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Abstrakt

Bakalářská práce pojednává o historii elektronického časopisu Ikaros v návaznosti na 

vývoj internetu. V úvodní části definuje elektronické publikování a zaměřuje se na 

jeho výhody a nevýhody oproti klasickému publikování. Jádro tvoří  popis Ikara po 

obsahové i formální stránce. Dále se zaměřuje na nástroje pro publikování obsahu, 

především  na  v  současnosti  využívaný  redakční  a  publikační  systém  Drupal. 

V závěrečné  části  jsou  popsány  procesy  vedoucí  k  vydání  nového  čísla 

a marketingové nástroje sloužící k propagaci. Autorka bakalářské práce též navrhla 

šablonu pro autory příspěvků a  další  možnosti  zlepšování  Ikara,  např.  rozšířením 

o prvky webu 2.0. [Autorský abstrakt].

Abstract

Bachelor thesis deals with the history of the electronic journal Ikaros in connection 

with  development  of  the  Internet.  Opening  part  gives  a  definition  of  electronic 

publishing and aims at its advantages and disadvantages against paper publishing. 

The essence of this thesis is description of the content and formal side of Ikaros. This 

thesis is giving a survey of the editorial and publishing system Drupal as well. The 

end part describes processes leading to publication of every new issue and marketing 

tools of propagation. Author of this bachelor thesis also designed a stencil for Ikaros 

contributors and some possibilities of Ikaros improvements (e. g. expanding by using 

web 2.0 components). [Autor´s abstract].
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PŘEDMLUVA

Téma Elektronický časopis Ikaros jsem si vybrala především proto, že jsem 

již v průběhu studia měla možnost s redaktory spolupracovat na několika 

konferencích  (Inforum,  BOBCATSSS  2007),  a  dokonce  se  i  účastnit 

Ikarových desátých narozenin. Realizace nápadu na zadání tohoto tématu 

přišel  v zápětí.  Díky  předchozím  zkušenostem  jsem  již  byla  částečně 

obeznámena s některými procesy v redakci, proto nebylo těžké rozhodování 

zvolit si Ikara pro svou bakalářskou práci. 

Vzhledem  k  tomu,  že  zadání  této  bakalářské  práce  není  psáno  striktní 

formou,  měla jsem volnost  při  výběru a  řazení  kapitol,  což se projevilo 

především v  jejich  vyšším počtu.  Díky  tomu  jsem dosáhla  optimálního 

dělení, které usnadňuje orientaci v celé práci.

Cílem této bakalářské práce bylo popsat elektronický časopis Ikaros po jeho 

obsahové i formální stránce, zaměřit se na jeho historii i současné redakční 

procesy včetně  seznámení  s  redakčním a  publikačním systémem Drupal 

(podrobnější komentář ke členění práce je obsažen v úvodu).

Tato bakalářská práce má z větší části praktický charakter, což se projevuje 

v relativně nízkém počtu citovaných zdrojů. Vzhledem k tématu se jedná 

především  o  online  zdroje,  mnoho  informací  jsem  získala  přímo  od 

redaktorů  Ikara  na  redakčních  radách,  doplňující  informace  pak  osobní 

e-mailovou korespondencí.

V úvodní části se bakalářská práce věnuje terminologickým otázkám a také 

popisuje vývoj elektronického publikování ve světě. Další kapitola se pak 

zaměřuje  na  vývoj  samotného  elektronického  časopisu  Ikaros.  Od 

následující kapitoly, která popisuje grafickou i formální stránku Ikara, je již 

práce více praktická. Díky poznatkům nabytým při zpracování této kapitoly 
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mohla  vzniknout  Šablona pro autory  příspěvků.  Pátá  kapitola  se  věnuje 

historii  i  současnosti  nástrojů  pro  publikování  obsahu  Ikara,  a  to  se 

zaměřením  na  redakční  systém  Drupal.  Předposlední  kapitola  popisuje 

procesy, které vedou k vytvoření nového čísla. V závěru jsou pak navrženy 

možné směry budoucího rozvoje tohoto elektronického časopisu.

Celá  bakalářská  práce  sestává  z  53  stran  a  8  stran  příloh.  Záznamy 

citovaných dokumentů jsou vytvořeny podle norem ISO 690 a ISO 690-2, 

pro  citování  jsem zvolila  tzv.  Harvardský  systém s  využitím  hranatých 

závorek,  aby  došlo  k  odlišení  od  běžného  způsobu  užívání  závorek 

kulatých.

Děkuji  redakci  Ikara  za  poskytnuté  podklady  k  sepsání  této  práce, 

především těm jejím členům, kteří ochotně odpovídali na mé dotazy, a také 

za to, že jsem dostala důvěru stát se (byť jen krátkodobě) editorkou, abych 

mohla celý systém poznat, vyzkoušet jeho fungování a následně popsat.
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1. Úvod

V době, kdy elektronický časopis Ikaros slavil  své desáté výročí,  vznikl 

nápad  na  realizaci  bakalářské  práce1,  která  by  pojednávala  o  jeho 

dosavadním vývoji, přínosu pro obor informační věda a knihovnictví a také 

analyzovala jeho současný stav.

Ikaros  za  dobu  svého  trvání  prošel  mnoha  změnami,  které  se  projevily 

nejen  na  grafické  podobě  webových  stránek,  ale  také  se  vyvíjel  spolu 

s tématy,  o  nichž  pojednává.  Ze  studentské  činnosti  se  tak  stal 

plnohodnotný  odborný  časopis,  který  využívají,  a  do  kterého  přispívají 

nejen studenti, nýbrž i profesionálové z oboru.

Popis  a  analýza  elektronického  časopisu  Ikaros  je  hlavním  cílem  této 

bakalářské práce. Nejdříve však bylo nutné seznámit se s terminologickými 

otázkami  a  také  vývojem služeb  pro  elektronické  publikování  ve  světě. 

O těchto tématech pojednává druhá kapitola.

Třetí  kapitola je celá věnovaná pouze historii  a vývoji  Ikara samotného. 

Jsou v ní shrnuta nejdůležitější data, která by se dala označit za mezníky či 

dosažené úspěchy.

Následující  kapitola  pojednává  o  současné  podobě  Ikara.  Nejprve  je 

popsána  jeho  grafická  podoba,  následuje  popis  nejpoužívanějších  rubrik 

a obsahuje  také  jakousi  statistiku  jejich  využívanosti  ve  třech  různých 

ročnících.  Závěr  této  kapitoly  je  věnován  popisu  formálních  náležitostí 

článků. Tato analýza vyústila ve vytvoření Šablony pro autory příspěvků, 

jež je přílohou této bakalářské práce.

Pátá kapitola se věnuje popisu nástrojů pro tvorbu Ikara, a to od počátků 

1 Nápad samotný vznikl již dříve, ale vypsán jako téma bakalářské práce byl až v této době.
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v roce 1997 až po redakční a publikační systém užívaný od roku 2006 do 

současnosti  –  Drupal.  Tomu  je  vzhledem  k  využitelnosti  jeho  modulů 

a značnému  usnadnění  práce  pro  redaktory  věnováno  více  prostoru. 

Pochopení  funkcí  Drupalu  je  zásadní  pro  porozumění  současné 

i připravované  verzi  webových  stránek  Ikara.  V  závěru  této  kapitoly  je 

popsán postup vkládání obsahu (tj. článků, zpráv atd.).

Šestá  kapitola  popisuje  procesy  související  s  přípravou  každého  nového 

čísla.  Také zmiňuje  způsoby,  jakými  jsou  získávány náměty  pro  články 

a další  obsah.  Závěrečná část  kapitoly se  věnuje marketingu a propagaci 

Ikara mezi odbornou veřejností, především díky účasti na konferencích.

Závěr této bakalářské práce obsahuje návrhy, jak Ikaros dále vylepšit a tím 

zkvalitnit pro své čtenáře. Jsou zahrnuty i možné náměty týkající se i prvků 

webu 2.0.

Poslední,  osmá kapitola přináší  shrnutí  a závěr celé práce.  Obsahuje též 

vývojové diagramy, které graficky znázorňují  procesy získávání příspěvku 

a jeho redakční zpracování za účelem vydání.
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2. Elektronické publikování

Tato kapitola je věnována pojmu2 elektronické publikování, jeho vysvětlení 

a také  srovnání  elektronického  publikování  s  klasickým  papírovým 

publikováním.  Dále  jsou  definovány  pojmy  elektronické  periodikum, 

časopis a seriál. Na závěr kapitoly je zmíněno několik nejdůležitějších faktů 

z historie elektronického publikování v návaznosti  na vývoj internetu ve 

světě.

2.1 Vymezení pojmu elektronické publikování

Pod pojmem „elektronické publikování“ je zahrnuto:

„Vydávání a šíření dokumentů elektronickými prostředky, a to buď offline  

(zejména na optických discích) anebo online v prostředí počítačových sítí.  

Produktem  elektronického  publikování  je  elektronický  dokument  

(elektronická  kniha,  elektronické  periodikum,  databáze  apod.).  Výhoda 

elektronického  publikování  oproti  publikování  v  tištěné  podobě  spočívá  

především v neexistenci prostorových a časových bariér a v úspoře financí  

na vydávání dokumentů.“ [TDKIV]

Ještě před 12 lety, kdy vznikal časopis Ikaros, byla síť internet3 v České 

republice spíše novinkou a výsadou, kterou uživatel musel náležitě zaplatit.

2 Termín je slovo nebo slovní spojení použité k označení pojmu. Pojem je forma myšlení odrážející 

podstatné  vlastnosti  předmětů,  jevů  objektivní  skutečnosti [TDKIV].  Pojem je  tedy abstraktní 

myšlenkový konstrukt a termín je jeho jazykové označení. Pro účely této bakalářské práce jsou 

však obě slova použita jako synonyma.

3 I  přes  mnoho  debat  na  téma  psaní  „internet“  či  „Internet“  jsem  se  rozhodla  ve  své  práci 

upřednostňovat  verzi  s  malým  písmenem  na  začátku.  Jsem  si  vědoma,  že  se  původně  jedná 

o vlastní  název,  proto by v některých  případech  bylo  vhodnější  i  pravopisně správnější  použít 

velké písmeno, vývoj jazyka posledních let však význam tohoto slova posunul spíše k obecnému 

označení pro celosvětovou síť (viz také citaci z TDKIV v kapitole 2.2). Tento názor podporuje též 

Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český [Internetová].
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Rozmach  internetu  tady  nastal  teprve  koncem  90.  let  minulého  století. 

V těchto  „dřevních“  dobách  bylo  náročné  sehnat  dostatečně  výkonný 

počítač, natož ještě připojený k internetu. Ceny služeb se pohybovaly na 

dnešní poměry v závratných výškách [Jedličková, 1999].  V tomto smyslu 

„záštitu“ poskytovala studentům Ústavu inforamčních studií a knihovnictví 

učebna výpočetní techniky 118 v Celetné ulici, kde dřív ústav sídlil.

Elektronickým publikacím, které pro své fungování nepotřebují síť internet, 

říkáme offlinové. Jejich obsah je uložen například na CD-ROMu, který si 

uživatel  může  spustit  kdykoli,  pokud  má  ve  svém  počítači  příslušné 

zařízení na jeho spuštění. Výhodou tohoto systému je, že pokud nedojde 

k poškození disku, informace na něm fixované budou přístupné kdykoli. 

Data na internetu mohou být bez upozornění či náhrady smazána. Hlavní 

nevýhodou  offlinových  dokumentů  je  nemožnost  aktualizovat  uložený 

obsah.

Online dokumenty jsou přístupné z internetu nebo intranetu prostřednictvím 

prohlížeče, a to zdarma či za poplatek.

2.2 Vymezení pojmů elektronické periodikum, časopis, seriál

Elektronické periodikum je podle výkladu v TDKIV:

„Periodická  publikace,  často  odborná,  která  je  přístupná  v elektronické 

podobě a obvykle distribuovaná v síti internet. Může mít souběžné vydání  

nebo  historického  předchůdce  v  tištěné  podobě.  K elektronickým 

periodikům  patří  zejména  elektronické  časopisy  a elektronické  noviny.“ 

[TDKIV]

Hovoříme-li o seriálové publikaci, myslí se tím: 

„Publikace  na  jakémkoliv  médiu,  vydávaná  v  částech  po  sobě 
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následujících, obvykle s označením posloupnosti (zpravidla číselným nebo  

chronologickým), bez předem stanovené doby ukončení. Zahrnují zejména  

časopisy, noviny, ročenky, edice zpráv a sborníků institucí, edice sborníků 

z konferencí a edice monografických publikací.“ [TDKIV]

Pojem „časopis“ má asi nejširší užití, jedná se o: 

„Dokument,  vycházející  pod  týmž  (nebo  dlouhodobě  stabilním)  názvem 

v pravidelných  týdenních  až  půlročních  intervalech,  který  obsahuje  

příspěvky  více  autorů  a  má  předem  stanovený  program  i  zaměření.“  

[TDKIV]

Modernější pojem „elektronický časopis“ je oproti předchozímu:

„Elektronická publikace,  která má charakteristiky časopisu,  publikovaná  

v elektronické  podobě  dostupné  obvykle  online.  Může  se  jednat  

o elektronické verze tištěných časopisů nebo originální časopis dostupný 

pouze v elektronické podobě (e-zine, web-zine).“ [TDKIV]

Všechny tyto výklady terminologické  databáze svým způsobem popisují 

Ikara,  který je  online  dostupný bez papírového předchůdce,  jsou v něm 

obsaženy  příspěvky  více  autorů,  má  pravidelné  intervaly  vydávání 

a označení posloupnosti, dokonce ISSN, po celou dobu má jednotný název 

a stanovené zaměření a nemá určenou dobu ukončení.

