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Abstrakt

Práce nejdříve osvětluje, co se myslí označením Web 2.0 a dalšími termíny, které jej 
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v čem se liší od starších modelů, a nakonec naznačuje, jakým směrem by se mohl ubírat 
budoucí vývoj.
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Předmluva
Před třemi lety se světem začal šířit zvláštní termín Web 2.0, kterým jeho autor Tim 

O'Reilly označoval nové trendy ve využívání celosvětové sítě WWW, zkráceně webu. 

Zatímco se rozhořely nekonečné debaty snažící  se definovat,  co přesně má zmíněný 

výraz  znamenat,  a  zda  to  není  jen  prázdná  marketingová  fráze,  objevilo  se  mnoho 

webových služeb, které vědomě či nevědomě přijaly charakteristiky Webu 2.0 za své 

a z uživatele-spotřebitele vytvořily uživatele-tvůrce.

Protože se rozšíření Internetu mezi širokou veřejností stále zvyšuje, stoupá také počet 

návštěvníků webových stránek. Ti se v průběhu času postupně vymaňují z role zcela 

pasivních  konzumentů  nabízeného  obsahu  a  stále  více  se  aktivně  zapojují  do  jeho 

tvorby,  ať  už  jen  komentováním  cizích  názorů,  anebo  společným  vytvářením 

komplexních  projektů,  jakým  je  kupříkladu  největší  encyklopedie  na  světě, 

Wikipedie.

S  dvouletým  zpožděním  se  pak  konečně  dostala  diskuse  i  zakládání  nového  druhu 

webových  stránek  také  do  českého  internetového  prostředí.  Cílem  této  bakalářské 

práce je zjistit,  jakým způsobem se tato činnost projevila  na českém knižním webu. 

Tím jsou  myšleny ty  služby,  které  se  věnují  kolaborativnímu  přístupu  uživatelů  ke 

knihám.

Mezi  ně  patří  projekty  určené  k  tvorbě  osobních  knihoven  a  čtenářských  deníků, 

webové  služby  nabízející  různé  způsoby  šíření  knih  za  aktivní  spolupráce  autorů 

nebo  uživatelů,  ale  také  recenzování  a  hodnocení  děl  zákazníky  na  stránkách 

knihkupectví a v katalozích knihoven.

Práce nejdříve osvětlí,  co  se  myslí  označením Web 2.0 a  dalšími  termíny,  které  jej 

provázejí.  Poté  se  soustředí  na  nalezení  českých  webových  služeb,  jež  odpovídají 

zadaným podmínkám, a porovná je s podobnými projekty a stránkami zahraničními. 

Na  těchto  případech  ukáže,  v  čem  se  liší  od  starších  modelů,  a  nakonec  naznačí, 

jakým směrem by se mohl ubírat budoucí vývoj.

 1 Co je to Web 2.0
Co  vlastně  znamená  ten  nicneříkající  název  Web  2.0?  Nejen  programátorům  a  IT 

specialistům,  ale  dnes  už  i  většině  lidí  alespoň  trochu  pracujících  s  počítači 

naznačuje  použité  číslo  označení  jakési  zcela  nové,  odlišné  a  obvykle  obsáhlejší 
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a schopnější  verze nějakého počítačového programu nebo aplikace.  V tomto případě 

bylo tohoto způsobu počítání použito pro vyjádření nástupu nové generace webu.

 1.1 A co je vlastně web?
Abychom mohli  pochopit,  v  čem se  tedy  ta  ohlašovaná  nová  verze  liší  od  staré,  je 

třeba si alespoň zběžně ukázat, co je to vlastně web a jaká jsou jeho specifika. Mezi 

běžnými uživateli  se obvykle nazývá Internet,  i  když je to velmi nepřesné označení. 

Přesněji je to totiž jen jedna z jeho služeb, zpřístupňovaná pomocí protokolu HTTP1 

a v konečné fázi zobrazovaná v našich webových prohlížečích typu Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Opera, Safari...

Internet  je  propojením  počítačů  celého  světa  pomocí  protokolu  TCP/IP.2 Pojem se 

sice  začal  užívat  až  v  roce  1987,  ale  Internet  jako  takový  je  postaven  na  původní 

akademicko-vojenské síti ARPANET, jejíž vznikla již roku 1969 a ve zmíněném roce 

1987  zahrnovala  na  27000  propojených  počítačů.  Pro  web  je  pak  Internet  pouze 

médiem, využívaným pro přenos dat.

Slovo  web  je  zjednodušená  verze  termínu  World  Wide  Web,  česky  doslova 

celosvětová  pavučina.  Správně  se  sice  zkracuje  jako  WWW,  ale  protože  i  celý 

nezkrácený anglický  název  má  v mluvené  řeči  třikrát  méně  slabik než  tato  zkratka, 

začal  se užívat  výraz web. Ten se přece jen vyslovuje o dost snadněji  a také v této 

práci se bude používat více.

V  češtině  se  tohoto  termínu  používá  i  jako  označení  pro  soustavy  dokumentů  či 

stránek jednotlivých webových serverů, například tzv.  firemní weby.  Pro vysvětlení 

Webu 2.0 je však důležitější jako obecný název pro celosvětovou síť hypertextových 

dokumentů. Ty jsou vzájemně propojeny systémem odkazů, linků.

Pro web nezbytná koncepce hypertextu jako způsobu provázání dokumentů navazuje 

na  myšlenky  z  roku  1960,  kdy  přišel  Tim  Nelson  s  Projektem  Xanadu  a  Douglas 

Engelbart  představil  svůj  oN-Line  System  (NLS).  Oba  se  však  inspirovali  již 

v myšlence  memexu,  kterou  popsal  roku  1945  Vannevar  Bush  ve  své  eseji  As  We 

May Think.3

1 HTTP, Hypertext Transfer Protocol – internetový protokol určený původně pro výměnu hypertextových 
dokumentů ve formátu HTML, později rozšířený i na další formáty.

2 TCP/IP, Transmission Control Protocol / Internet Protocol – kombinace protokolů umožňujících přenos dat 
mezi počítači propojenými v internetové síti a vytvářejících transportní vrstvu pro tento přenos.

3 BUSH, Vannevar, As we may think.
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Vznik  webu  překvapivě  zdaleka  není  tak  vzdálený  jako  začátky  Internetu  nebo 

hypertext. S nápadem přišel Angličan Tim Berners-Lee už v roce 1980, když v rámci 

své  práce  v  mezinárodním  vědeckém  středisku  CERN  ve  Švýcarsku  postavil 

ENQUIRE.  Ten  se sice  od  pozdějšího  webu v  mnohém lišil,  ale  také  již  obsahoval 

řadu  jeho  základních  funkcí.  Berners-Lee  současně  ve  svém  Waving  the  Web 

navrhoval  spojit  hypertext  s  Internetem.  Když  však  jeho  výzvu  nikdo  nevyslyšel, 

pustil se do projektu sám a sestavil systém identifikátorů.

V  roce  1990  pak  pod  jeho  vedením  vznikl  první  web  server,  pojmenovaný 

NeXTcube,  a  současně  s  ním  i  první  webový  prohlížeč,  nazvaný  WorldWideWeb, 

a první  webové  stránky.  Ty  se  věnovaly  právě  celému  projektu  WWW.  Tak  byl 

postaven základ pro to, aby se mohla myšlenka dále rozvíjet. 6. srpna 1991 Berners-

Lee zveřejnil  krátké shrnutí  vývoje projektu a tento den je brán jako datum, kdy se 

stal web veřejně přístupnou službou.

Dne 30.  května 1993 CERN oficiálně  oznámil,  že  WWW bude veřejná pro všechny 

bez  jakýchkoli  poplatků  za  provoz.  Jelikož  se  dva  měsíce  předtím  gopher,  jiná 

internetová  služba,  naopak  zpoplatnil,  vedlo  to  k  razantnímu  přechodu  zájemců  od 

gopheru k webu. V roce 1993 se také objevil  webový prohlížeč Mosaic vyvinutý na 

University of Illinois  at  Urbana-Champaign.  Historici  se vesměs shodují  na tom, že 

právě představení Mosaicu se stalo hlavním bodem obratu ve prospěch WWW.4

Následoval  rychlý  rozvoj  webu  a  zhruba  od  roku  1995  dochází  k  tak  zvané 

internetové  horečce  či  bublině,  anglicky  dot-com bubble.  V té  době  se  investovaly 

vysoké částky i v hodnotě miliard dolarů do nových firem podnikajících na Internetu. 

Těmto  společnostem  se  říká  dot-com  firmy,  protože  většinou  sídlily  na  webových 

doménách  ".com".5 Přestože  však  docházelo  k  tak  masivním  investicím,  ve 

skutečnosti  tyto  společnosti  nedokázaly  vyvíjet  zisk.  Na  přelomu  let  2000  a  2001 

proto  bublina  praskla.  Technologický  index  NASDAQ,  který  v  březnu  2000 

dosahoval  5000  bodů,  najednou  prudce  klesl  pod  2000.  Velké  množství  dot-com 

firem v důsledku toho zkrachovalo a další se dramaticky propadly.6

4 Wikipedia, heslo World Wide Web.
5 Dot – anglicky tečka; com – doména prvního řádu označující komerční WWW stránky.
6 Wikipedia, hesla Dot-com bubble, Dot-com company; Wikipedie, heslo Internetová horečka.

3



 1.2 Web 2.0 Conference
Termínu  Web  2.0  poprvé  použil  v  roce  2003  Tim  O'Reilly,  zakladatel  významné 

mediální  společnosti  O'Reilly  Media,  jež  se  specializuje  na  vydávání  publikací 

a pořádání  konferencí  o  počítačových  technologiích.  Zazněl  poprvé  při 

brainstormingu  firem  O'Reilly  Media  a  MediaLive  International  nad  vymýšlením 

tématu a názvu pro novou konferenci. Ta se nakonec konala 5.  – 7. října 2004 v San 

Francisku  pod  názvem  Web  2.0  Conference a  od  jejího  uspořádání  se  datuje 

celosvětový boom Webu 2.0.

Tim O'Reilly označuje prasknutí internetové bubliny za mezní bod ve vývoji webu.7 

Ve  svém  pokusu  definovat  Web  2.0  později  cituje  jednoduchou  definici  Erica 

Schmidta:  "Don't fight the internet."8 Nebojujte s internetem  – hluboce přemýšlejte, 

jak internet funguje, stavte systémy a aplikace tak, aby ho využily bohatěji, uvolněný 

od omezeného myšlení éry osobních počítačů. Pak jste na správné cestě. Internetová 

bublina  totiž  podle  O'Reillyho  vznikla  tak,  že  se  společnosti  snažily  udělat  z  webu 

něco  jiného,  než  je,  tím,  že  na  něj  aplikovaly  staré  tržní  modely.  Je  ironické,  že 

původní  "Web  1.0"  Tima  Bernerse-Leeho  je  jedním z  nejvíce  "Web  2.0"  projektů, 

které  se  dají  najít.  Mezi  nimi  však  proběhlo  období  "Webu  1.5",  v  němž  dot-com 

firmy bojovaly s internetem a prohrály.

A právě v době po zhroucení této bubliny proběhl výše zmiňovaný brainstorming. Na 

něm  zazněl  názor,  že  web  zdaleka  není  odepsaný,  ale  naopak  důležitější  než  kdy 

předtím.  Navíc  se  zdálo,  že  společnosti  přeživší  popsaný kolaps  vykazovaly  mnohé 

společné znaky. Z toho vyplynula otázka, zda by bylo možné nazvat tento přerod za 

vznik webu nové generace, Webu 2.0. Účastníci brainstormingu se shodli na tom, že 

je. Tak vznikla Web 2.0 Conference.9

Konference  se  nakonec  ve  skutečnosti  zúčastnili  vesměs  jen  manažeři  a  další  lidé 

z velkých  internetových  společností,  které  si  mohly  dovolit  vstupné  ve  výši 

2800 dolarů.10 Přišli, protože tam nechtěli chybět. Nikdo nehodlal promeškat to, co se 

skrývalo za tím doposud neznámým výrazem. Ať už to bylo cokoli. Všichni však za 

tím hledali nový cíl pro své investice.

7 O'REILLY, Tim, What is Web 2.0.
8 O'REILLY, Tim, Web 2.0 compact definition.
9 O'REILLY, Tim, What is Web 2.0.
10 GRAHAM, Paul, Web 2.0.

4



Konference  termín  Web  2.0  zpopularizovala  natolik,  že  se  začal  masově  šířit  po 

celém světě. Mnoho webových stránek se později převléklo do nových kabátů, které 

vyjadřovaly,  že  patří  k  této  nové  generaci,  a  ještě  více  jich  vzniklo  nově 

s přihlédnutím k různým vzorům.

Již  v  té  době  se  také  začaly  formovat  dva  nesmiřitelné  tábory  zastánců  a  odpůrců 

Webu 2.0.  Dali  by se též  označit  jako optimisté  a pesimisté.  Příznivci  tvrdí,  že  jde 

opravdu o něco výrazně nového,  co tu dosud nebylo.  Oproti  tomu kritici  si  stojí  za 

tím, že je to celé humbuk, jen další bublina, která opět praskne, a diskutovaný termín 

je pouze reklamní frází.  Současné internetové společnosti se podle nich jenom snaží 

na  této  módní  vlně  svézt  a  vydělat  si  tak  nějaké  peníze.  Oba  tábory  mají  nicméně 

v lecčem pravdu.

 1.3 Definice
Téma  první  konference  říkalo,  že  to,  co  je  pro  Web  2.0  určující,  je  web  jako 

platforma. Doslova se na webových stránkách akce uvádí: "Zatímco první vlna webu 

byla  těsně  svázána  s  prohlížečem,  druhá  vlna  rozšiřuje  aplikace  napříč  webem 

a umožňuje novou generaci služeb a obchodních příležitostí."11 Základním příkladem, 

vysvětlujícím,  co  je  tím  míněno,  budiž  rozdíl  mezi  vedoucími  internetovými 

společnostmi před krachem a po něm.

