
Elektronické služby knihoven  |  Zlín  |  16.–17. května 2017 

Mgr. Světlana Hrabinová

Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně



▪ Využití mobilních zařízení jako 
nástrojů přístupu na webová 
sídla každoročně narůstá

▪ Nevěříte?

• 2014 = smartphony + tablety 
mají 83% podíl na trhu chytrých 
zařízení

-- podle: IDC

• březen 2017= smartphony + 
tablety představují více než 
36 % veškerého globálního 
prohlížení webového obsahu 

-- podle: Netmarketshare

• ČSÚ 2015 = mobilní telefon = 
nejrozšířenější ICT v českých 
domácnostech

- podle: Český statistický úřad

http://web.archive.org/web/20160731225245/http:/www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS25500515
http://www.netmarketshare.com/
https://www.czso.cz/csu/czso/informacni-spolecnost-v-cislech-2015


-- zdroj: http://www.businessinsider.com/vatican-

square-2005-and-2013-2013-3

http://www.businessinsider.com/vatican-square-2005-and-2013-2013-3


▪ Mobilní služby = služby 
knihoven, které jsou navrženy 
a přizpůsobeny mobilním 
zařízením, např.:

• SMS zprávy

• čárové nebo QR kódy

• čipy RFID a NFC

• mobilně optimalizovaná 
webová sídla knihoven
(a uživatelská rozhraní katalogů 
a elektronických informačních 
zdrojů)

• mobilní aplikace



▪ Tři základní metody 

navrhování a budování 

mobilně optimalizovaných 

webových sídel:

• responzivní webdesign

• samostatná mobilní verze

• metoda RESS



▪ Webový server odesílá všem 

zařízením stejný obsah

▪ Obsah i jeho vzhled se umí 

přizpůsobit danému zařízení 

(tj. velikosti jeho displeje)

▪ Jedna verze slouží všem

▪ Není potřeba přesměrovávat nebo 

detekovat zařízení



https://www.mekvalmez.cz/

https://www.mekvalmez.cz/


https://www.mekvalmez.cz/

https://www.mekvalmez.cz/


▪ Národní technická knihovna

▪ Národní lékařská knihovna

▪ Městská knihovna Bílovec

▪ Městská knihovna Ladislava 

z Boskovic (Moravská Třebová)



▪ Jednotlivé verze webového sídla 

(desktop, tablet, mobilní telefon) 

mají vlastní URL adresu

▪ Poskytují odlišný kód a obsah

▪ Rychlé a lehké poskytování 

odlišného obsahu (změny pouze 

v konkrétní verzi), ale finančně 

náročnější

▪ Přesměrování na danou verzi 

pomocí detekce zařízení



▪ Jedná se o velmi častou 

metodu optimalizace 

webového obsahu především

u městských knihoven

▪ Proč?

▪ Velká část těchto knihoven 

provozuje své webové sídlo 

pomocí služby Webnode.cz 

(projekt Webovky.knihovna.cz), 

např.:

• Městská knihovna Frenštát p. R.

• Městská knihovna Fryšták



https://www.mlp.cz

https://www.mlp.cz/


https://www.m.mlp.cz

https://www.m.mlp.cz/


▪ Dynamické poskytování obsahu

▪ Kombinace toho nejlepšího 

z předchozích řešení

▪ Různý obsah a vzhled pro různá 

zařízení, ale na stejné URL adrese

▪ Nutná detekce zařízení



▪ Nejméně využívaná metoda 

mobilní optimalizace

▪ Většinou u menších městských 

knihoven

▪ Služba Estranky.cz



http://www.kvkli.cz/

http://www.kvkli.cz/
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▪ Mobilně optimalizované webové 

sídlo, katalog, databáze atd. = lze 

je otevřít na jakémkoliv mobilním 

zařízení

▪ Univerzální způsob, jak doručovat 

optimalizovaný a přizpůsobený 

obsah

▪ Stačí k tomu vestavěný webový 

prohlížeč



▪ Špatně nastavená mobilní 

strategie = negativní dopad 

na celém webovém sídle

▪ Neosekávejte funkce a obsah

▪ Odhadnout správný design, 

obsah i funkce bez 

uživatelského průzkumu je 

velmi složité



▪ Stanovte si jasné priority 

v obsahu a vhodně ho zobrazte 

napříč zařízeními

▪ Všechno, co by mohli uživatelé 

potřebovat použít nebo řešit 

hned, by měli mít po ruce:

• vyhledávací pole

• otevírací doba, kontakt

• přístup do čtenářského konta

• novinky a akce

▪ Ostatní může být skryto

▪ Nezapomínejte na přístupnost a 

použitelnost



▪ Půjdete vstříc svým uživatelům a 

budete cool

▪ Marketingový tahák

▪ Můžete nabídnout něco nového 

nebo vylepšit něco stávajícího

▪ A také proto, že…
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