Při  snaze  o  jednoznačné  zařazení  Ikara  do  některé  z  těchto  kategorií 

narážíme na problematiku nadřazených a podřazených pojmů. Ikaros je na 

nejnižší úrovni elektronický časopis, nadále však v této práci budu používat 

i termín  „elektronické  periodikum“  jako  synonymum,  ačkoli  se  vlastně 

jedná o nadřazený termín.
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2.3 Výhody a nevýhody elektronického publikování

Elektronicky publikované dokumenty (periodické i  neperiodické)  mohou 

být  přesnými  kopiemi  papírových  předloh,  avšak  elektronická  cesta 

publikování  přináší  mnohé  výhody  oproti  klasickému  tisku  [Jedličková, 

1998].

2.3.1 Výhody elektronického publikování

Souběžné vydávání „klasického papírového“ a elektronického periodika má 

tu výhodu, pokud se jí vydavatel rozhodne využít, že v internetovém vydání 

může  být  umístěn  i  bonusový  obsah  a další  dokumenty,  které  se  do 

papírového vydání nevešly. Navíc na internetu může být snadno umístěn 

i archiv starších čísel.

Hypertextualita:

Hypertextualitou  je  míněna  přítomnost  externích  odkazů,  které  čtenáře 

mohou přímo nasměrovat na plný text citovaného dokumentu [Mayernik, 

2007].  Tento  druh  „citačního  následování“  se  stává  běžnou  technikou 

vyhledávání informací.

Díky  těmto  logicky  provázaným  odkazům  se  čtenáři  usnadní  přístup 

k souvisejícím  dokumentům.  Rozšíří  se  tak  možnost  čerpání  informací. 

U tištěného  dokumentu  jsou  tyto  odkazy  omezeny  na  seznam  použité 

literatury, kterou si musí čtenář sám složitě zajistit, pokud má o dané téma 

skutečný zájem [Jedličková, 1999].

Interaktivita:

Internet usnadňuje a zrychluje komunikaci mezi vydavatelem či autorem 

a čtenáři. Tím je zajištěna zpětná vazba, která vede ke zkvalitňování služeb. 
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V prvních letech fungování Ikara byly moderním trendem ankety a elektronická 

referenda [Jedličková, 1999]. V současnosti jsou již tyto prvky považovány za 

samozřejmost a naopak s rozvojem webu 2.04 k těmto funkcím přibyla řada 

dalších. Mezi ně patří například možnost připojit komentář, weblogy (nebo také 

zkráceně blogy), označování obsahu pomocí klíčových slov zvané Tagging či 

okamžité přijímání nového obsahu pomocí RSS [Paleček, 2007].

Multimedialita:

Multimedialitou je myšlena přítomnost netextuálních forem informací, jako 

video či audio klipů, simulací a dalších materiálů ke stažení [Mayernik, 2007].

Obrazové  a zvukové  informace5 rozšiřují  či  doplňují  informace  uvedené 

v textu. Toto by bylo u klasického papírového publikování nemyslitelné.

Nelinearita:

Jedná  se  o  způsob  čtení  umožněný  díky  interním  odkazům  přítomným 

v článku. Interní odkazy efektivně rozdělí text z jednoho souvislého bloku 

do částí, které mohou být snadno čteny v jiném pořadí. Interní odkazy se 

dělí  na  navigační,  které  umožňují  pohyb v  rámci  článku,  a citační,  jenž 

odkazují z citací v textu do bibliografie [Mayernik, 2007].

Zrychlení vyhledávání:

„Pro vyhledávání informací v tištěných dokumentech v podstatě neexistuje  

4 Podstata  webu  2.0  spočívá  ve  větším  zaměření  na  uživatele,  zejména  v  zapojení  uživatelů 

v procesu  tvorby  obsahu  webu  [Paleček,  2007].  Ačkoli  mnoho  lidí  považuje  web  2.0  za 

marketingový tah, pokrok ve funkcích je patrný. Zaměření na účast uživatelů je patrná např. na 

Wikipedii, která je tvořena díky příspěvkům velkého počtu lidí [O´Reilly, 2005].

5 Přítomnost obrazových a zvukových informací je také možná díky prvkům webu 2.0, které práci 

s nimi  usnadňují.  Nejznámějším  projektem  pro  zveřejňování  videí  je  server  Youtube.com, 

v českém prostředí jeho obdoba Stream.cz [Paleček, 2007].
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rychlejší nástroj než lidské oko.“ [Jedličková, 1999]

Vyhledávat  v elektronických dokumentech lze buď pomocí  standardních 

systémových funkcí (kombinace kláves CTRL + F) a nebo díky indexaci 

článků či přidané možnosti fulltextového prohledávání na dané internetové 

stránce.

Svoboda prostoru a času:

Při klasickém papírovém publikování je vydavatel neustále nucen revidovat 

články, aby jejich délka přesně odpovídala stanovenému místu. Tento jev 

v elektronickém publikování odpadá,  včetně nutnosti  neotisknout  některé 

obrázky či jiné přílohy, pokud na ně nezbývá dostatek prostoru.

Papírové časopisy musí  být  zkompletovány a odevzdány do určité  doby 

kvůli  času  potřebnému  na  jejich  vytištění.  Toto  také  více  méně 

u elektronického publikování odpadá, i když pokud se vydavatel rozhodne 

přesně dodržovat periodicitu, jistá „deadline“ donutí jednotlivé autory své 

příspěvky dokončit včas.

Existují  ale  i  takové  elektronické  časopisy,  které  svůj  obsah  aktualizují 

průběžně (např. Root.cz).

Variací  mohou být  elektronické časopisy,  které  jsou souběžně vydávány 

s tištěnou  verzí.  Pokud  obsahují  stejné  základní  tematické  články,  může 

elektronická  verze  navíc  ještě  přinášet  aktuality,  které  se  buď  do 

papírového vydání nevešly, nebo se staly až po jeho vydání [Jedličková, 

1998].

Rychlé publikování,  tedy publikování článku pokud možno okamžitě po 

jeho vzniku, je důležité především pro publikování vědeckých informací 
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v rychle se rozvíjejících oborech [Mayernik, 2007].

Úspora financí:

Zatímco  u  tištěných  periodik  je  třeba  kalkulovat  s  počtem  prodaných 

exemplářů, náklady na elektronické vydavatelství nejsou závislé na počtu 

uživatelů [Jedličková, 1999].

V  současné  době  jsou  náklady  na  zřízení  malého  elektronického 

vydavatelství  v  podstatě  shodné  s  náklady  jednotlivce  na  pořízení 

počítačového vybavení pro osobní potřebu.

Elektronické zpracování:

Elektronické  zpracování  je  výhodné,  protože  sami  autoři  své  články 

a příspěvky tvoří  a  dodávají  pomocí  počítače,  proto je  jejich zpracování 

podstatně snazší než v dobách psacích strojů [Ciesielski, 2005].

Jak  samotný článek,  tak  i  jeho podoba na  internetu  jsou od začátku do 

konce elektronické. Není potřeba cokoli tisknout, práce je tím usnadněna 

i redakci. Dojde tak k úspoře času i financí.

Archivace:

Zatímco  vydavatel  papírových periodik spoléhá  na knihovny či  archivy, 

elektronický  vydavatel  má  vše  uloženo  na  jednom serveru,  takže  může 

starší čísla uživatelům bez problému nabídnout. Oba dva vydavatelé však 

mají možnost archivace na offlinových médiích. Tento způsob je výhodný 

díky  nízkým  nárokům  na  prostor,  u elektronického  vydavatele  navíc 

potřebný z důvodu nenadálého výpadku serveru [Jedličková, 1999].
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2.3.2 Nevýhody elektronického publikování

Digitální podoba:

Čtenář, který nevlastní notebook nebo jiné elektronické zařízení umožňující 

přístup  k  internetu,  se  ke  svému  oblíbenému  elektronickému  časopisu 

nedostane kdykoli,  například při cestování apod. Papírový časopis je pro 

některé  účely  stále  vhodnější.  Další  možností  je  obsah  elektronického 

časopisu vytisknout, tím však čtenář přijde o veškeré jeho výhody.

Archivace:

Hlavní nevýhodou elektronického periodika je nemožnost zajistit existenci 

serveru, na kterém jsou umístěna veškerá data. Čistě elektronický časopis 

se tak kdykoliv může ztratit bez náhrady. 

V  posledních  letech  je  ochrana  a  uchování  elektronických  dat  často 

diskutovaným tématem, také vzniklo několik projektů, které se archivací 

webových  stránek  zabývají  (například  český  WebArchiv  či  americký 

Internet Archive), přesto by měl zodpovědný elektronický vydavatel data 

svého periodika uchovávat vlastními metodami.

K tomu se nabízí například vypálení dat na CD či DVD. Výzkumy ohledně 

jejich životnosti však nejsou jednoznačné6, životnost také ovlivňují vnější 

vlivy, např. způsob uložení disku, teplota a vlhkost okolí a další faktory, 

proto se stále doporučuje data jednou zhruba za dva roky znovu vypálit na 

6 Podle jednoho z výrobců disků je při zachování určitých skladovacích podmínek životnost CD 

i DVD shodná,  a  to  okolo sta  let.  Je  tak dokonce  mnohokrát  vyšší  než životnost  dat  na USB 

a pevných  discích  [Verbatim,  2007].  Podle  experta  na  ukládání  dat  ze  společnosti  IBM 

Deutschland, Kurta Gereckeho, je ale délka životnosti vypalovaných disků pouze dva až pět let. Za 

takové snížení podle něj může zvyšování produkce a snižování cen na úkor kvality. Doporučuje 

proto uchovávat data na magnetických páskách [Tišnovský, 2008]. I ty však mají své nevýhody.
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nové médium [Jedličková, 1999].

Domnívám se, že i přes poněkud složitější archivaci klady elektronického 

publikování stále převyšují jeho zápory.

2.4 Historie elektronického publikování

První  síť,  předchůdce  internetu,  vznikla  již  v  roce  1969  mezi  třemi 

univerzitami  a  jedním výzkumným ústavem v USA [Wilson,  1997].  Od 

těchto  prvopočátků  se  vývoj  už  jen  zrychloval.  A  zhruba  od  této  doby 

můžeme mluvit o elektronickém publikování. 

Díky  vzniku  e-mailové  služby  bylo  častým  způsobem  elektronického 

publikování  rozesílání  jednotlivých  čísel  elektronickou  poštou.  Takto  se 

však  k informacem,  v  této  době  především  vědeckým,  dostala  pouze 

uzavřená  komunita  předem  registrovaných  příjemců.  Tímto  způsobem 

poprvé experimentálně začalo doručovat informace přes síť Prestel několik 

britských novin již v roce 1977 [Carlson, 2007].

Později začala vznikat nová periodika, která obsahovala informace shodné 

s jejich  tištěnými  předlohami.  Spolu  s  rozšiřováním  možností  internetu 

a zrychlováním jeho přístupu vzrostla poptávka po aktuálních informacích. 

Tištěné  noviny  o  současném  dění  informovaly  až  druhý  den,  tudíž  se 

nemohlo jednat o skutečně čerstvé informace.  Proto vznikly elektronické 

noviny a magazíny aktualizované i několikrát denně.

První noviny nabízené i v elektronické verzi vznikly v roce 1980 v Ohiu 

v USA. V Evropě tento krok učinili Francouzi o rok později. V této době 

však ještě neexistoval internet, jak jej známe dnes, ale každá země či oblast 

měla  svého  vlastního  poskytovatele,  kteří  navzájem  nebyli  propojeni. 

Jednalo se spíše o lokální databáze přístupné buď pomocí telefonní linky, 
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nebo na principu teletextu [Carlson, 2007].