Přestože byl "web jako platforma" hlavním tématem konference, Tim O'Reilly a John 

Battelle jej v zahajovací řeči uvedli jen jako první z klíčových bodů. Dalšími byly:12

• data jako řídící síla

• síťové efekty založené na participaci úživatelů

• inovace  v  systémech  a  stránkách  složené  z  částí  od  různých  nezávislých 

vývojářů (jistý druh "open source" vývoje13)

• lehké obchodní modely umožněné syndikací obsahu a služeb

• permanentní betaverze – konec vydávání finálních verzí softwaru

• software nad úrovní jediného zařízení, vyzdvihnutí síly "dlouhého chvostu"14

• snadné přijímání "early adoptery"15

11 Web 2.0 conference.
12 Wikipedia, heslo Web 2.0.
13 Open source – vývoj softwaru založený na otevření (zveřejnění) zdrojového kódu, který tak mohou 

jednotlivci, komunity nebo organizace v rámci licence dále rozvíjet.
14 Viz str. 7.
15 Early adopter – člověk, který přijímá nové technologie dříve než většina ostatních, rychlejší je jen innovator 

– novotář. Early adopterů je v populaci zhruba 13,5 %, novotářů asi 1 %.
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Termín Web 2.0 ale i nadále nebyl přesně definován. Již při úvodním brainstormingu 

a i poté na konferenci se pouze upozorňovalo na trendy,  které se na webu v té době 

objevily.  A tomu nijak zvlášť nepomohl ani O'Reillyho článek  What is Web 2.016 ze 

září 2005, v němž poprvé shrnuje, co to tedy je. V té době již Google vykazoval více 

než 9,5 milionů odkazů, ale stále  zůstávalo velké nedorozumění  v tom, co výraz ve 

skutečnosti  přesně znamená. V obsáhlém článku proto ukazuje na příkladech,  v čem 

podle něj změna tkví.

O  samotnou  definici  se  znovu  pokusil  teprve  o  rok  později:  „Web  2.0  je  revoluce 

podnikání  v  počítačovém  průmyslu  způsobená  přesunem  k  chápání  webu  jako 

platformy a pokus porozumět pravidlům vedoucím k úspěchu na této nové platformě. 

Klíčovým mezi  těmito  pravidly je  toto:  tvořte  aplikace,  které  budou díky síťovému 

efektu  s  přibývajícím  počtem  uživatelů  stále  lepší.  (Což  jsem  jinde  nazval 

„zapřažením kolektivní inteligence“.)“17 

16 O'REILLY, Tim, What is Web 2.0.
17 O'REILLY, Tim, Web 2.0 compact definition. Překlad převzat ze ZBIEJCZUK, Adam, Web 2.0, s. 8.
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O'Reilly nebyl jediným, kdo se snažil najít konkrétní definici.  Oblíbené je například 

prohlášení  Rosse  Mayfielda:  "Web  1.0  bylo  obchodování.  Web  2.0  jsou  lidé."18 

Žádný  pokus  však  nebyl  bezvýhradně  přijat  a  všechny  jsou  poměrně  volné.  Ve 

výsledku  proto  stejně  zůstává  nejpřesnějším  výčet  zásadních  charakteristik.  Tento 

výčet  může  symbolizovat  například  tag  cloud,  oblak  klíčových  slov,  na  obr.  1. 

Důležitost  hesel  se  v  něm  vyjadřuje  velikostí  písma  a  pozice  naznačuje  i  některé 

provázanosti mezi nimi.

 1.4 Vlastnosti Webu 2.0
Přestože se tedy nepodařilo vytvořit zcela jeho jasnou definici, je možné termín Web 

2.0  vysvětlit  alespoň  na  základě  vlastností,  jež  jsou  pro  úspěšné  projekty  typické. 

Jsou jimi:19

The long tail – dlouhý chvost

Pojem  odkazuje  na  tvar  grafu  setřídění 

prvků  nějakého  jevu  podle  četnosti,  kdy 

relativně  malý  počet  prvků  má  vysokou 

četnost  a  velké  množství  prvků má malou 

četnost.  Vytvářejí  tak  nízký,  dlouhý 

závěrečný  úsek  grafu.  Toto  rozložení  se 

vyskytuje  například  u  slov  v  přirozeném 

jazyce –  valná  většina  slov  se  vůči 

nejběžnějším  užívá  jen  minimálně. 

Internet  umožňuje  síťové  propojení  takové,  že  lze  levně  věnovat  pozornost 

i prvkům  z  dlouhého  chvostu,  například  zákazníkům  internetového  knihkupectví 

Amazon prodávat knihy, které si koupí jeden čtenář za rok. V kamenném obchodě 

by toto nebylo z kapacitních důvodů možné, a proto je tam nutné obsluhovat pouze 

typizované zákazníky.

V  oblastech  lidských  preferencí  a  chování  tvoří  objem  lidí  v  dlouhém  chvostu, 

tedy těch,  kteří  se nechovají  typizovaně,  převahu.  Úspěšný projekt se proto musí 

orientovat na potřeby co nejširšího spektra uživatelů,  nikoliv pouze na očekávané 

18 SINGEL, Ryan, Are you ready for Web 2.0?
19 Volně podle O'REILLY, Tim, What is Web 2.0 a MISÁKOVÁ, Miroslava, Principy 'webu 2.0' jako 

prostředek rozvoje infogramotnosti ve vzdělávací instituci, s. 34-36.
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Obr. 2. Dlouhý chvost (ANDERSON, Chris,  
The Long Tail, http://www.thelongtail.com/  

conceptual.jpg).



chování  masy.  Příkladem  je  změna  klasifikačních  navigačních  systémů 

z hierarchizovaných  kategorií  na  "folksonomii".20 Ta  umožňuje  vytvářet  spojení 

mezi  uživateli  zajímajícími  se  o  nějaký  minoritní  pojem,  autorům  běžných 

taxonomií neznámý.

Data jako "Intel Inside"

Informační  společnosti  se  nacházejí  v  etapě  honby  za  daty,  probíhá  plnění 

databází. Principem Web 2.0 služeb je převzít od uživatelů informaci, zpracovat ji 

a  novým  způsobem  ji  použít  tak,  aby  byla  pro  uživatele  přitažlivá  a  užitečná. 

Výhodu přitom mají  ti,  kdo se orientují na jedinečná,  obtížně zpětně vytvořitelná 

data.  Kupříkladu  Amazon takto na počátku využil  pro svou databázi  knih archivu 

ISBN a poté ji  doplnil  svými daty tak, že teď všichni přebírají  informace od něj, 

a ne z původního zdroje.

Přidaná hodnota dodávaná uživateli

Klíčem  k  úspěchu  je  přimět  uživatele  přidávat  svá  vlastní  data  k  těm,  které 

internetová  služba  sama  nabízí.  K  tomu  přispívá  maximální  zjednodušení 

uživatelovy  práce.  Velkým  přínosem  jsou  v  tomto  směru  technologie  RSS,21 

umožňující  snadno sledovat  novinky na  webových  stránkách,  a  AJAX,22 vedoucí 

k tak  zvané  bohaté  internetové  aplikaci  či  bohaté  uživatelské  zkušenosti,23 

zjednodušuje  editaci  stránek,  změny  nastavení,  zpříjemňuje  poskytování  obsahu. 

Typickými zástupci jsou zde Google Maps a Gmail.

Využívání síťového efektu

Pouze  malé  procento  uživatelů  webu  se  zabývá  produktivním  rozšiřováním 

obsahu,  ale  pro  úspěch  každé  webové  služby  je  potřeba  velkého  množství 

aktivních členů. Síťový efekt je princip, kdy učité zboží či jev získává na kvalitě 

20 Folksonomy, folksonomie – neologismus znamenající uživatelem generovanou taxonomii. Každý uživatel 
přiděluje jednotlivým položkám tzv. tagy, česky nálepky, štítky nebo klíčová slova, pomocí nichž se následně 
dají vyhledat. Folksonomie je z principu nehierarchizovaná, ale např.del.icio.us toto pravidlo zčásti popírá.

21 RSS (zkratka má několik možných výkladů: Really Simple Syndication, RDF Site Summary nebo Rich Site 
Summary) – technologie umožňuje přihlásit se k odběru novinek ve formě XML souboru z webu, který 
nabízí RSS kanál. Takovými weby jsou nejčastěji zpravodajské servery a blogy.

22 AJAX, Asynchronous JavaScript and XML – metoda využití JavaScriptu k načítání dat bez nutnosti 
znovunačtení celé webové stránky.

23 RIA, Rich Internet Application – webová aplikace, která se svým vzhledem i chováním snaží v rámci 
webového prohlížeče napodobovat desktopové aplikace a poskytnout tak vyšší uživatelský komfort. 
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s počtem jeho uživatelů.  Vhodným příkladem je  služba  BitTorrent.  Čím více  lidí 

pomocí  ní  nabízí  určitý  program ke  stažení,  tím rychleji  si  jej  případný zájemce 

stáhne.  Pokud  mu  to  tedy  umožňuje  kapacita  internetového  připojení.  Dalším 

příkladem  je  již  zmiňovaná  folksonomie,  která  funguje  tím  lépe,  čím  více 

uživatelů vkládá klíčová slova. Při nízkém počtu tagů totiž může docházet k silné 

diferenciaci  termínů  vinou  synonym,  kupříkladu  odlišné  preference  mezi  výrazy 

"kniha", "knihy" nebo "literatura".

Některá práva vyhrazena

Důležitým  rysem  Webu  2.0  je  vývoj,  který  nelze  předem  předpokládat.  Pokrok 

tímto  směrem  je  ale  možný  pouze  v  případě,  že  legislativní  omezení  práv 

k provozovaným datům jsou  nízká.  Služby se proto  vytváří  tak,  aby bylo  možno 

s nimi  experimentovat  a  tím  dále  rozvíjet,  jako  je  tomu  v  případě  open  source. 

Termínem označujícím licence, jež umožňují volné nakládání s dílem, je copyleft. 

V  tomto  směru  jsou  asi  nejčastěji  využívanou  aplikací  Google  Maps,  pro  které 

existuje nepřeberné množství různých rozšíření.

Permanentní betaverze

Na rozdíl  od desktopových aplikací  se  webové služby vyvíjejí  průběžně,  protože 

jejich chování závisí na stále se měnících datech. Nikdy nedosahují finální verze, 

ale  upravují  se  i  několikrát  denně  nebo dokonce  častěji,  často aniž  by to  jakkoli 

dávaly  navenek  znát.  Reální  uživatelé  tak  při  svých  návštěvách  nevědomky 

pomáhají  testovat  tyto  webové  aplikace  a  ty  se  podle  toho  následně  proměňují. 

První, kdo na tento trend poukázal, byl  Gmail, webový mailový klient od Googlu. 

Od té doby si mnoho služeb přidává za logo na svých stránkách nálepku "beta".

Spolupráce, nikoliv dominance

Web  2.0  je  tvořen  sítí  spolupracujících  datových  služeb.  Ty  nabízejí  ostatním 

syndikaci  svého rozhraní a obsahu a využívají  nebo znovuvyužívají  informací  od 

služeb jiných. Takto mnoho webů implementovalo do svých aplikací vyhledávání 

Google  nebo  informace  z  Amazonu.  Druhý  zmíněný  navíc  umožňuje  uživateli 

okamžitě si produkt, který ho zajímá, koupit.
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Software pro více než jednu platformu

Osobní  počítače  už  nejsou  jediným zařízením  s  přístupem  k  Internetu.  Web  2.0 

služby jsou  proto  obvykle  snadno  přístupné  také  například  z  kapesních  počítačů 

nebo mobilních telefonů.

 1.5 Social software
Sociální  software  nebo  také  socioware,  je  termínem,  který  Web  2.0  od  počátku 

provází  a  mnohdy  se  s  ním  dokonce  zcela  ztotožňuje.  Jde  nicméně  pouze  o  jednu 

z významnějších součástí Webu 2.0, jež ovšem není žádnou novinkou posledních let. 

Jeho kořeny sahají mnohem dál.

Sociální  software  znamená  ve  zkratce  takový  druh  softwaru,  který  umožňuje  lidem 

potkávat  se,  spojovat,  spolupracovat  skrze  počítačem zprostředkovanou komunikaci 

a tvořit  on-line  komunity.24 Často  je  využívají  organizace  pro  svou  vnitřní 

komunikaci nebo zájmové a odborné spolky.

Před deseti lety by se sem daly zařadit e-mailové diskusní skupiny, Usenet, diskusní 

fóra nebo chaty a instant message služby (např.  ICQ). Od té doby ale vývoj pokročil 

a několikanásobně vzrostl počet připojených uživatelů. Vznikla nová média řadící se 

k  sociálnímu  softwaru  a  zařadily  se  k  němu  také  téměř  všechny  Web  2.0  služby. 

Proto  se  Web  2.0  začal  brát  jako  synonymum  pro  social  software.  Tomu  se  navíc 

začalo  také  alternativně  říkat  kolaborativní  software,  což  jej  zužuje  a  vyzdvihuje 

funkci spolupráce mezi jednotlivými uživateli na tvorbě obsahu.

Mezi  nejčastější  nový  sociální  software  patří  blogy,25 tedy  internetové  deníky,  jež 

jsou  vzájemně  provázané  odkazy  a  komentáři  do  komplexní  sítě  zvané  blogosféra. 

Komentáře  jsou  obecně  způsobem,  jak  vytvářet  on-line  komunity  návštěvníků 

webových stránek.  Ať už se jedná o zpravodajské deníky (např.  iDNES.cz),  filmové 

databáze (ČSFD) nebo elektronické obchody (Vltava.cz).

Jiným  typickým  kolaborativním  softwarem  jsou  tzv.  wiki.  Tyto  systémy  (wiki 

znamená v havajštině „rychle“) umožňují okamžitou editaci obsahu příslušné stránky 

24 Wikipedie, heslo Social software.
25 Blog, weblog, zkratka z web log, webový deník – často aktualizované a chronologicky řazené publikování 

komentářů a názorů na webu, většinou jde o názory jednotlivce, ale existují i blogy sdílené. K masovému 
rozšíření výrazně přispěla technologie RSS, umožňující sledovat velké množství stránek najednou.
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kýmkoliv.  Nejznámějším  příkladem  je  nejrozsáhlejší  encyklopedie  na  světě, 

Wikipedie. Ale není zdaleka jediná.26

Pro  potřeby  této  bakalářské  práce  byly  vybrány  právě  webové  služby  se  silnou 

kolaborativní základnou. Takové, jež umožňují zakládat on-line komunity, které stojí 

na obsahu vytvářeném spoluprací uživatelů.

