é
 

Váha a 
rozměry 

knihy 
              

Velikost, 
počet stran, 
podrobnosti 

V
zd

ě
lá

n
í 

V
e

lm
i 

d
ů

le
ž

it
é

  

Jednoduché 
hledání (bez 
přemýšlení 

co kam 
zadat) 

 

Klíčová slova / 
hesla umožnit 

zadávat 
jazykem 

uživatele a 
případně se 

dozvědět 
příbuzná slova 

Ve výsledku 
minimum 
informací 

(autora, název, 
rok, 

nakladatele/edici 
a obálku) 

Hodně 
záznamů na 

stránce 

Dostat se k 
plnému textu 
a vyhledat v 

něm 

Potvrzení 
odborné 
úrovně  

! Realizace 

Podobné 
knihy 

 

0
 

 
Faktografické 

údaje 
(slovník) 

Dozvědět se i 
o bibl. údajích 

předpokl. 
existujících 
dokumentů. 

 

Asistence při 
ztracení se: 1. 
tutorial/FAQ 

2. Živý 
chat/napište 

nám 

 
Citace 

v různých 
formátech 

Komentáře k 
dílu 
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á
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 d

ů
le
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it

é
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3. Získání a vrácení 

 

    Získání Přečtení & vrácení 

Z
á

b
a

va
 

V
e

lm
i 

d
ů

le
ž

it
é

  

Ověřit 
dostupnost 

Nasměrovat na 
nákup 

(antikvariát, 
knihkupectví) 

 

Optimalizace 
na knihovny,  
ze kterých je 

možné získat 
většinu knih 

Vrácení v 
libovolné 
knihovně 

  

0
 

 
Možnost 

stažení/zobrazení 
E-zdroje 

Neobjednat, jít 
s papírkem do 

knihovny 

Jasná 
navigace kde 

se kniha 
nachází (kde ji 
vyzvednout) 

Přehled o 
přečtených 

knihách 
  

M
á

lo
 d

ů
le

ž
it

é
 

              

V
z

d
ě

lá
n

í 

V
e
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i 

d
ů
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ž

it
é

  

Ověřit 
dostupnost 

Nasměrovat na 
nákup 

(antikvariát, 
knihkupectví) 

Elektronický 
zdroj - 

umožnit 
naskenování, 

čtení v 
knihovně, 
stáhnutí, 

přístup do 
databáze 

Optimalizace 
na knihovny,  
ze kterých je 

možné získat 
většinu knih 

Vrácení v 
libovolné 
knihovně 

  

0
 

   
Neobjednat, jít 
s papírkem do 

knihovny 

Přehled o 
přečtených 

knihách z více 
knihoven 
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á
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ů
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ž
it

é
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KONCEPT A STRUKTURA WEBU 

1. Koncept webu 

Při návrhu zákaznické zkušenosti webu jsme se snažili, aby web splňoval následující kritéria. 

Přiblížit pocit návštěvy fyzické knihovny 

Uživatelé v knihovnách rádi i jenom tak „bloumají“ a dívají se, co by je mohlo zaujmout. Jsou 
rádi, když je něco inspiruje otevřít knížku, kterou by třeba normálně nehledali. Proto 
v jednotlivých částech webu pracujeme s doporučováním relevantních knih a dalších položek. 
Zároveň dáváme důraz na inspirování uživatelů přebaly knih a dáváme jim možnost jenom na 
skok nahlédnout do knížky (přečíst si anotaci) bez toho, aby museli procházet detailní 
informace o položce. 

Personalizovaný obsah 

Uživatelé se někdy cítí zahlceni množstvím informací na knihovních webech a je riziko, že 
v případě portálu propojující více knihoven by tento problém mohl být ještě palčivější. Proto se 
snažíme uživatelům předkládat obsah, který se týká primárně pro něj relevantních knihoven. Ať 
už se jedná o jim vybrané oblíbené knihovny (popřípadě pobočky) nebo automaticky zvolené 
nejbližší knihovny. Vzhledem k tomu, že web má ambici oslovit uživatele s odlišnými 
požadavky, tak automaticky zachovává konkrétním uživatelem preferovaný způsob zobrazení 
výsledků nebo třeba i často používaných filtrů. 