Postupné propojování jednotlivých sítí začalo až v  80. letech, ačkoli slovo 

„internet“  vzniklo  již  v  roce  1974.  Od  počátku  90.  let  se  již  sousloví 

„World Wide Web“, jehož původcem je Tim Berners-Lee, používá běžně 

pro označení hypertextu [Carlson, 2007].

V roce 1994 existovalo již 20 celosvětových služeb elektronických novin, 

v USA se dokonce objevily první noviny, které přinášely stejné informace 

na webu jako v tištěné verzi, a to zadarmo. V roce 1995 již bylo okolo 330 

novin dostupných na internetu [Carlson, 2007].

Od té doby se počet elektronických novin a časopisů rychle zvyšuje. To je 

způsobeno  tím,  že  mnoho  vydavatelů  přesouvá  své  tištěné  produkty  na 

internet.

V  současnosti  rychle  rostoucím  fenoménem  v  oblasti  elektronického 

publikování jsou tzv. weblogy (nebo pouze blogy), jakési osobní zápisníky, 

díky kterým může na internetu publikovat  prakticky kdokoli,  a to  i  bez 

znalosti  HTML.  Značná  část  nově vzniklých pokusů však  již  po  krátké 

době  zaniká  [Žížala,  2007].7 Otázkou  také  zůstává  užitečnost  některých 

blogů,  které  informují  například  o  pocitech  pisatele  o  „právě  rozkvetlé 

louce“.  „Takových stránek je zejména na zdarma dostupných blogovacích 

službách  přehršel  a  nemají  téměř  žádnou  návštěvnost“ [Polzer,  2008, 

s. 251].

7 Využít weblogy pro účely publikování v oboru infomační vědy a knihovnictví se poprvé v roce 

2008 pokusili studenti tohoto oboru z Masarykovy univerzity v Brně. Jejich elektronický časopis 

Inflow již  od počátku nabízí  možnost  pro každého studenta založit  si  weblog přímo na svém 

serveru, aby studenti své postřehy mohli tímto způsobem publikovat a tak zpřístupnit pro ostatní 

studenty či čtěnáře.
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2.5 Dílčí závěr

Účelem této kapitoly bylo seznámení s okolnostmi, které ovlivnily vývoj 

elektronického časopisu Ikaros. 

Na citované literatuře je nejvíce patrné, jak se za tu dobu změnil pohled 

a přístup  k  internetu  a  jak  i  přes  mnohá  technologická  zlepšení  jsou 

základní principy elektronického publikování stále platné.

Počátek  vydávání  Ikara  byl  z  hlediska  historického  vývoje  internetové 

komunikace u nás načasován velmi dobře. V době, kdy ve světě již začínalo 

být používání internetu běžné, se u nás teprve začínaly řešit otázky toho, 

jak připojit k celosvětové síti i běžné domácnosti. Tomu, že za pár let bude 

mít  internet  téměř  každý,  tenkrát  věřil  málokdo.  Ikaros  se  vlastně  stal 

jedním z průkopníků čistě elektronického publikování u nás.
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3. Historie Ikara

Cílem této krátké kapitoly je popis nejdůležitějších historických událostí ve 

vývoji Ikara. Jejich uvedení je důležité pro pochopení pozdějšího vývoje, 

protože důsledky mnoha z těchto událostí jsou patrné do současnosti.

3.1 Vývoj

Historicky  první  číslo  elektronického  časopisu  Ikaros  vyšlo  14.  dubna 

1997.  Zakládajícími  členy redakční  rady byli  Petra  Jedličková,  Karolina 

Jonáková, Filip Vojtášek a Aleš Houdek. Na jeho prvopočátky by mohla 

vzpomínat i „legendární počítačová učebna 118“. Název časopisu pochází 

od věčně padajícího serveru.  Ještě téhož roku se redakce rozšířila o Ivu 

Celbovou [Ikaros, 2007].

Rok 1998 byl významným nejen proto, že se Ikaros dožil svých prvních 

narozenin.  Šéfredaktorka  na  konferenci  Infomedia  přednesla  příspěvek 

o elektronickém  publikování,  který  vznikl  díky  ostatním  členům  týmu 

a jejich zkušenostem nasbíraným za rok vydávání. Také vzniklo logo Ikara, 

jak je známe dodnes, a též upravené logo „Ikarus“, jež slouží pro speciální 

silvestrovská vydání [Ikaros, 2007].

Dne  23.  září  1999  Ikaros  jako  jeden  z  prvních  elektronických  časopisů 

dostal své ISSN (1212-5075) a 3. listopadu 2000 vzniklo občanské sdružení 

Ikaros,  o.  s.  Asi  nejvýznamnějším  počinem  Ikara  bylo  povodňové 

zpravodajství  pro  knihovny.  Jeho  informace  přebírala  i  ostatní  média 

[Ikaros,  2007].  Ikaros  v tomto  roce  také  získal  4.  místo  v  tehdy  ještě 

bodované  anketě  Ceny  Infora  na  konferenci  Inforum,  dříve  Infomedia 

[Albertina, 1999].

Roku 2000 vznikla Ikarovi konkurence, nepříliš silná, ale za to pocházející 
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přímo  z  jádra  tohoto  periodika.  Jedna  ze  zakládajících  členek  Ikara, 

Karolina  Jonáková,  založila  nový elektronický časopis  Daidalos.  Taktéž 

požádala a dostala přiděleno ISSN. Daidalos z počátku vycházel s měsíční 

periodicitou,  později  byl  aktualizován  průběžně.  Vzhledem  k faktu,  že 

šéfredaktorka  byla  zároveň  jedinou  stálou  redaktorkou,  časopis  brzy 

ukončil činnost. Stále jej však lze nalézt na serveru Filozofické faktulty UK 

[Daidalos, 2001].

Od  roku  2001  Ikaros  realizuje  on-line  přenos  a  textové  zpravodajství 

z konference  Inforum.  Také  zde  získal  cenu  za  databázi  oborových 

diplomových prací [Albertina, 2001]. V roce 2003 ji následovala ještě cena 

za oborové zpravodajství [Albertina, 2003].

V současné době má Ikaros osm členů redakce, z nichž pouze tři zůstali po 

celých dvanáct let [Ikaros, 2007]. Místo nejdůležitější – šéfredaktorky – je 

celou dobu obsazeno jedinou osobou – Petrou Jedličkovou (v současnosti 

Štogrovou Jedličkovou).

3.2 Dílčí závěr

Nejdůležitějším datem pro elektronický časopis Ikaros je jistě 14.  dubna 

1997,  kdy  vyšlo  úplně  první  číslo.  Dalšími  významnými  kroky  bylo 

přidělení ISSN 23. září 1999 a založení občanského sdružení Ikaros, o. s. 

dne 13. listopadu 2000.

Za  12  let  svého  působení  prošel  velkým  množstvím  změn8,  jejichž 

důsledky, především v kladném slova smyslu, jsou popsány v následujících 

kapitolách.

8 Grafické podoby čísel z let 1997, 1998, 2001 a 2003 jsou zobrazeny v Přílohách 1 – 5. 
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4. Ikaros v současnosti

Tato  kapitola  si  bere  za  cíl  popsat  současnou  podobu  Ikara,  a  to  po 

obsahové i formální stránce. Zároveň se věnuje změnám, jakými za dobu 

svého vývoje prošel.

4.1 Grafická podoba

Elektronický časopis Ikaros již na první pohled zaujme svou jednoduchou 

grafickou podobou (viz Přílohu 6), která je přehledná i pro méně zkušeného 

uživatele internetu. Plně využívá možností, jež nabízí redakční a publikační 

systém (popsán v následující kapitole).

Logo Ikara (viz Přílohy 3 – 7) je oranžové a grafika celého periodika je 

tomu podřízena. Prostým kliknutím na logo v pravém horním rohu stránky 

se lze jednoduše vrátit na úvodní stránku aktuálního čísla.

4.1.1 Design levé strany

Navigační  panel  s  kategoriemi  je  umístěn  v  levé  části 

stránky  a  nabízí  možnost  prohledávání  starších  čísel, 

rejstříků  autorů,  rubrik  a  klíčových  slov,  podrobné 

vyhledávání, pokyny pro autory článků a další položky 

(viz  Obr.  1).  Toto  grafické  uspořádání  se  objevuje 

v Ikarovi zhruba od poloviny roku 2006, kdy došlo ke 

změně  redakčního  systému  a  s  tím  související  změně 

designu.  Předtím  se  tato  nabídka  nacházela  na 

vodorovném  řádku  přímo  pod  logem  časopisu  (viz 

Přílohu 5).7

7 Na  místě,  kde  se  nachází  celý  navigační  panel,  byla  před  změnou  designu  pouze  trojice: 

Příležitosti, Diplomky a Kurzy. Z této nabídky zůstaly zachovány pouze Příležitosti, které se staly 

součástí navigačního panelu.
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Obr. 1: Navigační 

panel s kategoriemi 

(zdroj: www.ikaros.cz)



Přímo  pod  navigačním  panelem  jsou  zobrazena  loga  partnerů  spolu 

s odkazy na jejich stránky. Další spolupracující firmy a projekty se zobrazí 

po kliknutí  na nadpis  „Naši  partneři“.  Následuje možnost  přihlášení  pro 

registrované uživatele či vytvoření nového účtu. Po přihlášení tato dvě pole 

změní pořadí a zobrazí se jméno uživatele spolu s možností editovat svůj 

profil případně se opět odhlásit.9

4.1.2 Design pravé strany

Pravá  strana  nabízí  možnost  přímého  vyhledávání, 

v dalším bloku se objevuje „Citát půlměsíce“ a také 

odkaz na archiv starších citátů (poprvé se citát objevil 

v  září  2005).  V dalším bloku jsou umístěny krátké 

zprávy spolu s odkazem na jejich archiv (viz Obr. 2). 

Tyto  krátké  zprávy  se 

aktualizují průběžně.

Přímo pod krátkými zprávami 

má své místo anketa (viz Obr. 

3 a 4). Počet hlasů se pohybuje 

zhruba mezi třiceti a dvěma sty 

za  měsíc  (podle  údajů 

z redakčního systému). Historii 

anket  lze  dohledat  opět  ke 

změně  redakčního  systému 

v roce 2006.

9 Výhoda přihlášení spočívá v tom, že přihlášený uživatel nemusí například při zadávání komentáře 

k článku vyplňovat některé údaje, protože jsou převzaty automaticky podle údajů zadaných při 

registraci. Přihlašování je ale důležité především pro redaktory, protože se jim otevřou specifické 

možnosti editace podle přidělené funkce v redakčním systému (více v následující kapitole).
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Obr.  4:  Zobrazení  ankety,  ve 

které  uživatel  již  hlasoval 

(zdroj: www.ikaros.cz)

Obr. 3: Bloky na pravé 

straně (zdroj: 

www.ikaros.cz)

Obr. 2: Zobrazení ankety, ve 

které uživatel ještě 

nehlasoval (zdroj: 

www.ikaros.cz)



Jako poslední v pravém sloupci se nachází blok nejnovějších komentářů. 

Kliknutím  na  nadpis  se  lze  dostat  přímo  k  celému  znění  komentáře 

u zdrojovému článku, jehož se týká. Dále je zobrazena doba, před kterou 

byl komentář publikován.

4.1.3 Obsah čísla

Nejdůležitější na celém časopise je však jeho obsah zobrazený v největší 

prostřední části. Zcela vlevo nahoře na webu je uvedeno, o které aktuální 

číslo se jedná.

Pod dělícím pruhem se nachází seznam příspěvků daného čísla rozdělený 

do jednotlivých rubrik. Rubrika je vždy označena oranžově, samotný odkaz 

na  článek  hnědě.  Odkazu  na  článek  předchází  jméno  autora  článku.  Po 

kliknutí na toto jméno se čtenář může dozvědět, které další články daný 

autor publikoval.

Za  poslední  zprávou   se  nachází  odkaz,  kterým lze  stáhnout  celé  číslo 

zároveň  do  uživatelova  počítače,  aby  je  měl  přístupné,  i  když  zrovna 

nebude online.

Teprve  v  patičce  stránky,10 viditelně  oddělené  od  ostatního  obsahu,  se 

nachází údaj o copyrightu a ISSN.

Redakční a publikační systém umožňuje umístit do těla stránky rámeček, 

který je vidět pořád, ať už čtenář listuje současným číslem, archivem či 

rejstříky.  V  tomto  rámečku  se  nacházejí  upozornění  na  nadcházející 

důležité akce nebo právě probíhající soutěže.