 1.6 Library 2.0
Termín  Library  2.0,  zkracovaný  často  jako  L2,  poprvé  použil  Michael  Casey  již 

v roce  2005  jako  podnázev  svého  blogu  LibraryCrunch.  Nevyjadřuje  ovšem  verzi 

nebo novou generaci,  jak tomu je u Webu 2.0. Vznikl jako výraz popisující aplikaci 

prvků Webu 2.0 na knihovnické služby.

Stejně jako nelze jednoduše definovat, co je to Web 2.0, není to možné ani u Library 

2.0.  Na  obr.  3  je  mapa,  která  popisuje,  co  vše  si  lze  pod  pojmem představit.  Jack 

Maness27 nicméně uvádí čtyři  základní elementy,  pod nimiž by se měla chápat teorie 

Library 2.0:

26 ZBIEJCZUK, Adam, Web 2.0, s. 12.
27 MANESS, Jack M., Library 2.0 theory.
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Soustředí se na uživatele

Uživatelé  se  podílejí  na  tvorbě  obsahu  a  služeb,  jež  vidí  ve  webové  prezentaci 

knihovny,  on-line  katalogu  atd.  Spotřebovávání  a  tvorba  obsahu  je  dynamická 

a není tedy vždy zřejmý rozdíl mezi rolemi knihovníka a čtenáře.

Poskytuje multimediální zkušenost

Obrazové  a  zvukové  složky  se  objevují  nejen  ve  sbírkách,  ale  také  službách  L2 

knihovny.  Tento  bod  často  není  jako  funkce  Library  2.0  uváděn,  ale  Maness 

navrhuje, že by měl být.

Je sociálně bohatá

Webová  prezentace  knihovny  zahrnuje  přítomnost  uživatelů.  Existují  synchronní 

(např. instant message služby, chat) i asynchronní (např. diskuse, e-mail) způsoby, 

jak mohou uživatelé komunikovat jeden s druhým nebo s knihovníky.

Je společensky inovativní

Tento  aspekt  je  pravděpodobně  tím  nejdůležitějším.  Spočívá  na  myšlence,  že 

knihovna  je  sice  společenská  služba,  avšak  zároveň  chápe,  že  jak  se  mění 

společnost,  nejenže  se  knihovna  musí  měnit  spolu  s  ní,  ale  musí  dovolit 

uživatelům,  aby  ji  měnili  sami.  Musí  usilovat  o  průběžné  změny  svých  služeb, 

nacházet  nové  cesty,  jak  umožnit  komunitám,  nejen  jednotlivcům,  aby  hledali, 

nacházeli a zužitkovávali informace.

Do  konceptu  Library  2.0  se  již  více  zapojují  i  české  knihovny.  Patří  sem 

celorepublikově  rozšířená  služba  "Ptejte  se  knihovny",  ale  některé  jdou  ještě  dále. 

Kupříkladu  Městská  knihovna  v  Praze  už  ve  svém  on-line  katalogu  nabízí 

návštěvníkům možnost knihy hodnotit pomocí pětihvězdičkové stupnice. Je to zatím 

jedna z prvních vlaštovek, snad brzy přibudou další.

 1.7 Český Web 2.0
Prostředí  českého  Internetu  se  vždy  vyvíjí  pomaleji  a  trochu  stranou,  než  je  tomu 

u toho v anglicky hovořící oblasti, ale nejen tam. V porovnání s většími národy je tu 

příliš malý trh, nemnoho odborníků, málo připojených lidí a navíc je Česká republika 
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stále  o  nějaký ten krok pozadu.  Proto se  na českém webu tak drasticky neprojevilo 

ani splasknutí internetové bubliny.

Tu  zde  symbolizovala  především  bitva  na  poli  webových  portálů,  které  se  snažily 

přilákat  k  sobě  co  nejvíc  uživatelů  a  už  je  nepustit.  Stály  na  vyhledávání  ve  svém 

katalogu webových stránek, elektronické poště a množství dalších služeb navázaných 

na jednom místě.

Katalogové vyhledávání  se snaží udržet si návštěvníky u sebe,  nezobrazuje všechny 

vyhledatelné  stránky,  ale  jen  ty,  jež  jsou  uloženy  v  databázi,  a  pořadí  na  prvních 

místech  je  vyhrazeno  těm,  kteří  si  za  to  zaplatili.  Oproti  tomu  Google  nebo  české 

Jyxo naopak  především odkazují  ven,  zobrazují  cizí  obsah,  ne  svůj,  nacházejí  více 

výsledků a řadí je podle skutečné relevantnosti.  Tu určují  pomocí množství  odkazů, 

jež na dané stránky vedou odjinud.

I  debata  o  termínu  Web  2.0  do  České  republiky  dorazila  se  zpožděním.  Root.cz28 

a Lupa29 o  něm  jako  první  informovaly  až  ke  konci  roku  2005  po  skončení  druhé 

konference Web 2.0 a diskuse vznikla teprve v roce následujícím.

V průběhu let 2006 a 2007 se nicméně objevilo množství služeb řadících se k Webu 

2.0, ovšem část z nich jsou jen české lokalizace nebo kopie webů zahraničních. Navíc 

většina  naráží  právě  na  problém,  že  český  trh  není  dost  velký.  Anglicky  mluvící 

uživatelé  často  radši  využívají  cizích  služeb,  protože  na  nich  participuje 

mnohonásobně  více  lidí  a  síťový  efekt  je  výrazně  silnější.  Na  českém Internetu  se 

snadno může stát, že počet uživatelů daného webu nedosáhne ani kritického množství 

nutného k tomu, aby služba mohla dlouhodobě efektivně fungovat.

 2 Knihy na českém Webu 2.0
Stránek  v  českém  webovém  prostředí,  které  by  se  věnovaly  knihám  a  současně 

odpovídaly  základním  specifikám  Webu  2.0,  je  jen  velice  málo.  Dají  se  zatím 

spočítat na prstech jedné ruky. V tomto počítání jsou vynechány literární blogy, což 

není tak nespravedlivé, jak by se na první pohled zdálo. Ono jich totiž ve skutečnosti 

také  moc  není,  jestli  vůbec  nějaký.  Autorovi  této  práce  se  totiž  žádný  věnovaný 

výhradně knihám nalézt nepodařilo.

28 CIMPRICH. Petr, Akta X 0509.
29 BEDNÁŘ, Vojtěch, Po webu je tu web 2.0.
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Projekty  přímo  vycházející  ze  systému  Webu  2.0,  nebo  úžeji  social  software,  jsou 

vlastně toliko dva, knihi.cz a Knížky Petra Olmera. Přestože se oba věnují obdobnému 

cíli,  každý  z  nich  se  k  němu  postavil  z  jiné  strany.  Je  proto  otázkou,  jak  moc  si 

konkurují a v jaké míře se spíše doplňují.

Mimo  tyto  služby,  jež  se  dají  společně  označit  jako  uživateli  vytvářené  katalogy 

publikovaných  děl,  vznikly  v  ČR i  takové,  které  si  kladou  za  cíl  přímou  distribuci 

knih, ať už digitálních, anebo papírových.

V rámci přehlednosti jsou jednotlivé služby zařazeny do třech kapitol, první zahrnuje 

uživatelské  katalogy,  druhá  popisuje  projekty  sloužící  k  šíření  knih,  především 

elektronických,  a  třetí  přibližuje,  jaké  prvky  Webu  2.0  využívají  internetová 

knihkupectví.  Ve  všech  případech  je  k  českým  stránkám  připojen  alespoň  jeden 

příklad úspěšné zahraniční služby. Díky němu je možné poukázat na nedostatky nebo 

výhody popisovaných českých webů.

 3 Weby pro katalogizaci knih
Jak  je  uvedeno  výše,  tento  typ  služeb  v  českém  prostředí  existuje  jen  ve  dvou 

exemplářích. Knihi.cz se zaměřují především na čtenářská hodnocení přečtených knih 

a tvorbu databáze česky vydané literatury.  Zato  Knížky se nijak jazykově neomezují, 

umožňují  vytvářet  osobní katalog uživatelovy knihovny a stačí  jim k tomu naprosté 

minimum dat o dílech.

Pro srovnání  jsou zde  uvedeny tři  zahraniční  projekty,  které  se  na  stejné myšlenky 

dívají lehce odlišnými pohledy. Nejambicióznějším z nich je americký LibraryThing, 

který se nejvíce soustředí na vytváření osobních katalogů, díky přebírání záznamů ze 

světových  zdrojů  obsahuje  nejrozsáhlejší  databázi  knih  a  o  každém  díle  sbírá 

a poskytuje  nejvíce  informací.  Nejmenším  je  ukrajinskobritský  Reader2,  podobně 

jako  knihi.cz zaměřený  více  na  čtenářská  hodnocení  než  katalogizaci  knihoven. 

A nejsociálnějším  je  hongkongský  aNobii,  sázející  na  vytváření  on-line  komunit, 

kosmopolitismus a uživatelské funkce.

 3.1 Knihi.cz
Stránky  vznikly  v  polovině  srpna  roku  2006  a  od  září  jsou  přístupné  široké 

veřejnosti.  Samy  sebe  od  počátku  charakterizují  takto:  "Knihi.cz  je  prostorem  pro 

všechny  čtenáře  a  jejich  oblíbené  knihy.  Každý  si  u  nás  může  založit  svůj  on-line 
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čtenářský deník a vkládat do něj knihy dle libosti. Všechny přečtené knihy pak může 

hodnotit a své postřehy sdílet s ostatními čtenáři."30

Primárním  cílem  celého  projektu  je  vybudovat  strukturovanou  a  dobře 

prohledávatelnou  databázi  knih  dostupných  v  češtině,  v  níž  by  byl  každý  uložený 

záznam doplněn  o  čtenářská  hodnocení  a  komentáře.  Tedy  vytvořit  to,  co  v  České 

republice  a  na  Slovensku  zajišťuje  pro  filmové  fanoušky  Česko-Slovenská  filmová 

databáze.  Úkol  to  ovšem není  nijak snadný,  protože zatímco  ČSFD vykazuje téměř 

30  tisíc  registrovaných  diváků,  kteří  ohodnotili  alespoň  jeden  film,  na  knihi.cz 

podobných čtenářů není ani 250.

Pro  přehlednost  je  možné  zde  uvést  ještě  několik  dalších  čísel  popisujících  vývoj 

serveru  knihi.cz během  11  měsícu  od  jeho  založení.31 Za  tu  dobu  přilákal 

563 registrovaných  uživatelů.  Ti  do  databáze  vložili  2860  knih  od  1294  autorů, 

většinou  společně  s  anotací  a  obrázkem  obálky.  V  průměru  je  to  tedy  přes  osm 

záznamů denně.  Počet všch hodnocení,  která tito uživatelé  k záznamům připojili,  se 

blíží 12000, a navíc ke knihám přidali dohromady 1352 komentářů.

 3.1.1 Přidávání záznamů

Základním kamenem projektu je možnost vkládat nové záznamy, protože bez nich by 

nebylo na čem jej  postavit.  Vkládat  smí bez jakéhokoli omezení každý registrovaný 

uživatel,  což  samozřejmě  přináší  i  některé  nevýhody.  Ne  každý  je  totiž  dostatečně 

schopný vytvářet  kvalitní  záznamy,  zvlášť co se týče  jazykové vybavenosti  k  psaní 

anotací  pro  jednotlivé  knihy,  občas  dokonce  naprostá  neschopnost  pochopit  těch 

několik základních pravidel pro vkládání.

Kdokoli  chce  vložit  nový  záznam,  klikne  na  odkaz  "nová  kniha"  a  dostane  se 

k jednoduchému  vyhledávacímu  poli.  To  hledá  výrazy  nebo  jejich  části  v  názvech 

děl,  jménech  autorů  a  v  anotacích.  Po  odeslání  se  objeví  opět  vyhledávací  pole, 

stručné záznamy nalezených knih a pod nimi formulář pro přidání záznamu nového. 

V  tomto  formuláři  se  vyplňuje  šest  údajů,  z  toho  tři  jsou  povinné:  autor,  titul 

a kategorie, a tři nepovinné: klíčová slova, anotace a obálka.

Jméno  původce  je  možné  buď vybrat  z  rolovacího  seznamu  všech  dříve  vložených 

autorů,  anebo napsat  nově.  Možnost  vybírat  ze  seznamu usnadňuje  provázanost  děl 

30 Knihi.cz, oddíl Jak to funguje?, http://knihi.cz/help.php.
31 Data pochází ze 3. 8. 2007.
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jednoho autora a vesměs se dá říci, že se žádný nevyskytuje ve dvou verzích, které by 

se lišily jen tím, že v jedné z nich má rozepsané iniciály, a v druhé ne.

Autor  se  uvádí  vždy  ve  tvaru  "příjmení  jméno"  bez  jakéhokoli  oddělovacího 

znaménka. Jestliže se jich na knize podílelo více, jednotlivá jména se od sebe oddělí 

čárkou. Systém ovšem celé pole považuje za jméno jediné a podle toho jej také řadí. 

Kupříkladu  Dobrá  znamení od  Terryho  Pratchetta  a  Neila  Gaimana  nelze  najít  ani 

v seznamu knih od Terryho Pratchetta, ani mezi těmi od Neila Gaimana. Naleznout se 

dají jen pomocí vyhledávání, pokud se zadá jeden z těchto autorů.

Dvě poznámky u pole pro název knihy žádají uživatele, aby používali malých písmen 

místo verzálek a aby název i anotaci vkládali jen v češtině. Tato podmínka upřesnuje 

zaměření  knihi.cz  jen  na  české  publikum  a  především  pouze  na  knihy  vydané 

v českém jazyce.

Poslední povinnou součástí nového záznamu je zařazení do kategorie. Těch je celkem 

dvacet  a  seznam  je  seřazen  abecedně  v  levém  menu.  Každá  z  nich  je  většinou 

společná  pro  několik  blízkých  žánrů  a  tvůrci  je  rozdělili  poměrně  citlivě.  Snad 

jedinou výhradou by bylo  zařazení  hobby společně s technikou a IT,  přestože by se 

spíše hodilo ke sportu, který má vlastní samostatnou kategorii.