Konzistentní zážitek 

Stále více uživatelů přistupuje na knihovní weby z mobilních telefonů nebo tabletů. Uspořádání 
webu je navrženo tak, aby bylo uživatelsky přívětivé pro použití nejen s myší a klávesnicí, ale i 
na dotykových obrazovkách různých uhlopříček. Konzistentnost se týká ale i způsobu práce 
s položkami – způsob získávání položek je tak co nejvíce podobný napříč jednotlivými typy 
zdrojů (fyzická kniha nebo například elektronický zdroj). 

Knihovna nejsou jenom knihy 

Pro mnoho uživatelů jsou stejně důležité i akce knihoven, oblíbení autoři a v  menší míře třeba i 
nakladatelé. Proto se uživatelům snažíme poskytnout specificky upravený pohled i na tento typ 
informací.  

Jednoduchost a minimum překážek 

V rámci celého webu se snažíme redukovat množství informací a v  jednotlivých momentech 
uživatele nezahltit množstvím rozhodnutí, které musí udělat. Proto jsme se rozhodli dát 
uživatelům možnost oddělit výběr položek a následný výběr způsobu jejich získání. Zároveň 
uživatele nenutíme se přihlásit, pokud to není bezpodmínečně nutné – má tak například 
možnost používat místo kam si průběžné odkládat zajímavé knížky a přihlásit se až v  moment, 
pokud by chtěl nějakou objednat. 

Podněcování chuti objevovat něco nového 

Vycházíme z toho, že uživatel často neví, co přesně hledá. Dáváme  proto před uživatele návrhy 
na možné cesty, kudy se vydat. Týká se to nejen doporučování knih, které by se uživateli mohly 
líbit, ale i nabízení možných klíčových slov, kterými by uživatel mohl zúžit vyhledávání v rámci 
konkrétního tématu. 
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2. Struktura webu 

Web je strukturován podle klíčových polí, které uživatel nejčastěji používá k vyhledávání – 
autoři, názvy, témata a nakladatelé. Toto rozdělení slouží nejen k určení pole, ve kterém se má 
vyhledávat, ale zároveň poskytuje inspiraci z pohledu daného pole a mění způsob, jakým je 
výsledek vyhledávání následně prezentován. 

Specifickou častí webu jsou Knihovny, které slouží k získání přehledu o knihovnách zapojených 
do projektu a zjišťování detailních informací o těchto knihovnách. Vzhledem k jinému účelu této 
části webu, než v případě vyhledávání v katalozích knihoven, je tato část od zbytku webu 
oddělena i vizuálně. 
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POPIS FUNKČNOSTI WEBU 

1. Úvodní stránka 

Účelem první strany, kterou většina uživatelů uvidí, je v horní části dostat uživatele co nejrychleji 
k vyhledávání a zároveň mu v dolní části poskytnout relevantní inspiraci – ať už ve formě akcí 
v knihovnách nebo zajímavých knížek a dalších položek. 

1.  Vyhledávací pole 
Umožňuje pouze filtrování podle typu 
zdroje – je určeno k rychlému vyhledání 
bez zbytečného rozptylování uživatele. 
Prohledává zároveň ve všech polích. 
Výsledky jsou následně seřazeny podle 
relevance. 

2.  Volba pole pro vyhledávání 
Přímo na hlavní stránce je možné zúžit 
vyhledávání na konkrétní pole – autora, 
název, téma nebo nakladatele. V tomto 
případě dojde k prokliku na další stránku, 
která je uzpůsobena k vyhledávání a 
prezentování daného typu informací. 

3.  Vítejte 
Box slouží k představení projektu novým 
uživatelům a dává důvody, proč by se 
uživatel měl registrovat. Po skrytí nebo 
po registraci/přihlášení se box skryje. 

4.  Akce a upozornění 
V tomto poli jsou v případě přihlášení 
uživatele zobrazovány informace 
k oblíbeným knihovnám – pořádané 
akce; položky, kterým končí výpůjční 
doba apod. V případě nepřihlášeného 
uživatele se zde zobrazují informace o 
akcích z geograficky nejbližších 
knihoven. 