1 0 Patička webu se často využívá pro informaci o copyrightu, podpis autora či designéra webu 

apod. [Polzer, 2008, str. 64].
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4.2 Rubriky

Nejsnazší  cestou,  jak  si  nechat  zobrazit  seznam  rubrik,  je  nabídkou 

Listování v levém navigačním panelu. Zde se uživatel může rozhodnout, 

zda  chce  zobrazit  rejstřík  rubrik,  autorů,  klíčových  slov  nebo  abecední 

seznam článků (viz Obr. 5).

Některé  rubriky  byly  již  na  první  pohled  založeny  pro  jednorázovou 

případně  krátkodobou  událost.  Například  „5.  narozeniny  Ikara“  či 

„Aktuálně  z  knihovnictví  (1999)“  obsahují  každý  pouhé  tři  příspěvky, 

rubrika „BOBCATSSS 2007“, založená pro účely publikování článků ze 

stejnojmenné konference, zůstala na první pohled zcela prázdná, obsahuje 

ale  množství  podrubrik,  které  se  však  prostřednictvím  standardního 

zobrazení  rubrik  čtenář  nedozví.  Osobě  s  editorskými  právy  se  seznam 

rubrik a jejich podrubrik zobrazí při vkládání nového článku. Podrubriky 

jsou využity především u speciálních vydání věnovaných konferencím.

4.2.1 Využití jednotlivých rubrik na počátku a dnes

Pro  porovnání  častosti  výskytu  jednotlivých  rubrik  jsem  prozkoumala 
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Obr. 5: Zobrazení výběru rejstříku (zdroj: www.ikaros.cz)



jednotlivá  čísla  z  let  1997  (jako  první  ročník),  2008  (jako  nejnovější 

ucelený  ročník)  a  2003  (jako  ucelený  ročník  z  mezidobí),  a  to  bez 

speciálních  čísel  věnovaných  zpravodajství  z  konference  Inforum 

a silvestrovských vydání.

První číslo vyšlo v dubnu 1997, proto má první ročník pouze osm čísel. 

V každém  z  nich  byly  zastoupeny  rubriky  „Informační  technologie 

a elektronická  komunikace“  a  „Z  Ikarových  záložek“.  Zatímco  první 

jmenovaná  je  stálicí  po  celou  dobu  vývoje  až  do  současnosti,  druhá 

postupně začala zahrnovat pouze články s názvem „Stránky, které mohou 

přijít  vhod“.  Ty  obsahovaly  užitečné  odkazy,  postupně  se  však  i  tyto 

odkazy staly buď součástí článků, nebo byly zmíněny v editorialu, proto se 

rubrika od roku 1999 dále nerozvíjela.

Dalšími často využívanými rubrikami tohoto roku byly „Zprávy, reportáže 

a glosy“, které se pro svou univerzálnost staly rubrikou s nejvyšším počtem 

příspěvků,  dále  „Recenze“,  „Elektronické  publikování“  a „Kyber-

feministické  okénko“.  Mimo  úplně  první  číslo  se  ve  všech  zbývajících 

objevil  „Editorial“,  ve  kterém  se  redakce  Ikara  vyjadřuje  k aktuálním 

tématům  nebo  odkazuje  na  právě  vydané  články.  Pro  další  doplňující 

informace  sloužila  rubrika  „Z  redakční  pošty“,  její  historie  však  není 

pomocí  rejstříku  přístupná.  Tento  rok  také  vyšla  speciální  prázdninová 

příloha a poprvé se objevila soutěž.11

Vývoj do roku 2003 zaznamenal největší rozmach pro rubriku „Informační 

zdroje,  služby,  aplikace“,  která  si  své  místo  na  výsluní  udržuje  do 

současnosti. Stálým trendem je i rubrika „Zprávy, reportáže a glosy“, třetí 

nejčastější  se  však  stala  nová  rubrika  „Český  Fénix“,  která  přinášela 

informace o stavu knihoven a jejich obnovování  po ničivých povodních 

1 1 Soutěže jsou ve stejnojmenné rubrice zmíněny pouze tři, ve skutečnosti jich však bylo daleko 

více. Jejich souhrn lze zobrazit pomocí adresy <http://www.ikaros.cz/souteze>.
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roku  2002.  Velké  oblibě  mezi  přispěvateli  se  těšily  též  rubriky  „Nad 

webovými  stránkami  knihoven“,  „Informační  politika“,  „Odborné 

vzdělávání“  a  již  dříve  často  se  vyskytující  „Informační  technologie 

a elektronická komunikace“.

Novinkou  tohoto  roku  se  stala  rubrika  „Výročí  měsíce“  umísťovaná  na 

úplný závěr čísla, o kterou se ve většině případů autorsky zasloužil Filip 

Vojtášek,  pouze jedenkrát  jeho činnost  převzal  Josef  Schwarz.12 Druhou 

novinkou byla rubrika „Informační gramotnost“.

Dvanáctý ročník ukazuje na trend snižování počtu rubrik a zvyšování počtu 

příspěvků v nich. Zatímco některá čísla předchozích ročníků měla i více 

než deset rubrik a ve většině z nich po jednom článku, rok 2008 má ve své 

podstatě čtyři stálice: „Informační technologie a elektronická komunikace“, 

„Informační  zdroje,  služby,  aplikace“,  „Recenze“  a  „Zprávy,  reportáže 

a glosy“.  Další  rubriky  jako  „Nad  webovými  stránkami  knihoven“, 

„Informační věda“, „Rozhovor“ či „Odborné vzdělávání“ jsou zastoupeny 

dvakrát až třikrát ročně.

Každý  článek  má  přiřazena  klíčová  slova  i rubriku  z  rejstříku.  Tím  je 

usnadněno jak vyhledávání, tak i navigace mezi články.

4.2.2 Historické kuriozity

Druhý  ročník  přinesl  spolu  s  upraveným  logem  „Ikarus“  speciální 

silvestrovské  vydání.  V  něm  se  zúročily  kuriozity  nasbírané  za  celý 

uplynulý  rok.  Tak  se  čtenáři  mohli  například  dozvědět,  jak  reklamovat 

vadnou  informaci,  že  na  klementinském nádvoří  se  nachází  epicentrum 

geopatogenní zóny nebo s jakými dotazy se potýkají pracovníci knihoven.13 

1 2 Celkem se „Výročí měsíce“ objevilo v Ikarovi osmkrát, z toho šestkrát v roce 2003. Další 

dva příspěvky jsou z roku 2006.

1 3 Článek „Klementýnum – Dementýnum“ je častým zpestřením silvestrovských vydání, vyšel 
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Silvestrovská čísla vycházejí pravidelně v polovině prosince.

Již od prvního čísla si získaly oblibu články v rubrice „Kyberfeministické 

okénko“.  Autorkou  těchto  článků  je  téměř  výhradně  Petra  Jedličková. 

Jejich  počet  přečtení  přesáhl  v  několika  případech  šest  tisíc,  průměrný 

počet  se  pohybuje  mezi  dvěma  a  třemi  tisíci.  I  přes  značnou oblibu  se 

poslední článek této rubriky objevil ve speciálním silvestrovském čísle roku 

2001 a od té doby již dále rubrika nepokračovala.

V šestém čísle prvního ročníku pak vyšel v rubrice „Informační technologie 

a  elektronická  komunikace“  článek  (taktéž  od  Petry  Jedličkové) 

Tamagotchi:  zvířátko,  které  lze  restartovat.  Zmiňuji  jej  proto,  abych 

poukázala na postupné formování obsahu časopisu. Za dvanáct let vývoje 

vzrostla  odborná  úroveň  článků  a  zvýšil  se  počet  čtenářů  i přispěvatelů 

z řad odborníků. V současnosti by pravděpodobně podobný článek neměl 

šanci na úspěch, pokud by nebyl psán vtipnou formou za účelem umístění 

do silvestrovského vydání.

4.3 Formální úprava článků

Veškeré články v Ikarovi mají  jednotnou formu zobrazení. Ať už čtenář 

prohlíží aktuální číslo či listuje archivem, rubriku a autora článku se dozví 

přímo  z  hlavní  strany.  V samotném  článku  už  jméno  autora  či  autorů 

uvedeno není.

Prvním a nejvýraznějším údajem je samotný nadpis. V jazyce HTML nese 

hodnotu H1.

Dalším údajem pod nadpisem je  seznam klíčových slov  z  rejstříku  (viz 

Obr. 6).  Tento  seznam  by  měl  každý  přispěvatel  vytvořit  sám  podle 

dostupných  klíčových  slov,  případně  přidat  vlastní,  pokud  stávající 

celkem osmkrát, poprvé v roce 1999 (chyběl v letech 2001 a 2003).
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neodpovídají tématu článku. Výhoda slov z rejstříku spočívá ve snadném 

a rychlém  nalezení  článků  na  podobné  téma.  Stačí  pouze  kliknout  na 

kterékoli  z uvedených  slov  a  čtenář  je  automaticky  přesměrován  na 

automaticky generovaný seznam všech článků, které mají též přiřazeno toto 

klíčové slovo. Posledním údajem v řadě klíčových slov je název rubriky, ve 

které se článek nachází.

Od roku 2006 je v Ikarovi patrná snaha o povýšení na mezinárodní úroveň. 

Překládání celých textů do angličtiny je alespoň prozatím příliš náročné, 

články však od tohoto roku obsahují překlad názvu a abstrakt v angličtině14 

(viz Obr. 6).

Za těmito náležitostmi se již nachází samotný článek. Použitým fontem je 

Verdana velikosti  10 s využitím 1,5 řádkování. Jednotlivé odstavce mají 

odsazený  první  řádek  a  mimo  odkazy  je  písmo  černé.  Pro  odkazy15 

1 4 Týká se pouze článků, tzn. zprávy z odborných akcí, recenze, rozhovory, editorialy, glosy 

a drobnější texty anglický abstrakt a překlad názvu nemají.

1 5 Aby se mohl čtenář snadněji orientovat ve velkém množství textu, veškeré dříve navštívené 

odkazy změní svou barvu z hnědé na modrou.
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Obr. 6: Zobrazení článku na stránkách Ikara (zdroj: www.ikaros.cz)



a nadpisy je využita hnědá barva, stejná, jako v ostatních prvcích grafiky. 

Pro dílčí nadpisy v článku jsou v jazyce HTML využity hodnoty H2 a nižší.

Dalšími formálními aspekty článku jsou odrážky a číslování, pro které je 

též využito standardních HTML značek <ul>, <ol> a <li>.

Článek  též  může  být  doplněn  obrázky  a  grafy.  U  odborných  článků 

(s abstraktem)  jsou  dána  striktní  pravidla  pro  jejich  umísťování,  ostatní 

kratší útvary je však dodržovat nemusí. Platí pravidlo, že obrázky a grafy 

musí  být  označeny,  a  to  kurzivou,  např.  Obr.  1:,  poté  následuje  název 

obrázku či grafu či popis toho, co obsahuje. Grafy jsou vždy popsány nad, 

obrázky  pod  objektem.  Upřednostňované  formáty  obrázků  jsou  GIF 

a JPEG. Přispěvatel by měl na e-mail redakce poslat text článku ve formátu 

RTF nebo DOC. Vkládání obrázků přímo do textu pomůže s určením jejich 

přesného umístění, pro zajištění vysoké kvality je však nutné tyto obrázky 

ještě zvlášť připojit jako přílohu e-mailu.

Dalším doplňkem článku mohou být relevantní odkazy, a to na jiné články, 

které  vyšly  v  Ikarovi,  nebo  i  externí  zdroje.  Tyto  odkazy  jsou  jasně 

zřetelné:  mají  odlišnou  barvu  písma  než  okolní  prostý  text.  Jedná  se 

o projev jedné z výhod elektronického publikování oproti klasickému. Při 

případném vytištění  tohoto textu se však čtenář nemůže přímo dostat  na 

článek či stránky, na které poukazuje autor, dokonce se ani nedozví, kam 

byl vlastně odkázán.

Poslední informací, kterou musí uvést autor článku, jsou zdroje (pokud byly 

použity). Ty jsou zobrazeny na konci článku menším písmem než zbytek 

textu  (viz  Obr.  7).  V  jazyce  HTML  to  zajišťuje  příkaz 

<div class="poznamky">.
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Další  aspekty  již  vkládá  redakční  a  publikační  systém  sám.  Jedná  se 

především o automaticky generovaný záznam pro citace podle ISO 690-2 

s jediným rozdílem: jméno autora sice není uvedeno velkými písmeny, jak 

určuje norma, za to však slouží jako přímý odkaz na ostatní články daného 

autora,  ve  většině  případů  je  též  uvedena  jeho  afiliace.16 Citace  navíc 

obsahuje aktuální datum (viz Obr. 7). Jedná se vlastně o jediné místo, kde 

je možno se přímo v článku dozvědět jméno autora.17 Výraznější uvedení 

jména autora přímo u článku je řešeno v nově připravované verzi Ikara.