K tomuto shora danému rozdělení nabízejí  knihi.cz podle požadavků Webu 2.0 ještě 

třídění folksonomické, tedy vytvářené uživateli.  Ve chvíli,  kdy uživatel vkládá nový 

záznam, vybírá si nejen jednu ze zmíněných dvaceti kategorií,  ale pokud chce, může 

navíc  přidat  i  klíčová  slova,  neboli  štítky  či  tagy.  Ty  se  oddělují  čárkami  a  jejich 

souhrn smí dohromady mít až 255 znaků.

Využití  tohoto  způsobu  třídění  je  ovšem  ve  skutečnosti  nulové.  To,  že  tagy  může 

vkládat  pouze ten  uživatel,  který knihu přidává do databáze,  eliminují  jejich hlavní 

výhodu,  jež  spočívá  v  síťovém  efektu.  Ovšem  knihi.cz klíčová  slova  zatím 

nevyužívají ani žádným jiným způsobem.

Zbýlými  nepovinnými  součástmi  nového záznamu jsou anotace  a  obálka.  Obálku je 

možné  vložit  jako  soubor  uložený  na  uživatelově  disku  a  systém  ji  automaticky 

převede  do  normované  velikosti  drobného  náhledu.  Zde  by  se  hodilo,  kdyby  se 

obrázek mohl vkládat také pomocí adresy jeho umístění na webu.

V anotacích,  jako představiteli  přímé tvůrčí  činnosti  uživatelů,  se obecně vyskytuje 

největší  množství  překlepů  a  gramatických  či  stylistických  chyb  ze  všech  částí 
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záznamu a také  jsou mezi  nimi  nejvíce  vidět  rozdíly  v  kvalitě.  Přesto  rozdíly  mezi 

texty nadšených mladíků a rozvážnými suchopárnými popisy od vzdělanců přidávají 

stránkám  na  barevnosti  a  je  možné  se  dokonce  dobře  pobavit.  K  tomu  se  hodí 

kupříkladu záznam Bible svaté z obr. 4.

Pokud čtenář přidá novou knihu, zdtrácí možnost záznam jakkoli opravit nebo přidat 

chybějící  informace.  Pro  zvýšení  kvality  záznamů  se  proto  nabízí  přidat  funkci 

náhledu,  která  by  umožnila  překontrolovat  si  vložené  údaje  ve  výsledné  podobě. 

Jediný současný způsob, jak opravit nebo doplnit záznam je funkce Bug report, která 

odešle  administrátorovi  zprávu  a  ten  se  poté  sám  rozhodne,  jak  s  ní  naloží. 

Uživatelsky  nejpříjemnější  by  ovšem  byla  možnost  po  sobě  vložený  záznam 

upravovat.

Nejnovější záznamy je možné sledovat buď na úvodní stránce knihi.cz anebo pomocí 

RSS kanálu, který je odkazován v tiráži.

 3.1.2 Knihy

Záznamy knih  se  na  knihi.cz zobrazují  dvěma způsoby,  buď zkráceně  v  seznamech 

různých  děl  anebo  v  plné  formě  přímo  na  stránkách  dané  knížky.  Příklad  úplného 

záznamu je vidět na obr. 4, zkrácený zahrnuje jen horní část kromě řádku s kategorií, 
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(Knihi.cz, http://knihi.cz/kniha.php?kniha_id=1989-bible-svata).



datem  jeho  přidání  do  databáze  a  odkazem  na  podobné  knihy.  Anotace  je  u  něj 

omezena  na  140  znaků  a  navíc  ukazuje  počet  připojených  inzerátů  (nabídek 

a poptávek).  Čísla  na  obrázku  znamenají,  že  knihu  hodnotilo  11  uživatelů,  pojí  se 

k ní 5 komentářů a průměrné hodnocení je 72 % na stobodové percentuální stupnici 

(ta je graficky znázorněna jako úzký sloupec vedle obálky).

Úplný  záznam kromě  zobrazených  údajů  může  také  vypsat  soupis  dalších  titulů  od 

stejného autora spolu s jejich průměrným hodnocením, ale jak vidno, tato sekce není 

vidět, jestliže taková díla v databázi neexistují.

Tím,  že čtenář  ohodnotí  nějakou publikaci,  zařadí  si  ji  automaticky mezi  své knihy 

a může  se  k  ní  kdykoli  snadno  vrátit  a  případně  hodnocení  stáhnout.  Druhým 

způsobem, jak si zjednodušit přístup k nějakému dílu, je přidat si ho do záložek. Ty 

fungují  stejně  jako  záložky  nebo  oblíbené  u  internetových  prohlížečů.  Tam si  také 

nemusíte  pamatovat  adresu  nebo  jméno  webové  stránky,  která  vás  zaujala, 

a dostanete se k ní obvykle výrazně rychleji než při použití vyhledávače.

Již  klasickou součástí  podobných služeb se staly  komentáře.  Zde  nefungují  jako na 

zmiňované  ČSFD anebo  na  Amazonu,  kde  se  řadí  podle  své  užitečnosti  nebo 

oblíbenosti  autora,  ale  jsou  seřazeny  chronologicky  odspodu  jako  u  tradičního 

diskusního  fóra.  To  naznačuje  i  název  "fórum",  který  je  nad  nimi  uveden.  Pomocí 

RSS  kanálů  pak  může  kdokoli  na  dálku  sledovat,  jestli  nepřibyl  nový  komentář 

u jeho oblíbené knihy, anebo co se kde komentuje na celém serveru.

Novinkou  je  tak  zvaný  antikvariát.  Každý  přihlášený  čtenář  může  ke  knize  přidat 

svůj inzerát,  v němž ji shání nebo nabízí,  spolu se stručným popisem a navrhovanou 

cenou.

 3.1.3 Autoři

V  záznamech  autorů  se  zobrazuje,  jaké  je  průměrné  hodnocení  všech  jejich  knih 

a kolik je těchto hodnocení celkem. Ve většině případů je to doplněno jen počtem děl 

v databázi a stručnými záznamy těchto děl.

U některých autorů se ale navíc objevuje i stručný životopis nebo jinak strukturované 

heslo, které je přibližuje čtenářům. Tato hesla zatím pravděpodobně vytvářejí správci 

systému, protože obyčejní uživatelé nemají stejně jako u knih k editaci přístup. Také 

18



zde funguje služba Bug report, díky níž je možné navrhnout opravu případných chyb 

nebo doplnění či vytvoření autorského hesla.

 3.1.4 Čtenáři

Každý čtenář si může vytvářet svůj profil, který vidí ostatní návštěvníci stránek spolu 

s  údaji  generovanými  systémem.  Uživatel  může  napsat  nějaké  informace  o  sobě, 

zveřejnit svůj věk, pohlaví, město, v němž žije, a odkaz na svou webovou stránku.

Systém  k  tomu  přidá  počet  komentářů,  které  napsal,  možnost  podívat  se  na  jejich 

chronologický  výpis,  počet  hodnocených  knih,  seznamy  jejich  stručných  záznamů 

a titulů, které uživatel shání nebo nabízí. Díla je možné seřadit podle data hodnocení, 

jeho  výši  nebo  naopak  níži  a  podle  abecedy.  Podobně  jako  se  knihy  přidávají  do 

záložek,  mohou  si  uživatelé  přidat  jiné  čtenáře  do  adresáře.  Ten  se  využívá  pro 

posílání zpráv v rámci interní pošty anebo rychlý přístup na jeho uživatelský profil. 

Jde tedy o funkci, kterou na jiných serverech označují jako přidávání přátel.

Pošta  je  spolu  s  komentáři  a  adresářem  způsobem,  jak  spolu  mohou  jednotliví 

uživatelé  komunikovat,  odpovídat  si  na  inzeráty  či  vzájemně  sledovat  poslední 

aktivity.  Pro  silnější  efekt  v  podobě  vytváření  virtuální  komunity  by  bylo  vhodné 

umožnit zakládání obecných diskusí, jež se neomezují jen na jednu knihu.

 3.1.5 Vyhledávání knih

Knihy se na stránkách dají nalézt dvěma způsoby. První využívá vyhledávacího pole 

a druhý omezuje množství procházených záznamů kombinovaným výběrem kategorie 

v levém menu a různých způsobů řazení pomocí nabídky menu horního.

V poli  pro  vyhledávání  je  možné  zaškrtnout  hledání  v  knihách,  autorech  anebo  ve 

všem. Automaticky nastavená je možnost "knihy",  která vyhledává nejen v názvech, 

ale  též  v  anotacích.  To  může  výrazně  usnadnit  práci  čtenáři,  který  si  přesně 

nepamatuje název díla ani jméno jeho tvůrce, ale vzpomíná si například jen na něco 

z děje.  Možnost  "vše"  kombinuje  obě  předchozí  a  hledá  současně  v  názvech  knih, 

jejich autorech a anotacích.

Pro procházení se současně vybírají omezení z levého a horního menu. V prvním se 

nacházejí  kategorie,  do  nichž  knihy  patří,  a  ve  druhém  řazení  podle  rozličných 

kritérií.  Těmi  je  čas  přidání  záznamu,  množství  čtenářů,  výše  hodnocení,  jeho 
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kontroverznost,  počet uživatelů,  kteří  si  knihu zařadili  do záložek,  a počet inzerátů. 

Některá kritéria mají ještě druhý stupeň, například omezení na určité časové období, 

případně kombinace inzerátů s jinými kritérii  první úrovně. Podobně lze zúžit  výběr 

jen  uživatelem  hodnocených  knih.  Je  otázkou,  zda  by  návštěvníci  neocenili  také 

možnost  řazení  podle  počtu  komentářů.  To  by  ukazovalo  na  knihy,  o  kterých  se 

nejvíce mluví.

 3.1.6 Vyhledávání autorů a čtenářů

Autory je stejně jako knihy možné najít pomocí vyhledávacího pole, pro čtenáře tato 

možnost  neexistuje.  Dají  se  jen  seřadit  podle  data  registrace,  množství  hodnocení 

a počtu komentářů, což není pro pohodlné nalezení dostatečné. Podobně lze řadit také 

autory podle toho, kdy byli vloženi do databáze, kolik mají jejich díla čtenářů a jaké 

je průměrné hodnocení. Přihlášení uživatelé si mohou omezit výběr jen na své autory, 

tedy ty, jjichž práce hodnotili.

 3.1.7 Hodnocení

Projekt  Knihi.cz nabízí  přehlednou  strukturu,  příjemné  prostředí  a  neobvykle  velké 

množství  způsobů,  jak  najít  to,  co  člověk  hledá.  Velkým  kladem  je  také  aktivní 

přístup  správců  systému,  kteří  průběžně  přidávají  nové  funkce  a  umožňují  tak 

uživatelům,  aby  mohli  využívat  výhod  služby,  vzájemně  lépe  spolupracovat 

a komunikovat  a  pomocí  RSS  kanálů  sledovat  novinky  v  systému  či  nově  přidané 

knihy a komentáře.

Přesto zatím obsahuje také řadu nedostatků. Nejnepříjemnějším z nich je nemožnost 

opravit  existující  záznam,  a  to  ani  jeho  vkladatelem.  Alespoň  z  části  by  to  řešilo 

implementování funkce náhledu před konečným přidáním nové knihy.

Mezi  další  zápory  patří  dosavadní  nevyužívání  tagů.  Ty  se  sice  při  vkládání  knih 

mohou zadávat  od založení  serveru,  ale  prozatím bez jakéhokoli  následného efektu. 

Navíc  bez  možnosti  štítkování  pro  všechny  uživatele,  nemá  tato  funkce  prakticky 

význam,  protože  přichází  o  výhodu  síťového  efektu.  Současný  systém  doporučení 

navíc zatím není zcela funkční, přitom tagy by v tomto směru mohly výrazně pomoci.

Také by se měly zlepšit podmínky pro sociální vztahy a tvorbu komunity. Zatím není 

možné vyhledávat  čtenáře a  chybí  obecné diskuse.  K nim se také nabízí  sdružování 
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do skupin či čtenářských kroužků. Z aktivní komunity snáze vzejdou takoví členové, 

kteří by se starali o doplňování databáze o nové záznamy, chybějící obrázky, anotace 

a hesla k autorům.

 3.2 Knížky.net
Server  Knížky32 vznikl  teprve  v  lednu  roku  2007  jako  projekt  Petra  Olmera, 

doktoranda  na  Matematicko-fyzikální  fakultě  Univerzity  Karlovy  v  Praze  a  spolu 

s Patrickem  Zandlem  provozovatele  monitorovacího  serveru  technického 

zpravodajství přehled.net.

Knížky  měly  velmi  rychlý  start,  během  něhož  za  krátkou  dobu  dohnaly  počet 

registrovaných  uživatelů  knihi.cz  (v  té  době  to  bylo  přibližně  300  čtenářů) 

a předběhly  je  v  množství  vložených  publikací  i  jejich  autorů.  A  to  přestože  měly 

téměř  půlroční  zpoždění.  Zhruba  po  čtvrtroce  od  založení  však  dynamický  růst 

nahradila stagnace. Další uživatelé přibývají jen sporadicky (dnes je jich 36933) a jen 

málo z těch původních pokračuje ve vkládání nových záznamů a svých údajů k nim.

Zatímco  knihi.cz se  snaží  o  tvorbu  rozsáhlé  databáze  obsahující  různé  informace 

o jednotlivých  knihách  a  jejich  přesné  hodnocení,  Knížky se  o  nic  takového 

nepokouší.  Jejich  cílem  je  naopak  to,  aby  si  na  nich  uživatelé  sestavovali  své 

virtuální knihovny a o žádné doplňující informace nebo hodnocení se nestarají.

Všechny součásti služby jsou podřízeny co největší jednoduchosti a nenáročnosti. To 

je  také  pravděpodobně  důvodem  rychlého  počátečního  nárůstu  zájmu  internetové 

veřejnosti a jejich aktivity.

Nápověda  na  stránkách34 nabízí  tento  výčet  bodů,  které  Knížky návštěvníkům 

nabízejí:

• osobní katalogizace knížek - co máš doma, co jsi četl/a, co se ti líbí

• nakukování pod pokličku - kdo má co doma, kdo co četl, ...