 

5.  Inspirujte se 
Zbývající část stránky má za úkol inspirovat uživatele a zobrazuje doporučené knihy a 
další položky na základě vybraných kritérií. Uživatel může zvolit, jestli chce zobrazovat 
knihy vybrané podle relevance (Doporučujeme), nejoblíbenější (Nejpůjčovanější), nově 
uvedené knihy v katalogu (Novinky) nebo položky, které lidé nejvíce komentují 
(Diskutované).  Na stránce se mohou zobrazovat další boxy s doporučenými položkami - 
například na základě půjčovaných témat nebo nakladatelů. 

6.  Odborná pomoc knihovníka 
Pokud si uživatel neví rady, tak má možnost podívat se na odpovědi na nejčastější 
otázky nebo popřípadě zadat vlastní dotaz na przacovníka knihovny. 

7.  Najít nejbližší knihovnu 
Dostane uživatele na mapu a seznam všech zapojených knihoven.  

8.  Patička je na všech stránkách. V rámci popisu funkčnosti webu ji dále nezobrazujeme.   

1 
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Rychlý náhled 

Při kliknutí na přebal knihy se zobrazí 
rychlý náhled, který umožňuje přečtení 
základní anotace a přidání položky do 
Záložky. 

Tento pohled na položku je tak obdobou 
rychlého prohlídnutí přebalu fyzické 
knížky. Rychlý náhled nebude k dispozici 
na mobilních zařízeních. Na nich se 
uživatel dostane přímo na detail 
položky. 

Vyhledávací pole 

Během psaní dotazu se uživateli zobrazí 
našeptávač, který doporučuje vhodné 
dokončení zadaného výrazu. Doporučení 
jsou rozdělena podle typu polí – jestli se 
jedná o název, autora, téma nebo 
nakladatele. 

 

Uživatel defaultně vyhledává ve všech typech položek. Pokud toto chce změnit, tak stačí použít 
dropdown menu hned vedle vyhledávacího pole. Položky v menu jsou vybrány tak, aby 
odpovídaly na nejčastější požadavky uživatelů. Tj. dochází v určitých případech ke kombinování 
typu dokumentu (kniha) a formy (digitální nebo fyzická položka). Toto se týká převážně knih, 
kdy většina uživatelů vnímá velmi odlišně klasickou knihu a elektronickou knihu. U ostatních 
položek už je používáno primárně označení typu dokumentu. V rámci návrhu se pracuje pouze 
s ukázkou základních typů položek a počítá se s tím, že seznam bude dále doplněn podle potřeb 
portálu. 

Kontrola zápisu 

Vzhledem k tomu, že uživatelé si často nepamatují přesné názvy knih a hlavně jména autorů, 
tak součástí vyhledávání by měla být i kontrola špatně zadaných výrazů. V případě překlepu 
v zadaném dotazu by se uživateli v rámci výsledku vyhledávání mělo zobrazit upozornění 
„Nehledali jste náhodou …“ a umožnit uživateli jednoduše zvolit správně formulovaný výraz. 
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2. Autoři 

Pohled na autory reaguje na častou potřebu uživatelů objevovat knížky právě podle oblíbených 
autorů. Účelem je tak dát uživatelům inspiraci zajímavých (populárních) autorů a možnost 
zorientovat se v jejich díle. Předtím než uživatel začne vyhledávat, tak se zobrazí abecední 
seznam nejoblíbenějších autorů. 

1.  Vyhledávácí pole 
Vyhledávací pole vyhledává pouze 
v autorech. Po vyhledání zobrazí autory 
se zadaným textem ve jméně autora. 

2.  Řazení výsledků 
Při výběru způsobu řazení je zobrazena 
celá abeceda a je možné přejít rovnou na 
autory, jejichž příjmení začíná daným 
písmenem. 

3.  Přepínání formátu výpisu 
Uživatel může změnit dlaždicový formát 
výpisu za výpis řádkový. 

4.  Autoři 
Jméno a příjmení autorů je doplněno 
rokem narození a úmrtí (pokud je tato 
informace dostupná) a počtem položek, 
které se k danému autorovi vztahují. 
V případě chybějící fotografie autora je 
textem vyplněna celá dlaždice. 