Následují  dvě  možnosti,  jak  může  čtenář  poskytnout  odezvu  na  právě 

dočtený článek. První z nich je jednodušší, čtenář může článek oznámkovat 

jako ve škole a  zároveň vidí,  kolik  lidí  známkovalo před ním a jaký je 

průměrný výsledek.  Pokud mu však tento způsob vyjádření  nepostačuje, 

případně se potřebuje na něco zeptat, má možnost napsat komentář. 

Čtenář může, ale nemusí vyplnit své jméno a e-mailovou adresu (pokud tak 

neučiní,  bude zobrazen jako Anonym).  Pokud se jedná o registrovaného 

a přihlášeného  čtenáře,  jeho  jméno  a  e-mail  se  vyplní  automaticky. 

Vyplnění  pole Předmět  také  není  povinné,  pokud však zůstane prázdné, 

zkopíruje  se  do  něj  několik  prvních  slov  z  komentáře.  Při  vkládání 

1 6 Afiliace není uvedena v případech, kdy autor není momentálně zaměstnán (např. z důvodu 

mateřské dovolené). Je-li v důchodu, uvádí se poslední pracoviště s poznámkou „nyní v důchodu“.

1 7 Jméno autora či autorů není u článku uvedeno ani v případě vyhledání článku přes rejstříky 

rubrik a klíčových slov či vlastní vyhledávácí funkci. Při použití rejstříku autorů absence tohoto 

údaje tolik nevadí, některým čtenářům to však může připadat nezvyklé vzhledem k faktu, že jiné 

časopisy tento údaj uvádějí (např. JEP, Ebib).
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Obr. 7: Přehled zdrojů a automaticky generovaný záznam citace (zdroj: www.ikaros.cz)



komentáře jsou povoleny některé základní formátovací HTML značky.

Aby  bylo  možno  odeslat  komentář,  musí  být  na  závěr  opsáno  slovo 

z obrázku  (viz  Obr.  8).  Tento  systém,  tzv.  CAPTCHA,  brání  zneužití 

spamovacími roboty. I přes toto opatření k tomu občas dochází (viz Obr. 9). 

Komentáře mohou být editovány či smazány kýmkoliv z redakce, pokud 

jsou nějakým způsobem nevhodné nebo vulgární.

4.3.1 Šablona pro autory příspěvků

Protože ne všichni přispěvatelé si pečlivě přečtou Pokyny pro autory, které 

jsou přístupné v levé navigační  nabídce pod položkou Pokyny,  často se 

stává, že některý z výše zmíněných důležitých bodů chybí. Redaktoři se 

potom musí zpětně dotazovat nebo je sami doplňovat, což je nepříjemné 

obzvláště v době blížící se redakční uzávěrky. 

26

Obr. 8: CAPTCHA pro komentáře na stránkách Ikara (zdroj: www.ikaros.cz)

Obr.  9: 

Příklad zneužití komentáře spamovacím robotem (zdroj: www.ikaros.cz)



Proto na základě mého rozboru jako součást této bakalářské práce vznikla 

Šablona  pro  autory  příspěvků.  Jejím  účelem  je  usnadnění  práce 

přispěvatelům, protože obsahuje soupis povinných náležitostí a nápovědu, 

jak  je  vyplnit.  V  tištěné  verzi  je  přílohou  této  bakalářské  práce, 

v elektronické verzi je též dostupná na CD s touto bakalářskou prací.

Šablona je  ve formátu  DOT, aby co  nejvíce  usnadnila  práci  uživatelům 

aplikace  MS  Word.  Obsahuje  předdefinované  styly  pro  text  příspěvku 

i různé úrovně nadpisů, dále pak instrukce, jak jednotlivé položky vyplnit. 

Jednotlivé náležitosti článku jsou označeny černě a je na každém autorovi, 

aby  vše,  pokud  možno  správně,  vyplnil.  Aby  byla  šablona  dostatečně 

srozumitelná,  odstavce  s  nápovědou  jsou  označeny  modře.  Ty  slouží 

opravdu  pouze  jako  informace,  jak  každou  položku  vyplnit,  a  před 

odesláním hotového článku je vhodné tyto odstavce odstranit.

Zaměřila jsem se především na správné vkládání obrázků, grafů a tabulek, 

které často autoři opomíjejí.

Šablona  bude  nabídnuta  redakci  Ikara  k  dalšímu  využití.  Pokud  bude 

schválena, je plánováno vytvoření analogické šablony ve formátu OTT pro 

uživatele OpenOffice.org.

4.4 Dílčí závěr

Tato kapitola podrobným způsobem popsala obsahovou a formální podobu 

současné verze Ikara. 

Stejně jako se vyvíjela grafická podoba, než došla do současné moderní 

jednoduché  a  přehledné  podoby,  jistou  změnu  podstoupily  i jednotlivé 

rubriky. Některé zanikly i přes zjevnou oblíbenost, jiné jsou nadále hojně 

užívány z důvodu velké diskutovanosti daných témat.
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Důležitým  aspektem  je  užívání  termínů  z rejstříku.  Jejich  výhodnost 

spočívá  v  jednoduchosti  a  efektivnosti,  kterou  poskytuje  redakční 

a publikační systém popsaný v následující kapitole.

Díky této analýze mohla vzniknout  Šablona pro autory příspěvků,  která 

bude nabídnuta redakci Ikara, aby v budoucnu mohla usnadňovat práce při 

přípravách článků a dalšího obsahu.

Přehled grafických podob z jednotlivých let i plné znění šablony lze nalézt 

v přílohách této bakalářské práce.
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5. Nástroje pro přípravu a publikování obsahu

Tato kapitola podává přehled o nástrojích a technologiích používaných pro 

publikování  obsahu  se  zaměřením  na  současný  redakční  a  publikační 

systém  Drupal  a  jeho  moduly.  Dále  jsou  popsány  možnosti  Drupalu 

a postup vkládání článků.

5.1 Nástroje využívané v letech 1997 až 2006

V roce 1997, kdy Ikaros vznikl, prakticky neexistovala jiná možnost, jak 

publikovat  informace  na  internetu,  než  vytvořit  kompletní  systém 

zobrazování  pomocí  jazyka  HTML.  Redakce  tehdy  neměla  k  dispozici 

profesionální programy pro tvorbu webových stránek [Jedličková, 2009b].

Už o rok později, kdy se začaly více používat kaskádové styly (CSS), došlo 

k první podstatné změně v grafické podobě stránek.

Od října 1999 je Ikaros umístěn na vlastní doméně www.ikaros.cz, do té 

doby  používal  server  Univerzity  Karlovy  ikaros.ff.cuni.cz  [Skolková, 

2006].

Koncem  roku  2000  se  podoba  Ikara  opět  poněkud  změnila.  Došlo 

k přeměně  ze  statických  stránek  na  dynamické,  zpracované  pomocí 

redakčního systému stvořenému díky ASP18, který pomáhala programovat 

sama šéfredaktorka Petra Jedličková a který fungoval na kamarádově MS 

SQL serveru [Jedličková, 2009a].

Mimo nástroje pro zobrazování obsahu na internetu redakce také využívá 

pro zpracování textové a tabulkové procesory jako MS Word a MS Excel 

nebo  jejich  varianty  (OpenOffice.org  apod.).  Také  je  potřeba  využívat 

1 8 Zkratka ASP znamenající Active Server Pages je název pro skriptovací platformu určenou 

pro dynamické zpracování webových stránek [Grimmich]. Jejím nástupcem je ASP.NET.
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programy  pro  úpravu  obrázků  a  fotografií  (zejména  zmenšování  jejich 

velikosti).

5.2 Nástroje využívané od roku 2006

Drupal  je redakční a publikační systém, který je pro tvorbu Ikara používán 

od roku 2006 do současnosti. Jedná se o systém pro správu obsahu, jehož 

výhodou je snadná rozšiřitelnost pomocí modulů, jež umožňují přizpůsobit 

jej  různým požadavkům na webové stránky.  Patří  do skupiny programů 

s otevřeným  zdrojovým  kódem  a  je  k  dispozici  kompletně  zdarma 

[Drupal.cz].

Převod  článků  mezi  původním  redakčním  systémem  a  Drupalem  však 

nebylo možno provést automaticky, takto mohla být převedena pouze jeho 

malá  část.  Převážnou  většinu  obsahu  bylo  nutné  implementovat  ručně, 

přesto  (nebo  možná  právě  proto)  se  v  systému  vyskytlo  mnoho  chyb, 

z nichž  většina  byla  odstraněna  teprve  nedávno,  některé  však  stále 

přetrvávají [Jedličková, 2009a].

5.2.1 Drupal

Historie  Drupalu  sahá  do  roku 2000.  Toho roku  belgický student  Dries 

Buytaert vytvořil publikační systém určený k tomu, aby mohl s ostatními 

studenty  na  univerzitě  snadno  sdílet  informace  [Polzer,  2008,  s.  29]. 

Původní projekt zahrnoval pouze nástěnku, později se však rozrostl a bylo 

nutné jej pojmenovat19 a umístit na internet.

Všestrannost  Drupalu  spočívá  především  v  možnosti  stáhnout  si 

1 9 Název Drupal  vznikl  původně z překlepu.  Místo slova „Dorp“ (holandsky vesnice)  Dries 

Buytaert  napsal  „Drop“  (anglicky  kapka).  Slovo  Drupal  vychází  z  anglické  výslovnosti 

holandského výrazu  pro kapku – druppel  [Drupal.cz].  Drupal  má též  kapku jako symbol,  tzv. 

Druplicon je „kapka s obličejem, zastřeným pohledem a nenápadným úsměvem“ [Polzer, 2008, s. 

30].
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specializované moduly a upravit tak jeho možnosti pro různé účely. Pomocí 

modulů lze v Drupalu vytvořit  jak blog,  tak i  třeba internetový obchod. 

I když  pro  některé  účely  existují  vhodnější  nástroje,  pro  elektronický 

časopis je optimální, a to především díky modulu E-journal.

Veškeré  moduly  lze  stahovat  pouze  z  domovské  stránky  Drupalu 

[Drupal.org],  česká  obdoba  tuto  službu neposkytuje  [Drupal.cz],  naopak 

odkazuje na stránky tvůrců.

V současné době jsou rozvíjeny verze Drupalu řady 5 a 6. Potíž spočívá 

v tom, že i každý jednotlivý modul má svoji verzi, a pokud je určen pro 

jednu řadu Drupalu, není kompatibilní s jinou. Inovace sice obvykle přináší 

změny k lepšímu, ale v případě potřeby využití specializovaných modulů je 

potřeba  počkat,  až  budou dostupné  i  pro  novou  verzi  Drupalu,  nebo  je 

vlastnoručně vytvořit a přispět tak k celkovému zlepšení fungování tohoto 

systému.20

V  době  psaní  této  bakalářské  práce  (leden  -  duben  2009)  byl  Ikaros 

postupně  připravován  na  přechod  z  verze  Drupalu  4.6  na  verzi  5 

(Příloha 7).  Pro tento krok je však potřeba,  aby poskytovatel  krátkodobě 

zvýšil  dostupnou  paměť  serveru  o  2  MB.  Kvůli  tomu,  že  současný 

poskytovatel žádost o zvýšení paměti zamítnul, se členové redakční rady 

rozhodli  najít  pro  server  Ikara  nového  poskytovatele.  Z  tohoto  důvodu 

došlo k výraznému zpoždění uvedení nové verze Ikara [Chýla, 2009].

E-journal

Modul  E-journal  umožňuje  snadno  vkládat  články  do jednotlivých  čísel 

(anglicky issue), která způsobí, že skupina připravených článků je vydána 

2 0 Díky tomu, že je celý systém zdarma včetně  otevřených  zdrojových  kódů, může se jeho 

rozšiřování a zlepšování věnovat každý, kdo má dostatečnou znalost programování.
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v jeden okamžik. V praxi to znamená, že jeden z vyšších redaktorů připraví 

nové číslo  volbou  Add issue,  po té  mají  všichni  ostatní  s  právy editora 

možnost vložit  článek. Ten se uloží do pracovní složky, kde musí  projít 

korekturou jak po jazykové, tak i formální stránce, a posléze je zařazen do 

čísla připraveného k vydání. 

Vydání nového čísla znamená,  že se  předpřipravené číslo (Future issue, 

v české  verzi  Nevydáno)  označí  jako  Current issue.  Tento  proces  může 

probíhat buď automaticky díky možnosti předem nastavit den a hodinu, kdy 

má být nové číslo zveřejněno, nebo, jako je tomu v případě Ikara, ručně.

Stávající  číslo  Current  issue se  změní  na  vydané  Published  issue nebo 

Back issue (podle verze tohoto modulu) a je přístupné v archivu starších 

čísel [Drupal.org].