• nálepkování knížek

• názory, doporučení - komentáře u knížek

• žebříčky - knížek, autorů, čtenářů

A pak také naznačují, k čemu se měla posléze data využívat:

32 OLMER, Petr, Knížky.
33 Údaj z 3. 8. 2007.
34 OLMER, Petr, Knížky, http://knizky.net/help.
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• odhadnutí čtenářského vkusu, doporučení knížky k přečtení

• hledání lidí s podobným čtenářským vkusem

• odkazy na recenze, eshopy

Pravdivost druhého seznamu je zatím možné zhodnotit  poměrně  snadno. Odkazy na 

recenze  knih  nebo  na  internetové  obchody  se  doposud  na  Knížkách neobjevily 

a v současné  době  ani  nic  nenaznačuje,  že  by  se  na  tom  mělo  v  blízké  době  něco 

změnit.  Již  minimálně  tři  měsíce,  pravděpodobně  déle,  možná  dokonce  od  samého 

počátku,  se  v tiráži  na dolním okraji  stránek píše,  že  aktuálně  jsou  Knížky  ve verzi 

beta8.  Ať už to přesně znamená cokoli,  zdá se, že se na dalším vývoji a rozšiřování 

služby již  delší  dobu nepracuje.  Škoda,  že Petr  Olmer  nepokročil  dál  než  k tomuto 

lednovému popisu Knížek: "moje dítě ve fázi rozpuku".35

A  co  se  týče  zbylých  dvou  bodů,  ty  jsou  velmi  silně  závislé  na  síťovém  efektu. 

Čtenáři  s  podobným  vkusem  se  snáze  hledají,  pokud  průběžně  aktualizují  svůj 

seznam  knih  anebo  jej  alespoň  mají  dostatečně  rozsáhlý.  A  doporučování  dalších 

knih na základě  preferencí  čtenářů nebo klíčových slov se též neobejde bez většího 

množství dat, ze kterých systém čerpá.

Co ale  Knížky  opravdu nabízejí  už teď? Jak již  bylo  zmíněno,  jde o zcela  odlišnou 

službu než jsou  knihi.cz.  V tomto případě je hlavním smyslem projektu, aby čtenáři 

vytvářeli  společnou  knihovnu,  v  níž  by  si  k  jednotlivým  dílům  dělali  poznámky 

o tom, zda je vlastní, četli je a jestli se jim líbí a doporučili by je i ostatním.

Výše uvedený výčet toho, co Knížky nabízejí, je sice stručný, ale relativně přesný. Je 

tedy možné vzít jej jako základ pro popis jednotlivých funkcí.

 3.2.1 Osobní katalogizace knížek

Každý registrovaný uživatel má možnost vložit jakékoli množství knih, stačí kliknout 

na velký knoflík se znakem "+" a popiskem "přidej novou knížku", případně obdobný 

menší knoflík v záznamech autorů nebo děl. To v následujícím formuláři předvyplní 

stejného autora, jaký byl na dané stránce.

Na  obr.  5  je  vidět  typický  záznam  knihy  tak,  jak  jej  vidí  přihlášený  uživatel. 

Nepřihlášený má v levé horní části jen autora (v tomto případě není odkazem), název 

a  klíčová  slova,  zde  nazývaná  nálepky,  a  nezobrazuje  se  mu  možnost  přidat 

35 Kdo je králem webu 2.0?
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komentář. Jestliže chce registrovaný čtenář vložit novou knihu, ukáže se mu totéž, co 

přihlášenému,  jen  místo  jména  autora  a  názvu  budou  formulářová  pole.  Pokud  je 

autor  předvyplněný,  zobrazí  se  ve  tvaru  "příjmení,  jméno"  (např.  po  kliknutí  na 

"George Orwell: Přidej novou knížku" z obr. 5 by se tam objevilo "Orwell, George"). 

Tento způsob zápisu umožňuje přesně určit,  které  části  jsou příjmení.  Je ale  možné 

zapsat  jméno i  v přímém pořadí  bez oddělující  čárky.  V tom případě vezme systém 

poslední slovo jako jediné příjmení a podle něj řadí v seznamu autorů.

Přidávat  nové  knihy  můžou  uživatelé  také  pomocí  bookmarkletu  "Přidej  knížku". 

Bookmarklet  je záložka uložená v prohlížeči,  která nevede na webovou stránku, ale 

místo  toho  spouští  javascriptový  příkaz.  Tento  bookmarklet  je  možné  spustit 

v záznamu nějaké  knihy  internetových  knihkupectví  Amazon.com,  Kosmas.cz anebo 

bibliografické  báze  FantasticFiction.co.uk.  Skript  poté  otevře  vkládací  formulář  na 

Knížkách a předvyplní v něm prvního autora i název.

Ať už se využije kterýkoli  ze tří zmiňovaných způsobů přidávání nových knih, platí 

jedno velmi  zvláštní  pravidlo.  Vkládá  se  vždy jen  jeden  autor.  Pokud by  jich  bylo 

více, uvádí se pouze první z nich. To vede k duplicitám, kdy je jedno dílo v databázi 

zařazeno dvakrát pod různými původci, například výše zmiňovaná Dobrá znamení od 

Pratchetta a Gaimana.

23

Obr. 5. Záznam Farmy zvířat od George Orwella (OLMER, Petr, Knížky,  
http://knizky.net/knizka/421).



Další  velké  množství  duplicit  vzniká  vinou  nepřesností.  Snadné  a  rychlé  vkládání 

nových  záznamů  a  vědomí,  že  téměř  vše  se  dá  následně  změnit,  vede  k  množství 

překlepů  a  špatných  zápisů.  Pokud  se  například  po  vzoru  knihi.cz zapíše  "Orwell 

George", systém vyhodnotí George jako příjmení.

Ovšem  právě  název  a  autor  se  jako  jediné 

položky změnit  nedají,  pokud se tedy někdo 

nerozhodne poslat  e-mail  Petru Olmerovi  na 

adresu  info@knizky.net.  Jiná  možnost 

korekce  správných  záznamů  bohužel 

neexistuje.  Proto  čtenář  radši  vloží  knihu 

ještě  jednou,  tentokrát  správně,  a  bude 

doufat,  že  si  ostatní  nebudou  špatné  verze 

všímat  (viz  obr.  6).  Že  nikdo  nedohlíží  na 

správnost  jmen  a  celá  služba  je  zcela 

anarchisticky  ponechána  svému  vlastnímu 

životu, jí pravděpodobně ubližuje nejvíce.

Samotné  záznamy  děl  jsou  tedy  zjevně  omezeny  na  úplné  minimum,  jen  první 

z autorů  a  titul.  Spíše  než  tyto  údaje  jsou  tedy  asi  pro  filosofii  služby  důležitější 

zaškrtávací políčka u záznamů.

Tato  políčka  totiž  vyjadřují  základní  vztah  čtenářů  k  jednotlivým  dílům.  Každý  si 

může  u kteréhokoli  díla  poznamenat,  jestli  jej  vlastní  nebo by vlastnit  chtěl.  Tak si 

vytváří  velmi jednoduchý katalog knih, které má doma, spolu se souborem těch,  jež 

shání.

Následuje  dvojice  možností  zachycující,  zda  uživatel  knížku  četl,  nebo  by  to  rád 

udělal  v  budoucnu.  Pod nimi  je  možné  si  označit,  že  ji  někomu půjčil.  Logicky by 

sice tomuto políčku více vyhovovala pozice pod těmi, jež se ptají na vlastnictví,  ale 

nijak to neruší.

Poslední zaškrtávací pole je: "líbí se mi, doporučuji k přečtení". Je to jediný způsob 

hodnocení  děl,  který  Knížky používají,  i  když  jen  velmi  zjednodušený.  Na  první 

pohled se zdá, že má hodnotící na výběr jen binárně ze dvou možností líbilo-nelíbilo. 

Ve skutečnosti ale spíše než o hodnocení jde o systém doporučování.
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Obr. 6. Vložené knihy od Douglase Adamse 
(OLMER, Petr, Knížky,  

http://knizky.net/autor/346).



Svou  vlastní  knihovničku  si  může  následně  každý  uživatel  prohlédnout  v  oddílech 

"moje stránka" a "moje knížky". První zmiňovaný bude blíže popsán v přístím bodě. 

V  části  "moje  knížky"  se  každému  ukazuje  několik  způsobů  roztřídění  jím 

označených děl.  Může si prohlížet  výběry knih, jež:  má;  chtěl  by mít;  četl;  chtěl  by 

číst; vlastní, ale půjčil je; četl, ale nemá je; vlastní, četl, ale nelíbily se mu...

Možností  je  skutečně  mnoho,  ale  přesto  některé  chybí.  Kupříkladu  když  se  zde 

vlastnictví  vyjadřuje  slovy  "mít  doma",  tak  pokud  čtenář  někomu  nějakou  knihu 

půjčil,  logicky  ji  doma  nemá.  A  jediný  způsob,  jak  se  podívat  na  seznam  svých 

půjčených knih, je přitom výběr možnosti "mám doma a půjčil jsem".

 3.2.2 Nakukování pod pokličku

Na pravé straně  každého záznamu36 je  tabulka  s  informacemi,  kolik  čtenářů  zatrhlo 

která  políčka.  Při  pohledu na  ni  je  ihned zřejmé,  jaký je  počet  lidí,  kteří  dílo  četli 

a kolika  z  nich  se  líbilo.  Pokud  se  druhé  z  těchto  čísel  blíží  prvnímu,  nebo  jsou 

dokonce stejná,  je  pravděpodobné,  že  by se  knížka  mohla  líbit  i  ostatním.  Přesnost 

takového doporučení se samozřejmě zvyšuje s počtem čtenářů.

Pod tabulkou je odkaz "zjisti, kdo co" (pro neregistrované nejspíše omylem označené 

jako "ukaž,  kdo co").  Ten vede na seznamy všech registrovaných uživatelů,  kteří  si 

zaškrtli  to  které  políčko.  Stránka  se  podobně jako  mnoho  jiných  uvádějících  údaje 

o čtenářích,  zobrazuje  jen  po  přihlášení.  Mimochodem,  toto  je  jediné  místo,  kde  je 

možné se dozvědět i o ostatních, že nějakou knihu půjčili.

Více informací o jiných uživatelích se dá zjistit po kliknutí na jejich jméno. Zobrazí 

se jejich osobní stránka.  Tu si  mohou také sami  prohlížet  po vybrání  odkazu "moje 

stránka"  v  menu.  Zde  je  vidět  posledních  deset  knih,  které  uživatel  označil  jako 

přečtené, všechny jím přidané nálepky, jeho přátelé a statistiky jeho knihovny.

Každý si může na této stránce zařadit toho, komu je věnována, do svých přátel. Tuto 

provázanost pak ukazují jména uživatelů v tabulkách "s kým se přátelím" a "kdo se 

přátelí  se  mnou",  které  leží  těsně pod statistikami  knihovny.  Jasný krok směrem ke 

komunitnímu  serveru  však  není  doplněn  dalšími  funkcemi.  Mít  někoho  v  přátelích 

znamená pouze dvě věci.  To,  že ostatní  vědí,  koho v nich  kdo má.,  a  to,  že  je  pak 

36 Viz obr. 5.
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možné se na stránku těchto  přátel  dostat  rychleji,  a  třeba tak průběžně sledovat,  co 

poslední dobou četli.

Statistiky  knihovny  pak  ukazují,  kolik  knížek  má  daný  čtenář  doma,  kolik  jich 

přečetl, kolik jich doporučuje a kolik sám vložil do databáze. První tři čísla vedou na 

seznam těchto knih, poslední překvapivě ne.

 3.2.3 Nálepkování knížek

Nálepkování znamená zásadní rozdíl  v třídění  a vyhledávání záznamů mezi  knihi.cz  

a Knížkami.  Zatímco  první  využívá  jen  taxonomických  kategorií,  druhé  stojí  na 

štítkování  a předem dané kategorie  vůbec nepoužívají.  Na  Knížkách je navíc  možné 

jednotlivá díla nebo autory najít  také pomocí abecedních seznamů názvů nebo jmen 

autorů, které se skrývají pod položkou "knihovna" v menu.

Tagy  či  štítky  se  tu  nazývají  nálepky  a  každý  registrovaný  uživatel  si  může  ke 

každému  dílu  připojit  jakékoli  množství  svých  nálepek.  Ty  se  oddělují  mezerami, 

a proto smějí  být jen jednoslovné,  případně pro víceslovný výraz využijí  podtržítko 

nebo jiný způsob spojení. Tagy mají samozřejmě svou nevýhodu v nutné redundanci, 

protože každý čtenář určuje klíčová slova podle sebe. Zvlášť v češtině je to citelné, 

a proto  se  totéž  označuje  výrazy  jako  "české",  "česká",  "česky"  nebo 

"literatura_česká", popřípadě "sci-fi", "Scifi" či "sf".

V záznamech knih se zobrazují veškeré tagy, jež danému dílu přidali všichni čtenáři. 

Podobně  se  zobrazují  na  stránkách  uživatelů  všechny  nálepky,  které  přidali  všem 

knihám. A konečně nejčastější štítky v celé databázi jsou vypsány i na úvodní stránce 

spolu s nejčastějšími autory.  Nálepky na stránkách uživatelů a na úvodní stránce se 

ukazují v podobě tag cloudu, tedy velikost písma odpovídá jejich četnosti v systému. 

Po  kliknutí  na  některý  z  těchto  výrazů  se  zobrazí  seznam  všech  knih,  kterým  byl 

přidělen.

Systém je  jednoduchý  a  i  přes  zmiňovanou  redundanci  funkční.  Každou knihu  tyto 

štítky charakterizují, určují často její žánr, formu, původ a další informace a navíc se 

podle nich dá snadno vyhledávat.

V  tom  by  jen  více  pomohly  dvě  věci.  Zaprvé  kdyby  se  mohlo  pro  vyhledávání 

využívat více než jedné nálepky. Například pro hledání české fantasy je nyní třeba si 

vybrat buď "česká", anebo "fantasy", což oboje zahltí hledajícího velkým množstvím 
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publikací,  jež ho nezajímají.  A zadruhé by podobné zúžení výběru ocenili  i  ti,  které 

zajímají knihy oštítkované jen jedním uživatelem, a ne všemi.