5.  Rychlý náhled  
Při kliknutí na fotografii se zobrazí rychlý 
náhled s možností přidat autora mezi 
oblíbené. 
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3. Autoři - detail 
Pohled na jednoho autora umožňuje uživateli se pohodlně seznámit se všemi díly, na kterých 
se podílel a zároveň alespoň u vybraných autorů získat další relevantní informace o autorovi – 
informace o jeho životě, odkazy na články o autorovi, nebo třeba akce, kterých se autor bude 
účastnit. Stránka autora by měla uživateli rychle ukázat, co jsou nejnovější díla autora – tomu 
odpovídá defaultní chronologické řazení jednotlivých děl i možnost dát si autora do Oblíbených 
autorů. Pokud je autor přidán mezi Oblíbené autory, jsou následně novinky o tomto autorovi 
zobrazovány na úvodní stránce.  

 

1.  Přidání autora mezi oblíbené 
K využití této funkce musí být uživatel 
přihlášen. Pokud není, je mu nutnost 
přihlášení nebo registrace nabídnuta. 
Autory přidané mezi oblíbené je možné 
následně nastavovat v rámci profilu 
uživatele. 

2.  Fotografie autora 
Pokud nejsou fotografie autora 
dostupné, je tato celá sekce vynechána. 

3.  Submenu 
Defaultně je vybrán chronologický 
seznam děl. V případě že jsou dostupné 
doplňující informace o autorovi, tak je 
možné zobrazit krátký profil autora a 
odkazy na další relevantní informace. 

4.   Výpis položek 
Díla autora seřazená od nejnovějšího 
podle data vydání. 
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4. Názvy 

Jedná se o klíčový pohled na veškeré položky (knihy a další zdroje). Uživatel se na něj dostává 
přes položku v hlavním menu. Obdobně funguje i pohled při vyhledávání přes vyhledávací pole 
na hlavní stránce s tím rozdílem, že je vyhledáváno napříč všemi údaji, nejen v názvech položek.  

1.  Vyhledávací pole 
Zadaný termín je vyhledáván v názvech 
položek. Uživatel může prostřednictvím 
dropdown menu vyhledávání omezit 
pouze na vybraný typ dokumentů. 

2.  Filtrování výsledků 
Z důvodu konzistentního zážitku napříč 
jednotlivými typy zařízení je místo faset 
použito filtrování, které zůstává nejdříve 
skryté. Zobrazuje pouze počet výsledků 
dotazu. 

3.  Přepínání formátu výpisu 
Uživatel může změnit defaultní 
dlaždicový formát výpisu za výpis 
řádkový. V případě že uživatel formát 
výpisu přepne, tak ten je následně na 
základě cookies nebo přihlášení 
považován za defaultní. 

4.  Řazení výsledků 
Výsledky jsou v případě hledání 
v názvech defaultně řazeny 
chronologicky podle data vydání od 
nejnovějších položek. Uživatel může 
vybírat z následujících řazení: 

 Od nejnovějších 

 Podle názvu 

 Podle autora 

 Podle relevance 

5.  Položky 
Položky jsou zobrazeny v dlaždicích se 
zvýrazněním hledaného textu. 

6.  Řádkový výpis 
V případě přepnutí se uživatel dostává 
do řádkového výpisu. 

7.  Rychlý náhled 
Při kliknutí na přebal knihy se zobrazí 
rychlý náhled s možností přidat položku 
do záložky nebo v případě potřeby 
pokračovat na detail. 
 
V případě mobilních zařízení je rychlý 
náhled nefunkční a kliknutí na přebal 
vede rovnou na detail. 
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5. Filtr výsledků 

Filtr je defaultně skrytý a rozevře se mezi vyhledávacím polem a výsledky vyhledávání po kliknutí 
na počet výsledků vyhledávání. V případě, že je uživatel přihlášen a má nastaveny Oblíbené 
knihovny, je předvybráno filtrování právě na tyto knihovny. 

1.  Defaultní filtr knihovny 
Defaultně je zapnuto vyhledávání 
v Katalozích knihoven i v Předplacených 
zdrojích a v případě potřeby může 
uživatel zúžit hledání na určitý typ 
katalogů. Pokud je uživatel přihlášen, tak 
je přednastaveno hledání pouze 
v Oblíbených knihovnách. 

2.  Přidání a odstranění filtru 
Uživatel může kterýkoliv filtr odstranit 
nebo přidat. Pokud tak učiní, tak tuto 
změnu si web následně pamatuje a 
změní podle toho defaultní rozložení 
filtrů. 