Ačkoli některé moduly jsou díky mezinárodní spolupráci tvůrců Drupalu 

přeloženy do různých jazyků včetně češtiny, pro modul E-journal nebyla 

česká lokalizace provedena.  Proto jsou při  vkládání článku v editorském 

prostředí některé položky nadepsány česky, jiné anglicky. O to se zasloužil 

částečně sám Drupal, jehož základní verze přeložená je, proto se některé 

názvy položek přenesly, a částečně i sami redaktoři, kteří nejvyužívanější 

výrazy přeložili ručně. Stále jich však mnoho chybí.21

Současná verze modulu E-journal je 4.6, jedná se tedy o jeden z nejstarších 

na Ikarovi využívaných modulů. Pro jeho přizpůsobení tak, aby dokonale 

vyhovoval  potřebám Ikara,  bylo nutné udělat  speciální  úpravy přímo ve 

zdrojovém kódu. V nové připravované verzi již tento krok bude podstatně 

jednodušší.

2 1 Podle údaje z editorského prostředí v sekci Lokalizace je do češtiny přeloženo necelých 28 % 

dat.
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WYSIWYG editor

Název pochází z anglického „What You See Is What You Get“ a znamená, 

že  již  při  editaci  příspěvku  autor  uvidí,  jak  bude  jeho  práce  zobrazena 

v režimu prohlížení. Nějaký druh WYSIWYG editoru často používají volně 

dostupné  systémy  pro  tvorbu  osobních  stránek  a  blogů  (například 

estranky.cz, blogger.com), Drupal ale tuto funkci standardně nenabízí.

Existuje  však  možnost  stáhnout  si  jej  stejně  jako  jiné  moduly 

a implementovat  do  Drupalu.  Mezi  nejznámější  Drupalem  podporované 

editory patří FCKeditor, TinyMCE a Whizzywig [Polzer, 2008, s. 184]. Pro 

Ikaros je použit  první jmenovaný, který je vlastně samostatnou aplikací. 

Jeho uvedení do provozu sice vypadá na první pohled složitě [Polzer, 2008, 

s. 175-176],  ale pokud se podaří,  výsledek hodně ulehčí  práci  mnohému 

méně zkušenému redaktorovi.

Účelem  WYSIWYG  editorů  je  přiblížit  pracovní  prostředí  co  nejvíce 

prostředí  desktopových  kancelářských  aplikací.  FCKeditor  do  polí  pro 

vkládání souvislého textu přidá panel, jaký je využit například ve starších 

verzích Wordu. Tento panel umožní velmi snadno změnit zarovnání textu, 

přidat tučné písmo či kurzivu, použít odrážky a číslování a umožňuje i další 

funkce.  Také pomáhá při  vkládání obrázků, ty však ukládá do vlastního 

adresáře, kde je obtížné se orientovat, proto redaktoři Ikara tento způsob 

vkládání obrázků nepoužívají.

I  přes  tyto  na  první  pohled  kladné  vlastnosti  si  někteří  redaktoři 

WYSIWYG editor ve svém profilu  vypínají  a dávají  přednost  tradičním 

HTML značkám.
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Modul Related

Tento  modul  umožňuje  přímé  propojování  souvisejících  článků.  Jeho 

výhoda  spočívá  v  tom,  že  se  odkazy  nemusí  zadávat  přímo  u  každého 

článku  zvlášť  a  že  se  toto  propojení  projeví  i  zpětně.  To  znamená,  že 

například  u  článků  na  pokračování  nevznikne  problém,  pokud  v  době 

vydání prvního dílu ještě neexistují další. Bez použití tohoto modulu (nebo 

případného  zpětného  zásahu  do  již  vydaného  obsahu)  by  se  druhý  díl 

odkazoval na první, třetí na první a druhý, ale přímý odkaz z prvního na 

druhý i třetí by chyběl.

Další využívané moduly

Specializované moduly se používají pro různé dílčí funkce, jako například 

modul  pro používání  CAPTCHA (ochranu před  spamovacími  roboty)  či 

nástroj Notifications pro odesílání upozornění při změně obsahu stránek, 

například při vložení komentáře.

Ve verzi 4.6 je navíc ještě použit modul Flexinode, který umožňuje snadné 

vytváření nových typů příspěvků. Administrátor může definovat pole, která 

bude třeba při vkládání nového typu obsahu vyplnit, včetně toho, zda se 

bude jednat o povinné položky. 

5.2.2 Možnosti Drupalu

Většina populárních funkcí na Ikarovi je možná především díky Drupalu. 

Ten  umožňuje  mimo  jiné  snadné  vytváření  anket  bez  použití  externích 

programů (jako např.  TOPlist) nebo vedení rejstříků pro různé kategorie 

(autoři, rubriky, klíčová slova). Veškeré možnosti však ocení registrovaní 

uživatelé po přihlášení. Automatické vyplňování jména a e-mailu při psaní 
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komentáře již bylo zmíněno dříve, tím však možnosti ani zdaleka nekončí.

Uživatel  bez  dalších  oprávnění  může  pouze editovat  svůj  profil  (změnit 

heslo apod.) a zadávat pracovní příležitosti. Více možností se však otevře 

uživateli  s  alespoň základními  editorskými  právy.  Může vytvářet  obsah, 

který se dělí na citáty, ankety, krátké zprávy, pracovní příležitosti a články. 

Dále  může  upravovat  či  mazat  komentáře  i  měnit  lokalizaci  systému. 

Ostatní funkce v nabídce, jako Top stránky či Top uživatelé, nejsou pro 

tento druh oprávnění funkční.22

Drupal poskytuje široké množství uživatelských oprávnění, z nichž nejvyšší 

je administrátor. Funkce šéfredaktora, umožňuje editovat i již vydaná čísla 

v případě, že se najde do té doby skrytá chyba, navíc může vkládat nová 

čísla  a  přidávat  jména  autorů  do  rejstříku.  Funkce  korektora  umožňuje 

editovat text, ale již ne měnit obsah dříve vydaných čísel. Redaktoři bez 

těchto speciálních výsad mají v systému roli běžného editora.

5.2.3 Tvorba obsahu

Jak  již  bylo  zmíněno  dříve,  při  tvorbě  nového  obsahu  se  editor  musí 

nejdříve  rozhodnout,  jestli  bude  přidávat  citát,  anketu,  krátkou  zprávu, 

pracovní příležitost nebo článek.

Vkládání článku

Při vkládání článku (Příloha 8) se po zadání nadpisu a čísla, do kterého je 

článek připravován, pomocí dvojice menu vyberou jména autorů a klíčová 

slova. V obou případech funguje vícenásobný výběr pomocí klávesy Ctrl. 

2 2 Odkaz  Top stránky zobrazuje stránky na internetu, které odkazují na Ikara a ze kterých za 

poslední  tři  dny  přišlo  nejvíce  uživatelů.  Top  uživatelé slouží  pro  zobrazení  nejaktivnějších 

uživatelů za poslední tři  dny.  Tabulka s těmito údaji  však pro osobu s právy editora obsahuje 

pouze nadpis, jinak je prázdná.

35



Pokud autor či požadované klíčové slovo není v seznamu, musí jej nejdříve 

vložit osoba s právy šéfredaktora23. 

Následující  rolovací  menu slouží k výběru rubriky.  Právě v tomto menu 

jsou nejvíce patrné hierarchie rubrik a jejich podrubrik. Lze zvolit pouze 

jednu. Následující pole pro podnázev a anglický název a podnázev, stejně 

jako abstrakt v angličtině, jsou nepovinná. 

Po té  již  následuje  pole  pro  samotný obsah článku.  Ten je  samozřejmě 

povinný a je možno v něm využívat HTML značek. 

Na závěr je přidána ještě dvojice polí, která čtenáři neuvidí – slouží pro 

sdělování  informací  mezi  redaktory.  Úplně  posledním polem je  Related 

nodes, kam je možno přidat odkazy na příbuzné články, případně takové, 

které se tento právě vkládaný článek odkazují.

Vkládání menších útvarů

Zatímco  citát má  jako  povinná  pole  pouze  nadpis,  číslo  časopisu,  ke 

kterému  je  přiřazen,  a pole  pro  samotný  citát,  u  ostatních  typů  je 

vyžadováno vyplnění vyššího počtu polí.

Anketa nabízí řádek pro zapsání otázky a pětici řádků pro odpovědi. Pokud 

však tento počet nepostačuje, kliknutím na Potřebuji více odpovědí se přidá 

dalších pět řádků. Také se může nastavit doba trvání ankety.

2 3 Registrace nového autora probíhá následovně: osoba s právy šéfredaktora v Drupalu přidá 

uživatele, vyplní jeho uživatelské jméno, e-mail a další údaje a přidělí mu roli  Author. Také je 

třeba přidat jej jako kategorii  v rejstříku. Vyplní  se jeho jméno, příjmení a afiliace tak, jak se 

zobrazuje v přehledu autorů. Pořadí vykonání těchto dvou kroků není pevně dané, ale je nutné je 

uskutečnit  oba,  protože  aby  byla  registrace  nového  autora  kompletní,  je  třeba  tyto  dva  údaje 

(uživatele  a heslo v rejstříku) propojit.  Po té se již  autor zobrazuje všem editorům v seznamu 

autorů.
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Krátké zprávy kromě klasického nadpisu, čísla a pole pro obsah nabízejí 

možnost  přiřadit  klíčová  slova  ze  zobrazeného  seznamu.  Vícenásobná 

volba se provede se stisknutou klávesou Ctrl.

Pracovní příležitosti mají zdaleka nejvíce polí k vyplňování. Do prvního 

pole Nadpis se podle uvedené nápovědy vyplňuje pozice, o kterou je zájem 

nebo je nabízena. V následujícím rolovacím menu je potom na výběr, jestli 

se jedná o nabídku nebo poptávku. Dále je potřeba vyplnit jméno či název 

inzerenta a kontakt na něj. Všechna tato pole včetně telefonního čísla jsou 

povinná.  Mezi  ta  nepovinná  patří  E-mail,  Stránky  www,  Náplň  práce 

a Požadavky.  Dalším povinným polem je  Nabízím(e).  V posledních třech 

případech je  možno používat  HTML značky.  Nakonec  je  třeba pomocí 

rolovacích menu zvolit Platnost. Vybere se měsíc, den, rok a přesná hodina 

a minuta, kdy se inzerát automaticky smaže.

5.3 Dílčí závěr

Drupal je významným pomocníkem pro tvorbu Ikara.  V době psaní  této 

bakalářské  práce  mělo  dojít  ke  změně  z  verze  4.6  na  novější  a  více 

podporovanou  verzi  5,  avšak  potíže  s  webhostingem  zapříčinily  nejen 

zpoždění převodu, ale také plánovanou změnu poskytovatele.

Nová verze Ikara, která funguje na Drupalu verze 5, samozřejmě převezme 

všechny  užitečné  funkce  té  stávající,  navíc  jsou  v  ní  upraveny  některé 

formální nedostatky, například absence jména autora v samotném článku. 

Její grafická podoba se nachází v příloze (viz Přílohu 7).
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6. Procesy související s přípravou nového čísla

Tato kapitola si klade za cíl podrobně popsat, jak funguje zákulisí Ikara, 

tedy procesy, které čtenáři nemohou vidět a které vedou k vydání každého 

nového čísla.

6.1 Komunikace v redakci

Ikaros má jako elektronický časopis především virtuální podstatu práce. To 

znamená, že se redaktoři scházejí osobně na redakčních radách, které jsou 

však  poměrně  vzácné  –  konají  se  zhruba  třikrát  až  čtyřikrát  do  roka 

[Skolková, 2006]. Tyto redakční rady slouží především k ujasnění dalších 

postupů,  případně  projednání  specifických  čísel  (např.  silvestrovského). 

Ostatní  komunikace  probíhá  pomocí  e-mailové  korespondence,  telefonu, 

programu  Skype  apod.  Někteří  z  redaktorů  se  též  scházejí  v  menších 

skupinkách  při  různých  příležitostech,  například  na  půdě  Ústavu 

informačních studií a knihovnictví nebo při spolupráci na jiných projektech.

Pro  komunikaci  s  redakcí  slouží  na  stránkách  Ikara  zmíněná  e-mailová 

adresa  redakce@ikaros.cz.  Ta  funguje  jako  jakási  konference,  protože 

každá zpráva,  která  je  odeslána  na  tuto  adresu,  je  v  zápětí  automaticky 

přeposlána všem členům redakce na jejich soukromé e-maily.  Redaktoři 

mají  možnost  vytvořit  si  speciální  účet  v  podobě  prijmeni@ikaros.cz, 

někteří však raději používají své zavedené adresy u jiných poskytovatelů.