 3.2.4 Názory, doporučení - komentáře u knížek

Komentáře jsou vedle nálepek druhým způsobem, jak popsat, co je kniha zač, a navíc 

mohou  sloužit  též  jako  způsob  komunikace  mezi  uživateli.  Žadnou  jinou  bohužel 

Knížky nenabízejí, a tedy ani přátelé se spolu v rámci služby nemohou jinak bavit, ať 

už soukromě nebo veřejně. Komentáře každopádně fungují stejným způsobem jako ty 

na  knihi.cz,  tedy  jako  chronologicky  řazená  diskuse.  Čtenáři  mohou  vkládat  svůj 

názor  na  dílo,  reagovat  na  to,  co  psali  ostatní,  nebo  napsat  cokoli,  co  je  napadne. 

Protože  neexistuje  žádný  dohled  nad  obsahem  této  komunikace,  může  samozřejmě 

dojít k problémům s nevyžádanými zprávami, spamem, nebo urážkami. Ani jedno se 

však zatím neobjevilo.

Na úvodní stránce je seznam knih, u nichž se objevilo posledních šest komentářů. To 

umožňuje sledovat, kde se co děje. Ovšem pokud by čtenáři své názory prezentovali 

častěji, funkce se brzy stane nedostatečnou, protože šest je přece jen poměrně málo. 

Sledovat pomocí kanálu RSS lze bohužel pouze nejnověji vložené knihy a navíc vždy 

jen posledních dvacet z nich.

 3.2.5 Žebříčky

Dalo by se říci, že žebříčkům je věnována úvodní stránka. Ta obsahuje celkem devět 

informací  – šest  tabulek  s  různými  výběry,  výše  zmíněné  tag  cloudy  nejčastějších 

autorů a nálepek a konečně celkový počet autorů, knížek a uživatelů.  Tato statistika 

dnes uvádí 1584 autorů, 3893 knížek a 369 čtenářů.37

Šest  tabulek  nabízí  tři  různé  druhy informací.  V levém sloupci  jsou  seznamy  šesti 

naposledy přidaných děl a šesti nejnovějších komentářů.  V prostředním sloupci jsou 

žebříčky šesti  nejoblíbenějších a nejžádanějších knih,  to znamená těch,  které se líbí 

nejvíce  čtenářům,  a  těch,  jež  by  si  nejvíce  z  nich  chtělo  přečíst.  Pravý  sloupec  se 

věnuje  náhodně  generovaným  datům.  První  tabulka  každý  den  ukazuje  vybraného 

čtenáře, autora a knížku dne. Druhá výběr šesti náhodných děl. Po každém obnovení 

37 K 3. srpnu 2007.
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stránky  se  přitom  objeví  jiný  seznam.  Jde  o  zajímavý  způsob,  jak  poukázat  na 

publikace, jichž by si jinak čtenáři nemuseli všimnout.

Podobným způsobem  fungují  také  v  menu  odkazy  "neznámá"  a  "bez  nálepek".  Ty 

vedou  na  náhodně  vybrané  knihy,  které  si  čtenář  neoznačil,  respektive  na  ty,  jež 

dosud nemají žádné přiřazené nálepky. Pokaždé se přitom zobrazí jiný záznam.

Další tři žebříčky se skrývají v menu za odkazem "čtenáři". Ukazují ty uživatele, již 

vložili největší množství nových knih do databáze, ty, co mají neobsáhlejší knihovnu, 

a  ty,  kteří  toho  nejvíce  přečetli.  Nějaký  technický  problém  bohužel  často  místo 

k zmíněným třem žebříčkům vede k "chvilkové nevolnosti systému".

 3.2.6 Hodnocení

Knížky jsou  spolu  s  knihi.cz jedinou  českou  Web  2.0  službou  věnovanou  knihám, 

která  má  potenciál  stát  se  plnohodnotnou  a  funkční  aplikací  na  českém  webu. 

Bohužel  jim  není  na  rozdíl  od  druhé  jmenované  věnována  žádná  další  aktivita  ze 

strany administrátora. Vyvíjejí proto činnost bez dohledu, často zbytečně a nepřesně, 

množí  se  na  nich  duplicity  a  mnoho  zprvu  nadšených  uživatelů  nakonec  zklamaně 

odchází  hledat  svou  ideální  službu  jinam.  Pravděpodobně  to  bude  na  některou  ze 

zahraničních stránek, lokalizovanou do českého jazyka, až se taková objeví.

Nicméně noví uživatelé stále přicházejí a přibívají i nové záznamy knih. Navíc se zdá 

původní  na jednoduchosti  založená  koncepce  nosná.  Pokud by se Petr  Olmer  vrátil 

k tomuto  svému  podle  všeho  opuštěnému  projektu,  případně  jeho  správu  předal 

někomu jinému,  je možné si  snadno představit,  že by před sebou  Knížky mohly mít 

nějakou  budoucnost.  Ovšem  současný  trend  spíše  naznačuje  postupný  odchod 

zklamaných uživatelů, pomalé odumírání stránek a nakonec zapomenutí.

 3.3 LibraryThing.com38

Nejúspěšnější zahraniční knižní Web 2.0 služba se nazývá  LibraryThing.  Založil  jej 

na jaře 2006 Tim Spalding,  vývojář a internetový vydavatel,  aby si  mohli  uživatelé 

vytvářet  katalogy  svých  osobních  knihoven.  V  současnosti  má  služba  na  čtvrt 

milionu členů, obsahuje 17 milionů katalogizovaných knih a k nim téměř 22 milionů 

přidaných tagů, přes 221 tisíc recenzí a 2,5 milionu čtenářských hodnocení. To vše za 

rok a čtvrt od spuštění na veřejnost.
38 SPALDING, Tim, LibraryThing.
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Za  rychlým  růstem  LibraryThingu stojí  právě  rozsáhlá  databáze  děl.  Ta  vzniká 

přebíráním  záznamů  ze  všech  pěti  národních  verzí  Amazonu a  82  světových 

knihoven,  které  poskytují  otevřený  přístup  ke  svým  fondům  pomocí  protokolu 

Z39.50,39 včetně americké Library of Congress a Národní knihovny České republiky.

LibraryThing uživatelům teoreticky nabízí totéž, co Knížky, tedy možnost vytvořit si 

svou  osobní  knihovnu  a  pomocí  nálepek  nebo  jiných  způsobů  vyhledávání 

a hodnocení ji doplňovat, třídit a porovnávat s ostatními čtenáři. Ale již první pohled 

na  americkou  službu  ukazuje,  že  se  oba  projekty  pohybují  na  zcela  jiné  úrovni. 

A nejen  kvůli  tomu,  že  je  kvalita  záznamů  LibraryThingu výrazně  vyšší,  protože 

využívá  řádově  lepší  zdroje,  než  jakými  jsou  obyčejní  uživatelé  se  svými  překlepy 

a bez snadné možnosti opravy.

Každý  záznam  díla  obsahuje  množství  informací  nesrovnatelné  s  žádnou  jinou 

službou, nejen Knížkami, ale i samotnou Kongresovou knihovnou. Zahrnuje všechny 

dostupné obálky různých vydání knihy s možností, aby sami uživatelé přidávali další, 

soupis  vydání  v  různých  zemích,  Deweyho  desetinné  třídění,  předmětová  hesla, 

všechna  ISBN  (včetně  varianty  ISBN-13),  variantní  názvy  v  jednotlivých  jazycích 

a dokonce záznamy rozličných knihoven ve formátech MARC.

Mimo  bibliografické  informace  jsou  připojeny  také  ty  sociální  – tag  cloud 

s nejčastějšími  štítky,  recenze  a  komentáře,  čtenáři,  kteří  vlastní  daný  titul,  systém 

doporučování a též nedoporučování dalších knih a navíc ještě odkazy na výskyt  díla 

v místních diskusích či na Wikipedii.

LibraryThing také  spolupracuje  s  některými  internetovými  knihkupectvími 

a antikvariáty a většinou webových služeb, jež umožňují vyměňování knih, například 

BookMooch.40 Čtenář,  kterého  nějaká  publikace  zaujme,  si  ji  tak  může  okamžitě 

koupit nebo nechat zdarma poslat od někoho, kdo ji nabízí.

Pro  uživatele  je  k  dispozici  velká  nabídka  aktivit.  Od  podrobného  popisování 

a štítkování  knih,  které  mají  ve  své  knihovně,  přes  zmiňované  hodnocení 

a komentáře, po značkování, že jim přišel komentář užitečný, že se nejedná o recenzi, 

nebo  že  jde  o  nevyžádaný  obsah  či  spam.  Vazby  mezi  čtenáři  se  vytváří  pomocí 

mnoha diskusí na nejrůznější témata, sdružování do zájmových a jiných skupin nebo 

39 Z39.50 – protokol umožňující vyhledávat a získávat informace ze vzdálených databází. Využívá se zejména 
v knihovnictví. LibraryThing je pravděpodobně prvním použitím pro neknihovní webovou službu.

40 BUCKMAN, John, BookMooch.
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sítí  přátel,  sledovaných  čtenářů  či  zajímavých  knihoven.  Debaty  lze  vést  i  na 

osobních stránkách uživatelů, které o nich také podávají různé informace a statistiky, 

ukazují na ty, kteří mají podobnou knihovnu apod.

Osobní  stránky  a  knihovny  uživatelů  si  mohou  prohlížet  také  nepřihlášení 

návštěvníci,  přičemž  webová  adresa  je  snadno  zapamatovatelná  ve  tvaru 

http://www.librarything.com/profile/uživatelské_jméno  pro  uživatelovu  stránku 

a http://www.librarything.com/catalog/uživatelské_jméno pro jeho katalog knih. Tak 

je  možné  si  odkudkoli  ověřit,  které  knihy  uživatel  vlastní,  aniž  by  se  musel 

přihlašovat.

Knihy  je  možné  také  importovat  z  vlastních  souborů  různých  typů  nebo  jiných 

webových služeb, například wishlist z  Amazonu nebo seznam z  Reader2. Podobně je 

možné  svou knihovnu i  exportovat  do souboru a  následně  ji  celou  přidat  v  některé 

z dalších služeb, kupříkladu aNobii.

Služba podporuje i  technologii  RSS, i  když  ne v takové míře,  jak by se dalo čekat. 

Jejím prostřednictvím  je  možné  sledovat  pouze  informace  vázající  se  k  vybranému 

uživateli.  Jsou jimi knihy,  které nedávno přidal,  jeho recenze a recenze ostatních na 

díla, která má v knihovně. Zcela chybí možnost sledovat vývoj diskusí, komentářů na 

stránkách uživatelů nebo recenzí jedné vybrané knihy.

Neplatící  uživatelé  mají  nicméně  možnost  vytvářet  svou  knihovnu  s  maximem  jen 

200  knih.  Pokud  chtějí  více,  jeden  rok  bez  limitu  stojí  10  dolarů  anebo  mohou 

zaplatit  25  dolarů  za  doživotní  členství  bez  omezení.  Organizace,  které  si  sem 

umisťují  katalog svého fondu, platí  více,  přestože dosud nemají  žádné výhody proti 

jednotlivcům a musí se zatím registrovat jen jako jeden uživatel. Správci služby však 

slibují,  že  v  budoucnu  možnosti  pro  firmy  výrazně  rozšíří.41 K  finanční  podpoře 

projektu  přispívá  také  nabídka  oděvů  a  dalších  reklamních  předmětů.  Velkým 

knihovnám  navíc  LibraryThing nabízí  svá  data  pro  zapojení  do  jejich  online 

katalogů.

LibraryThing ve srovnání s českými službami nabízí mnohem více funkcí, tolik, aby 

měli  uživatelé  stále  co  objevovat.  Jeho  těžiště  však  leží  pouze  v  katalogizaci 

osobních  fondů.  Oproti  oběma zmiňovaným českým projektům se více  zaměřuje  na 

vlastníky než na čtenáře.  Proto neposkytuje  možnost  hodnotit  a  popisovat  ty knihy, 

41 SPALDING, Tim, LibraryThing, http://www.librarything.com/organizations.php.
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které uživatelé četli, ale nevlastní je. Nebo přesněji umožňuje to jen v případě, že se 

tyto  knihy zařadí  do uživatelovy knihovny a tím zmatou systém i  ostatní  uživatele. 

Někteří  to  tak  ostatně  dělají  a  tyto  knihy  označují  například  pomocí  štítku  "don't 

have".  Druhou  nevýhodou  je  placené  členství,  protože  omezení  na  200  knih  pro 

neplatící funguje opravdu spíše jen jako demoverze.

 3.4 Reader2.com
Reader2,  který  funguje  na  podobném  principu  jako  knihi.cz,  navrhl  v  roce  2005 

ukrajinský  webdesignér  Denis  Perechrest  pro  britskou  společnost  Synergy  Matters. 

Uživatelé  si  na  něm  vytvářejí  svůj  seznam  knih,  které  četli,  řadí  je  do  několika 

základních kategorií, hodnotí je, přidávají doporučení a tagy. Způsob, jakým tak činí, 

vypadá, jako by na knihi.cz přidávali knížku znovu. Vytvářejí tak úmyslně duplicitní 

záznamy pro každou knihu,  které  se  pak všechny objevují  vedle  sebe tak,  aby bylo 

vidět,  co si  jaký čtenář  o kterém díle  myslí  a  jaká mu přiřazuje klíčová slova.  Tyto 

záznamy jsou propojené názvem, obálkou a případně kódem ISBN. Pokud však někdo 

použije jiný kód či obálku, vytvoří se nová skupina, od té původní oddělená.

Zmíněný  systém  je  rozhodně  zajímavý,  i  když  poměrně  netradiční.  Nadbytečnost 

dalších verzí ovšem nepříjemně znepřehledňuje vyhledávání. Způsob LibraryThingu, 

který řadí všechna vydání pod jedno heslo je uživatelsky přívětivější a jistě by se dal 

v budoucnu zprovoznit i zde.

Spolu  se  zmíněnými  duplicitami  je  v  současnosti  největším  problémem  služby 

nedostatečná ochrana proti spamu. Mezi nově vloženými knihami se objevuje mnoho 

neexistujících  děl,  která  v  názvu,  nálepkách  a  popisu  obsahují  často  nesmyslné 

výrazy tak,  aby se v nich objevilo  množství klíčových slov odkazujících na šperky, 

nahotu,  reality  nebo  třeba  psí  jídlo.  Spamovací  roboty  jsou  schopné  zakládat  nové 

virtuální  uživatele  a  jejich  prostřednictvím  tyto  nevyžádané  informace  podstrkovat 

obyčejným čtenářům. Ze strany administrátorů zatím bohužel není vidět snaha proti 

tomu bojovat.