3.  Nastavení filtru 
Při změně kritérií se automaticky mění číslo uvádějící počet nalezených položek 
doplněné o informaci o typu katalogů, ve kterých bylo hledání provedeno. 

4.  Aktivní filtry 
Po odsouhlasení nastavení filtrů se panel s filtry skryje a nad výpisem je zobrazen 
seznam aktivních filtrů. Pokud uživatel chce, může kterýkoliv z nich odstranit bez toho, 
aby musel znovu vstupovat do nastavení filtrů. 

 

Defaultní nastavení filtrů 

Každý typ vyhledávání (ve všech položkách, autoři, názvy, témata i nakladatelé) mají specifický 
výběr i pořadí filtrů, které se uživateli defaultně zobrazí. Defaultní nastavení filtrů by se následně 
mělo po určité době přizpůsobit reálným preferencím uživatelů webu Knihovny.cz.  

 

Pohled Hlavní strana Autoři Názvy Nakladatelé Témata 

1. položka Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna 

2. položka Autor Téma Autor Autor Jazyk 

3. položka Název Jazyk Název Název Rok vydání 

4. položka Jazyk Rok vydání Jazyk Téma   

5. položka Rok vydání 
Způsob získání 

dokumentu 
Rok vydání Jazyk   

6. položka  
Způsob získání 

dokumentu 
  

Způsob získání 
dokumentu 

Rok vydání   
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6. Témata 

Uživatelé se často snaží objevit zdroje tykající se určité oblasti (tématu). Tento pohled by měl 
toto hledání uživatelům ulehčit a zároveň je inspirovat ke specifickým tématům, které je na první 
pohled nenapadnou. 

1.  Příbuzná témata 
Po vyhledání tématu se uživateli zobrazí 
další témata (klíčová slova), která s ním 
souvisí. Po kliknutí na ně jsou tato 
témata přidána do vyhledávání a dojde 
tak k zúžení výsledku vyhledávání. 

2.  Dlouhý název díla 
V případě dlouhých názvů (typicky 
například u vědeckých článků) dochází 
k vynechání náhledu přebalu a zároveň 
ke zmenšení fontu, aby se do boxu vešel 
celý text názvu. V případě extrémně 
dlouhých názvů dochází ke skrytí konce 
názvu pod tlačítko Více. 

 

 

 

 

 

 

7. Nakladatelé 

Poslední specifický pohled je na nakladatele. Svým fungováním je obdobou pohledu na autory. 
Tj. u každého nakladatele je možné zjistit bližší informace o něm a vydané knihy nebo další 
položky. 

1.  Nakladatelé 
Název nakladatelství doplněný o 
množství vydaných položek rozdělených 
podle typu zdroje.  
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8. Nakladatelé - detail 

Funkčně je obdobou detailu autora. Dává přehled všech položek vydaných nakladatelstvím. U 
vybraných nakladatelství je možné informace o položkách doplnit informacemi o nakladatelství  
(např. na co se specializuje). 

1.  Logo nakladatelství 
Pokud není logo dostupné, je tato celá 
sekce vynechána. 

2.  Seznam položek 
Položky jsou defaultně seřazeny podle 
data vydání. 

3.  Submenu 
V případě že jsou dostupné doplňující 
informace o nakladatelství, tak je možné 
zobrazit jeho krátký profil a kontaktní 
informace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Záložka 

Uživateli je vždy na pravé straně obrazovky k dispozici 
záložka, která funguje podobně jako košík v internetovém 
obchodě. Uživatel do ní může přidat jakoukoliv zajímavou  
položku a následně s ní dále pracovat. Web si obsah 
záložky pamatuje mezi jednotlivými návštěvami a to i pro 
nepřihlášené uživatele. 

Položky na záložce jsou řazeny podle typu zdroje a 
umožňují jednoduché odstranění položky kliknutím na X. 
Uživatel může se záložkou dále pracovat dvojím způsobem : 

1.  Půjčit nebo stáhnout 
Po kliknutí se uživatel dostává na stránku, kde je 
možné zjišťovat dostupnost jednotlivých položek a 
rozhodovat se o způsobu jejich získání (viz Záložka 
detail). 