6.2 Získávání námětů

Na výše zmíněnou e-mailovou adresu může kdokoli poslat námět na článek 

či sérii článků. Tím se k dané informaci dostanou všichni redaktoři, kteří se 

potom můžou rozhodnout, jestli jej přijmou.
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Častějšími původci námětů jsou však sami redaktoři, protože znají Ikaros 

nejlépe  a  mohou  rozhodovat  o  jeho  tematické  profilaci.  Jako  odborníci 

z oboru sami píší některé články.

Autoři  mimo  redakci  mají  v  zásadě  dvě  možnosti,  jak  svůj  článek 

publikovat v časopise Ikaros: poslat námět, co by mohli zpracovat, nebo 

poslat  rovnou hotový článek. Obě tyto možnosti  mají  svá úskalí,  ovšem 

pokud si autor řádně přečte „Pokyny pro autory“ a důsledně se jimi řídí, lze 

i tento proces zvládnout bez obtíží.

Autor, který již dříve na stránkách Ikara publikoval, obvykle ví, co se od 

něj čeká, těm ostatním posílá některý člen redakce odkaz na Pokyny pro 

autory, případně jejich podrobnější dovysvětlení. Aby se z autora námětu 

stal  i  autor  článku,  musí  tato  osoba  dodržet  termín  uzávěrky,  proto  je 

potřeba, aby byl článek včas dokončen a odeslán.

Pokud  je  redakci  rovnou  zaslán  hotový  článek,  redakce  jej  zhodnotí 

a případně  vyzve  autora  k  doplnění  formálních  náležitostí.  Pokud  téma 

zcela nezapadá do profilu Ikara, požádá redakce o doplnění bodů, které by 

ujasnily,  jak  dané  téma  souvisí  s  knihovnictvím  či  informační  vědou. 

Články nespadající do tematicého profilu Ikara se nepublikují vůbec.

Dalším způsobem získávání  námětů  jsou  odborné  akce  a  elektronické 

konference,  kterých  se  redaktoři  účastní,  nebo  specializované  webové 

stránky,  jejichž  RSS  kanál24 využívají.  Těmi  jsou  mimo  interních 

konferencí využívaných na Ústavu informačních studií a knihovnictví také 

portál  InfoLib.sk,  elektronické  konference  knihovna@cesnet.cz  a  IFLA, 

zejména IFLA-L a přehled akcí na http://old.stk.cz/Akce/.

2 4 RSS je zkratka pro Rich Site  Summary.  Používá se pro druh informačního zdroje,  který 

uživatele automaticky upozorňuje na nové zprávy podle předem zadaných kritérií.  Ty jsou pak 

exportovány do tzv. RSS čtečky [Krčmář, 2006].
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V případě objevení zajímavého tématu redakce osloví vhodného autora pro 

daný článek. Tím bývá odborný garant nebo účastník konference. Pokud 

odmítne  takový článek  napsat,  dochází  k  oslovení  dalších  potenciálních 

autorů. Pokud ale přijme, je postup v podstatě podobný tomu, jako by téma 

nabídl sám. To znamená, že pokud se jedná o autora, který již pro Ikaros 

něco  napsal,  komunikace  obvykle  nepokračuje  až  do  doby,  než  přijde 

hotový článek, nebo do doby blížící se uzávěrky, kdy je potřeba se autorovi 

připomenout.  Autor  poprvé  píšící  do  časopisu  Ikaros  dostane  veškeré 

pokyny včetně připomenutí pravidla pro obrázky a grafy.

Redaktoři  sledují  ostatní  média  a  také  čtou  odbornou literaturu,  z  obou 

těchto významných zdrojů mohou vznikat náměty a posléze i celé články.

Tiskové  zprávy,  jako  např.  ze  Svazu  knihovníků  a  informačních 

pracovníků (SKIP) či Státní technické knihovny (nově Národní technické 

knihovny) jsou automaticky posílány na e-mailovou adresu redakce.

Celý  proces  od  získávání  námětu  až  po  vytvoření  článku  vhodného 

k publikování v Ikarovi je znázorněn v následujícím vývojovém diagramu 

(Obr. 10).
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Pro větší přehlednost a snadnější orientaci v diagramu je použito barevného 

značení.  Žlutě  je  vyznačena  počáteční  mezní  značka  [Kučerová,  2007, 

s. 27], a také zdroje námětů. Jejich symbol se obvykle používá pro databázi, 

v tomto případě však značí datový zdroj. Červeně vyznačené mezní značky 

označují  konce  vývojového  diagramu,  jejichž  výsledkem  není  článek 

publikovatelný  v  elektronickém  časopise  Ikaros.  Modré  koncové  mezní 

značky  znamenají  pozitivní  výsledek,  vzniklý  článek  je  přijat  pro  další 
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zpracování, které je popsáno v následující podkapitole.
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6.3 Příprava nového čísla

Pro evidenci  přislíbených článků a právě zpracovávaných témat  redakce 

používá tabulku v Excelu. Tato tabulka obsahuje téma příspěvku, příjmení 

autora, jeho e-mailovou adresu, rok a měsíc předpokládaného publikování 

a status „v jednání“ nebo „dojednáno“. Díky této tabulce postupně vzniká 

přehled článků pro připravované číslo.

6.3.1 Uzávěrka

Uzávěrka je vždy 20. předchozího měsíce, aby nové číslo mohlo vyjít první 

den příštího měsíce, příp. první pondělí následujícího měsíce, a redaktoři 

měli dostatek času na doladění detailů. Proto je nutné, aby do tohoto data 

všechny příspěvky došly na adresu redakce. Speciální silvestrovské číslo 

vychází kolem 15. prosince, jeho uzávěrka je 10. prosince.

6.3.2 Vkládání textu

Člen  redakce,  který  má  v  redakčním  a  publikačním  systému  roli 

šéfredaktora, musí nejdříve vytvořit připravované číslo a zadat předběžný 

čas, kdy bude toto číslo publikováno. Vyplní také jeho označení, které sice 

systém nabídne  sám podle  vzorce  posloupnosti,  ale  například  v  případě 

speciálních vydání je potřeba jej nastavit ručně. 

Po té již mohou jednotliví redaktoři vkládat články a další dokumenty tak, 

jak  bylo  popsáno  v  předchozí  kapitole.  Na  závěr  musí  veškerý  obsah 

zkontrolovat korektor, v současné době je jím Josef Schwarz.

6.3.3 Vkládání obrázků a dalších objektů

Ačkoli používaný WYSIWYG editor umožňuje snadné vkládání obrázků 

přímo  do  textu,  tato  funkce  se  v  případě  Ikara  nevyužívá,  protože 
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FCKeditor  neumožňuje  ukládat  obrázky  do  adresářů  a  podadresářů  na 

serveru, které by určil redaktor.

Místo  toho  redaktoři  vkládají  obrázky  na  server  přes  FTP  klienta  do 

adresáře Images.  Ten obsahuje podadresáře s označením let  a jednotlivé 

roky potom obsahují další adresáře s označením jednotlivých čísel. Pomocí 

této struktury (Images/rok/měsíc) je organizace obrázků a dalších objektů 

velmi snadná (viz Obr. 11).

Obrázky se většinou pojmenovávají  podle příjmení  autora nebo jednoho 

z autorů článku a název obsahuje i číslo pro rozlišení jednotlivých souborů 

(např.  fabian3.jpg).  V ostatních  případech (například  jedná-li  se  o  logo) 

musí být obrázek podle názvu snadno identifikovatelný.

Tabulky se  ve  většině  případů převádějí  do HTML kódu.  Tento  postup 

zajišťuje,  že  text  obsažený  v  tabulce  bude  zahrnut  i  při  případném 

fulltextovém vyhledávání. Pokud by však bylo formátování takové tabulky 

v HTML příliš náročné, závisí na její grafické podobě, případně obsahuje-li 

složité matematické vzorce, převede se celá tabulka na obrázek, nebo se 
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Obr. 11: Náhled adresáře s obrázky přes FTP klienta (zdroj: FTP server Ikara)



vloží jako PDF příloha ke stažení.

Výše popsané procesy jsou graficky znázorněny ve vývojovém diagramu 

Postup redakčního zpracování příspěvku (Obr. 12).

Modře  vyznačený  Hotový  článek v  počáteční  mezní  značce  je  vlastně 
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Obr. 12:  Postup redakčního zpracování příspěvku



úspěšným  výsledkem  předchozího  vývojového  diagramu  (Obr.  10). 

Konečná  mezní  značka,  zelená,  symbolizuje  úspěšné  vložení  všech 

náležitostí do redakčního a publikačního systému Drupal a vydání nového 

čísla časopisu.

6.4 Vydání nového čísla

V okamžiku, kdy jsou články včetně všech jejich náležitostí  vloženy do 

redakčního  a publikačního  systému  a  prošly  jazykovou  korekturou  (viz 

Obr.  12),  je  nové  číslo  připraveno  k  vydání.  Drupal  sice  umožňuje 

automatické vydání  podle předem zadaných časových údajů,  ale,  jak už 

bylo zmíněno dříve, v Ikarovi se této funkce nevyužívá. Místo toho je nové 

číslo vydáno „ručně“ někým, kdo má v redakčním systému šéfredaktorská 

práva.

Následuje příprava oznámení o vydání nového čísla, které je rozesíláno na 

adresy  (viz  dále).  Tato  zpráva  je  upozornění,  že  vyšlo  nové  číslo 

a upoutávka na vybrané články včetně přímých odkazů na ně.

6.5 Marketing

Propagace  Ikara  probíhá  především  prostřednictvím  odesílání  e-mailové 

zprávy do různých elektronických konferencí. Těmi jsou interní konference 

Ústavu informačních studií a knihovnictví včetně doktorandské, dále tuto 

zprávu  dostanou  členové  České  informační  společnosti,  o.  s.,  pražské 

organizace  SKIP25 (praha@cvut.cz)  a  elektronické  konference 

akm@cvut.cz.

Další jakousi elektronickou konferencí je interní mailing list zájemců o toto 

2 5 Se Svazem knihovníků a informačních pracovníků Ikaros spolupracuje i jako platforma pro 

přihlašování  na  pořádané  exkurze.  Na  <www.ikaros.cz/exkurze>  se  nachází  popis  aktuálně 

pořádané exkurze a pro zájemce také přihláška.
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oznámení. Oficiální nabídka na přidání do tohoto distribučního seznamu se 

na  stránkách  současného  Ikara  nevyskytuje,  v  nové  verzi  s  ní  je  však 

počítáno.  Na konci  každého e-mailu  je  návod,  jak se z  tohoto seznamu 

odebrat (v takovém případě musí zájemce odeslat e-mail s žádostí na adresu 

redakce).

Redakční a publikační systém Drupal plně podporuje funkci RSS. Ikaros 

tedy nabízí  dva základní  kanály,  jeden slouží  pro informování  o  vydání 

nového čísla, druhý je zaměřen na průběžně aktualizované krátké zprávy.

Pro  čtenáře,  kteří  si  prohlížejí  stránky Ikara,  je  každý měsíc  připravena 

nová anketa, která se nějakým způsobem vztahuje k některému příspěvku či 

aktualitě daného měsíce. Možnosti odpovědí jsou většinou laděny humorně.

6.5.1 Letní soutěže

Letní soutěže slouží k přilákání čtenářů i v období, kdy se toho na profesní 

scéně neděje tolik jako v ostatních měsících roku.  Pravidla  soutěží  jsou 

zveřejňována v červencovém čísle a probíhají dva až tři měsíce. Soutěžní 

otázky či úkoly jsou vytvářeny v předstihu.

Soutěžící  posílají  své odpovědi  na  e-mailovou adresu  zřízenou za  tímto 

účelem, a to soutez@ikaros.cz. Z této adresy jsou odpovědi přeposílány na 

e-maily  vybraných  redaktorů.  Zároveň  soutěžícímu  přijde  potvrzení 

o doručení a později také informace o tom, že se na stránkách Ikara nachází 

nová soutěžní otázka.

6.5.2 Silvestrovská čísla

Speciální  silvestrovská  čísla  jsou  vydávána  v  polovině  prosince. 

V dostatečném předstihu jsou osloveni autoři se smyslem pro humor, sami 

redaktoři  celý rok sbírají  náměty,  aby mohli  přispět  vtipným článkem či 
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skutečnou humornou událostí z praxe.