Jestliže  Reader2 v  tomto  boji  nezvítězí,  uživatelé  pravděpodobně  přejdou  jinam. 

Přece jen se  od spuštění  služby v srpnu 2005 do databáze  vložilo  jen 64398 knih42 

včetně  zmíněného  spamu,  což  je  na  úspěšný  projekt  s  rozhraním  v  osmi  velkých 

evropských jazycích relativně málo.

42 Stav k 3. 8. 2007.
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 3.5 ANobii.com
Projekt  aNobii byl  spuštěn  teprve  v  roce  2007  stejnojmennou  firmou,  jež  sídlí  na 

ostrově Hong Kong. Název je zkrácením latinského jména červotoče proužkovaného 

(anobium punctatum),  zvaného též  knihomol.  Oproti  ostatním službám se  výrazněji 

zaměřuje  na vytváření  komunity,  uživatelská  nastavení  a také  osobnějšímu přístupu 

k zadávaným informacím o knihách.

Již s  ohledem na původ  aNobii,  se dají  předpokládat  různé jazykové verze.  Celkem 

umožňuje nastavit si jeden z deseti jazyků uživatelského rozhraní, mezi nimiž je větší 

zastoupení  východoasijských  než  u  konkurence.  Navíc  si  uživatelé  mohou  vybrat, 

jaké komentáře a knihy chtějí, aby se jim zobrazovaly,  podle toho ve které řeči jsou 

napsané nebo ve které jazykové oblasti  vyšly.  V tomto případě je na výběr dokonce 

z 22, respektive 19 jazyků, v obou případech včetně češtiny.

Služba nabízí  v  některých  ohledech dokonce  více  než  LibraryThing,  ale  zatím není 

tak  vyvážená  a  ne  všechny  prvky  jsou  zcela  funkční.  Je  například  zvláštní,  že  ani 

nejčastěji  hodnocené  knihy  neukazují  v  položce  "On  the  shelf  of..."  žádného 

uživatele.  Nicméně  i  bez  toho  se  aNobii rychle  rozrůstá.  Počet  vložených  knih  již 

v červenci 2007 překročil 1,6 milionu.

Přidávání knih je možné nejen po jedné, ale také mnohonásobně,  z webové stránky, 

účtu na  Amazonu nebo uloženého katalogu z  LibraryThingu.  Ve všech případech je 

však  jediným hlediskem pouze  ISBN.  Teprve  jestliže  kniha  dosud v  databázi  není, 

bez ohledu na to,  zda má přidělený kód ISBN, je potřeba vložit  data  manuálně.  Ve 

skutečnosti tedy žádný záznam není přímo převzat odjinud, všechny postupně vložili 

sami uživatelé, což je obdivuhodné.

Aby  se  nestalo  to,  co  na  Reader2,  a  sice  zmnožení  různých  verzí  téže  knihy, 

implementovalo  aNobii funkci  podobnou Bug reportu na  knihi.cz.  Stejně jako u něj 

se výsledek neprojeví hned, ale až po kontrole správcem. Oproti  knihi.cz je ale tato 

funkce méně rušivá, protože se neotevírá nová stránka, a dělí se na několik možností. 

Mezi  ně patří  návrhy,  že některá  kniha  je  jen jinou verzí  právě  prohlížené  nebo že 

dva  různě  zapsaní  autoři  jsou  ve  skutečnosti  jedním,  upozornění  na  nepřesnost 

v bibliografických  detailech  nebo na chybnou  obálku,  vložení  jiné obálky a  přidání 

anotace.
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Kromě obvyklých údajů si uživatelé navíc mohou ke knihám přidávat další data, jako 

například jak jsou daleko ve čtení, jestli ji někomu zapůjčili, zda ji nabízejí k prodeji, 

anebo  jak  se  k  publikaci  dostali.  A to  včetně  takových  podrobností,  jako  je  jméno 

člověka, který jim ji dal nebo půjčil,  nebo konkrétního knihkupectví,  kde ji koupili, 

a ceny,  za  kterou  ji  získali.  Tu  lze  zadat  v  různých  měnách.  Mohou  také  přidat 

veřejný komentář nebo jen soukromou poznámku pro své potřeby, případně nastavit, 

aby se daná kniha  nezobrazovala  ostatním,  pokud se za ni  čtenář  stydí.  Užitečná  je 

též možnost upravovat více knih najednou.

Jak již  bylo  řečeno,  uživatelé  jsou pro  aNobii hlavní.  To se projevuje i  na systému 

sdružování  do  skupin.  Každá  taková  skupina  se  nějak  definuje,  nosným  tématem, 

společným zájmem nebo třeba stejným místem původu svých členů. V rámci skupiny 

je  možné  zakládat  diskuse  a  také  vytvářet  společnou  knihovnu,  tedy  přesně  to,  co 

slibuje LibraryThing do budoucna organizacím.

Celkově jde o velmi  progresivní  službu s  nadějnou budoucností,  která  se vyznačuje 

mnoha  užitečnými  funkcemi,  neustálým  vývojem  a  aktivním  přístupem  ze  strany 

správců  systému.  Větší  výhrady  je  možné  mít  k  občasné  nedostatečné  funkčnosti 

některých  těchto  funkcí,  což  se  ale  pravděpodobně  opraví,  a  především  k  chybám 

v záznamech.  Ty jsou  sice  založené  na  porovnávání  kódu  ISBN,  ale  nepřebírají  se 

z žádné  prověřené  databáze  a  vyskytuje  se  mezi  nimi  mnoho  překlepů  a  chybných 

údajů.

 4 Weby pro distribuci knih
Do  této  možná  trochu  nejasně  nazvané  kapitoly  patří  takové  služby,  jež  se  starají 

o rozmnožování  knih,  ale  současně  se  nejedná  přímo  o  klasická  internetová 

knihkupectví. Čeští zástupci jsou opět dva. E-kniha web nepříliš legálně shromažďuje 

digitální verze papírových knih a nabízí je návštěvníkům zdarma ke stažení.  Neknihy 

naopak nabízely elektronické knihy zcela legálně,  většinou placeně,  některé zdarma. 

Oba  projekty  bohužel  neuspěly.  První  vinou  nevhodného  umístění  u  bezplatného 

poskytovatele prostoru, druhý z neznámých, pravděpodobně finančních důvodů. Jako 

zahraniční příklad je uvedena americká služba  Lulu,  umožňující  uživatelům vydávat 

samostatně  vlastní  publikace  metodou  print  on  demand  a  dále  je  distribuovat  po 

celém světě.
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 4.1 E-kniha.webovastranka.cz43

E-kniha  web je  službou,  která  nestojí  na  přidaných  záznamech  o  knihách,  nýbrž 

přímo  na  vložených  knihách  samotných.  Pohybuje  se  přitom až  za  hranou legality. 

Autor  a  administrátor,  který  E-kniha  web založil,  se  skrývá  pod  pseudonymem 

E-kniha.  Jak  sám  uvádí,  "web  byl  založen  17.4.2006,  je  stvořen  znechuceným 

člověkem, kterýho štve že na webu nesežene skoro žádnou e-knihu..."

Jak vidno, server je věnován stahování elektronických verzí knih. Kdokoli,  dokonce 

nejen registrovaný uživatel,  může stahovat e-knihy nebo je naopak nahrávat, jestliže 

v systému dosud nejsou. Nad případnými nedostatky dohlíží správce stránek.

Na  úvodní  stránce  poněkud  ruší  nepříliš  vkusné  logo,  ale  jinak  je  přehledná 

a rozumně rozvržená.  Jen obsahuje  některé  prvky,  jež  nejsou nutné.  Ty jsou ovšem 

automaticky  přidané  poskytovatelem  prostoru.  Jako  první  informace  stojí  žádost 

administrátora,  aby  uživatelé  nevkládali  již  vložené  e-knihy  a  aby  je  přidávali 

komprimované. Jinak by to musel opravovat.

Pod  úvodním  textem  leží  vyhledávácí  pole.  To  vede  na  Google,  který  pomocí 

doplňujícího výrazu "site:e-kniha.webovastranka.cz" prohledává pouze  E-kniha web. 

Nenajde  však  jen  odpovídající  záznamy  přidaných  knih,  ale  také  příspěvky 

v diskusním fóru nebo jakýkoli jiný text na stránkách.

Následují nadbytečně hned čtyři způsoby, jak se podívat na tentýž seznam vložených 

knih v rámci jednotlivých kategorií.  Tři z nich vedou na zvláštní stránku, čtvrtým je 

oddíl "Adresáře" přímo na úvodní stránce, který obsahuje stejná data.

Kategorií je šestnáct a tvoří je zčásti rozdělení podle žánrů a zčásti podle vybraných 

autorů nebo jejich knižních sérií. Obecně se dá říci, že systém kategorií či adresářů je 

vytvořen  velice  ledabyle  a  je  z  něj  cítit  zaměření  tvůrce  na  žánr  fantasy  literatury. 

Čtyři z pěti autorských kategorií obsahují populární několikadílné fantasy ságy nebo 

světy.  Pátým je "Čapek". Navíc vůbec nejplnejším adresářem je s velkým náskokem 

"Sci-fi  a  fantasy",  která  obsahuje  čtyřikrát  více  knih  než  následující  "Romány" 

a "Thiler, horor".

Na stránkách se bohužel objevuje velké množství překlepů a jiných chyb. Část z nich 

má  přitom  na  svědomí  přímo  poskytovatel  prostoru  Webová  stránka.  Pokud  se 

uživatel  registruje,  nedělá  to  v  rámci  E-kniha  webu,  ale  přímo  do  systému  Webové 

43 E-KNIHA, E-kniha web.
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stránky.  Ta  je  českou  mutací  ruské  služby  a  z  registračního  formuláře,  stejně  jako 

Uživatelské  smlouvy44 a  Dohody  o  důvěrnosti45 je  to  dobře  patrné.  Registrace 

nicméně není pro samotné nahrávání a stahování nutná a uživatelům v tomto směru 

pouze umožňuje případnou editaci záznamů o souborech, které nahráli na server.

Pro  vložení  nového  souboru  je  třeba  kliknout  na  odkaz  "Nahrát  soubor".  Pokud  to 

udělá nepřihlášený návštěvník, v následujícím formuláři musí přepsat číslo z obrázku 

jako ochranu před spamem a navíc může,  ale nemusí vyplnit  své jméno, e-mailovou 

adresu a  umístění  svých WWW stránek.  Registrovaný může  místo  toho vyplnit  své 

uživatelské jméno a heslo.

Dále  už  se  jen  vyhledá  soubor  přímo  na  disku  vkládajícího  a  ještě  jednou  vyplní 

jméno  tohoto  souboru.  Pod  tímto  druhým  názvem  se  bude  v  databázi  záznam 

ukazovat.  Po  odeslání  se  přitom  bez  varování  na  konec  připojí  přípona  ".zip".  To 

vede  k  tomu,  že  záznamy  občas  vypadají  jako  tento:  "Forsyth  Frederik  - 

Vyjednavac.zip.zip".

Následují volitelné položky. Pro popis souboru je k dispozici množství animovaných 

grafických emotikonů, které také patří k obecné nabídce Webové stránky. Pod ním si 

může  uživatel  vybrat  adresář,  do  kterého  knihu  zařadí,  povolit  nebo  zakázat 

komentáře uživatelů a přidat klíčová slova. Tedy stejně jako u knihi.cz si je tu vybírá 

jen vkladatel, a ne všichni, jak tomu je na Knížkách.

Třicet nejčastějších klíčových slov ukazuje tag cloud v levém sloupci úvodní stránky. 

Pomocí  nich  nebo  některého  z  adresářů  je  možné  si  zúžit  výběr  zobrazených 

záznamů,  které  se  jinak  ukazují  na  úvodní  stránce  podle  času  vložení  vždy  po 

25 záznamech.

Problémy  služby  ovšem  leží  ve  funkci  pro  uživatele  nejdůležitější,  ve  stahování 

elektronických  knih.  Poskytovatel  nabízí  nejen  1  GB prostoru  na  serveru,  ale  také 

limit 1 GB stažených dat týdně. V červenci 2006 byl tento limit vyčerpán v průběhu 

třech, maximálně čtyř dní.46 V současné době je to již během pondělního dopoledne.

44 Webová stránka, oddíl Uživatelská smlouvá, 
http://www.webovastranka.cz/wiki/article/U%C5%BEivatelsk%C3%A1%20smlouv%C3%A1

45 Webová stránka, oddíl Ochrana dat (Dohoda o důvěrnosti), 
http://www.webovastranka.cz/wiki/article/Ochrana%20dat%20%28Dohoda%20o%20d%C5%AFv%C4%9Br
nosti%29

46 Příspěvek administrátora v diskusním fóru z 1. 8. 2006
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Webová  stránka poté  umožňuje  odeslat  placenou  SMS zprávu  v  hodnotě  30  korun, 

pomocí níž lze jednorázově překonat omezení a stáhnout si žádaný soubor. Z těchto 

peněz  nic  nepřipadá  správci  E-kniha  webu.  Tento  stav  je  samozřejmě  zcela 

neudržitelný a s jistotou povede ke zrušení celé  služby nebo jejímu přesunu na jiné 

místo.

Potíže  s  limitem  nicméně  vedly  k  výraznému  zvýšení  aktivity  na  diskusním  fóru 

E-kniha  webu.  Uživatelé  si  zde  dávají  odkazy  na  další  stránky,  na  nichž  se  dají 

sehnat různé elektronické knihy,  anebo se domlouvají na tom, že si sháněné soubory 

pošlou elektronickou poštou, aniž by za to cokoli chtěli.

 4.2 Neknihy.cz
Projekt  Neknihy vznikl  již  v  roce  1999,  kdy  firma  Sprinx,  s.r.o.  založila 

nakladatelství  NonLibri  a  začala  shromažďovat  knížky  v  elektronické  podobě.  Na 

rozdíl  od  E-kniha  webu jsou  ovšem  Neknihy zcela  legální.  Díla  pro  ně  poskytovali 

přímo autoři za podíl na zisku z jejich prodeje. Služba tedy byla od začátku určitým 

typem internetového knihkupectví, prodávajícího knihy v digitální formě.