2.  Tisk 
Uživatel často nechce nic objednávat a jenom chce 
jít do knihovny se seznamem vybraných knih. 
K tomu slouží tlačítko pro vytištění obsahu záložky.  
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10. Fyzické položky - detail 

Detail každé položky je možné rozdělit na tři části. V úvodní části získává informace o položce 
a případně si může část knihy nebo jiného díla přečíst. Následují informace o dostupnosti a 
způsobu získání. Nakonec se uživatel dostává k informacím, které dávají položku do širšího 
kontextu – doplňkové informace vztahující se k dílu. 

1.  Na výpis 
Odkaz, který umožní uživateli jednoduše 
se vrátit zpátky do výpisu vyhledávání. 

2.  Přidat do záložky 
Po kliknutí dojde k přidání položky do 
Záložky. 

3.  Anotace 
Krátký text popisující obsah položky. 

4.  Základní údaje 
Výběr základních údajů o položce – 
autor, rok vydání, nakladatel, ISBN a 
počet stran. Při kliknutí na „Podrobněji“ 
se uživatel dostane na záložku 
„Podrobněji“ na samém konci stránky. 

5.  Citace 
Při kliknutí dojde ke zkopírování textu 
citace ve vybraném standardu do 
schránky uživatele. 

6.  Náhled obsahu 
V případě pokud je dostupný obal knihy 
nebo vybrané stránky, tak jsou 
zobrazeny zde. Pomocí tlačítek na 
bocích je možné mezi stránkami listovat. 
Při kliknutí na stránku dojde k jejímu 
zvětšení pro pohodlné čtení. 

7.  Dostupnost knihy 
Uživatel může jednoduše zjistit, které 
knihovny nabízí jaký způsob získání 
knihy. Defaultně je vždy zobrazen ten 
z uživatelského pohledu „nejlepší“ 
případ. 

8.  Submenu 
Uživatel defaultně vidí Jiné zdroje díla, tj. stejné dílo, ale v jiných vydáních nebo v jiném 
formátu (např. audiokniha apod.). Kromě toho může uživatel zjistit informace o autorovi 
díla, podrobné specifikace díla, přečíst si recenze nebo v případě přihlášení sám přidat 
komentář a nakonec se podívat na seznam dalších děl autora. 

9.  Mohlo by Vás zajímat 
Odkaz na knihy, které mají podobné téma nebo jsou oblíbené u lidí, kteří si vypůjčili 
knihu. 
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11. Elektronický zdroj - detail 

Elektronické zdroje prezentují informace obdobným způsobem. Liší se pouze v  řešení 
dostupnosti. 

1.  Fulltextové vyhledávání 
V případě fulltextové vyhledávání se nad 
náhledem knihy zobrazí box s informací 
o nalezeném textu a straně, kde byl text 
nalezen. Součástí boxu by měl být i 
zvýrazněný řetězec, který uživatel hledal, 
s krátkým náhledem textu před a po 
nalezeném řetězci. Po kliknutí na box se 
uživatel dostává na stránku s nalezeným 
textem.  

2.  Dostupnost 
Bez přihlášení se zobrazí knihovny, které 
mají k dané položce přístup. V případě 
přihlášeného uživatele se zobrazí 
Oblíbené knihovny a bude vybraná jedna, 
která má nejlepší podmínky k vypůjčení. 

3.  Volně ke stažení 
V případě položek, které jsou volně ke 
stažení, je možné položku rovnou 
stáhnout ve vybraných formátech. 
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12. Dostupnost a získání položek 

Pokud uživatele zaujme položka, tak je snahou umožnit co nejrychlejší a nejjednodušší cestu 
k jejímu získání. 

1.  Dostupnost položky 
V případě přihlášeného uživatele 
se zobrazují Oblíbené knihovny 
seřazené podle dostupnosti 
položky. V případě, že žádná z 
těchto knihoven nemá položku k dispozici, zobrazí se upozornění o nedostupnosti 
v Oblíbených knihovnách a seznam Nejbližších knihoven, kde je možné položku po 
registraci získat. Dostupnost v Nejbližších knihovnách se zobrazí i v případě, pokud není 
uživatel přihlášen. Kromě toho má uživatel možnost prostřednictvím rozevíracího 
seznamu zobrazit všechny knihovny, které položku mají v katalogu. 

2.  Knihovna a způsob získání 
U každé z knihoven je ihned vidět z uživatelského hlediska nejatraktivnější způsob 
získání s klíčovými doplňujícími informacemi. U vícepobočkových knihoven a v případě 
fyzických položek je zároveň vybrána nejbližší pobočka s možností tuto volbu změnit. 