6.5.3 Konference

Kromě zpráv  z  různých konferencí,  seminářů  a  dalších  odborných akcí, 

např.  Knihovny současnosti  či  CASLIN, které jsou obsaženy v běžných 

číslech, začalo od roku 2003 vycházet speciální číslo přinášející podrobné 

zpravodajství  z každoroční  konference  Inforum.  Jedno  číslo  bylo  též 

věnováno  konferenci  BOBCATSSS  2007,  kterou  spolupořádal  ÚISK 

a poskytl pro přednášky své prostory v Praze - Jinonicích. Speciálně pro ni 

vznikly nové rubriky, jež nesly názvy podle sekcí této konference. Články 

v těchto rubrikách však obsahují pouze stručné shrnutí, o čem přednášející 

hovořili.

Od sedmého ročníku se mezi  obvyklými  čísly  v  Ikarovi  objevuje  jedno 

navíc, a to s označením 5/2. Celé je věnované pouze konferenci Inforum, 

která  se  koná  pravidelně  koncem  května  v  prostorách  Vysoké  školy 

ekonomické v Praze 3 [Albertina, 2009].

Zvláštnost  těchto  čísel  spočívá  v  jejich  průběžné  aktualizaci,  a  to 

i několikrát  denně  v  návaznosti  na  konferenční  příspěvky.  Ihned  po 

přednesení příspěvku redaktor Ikara, který s notebookem sedí přímo v sále, 

v jednom až dvou odstavcích shrne, o čem přednášející mluvil a případně 

jaká  byla  hlavní  myšlenka  příspěvku.  Toto  probíhá  paralelně  ve  dvou 

sálech.  Jeden  z  redaktorů,  obvykle  Josef  Schwarz,  provede  textovou 

korekturu  a  spolu  s  fotografií  přednášejícího  vše  okamžitě  zveřejní  na 

stránkách.

Tak se k nejdůležitějším informacím dostanou i čtenáři, kteří se z nějakého 

důvodu této konference nemohli zúčastnit.
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Z  každého  ročníku  je  zpřístupňována  fotogalerie,  která  obsahuje  nejen 

snímky z jednotlivých přednášek, ale také ze společenské akce pořádané na 

Révovém nádvoří Klementina – Infomejdanu.

Již  od roku 2001 však fungovala možnost  sledovat přednášky na Inforu 

online, a to s možností výběru české či anglické zvukové stopy. Technicko-

technologická  náročnost  a  nákladnost  tohoto  provozu  je  však  značná, 

a proto se od tohoto konceptu opět ustupuje a letošní ročník, Inforum 2009, 

nebude natáčen vůbec.

Ikaros  je  též  častým  mediálním  partnerem na  konferencích.  V  těchto 

případech Ikaros nejenže zmíní tuto konferenci ve svých krátkých zprávách 

a později uvede článek o významu či přínosu této konference, v některých 

situacích ji dokonce propaguje velmi viditelných způsobem, a tím je tzv. 

rámeček.  Jedná  se  o  blok  textu,  výrazně  ohraničený  a  viditelný  jak 

v aktuálním čísle,  tak i  ve všech archivních,  všech statických stránkách, 

a dokonce i v administračním prostředí (viz Přílohu 8).

6.6 Dílčí závěr

Ikaros se, stejně jako každý jiný subjekt, jehož existence závisí na zájmu 

veřejnosti,  musí  nějakým  způsobem  prezentovat.  Nejčastěji  je  jeho 

oranžové logo vidět na různých, především oborových konferencích. Zde 

bývá velmi často mediálním partnerem.

Pro pravidelné čtenáře jsou připravovány letní soutěže, ankety a zábavně 

laděná silvestrovská čísla.

Pracovní postupy schematicky zobrazují dva vývojové diagramy (Obr. 10 

a 12). Oba vznikly díky analýze postupů procesu získávání článku a jeho 

následného vkládání do redakčního a publikačního systému. Hlavní slovo 
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však mají členové redakční rady, kteří rozhodují o přijetí či nepřijetí článku 

či námětu, protože nejlépe znají tematickou profilaci Ikara.
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7. Možnosti rozvoje

Ikaros se postupně mění spolu s tím, jak se vyvíjí trendy internetu. Každý 

tvůrce webu se těmito trendy snaží inspirovat a uživatelé si na nové funkce 

snadno a rychle zvykají.

Tak se i  na stránkách Ikara nachází několik funkcí, které by stálo za to 

vylepšit,  nebo se tak v lepším případě již stalo v nové verzi (jako např. 

jméno autora přímo u článku).

7.1 Změny závisející na šabloně pro autory

V současnosti Ikaros obsahuje pouze statickou stránku Pokyny pro autory 

přístupnou z levého navigačního panelu. Tato stránka stručně popisuje, jak 

a v jakém  formátu  mají  autoři  své  příspěvky  odesílat.  Též  se  zabývá 

autorskými právy.

Vzhledem k tomu, že součástí této bakalářské práce je i Šablona pro autory 

příspěvků, redakce bude mít možnost ji na webu Ikara umístit ke stažení. 

Tato  šablona  obsahuje  podrobnější  informace  ohledně  formální  úpravy 

příspěvku, ale nezmiňuje otázku autorských práv.

Pokud se redakce rozhodne použít tuto šablonu bez předchozích úprav, měl 

by text stránky Pokyny pro autory projít změnou. Především by mělo přibýt 

upozornění  na  možnost  stažení  šablony,  dále  může  být  omezen  text 

popisující formální úpravu, nebo naopak rozšířen o informace ze šablony.

7.2 Rubriky a podrubriky

Vylepšení  současného  zobrazování  podrubrik  by  zajistilo  jejich  lepší 

využívání. V současné verzi rejstřík rubrik zobrazuje rubriky i podrubriky, 

jako by stály na stejné hierarchické úrovni. 
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Některé  rubriky,  jako například   BOBCATSSS 2007,  jež  jsou  na  první 

pohled  prázdné,  by  měly  obsahovat  seznam svých  podrubrik.  Dosud se 

jednotlivé podrubriky zobrazují pouze při vkládání nového článku.

V  nové  verzi  zatím  vše  funguje  obdobně,  protože  se  jedná  pouze 

o konverzi, přístup k rejstříkům již ovšem není tak snadný jako u stávající 

verze. Uživatel se k němu musí „proklikat“ přes archiv.

7.3 Usnadnění přístupu pro vyhledávače

Jednotlivé  články  na  stránkách  Ikara  mají  adresy  v  podobě 

http://www.ikaros.cz/node/xxx,  kde  xxx  značí  číslo  článku.  Čísla  jsou 

přidělována systémem automaticky.

Tento  způsob  však  není  příliš  výhodný  pro  některé  internetové 

vyhledávače. V současnosti je trendem optimalizace webů pro vyhledávače, 

tzv. SEO26 za účelem zvýšení návštěvnosti. 

Ikaros však klíčová slova v adrese článku nepoužívá. Kdyby však byl do 

Drupalu implementován modul Pathauto, mohl by se článek z květnového 

čísla  roku  2009  od  Michala  Černého  „Sémantický  web  –  jak  dál?“ 

jmenovat místo „node/5437“ například „semanticky-web-jak-dal“, čímž by 

zlepšil své umístění v případě, že někdo hledá informace o sémantickém 

webu pomocí vyhledávače preferujícího klíčová slova v adrese.

Výhodou  tohoto  modulu  je  to,  že  se  dá  implementovat  zpětně  a  zadat 

kritéria,  podle  kterých  lze  adresy  automaticky  změnit  i  u  již  vydaných 

článků.

Tady však narážíme na problém s dříve vydanými články. Muselo by totiž 

2 6 SEO je zkratka pro Search Engine Optimization [SEO]. Některé vyhledávače totiž přičítají 

větší váhu klíčovým slovům v adrese článku [Polzer, 2008, s. 187].
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být zajištěno automatické přesměrování ze staré číselné verze odkazu na 

novou. U článků s přiděleným číslem URN by se však adresa měnit neměla 

vůbec.

7.4 Prvky webu 2.0

V souvislosti  s  předchozí  podkapitolou  se  nabízí  možnost  přispívání  do 

krátkých zpráv Ikara pomocí  RSS nebo služby Twitter.  Zatím ani  jeden 

z těchto způsobů odesílání není možný (jedinou cestou je poslání na e-mail 

redakce),  ale  z  rozhovoru  s  redaktory  vyplynulo,  že  by  tento  způsob 

přispívání někteří čtenáři Ikara ocenili.

Jednou z možností pro komunitní rozšiřování je přidání  AddThis buttonu 

ke článkům. Pomocí této služby mohou uživatelé snadno odesílat články na 

e-mail, na profil na Facebooku či Twitteru, nebo dalších přibližně 40 služeb 

či přidat do oblíbených položek. Implementace do Drupalu se opět jeví jako 

snadná záležitost27.

Dalším prvkem webu 2.0, který by mohl na stránkách Ikara najít uplatnění, 

je aplikace Google Maps, do které by mohly být zaneseny adresy konání 

různých akcí a konferencí. Tak by uživatelé na první pohled viděli, jestli se 

v jejch blízkosti neděje něco, o co by nechtěli přijít28. Vytvořit tento tzv. 

mashup (míchanici) již však není tak snadné jako v případě předchozích 

dvou možností.

Navíc by musel  být  zajištěn seznam akcí,  a  to  takovým způsobem,  aby 

nebyl pouhým duplikátem jiné stránky s akcemi, ale sbíral data z různých 

kalendářů a seznamů akcí, to vše pokud možno automaticky. V současnosti 

2 7 Na  stránkách  <www.addthis.com>  se  nachází  velmi  podrobný  návod  včetně  generátoru 

zdrojového kódu speciálně upraveného pro různé publikační systémy.

2 8 Dokonalým příkladem mashupu s Google Maps je například stránka <www.hrady.cz>, kde 

zájemci najdou kulturní památky umístěné do mapy včetně fotografie a dalších informací.
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je na akce upozorňováno pouze prostřednictvím krátkých zpráv či rámečků.

7.5 Dílčí závěr

Moderní  technologie  se  rozvíjejí  mílovými  kroky,  proto  možností 

zlepšování je stále řada. Možná by stálo za to vykoušet mezi čtenáři Ikara 

provést jakési referendum, ve kterém by se sami vyjádřili, kterou službu by 

uvítali.
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8. Závěr

Předchozí kapitoly této bakalářské práce přinesly přehled nejdůležitějších 

procesů,  programových  součástí  a  dalších  aspektů  úspěšného  fungování 

elektronického časopisu Ikaros. Jedná se především o činnosti, které nelze 

prohlédnout  jako  nezasvěcený  pozorovatel.  Cílem této  práce  bylo  je  co 

nejpodrobněji popsat.

Ikaros se stal průkopníkem čistě elektronických periodik v České republice, 

navíc  byl  jedním  z  prvních,  kterému  bylo  přiděleno  identifikační  číslo 

ISSN.

Jeho podobu po celou dobu vývoje udávaly trendy prostředí internetu a také 

vývojové  nástroje,  kterými  byl  vytvářen.  Zpočátku  byl  Ikaros  pouze 

soustavou  statických  stránek  psaných  ručně  jazykem  HTML  několika 

studenty.  V  současnosti  je  to  dynamický,  rychle  se  rozvíjející,  graficky 

příjemný i uživatelsky přístupný odborný časopis, který vyhledávají nejen 

studenti, ale též odborníci.

Procesy vedoucí  k  jeho tvorbě však nejsou jednoduchou záležitostí,  což 

naznačují i dva vývojové diagramy (Obr. 10 a 12). Je patrné, že zatímco 

příprava nového čísla je z větší části lineární proces, cesta od námětu ke 

článku je daleko více spletitá a má více možných ukončení.

Popsaný proces by měl být zkvalitněn a zjednodušen používáním navržené 

Šablony pro autory příspěvků, která je součástí této bakalářské práce.

Bakalářská  práce  shrnula  historický  vývoj  i  současné  fungování 

elektronického časopisu Ikaros a obsáhla všechny body zadání.
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Přílohy

Příloha 1: Titulní strana Ikara z roku 1997 

(zdroj: Interner Archive, duben 2009)

Příloha 2:  Obsah čísla z roku 1997

 (zdroj: Internet Archive, duben 2009)
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Příloha 3: Grafická podoba Ikara po první změně v roce 1998 

(zdroj: Internet Archive, duben 2009)

Příloha 4: Titulní strana Ikara po další změně v roce 2001 

(zdroj: Internet Archive, duben 2009)
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Příloha 5: Titulní strana Ikara v roce 2003 

(zdroj: WebArchiv, duben 2009)
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Příloha 6: Současná podoba Ikara - duben 2009

(zdroj: www.ikaros.cz)
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Příloha 7: Připravovaná podoba Ikara v red. systému Drupal 5 

(zdroj: ejournal.roman-chyla.net)
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Příloha 8: Vkládání článku v red. systému Drupal 

(zdroj: www.ikaros.cz)
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Příloha 9: Šablona pro autory příspěvků
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