Na přelomu března a dubna 2003 ohlásil  provozovatel  změny z prodejního systému 

v komunikační  centrum,  v němž by se autoři  více setkávali  se čtenáři,  získávali  tak 

přímou zpětnou vazbu,  mohli  si  vyměňovat  ukázky svých děl  a  recenze,  diskutovat 

mezi  sebou atd.  Bohužel  ke  slibovaným změnám nikdy  nedošlo,  pouze  se  uzavřela 

možnost objednat si nabízené knihy.

Původní  koncepce  přitom  nebyla  špatná.  Celkově  se  v  systému  nashromáždilo 

377 děl  v  ceně  od  0  do  100  korun.  Mezi  publikujícími  autory  se  objevili  i  někteří 

dříve  či  později  úspěšní,  například  Jaroslav  Velinský  nebo  Miroslav  Žamboch. 

Čtenáři mohli k jednotlivým knížkám přidávat své názory nebo dokonce celé recenze 

a díky bližšímu vztahu  Neknih s autory bylo mnohem častější,  že na tyto komentáře 

také dostali odpověď.

Nyní  však  veškerá  činnost  ustala  a  jen  občas  stále  přibývají  některé  nové  názory 

návštěvníků.  Ty  bohužel  vycházejí  pouze  ze  zveřejněných  ukázek  děl,  která  je 

zaujmou. Služba je tedy v současnosti mrtvá, nicméně se dá říci,  že když fungovala, 

předběhla svou dobu a představila některé prvky Webu 2.0, které se v jiných, nejen 

českých  internetových  knihkupectvích  začaly  objevovat  až  o  několik  let  později. 
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Kombinace nové koncepce se starou by navíc  vytvořila  základ pro velmi zajímavou 

Web 2.0 službu. Naneštěstí k tomu nikdy nedošlo.

 4.3 Lulu.com
Lulu je  americká  webová služba,  která  v  některých  bodech připomíná  Neknihy.  Jde 

o službu  umožňující  každému  autorovi,  aby  si  svou  knihu  jejím  prostřednictvím 

připravil,  vydal a následně též prodal. Stránky letos získaly první místo v ceně Web 

2.0  Awards  200747 v  kategorii  knihy  (na  třetím  se  umístil  LibraryThing a  čestnou 

zmínku obdržel i Reader2) a dlouhodobě je považován za jeden z příkladů úspěšného 

Webu 2.0.

Lulu vznikla již v roce 2002 a charakterizuje se jako tržiště pro tisk na zakázku, print 

on demand.48 Tím má na mysli,  že není sama vydavatelem, jen uživatelům poskytne 

návod,  tiskárnu  a  svou  distribuční  síť.  Jestliže  si  někdo  knihu  zakoupí,  ať  už  na 

Amazonu,  Barnes and Noble,  Borders nebo na samotné  Lulu, vytiskne se nová kopie 

a  pošle  zákazníkovi.  Teprve  v tom okamžiku  si  Lulu z  prodejní  ceny odebere  svou 

provizi,  uhradí  výrobní  náklady  a  zaplatí  distribuční  marži.  Prodejní  cenu  a  svůj 

honorář  si  přitom uživatel  určuje  sám a ostatní  poplatky se vypočítávají  podle nich 

(distributor dostává 50 % z konečné ceny,  Lulu čtvrtinu hodnoty honoráře).  Také je 

možné vydat e-book, tedy totéž, co provozovaly Neknihy. V něm odpadají distribuční 

i  výrobní náklady a služba si bere provizi  jen tehdy,  pokud elektronická kniha není 

nabízena zdarma.

Každá  vydaná  kniha  má  na  Lulu  svůj  podrobný  záznam.  Uživatelé  si  proto  mohou 

nejen vydat  vlastní  knihu, obrazové album, e-knihu,  CD, DVD nebo kalendář podle 

vlastního návrhu, ale také si svá díla navzájem hodnotit a recenzovat.  Ovšem jedině 

tehdy,  pokud  si  je  na  Lulu opravdu  koupili.  U  jednotlivých  knížek  chybí  krátká 

ukázka,  jak  ji  nabízejí  Neknihy.  Ta  zájemcům  dovoluje,  aby  nenakupovali  úplně 

naslepo a mohli si ozkoušet autorův styl. Vzhledem k neexistenci redakce by to jistě 

mnozí ocenili.

Kromě  toho  nabízí  web  i  další  způsoby  vytváření  internetové  komunity  v  podobě 

diskusních fór, sdružování uživatelů do skupin a systému přátel nebo interní poštovní 

47 Web 2.0 awards 2007.
48 POD, print on demand – způsob vydávání knih kusově. Tiskárna tiskne kopie z digitálních podkladů jen 

tehdy, když je někdo zakoupí. POD sice zvyšuje výrobní náklady za kus, ale eliminuje riziko prodělku a 
nevyžaduje nakládání s vysokými částkami peněz.
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schránky,  kde  si  mohou  posílat  soukromé  zprávy.  Komunitu  celkem tvoří  více  než 

milion uživatelů a na stránky se každý měsíc podívá přes tři miliony návštěvníků.49

Na výběr je navíc šest různých jazykových verzí stránek, výpočty je možné provádět 

ve třech měnách a knihy je možné zakoupit po celém světě.

V  českých  podmínkách  by  Neknihy nejspíše  nikdy  takové  podoby  dosáhnout 

nemohly.  Kombinace  původní  koncepce  s  tou,  která  se  plánovala  ke  konci  jejich 

činnosti, nicméně v mnohém připomíná způsob, jakým Lulu dosud úspěšně funguje.

 5 Internetová knihkupectví
V této kapitole  je prohozeno pořadí zahraniční stránky s českými,  protože americký 

Amazon  a  jeho  regionální  mutace  platí  za  doposud  nedostižný  prototyp  Web  2.0 

knihkupectví  a  snad  všechny  ostatní  internetové  obchody  si  jej  v  mnoha  ohledech 

berou za vzor. Za českou stranu jsou pouze stručně uvedena tři největší knihkupectví, 

Vltava.cz,  Kosmas.cz a  Neoluxor,  jelikož  bohužel  stejně  jako  ta  menší  nabízí  jen 

minimum bodů, jež by je zařadily mezi Web 2.0 služby.

 5.1 Amazon.com
Tim  O'Reilly50 i  další  uvádějí  často  jako  příklad  Web  2.0  služby  knihkupectví 

Amazon. Důvod, proč je to právě Amazon, a ne jeho konkurenti, je zřejmý. Na rozdíl 

od  ostatních  totiž  staví  na  zákaznících,  jejich  preferencích,  názorech  a  dalších 

informacích  od  nich.  Vynakládá  velké  úsilí,  aby  je  co  nejvíce  zapojil  do  celého 

systému. Uživatelé to dělají zčásti úmyslně a zčásti nevědomě.

Mezi  nevědomé  zapojení  patří  doporučování  knih  na  základě  nákupů  ostatních 

zákazníků  nebo  podle  preferencí  samotného  uživatele.  Služba  si  pomocí  cookies51 

ukládá,  které  zboží  si  zákazník  prohlížel  a  doporučuje  mu  přímo  na úvodní  stránce 

podobné.  Navíc  u  každé  knihy  (hudebního  nosiče,  filmu)  uvádí,  co  za  knížky 

nejčastěji  nakupovali  ti  zákazníci,  kteří  si  daný  předmět  prohlíželi,  nebo  si  jej 

koupili.

49 Interview with Lauren Parker, PR Manager, Lulu.
50 O'Reilly, Tim, What is Web 2.0.
51 Cookie – malé množství dat, která si WWW server ukládá na počítači uživatele a při každé jeho další 

návštěvě je využívá. Slouží k rozlišení uživatelů a uložení jejich nastavení, obsahu nákupního košíku atp.
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Pro úmyslné, aktivní zapojení uživatelů se nabízí mnoho dalších možností. Uživatelé 

si  vytvářejí  vlastní  profily,  navzájem se  hodnotí  a  za  svou  činnost  dostávají  různé 

"odznaky".

Každý  může  prodávané  položky  ohodnotit  pomocí  pětihvězdičkové  škály  a  připsat 

k nim svoji stručnou recenzi. Tyto recenze si mohou uživatelé navzájem komentovat 

a  zaškrtávat,  zda jim přišly  užitečné  nebo ne.  Podle poměru  užitečnosti  se pak řadí 

tak, aby ta nejužitečnější byla jako první. Mimo to mohou čtenáři ke knihám přidávat 

tagy, podle kterých se dají vyhledávat.

Když  se  navíc  přidá  obsáhlá  databáze  s  množstvím  informací  o  každé  položce 

a otevřený  přístup  ke  spolupráci  s  dalšími  projekty,  není  divu,  že  je  Amazon 

nejoblíběnějším a nejúspěšnějším ze všech internetových knihkupectví na světě.

 5.2 Česká knihkupectví
Všechna  česká  internetová  knihkupectví  si  mohla  vzít  Amazon  při  svém vzniku  za 

vzor,  protože  již  tehdy měl  úspěch.  Využívají  nicméně  jen velmi  málo  z  možností, 

které nabízí.

Třemi  největšími  knihkupectvími  na  českém  webu  jsou  Vltava.cz,  Kosmas.cz 

a Neoluxor.  Protože  ale  všechny  vykazují  téměř  totožné  prvky,  je  možné  se  na  ně 

podívat  společně.  Všechny  tři  servery  jsou  především  obchody  a  prodeji  je  také 

podřízena jejich celková koncepce. Samostatná aktivita zákazníka se v žádném z nich 

nevyžaduje.

Prakticky jediná z kooperativních funkcí Amazonu, již všechny využívají, je možnost 

hodnotit  a  komentovat  jednotlivé  knížky.  Kosmas.cz přitom  zařadil  bodové 

hodnocení  jako  součást  stručné  recenze,  u  zbylých  dvou  je  možné  hodnotit 

a komentovat odděleně.

Kosmas.cz také jako jediný nabízí nějaký systém doporučování dalších knih – přehled 

publikací, jež si zákazníci často kupují spolu s titulem, který návštěvníka zajímá.

Zbylé dva obchody na oplátku implementovali funkci shodně nazvanou "hlídací pes". 

Pokud  si  ji  zákazník  u  některé  knížky  zapne,  přijde  mu  e-mail  pokaždé,  když  se 

u titulu něco změní, tzn. sníží se cena, přibude nová recenze, začnou docházet zásoby 

ve skladu apod. Jde tedy o službu podobnou RSS, jen krkolomnější.
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Z bohaté  nabídky socializačních  funkcí  Amazonu tedy  v  českém prostředí  zbyl  jen 

malý zbytek  a ve výsledku se tedy naše internetová knihkupectví  za Web 2.0 téměř 

považovat nedají.

 6 Závěr
Není snadné přesně popsat, co znamená termín Web 2.0. Jde spíše o soubor trendů či 

charakteristik,  které  se  objevily  po  splasknutí  internetové  bubliny  a  signalizovaly 

příchod  nové  generace  webových  služeb  i  uživatelů.  Kromě  přesunu  těžiště 

z pracovní plochy počítače na web je nejdůležitějším z těchto trendů zaměření se na 

uživatele  a  změna  jeho  přístupu  z  role  pasivního  konzumenta  na  aktivního  tvůrce 

obsahu.  Právě tuto myšlenku aplikuje  nejen většina z  nových webových služeb,  ale 

také například veřejné knihovny či internetová knihkupectví.

V českém prostředí  se  ovšem změny  projevují  tradičně  se  zpožděním a  v  mnohem 

menším měřítku. Navíc se zde výrazně projevuje, že je tuzemský trh příliš malý, aby 

snadno zajistil úspěch místních projektů. To se ukazuje i na tom, že množství pokusů 

o  vytvoření  Web  2.0  služeb  zaměřených  na  knihy  je  minimální  a  polovina  z  těch, 

které  se  o  to  pokusily,  neuspěla.  Přitom  i  ty  dvě  prozatím  fungující  mají  potíže 

s nedostatkem uživatelů.

Webové stránky knihi.cz se v porovnání s ostatními v této práci uváděnými projekty 

realizovanými  v  českém  prostředí  dají  označit  za  vlajkovou  loď  českého  knižního 

Webu 2.0,  probíhá  u nich stálý  vývoj  a  i  přes  nulovou propagaci  pomalu  pokračují 

v získávání  nových  členů  a  jejich  zapojování  do  činnosti.  Oproti  tomu  Olmerovy 

Knížky ustrnuly na počátečním stavu,  když  je  otec  zanechal  napospas  osudu.  Jejich 

životaschopnost  je  však  obdivuhodná,  a  pokud  se  u  nich  ještě  někdo bude  věnovat 

vývoji,  stále  mají  naději.  Porovnání  se  zahraničními  službami,  především 

LibraryThingem a aNobii, však naznačuje, že to ani jedna z těchto služeb nebude mít 

zdaleka snadné a existuje reálné nebezpečí, že jejich lokalizace do českého jazyka by 

oběma mohla další rozvoj zarazit.

Zato  E-kniha  web a  Neknihy již  svou  příležitost  propásly.  První  z  nich  ji  ovšem 

nejspíše  nikdy  neměla,  protože  s  větším  úspěchem  by  se  u  ní  pouze  zvyšovala 

pravděpodobnost legálních kroků ze strany ochránců autorských práv. Druhá naopak 

předběhla svou dobu a činnost ukončila právě v době, kdy se jí vyznávané myšlenky 
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začaly prosazovat po celém světě. Příklad Lulu, služby sdílející s  Neknihami některé 

společné znaky, ukazuje, že existoval směr, kterým bylo možné se vydat.

Internetová  knihkupectví  v  České  republice  se  zatím  o  Web  2.0  ve  srovnání 

s Amazonem spíše  jen  otírají  a  téměř  se  nedají  za  fungující  Web  2.0  služby 

považovat. České knihovny na tom jsou dokonce ještě húře, protože se začleňováním 

prvků  Library  2.0  také  teprve  začínají.  V  obou  těchto  oblastech  se  ovšem  dá 

předpokládat  další  rozvoj  v budoucnu a zvláště knihovny mají  v tomto směru velké 

rezervy.
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