Příklady způsobů získání a doplňkových informací mohou být následující: 

 Půjčení – informace o počtu položek, které jsou k dispozici. 
 Rezervovat – informace o datu očekávané dostupnosti a případně ceny rezervace 
 Okopírovat stránky – informace o ceně okopírované stránky 
 Doručit jinam – informace o ceně převezení z jiné knihovny 
 Neznámá dostupnost 

V případě elektronických zdrojů: 

 Volně ke stažení – informace o ceně, pokud je zpoplatněno  
 Plný text ke stažení – informace o ceně, pokud je zpoplatněno 
 E-kniha k vypůjčení – informace o maximální době výpůjčky 
 Ke čtení online – informace o ceně, pokud je zpoplatněno 
 Objednat tištěnou kopii – informace o ceně za stránku 

Uvedené způsoby jsou ukázky, jak je možné s informováním o dostupnosti pracovat. 

3.  Výběr způsobu získání 
Jakmile si uživatel vybere knihovnu, tak se u ní dozví detailní informace o způsobu 
získání (např. o nutnosti počkat na doručení ze skladu, umístění položek v knihovně 
apod.) a má možnost změnit defaultně nastavení z pohledu uživatele nejatraktivnější 
způsob získání položky. 

4.  Potvrzení výběru 
Pokud uživatel souhlasí s podmínkami, může položku rovnou objednat, rezervovat nebo 
provést další relevantní akce. Ve většině případů uživatel nebude řešit jakýkoliv 
z předešlých tří kroků a rovnou dostane pro něj nejrelevantnější nabídku získání 
dokumentu, kterou pouze tímto způsobem potvrdí.  

Vícesvazková díla a periodika 

Pokud má položka více dílů a ne všechny musí být dostupné, tak informace o jejich dostupnosti 
je součástí boxu s výběrem způsobu získání a uživatel má možnost si vybrat konkrétní díly. 
Z uživatelského hlediska bychom ale doporučovali do budoucna zacházet s každým dílem jako 
se separátní položkou. 
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Koupě položky 

Specifickým způsobem získání může být koupě a to nejen knížky, ale třeba i článku. „Knihovnou“ 
je v tomto případě portál Knihovny.cz a ve způsobu získání uvádí možnost koupě s informací o 
ceně položky. 

Ukázka vícekrokového procesu získání 

V některých případech může mít proces 
získání více kroků – například u 
půjčování elektronických knih nebo 
objednávání okopírování stránek. 

V případě elektronických knih projde 
uživatel následujícím procesem: 
1. Vybrání zařízení 
2. Instalace vhodného SW 
3. Stažení E-knihy 
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13. Knihovny 

1.  Submenu 
Kromě informací o knihovnách a jejich 
akcích zde mohou být informace o 
portálu a další doplňkové informace 

2.  Vyhledání knihovny 
Uživateli jsou defaultně ukázány všechny 
knihovny zapojené do portálu 
Knihovny.cz V případě jiné úrovně 
zapojení je možné piny knihoven odlišit 
barevně. Kliknutím na Najít nejbližší 
knihovnu se uživatel dostane na výřez 
mapy s několika nejbližšími knihovnami. 

3.  Seznam knihoven 
Kromě zobrazení na mapě je součástí i 
řádkový seznam knihoven, který se mění 
podle nastavení mapy. 

4.  Doporučení chybějící knihovny 
Pokud uživatel nenajde svou oblíbenou 
knihovnu, tak ji může doporučit. 
 
 
 

 

14. Knihovny - detail 

1.  Přidat knihovnu do oblíbených 
Přidáním do oblíbených dojde 
k zobrazování akcích vybrané knihovny 
na úvodní stránce a zároveň se knihovna 
začne zobrazovat mezi Oblíbenými 
knihovnami v rámci informování o 
dostupnosti položek. Uživatel může 
knihovnou zároveň rovnou propojit 
s portálem a docílit tak možnosti přímo 
objednávat a dělat další úkony 
s knihovnou. 

2.  Akce a upozornění 
Informace o aktuálních akcích 
vztahujících se ke konkrétní knihovně. 

3.  Submenu 
Místo, kam je možné umístit doplňující 
informace o knihovně. V případě 
menších knihoven tak tato stránka může 
plnit funkci webu knihovny. 
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15. Záložka - detail 

Detailní pohled na záložku slouží k výběru položek, které si uživatel rozhodne půjčit nebo získat 
jiným způsobem, a zároveň k určení způsobu dodání. Dostupnost a získání položek je řešeno 
zcela stejným způsobem, jak v případě detailního pohledu na položku. Uživatel se tak nemusí 
učit něco nového. 

1.  Typy zdrojů 
Veškeré položky jsou rozděleny podle 
typů zdrojů, což odpovídá tomu, že často 
typ zdroje určuje způsob získání položky 
a pro uživatele je příjemnější, když může 
společně řešit položky, které se chovají 
podobně. 

2.  Položka 
Každá položka funguje podobně jako 
v případě rychlé záložky. Je možné se 
prokliknout na detail a případně položku 
ze seznamu odstranit. U položek, které 
zůstanou, je možné vybrat ze způsobů 
dodání. 

3.  Tisk & Odeslání e-mailem 
Často se stává, že uživatel nechce nic 
objednávat a stačí mu pouze seznam. 
K tomu slouží tlačítko Vytisknout seznam 
a Odeslat na e-mail. 

 

16. Přihlášení 

Portál by měl uživateli sloužit jako jedno místo, kde může mít připojeny všechny knihovny, ve 
kterých má registraci. Následně s těmito připojenými knihovnami může provádět všechny 
standardní úkony, na které je zvyklý. Tj. hlavně provádět výpůjčky a výpůjčky prodlužovat. 

1.  Přihlášení 
Uživatel si k přihlášení do portálu musí 
vytvořit účet, ke kterému následně může 
připojovat účty ze všech knihoven, ve 
kterých je zaregistrován. Hlavně pro 
uživatele jedné primární knihovny je 
zajímavá možnost nechat jako 
přihlašovací jméno číslo průkazu v této 
knihovně. 

2.  Rychlé přihlášení 
Kromě toho je možné k přihlášení použít 
dalších služeb pro rychlé přihlášení – 
např. Moje ID nebo Facebook. 
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17. Uživatelský profil 

Po přihlášení je uživatel přesměrování na jeho uživatelský profil. Zde je klíčového nastavení 
Oblíbených knihoven. Mezi ně může uživatel přidat jakoukoliv knihovnu, ze které chce primárně 
dostávat výsledky vyhledávání. Pokud si danou knihovnu zároveň i s účtem propojí, tak poté 
může přímo z portálu provádět základní úkony v této knihovně – objednávat knihy nebo 
přistupovat k elektronickým zdrojům. 

1.  Submenu 
Kromě Oblíbených knihoven jsou 
v uživatelském profilu i následující 
položky: 

 Mám rezervováno – Zde jsou 
všechny objednané a rezervované 
položky. Uživatel může sledovat stav a 
případně objednávku/rezervaci zrušit. 

 Mám půjčeno – Seznam aktuálně 
vypůjčených položek s možností 
sledovat termín konce výpůjčky, a pokud 
je to možné, tak výpůjčku prodloužit. 

 Historie hledání – Každý 
vyhledávací dotaz je ukládán včetně 
času a data. Uživatel se tak jednoduše 
může vrátit ke konkrétnímu dotazu 
přesně tak, jak jej specifikoval. 

 Oblíbení autoři – Seznam všech 
autorů, které si uživatel přidal mezi 
oblíbené. Zde je zároveň možné autory 
ze seznamu jednoduše odstranit. 

 

2.  Přidat knihovnu 
Kliknutím na Přidat knihovnu je možné vybrat kteroukoliv ze zapojených knihoven a 
přidat ji mezi Oblíbené knihovny. 

3.  Výběr poboček 
V případě, že má knihovna více poboček, tak je možné vybrat ty, které jsou pro uživatele 
relevantní – jsou k němu geograficky blízko.  

4.  Přihlásit se do knihovny 
Pokud chce mít uživatel možnost přímo přistupovat ke zdrojům knihovny a zároveň 
sledovat například vypůjčené položky, tak se musí do knihovny přihlásit. Po kliknutí je 
uživatel přesměrován na přihlašovací formulář knihovny. 
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