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Abstrakt slovenský
Příspěvek ukáže možnosti využití portálů a knihovních systémů v prostředí univerzit, s důrazem na
komplexní řešení univerzitních informačních systémů. Dále bude představen prestižní systémový
projekt Školského informačního a vzdělávacího portálu ČR.

Abstract  English 
The artikle is about portals and library systems and their role in complex  university  information
systems. As a good example, the prestigious project of School information and education portal of
Czech Republic will be mentioned.
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1. Společnost SEFIRA a univerzitní prostředí
1.1. Oblasti aktivity společnosti SEFIRA

Společnost SEFIRA se orientuje na na problematiku vývoje aplikací pro internet a intranet a
specializovaných informačních systémů provozovaných především na technologiích Oracle. 
Oblastmi, ve kterých se společnost profiluje jsou řešení pro e-business (analýza obchodních procesů
a jejich automatizaci v prostředí internetu a intranetu - B2B, B2E a B2G aplikace), budování
informačních portálů, integraci IS, workflow, komunikační a provozní bezpečnost IS, řešení
problematiky PKI a elektronického podpisu, návrh vysoce dostupných a výkonných architektur,
analýzy, poradenství a konzultace. Nedílnou součástí realizovaných projektů je grafická úprava řešení
a produktů podle grafického stylu zákazníka.
Produkty společnosti jsou zaměřeny na fulltextové systémy, automatizaci knihoven a informačních
středisek, práci s dokumenty a automatizaci pracovních toků.

1.2. Aktivity společnosti SEFIRA v prostředí univerzit

Pro prostředí univerzit společnost SEFIRA nabízí zejména portálová řešení a dále knihovní systém,
který může být zaváděn samostatně nebo jako aplikace integrovaná do portálu.

Problematika  portálů  je  stále  velmi  aktuální  (viz.  zaměření  konferencí  EUNIS 2003  –  portálová
problematika  obecně  a   EUNIS  2005  –  představení  již  realizovaných  portálových  projektů  na
univerzitách), a proto se této problematice naše společnost bude věnovat ve svém příspěvku.



2. Zkušenosti  s realizací  portálových  projektů  a  integrací
knihovních systémů 

2.1. Portálové projekty

Společnost SEFIRA již realizovala 11 portálových projektů a získala z nich mnoho zkušeností.

Portálová  řešení  nejsou  tvořena  jen  technologickou  infrastrukturou,  nýbrž  mnoha  vzájemně
propojenými oblastmi, na které je potřeba se zaměřit, aby projekt byl úspěšný. 

Metodika  realizace  portálového  projektu  musí  postihnout  všechny  strany  tohoto  pomyslného
trojúhelniku. 

Životní cyklus portálového projektu zahrnuje:

• Instalaci systému

• Konfiguraci  systému  (vyladění  instalovaného  produktu  na  optimální  výkon pro  konkrétní
instituci)

• Propojení se stávajícími systémy (V prostředí univerzit se bude jednat o propojení zejména na
adresářové  služby,  personální  nebo  studijní  systém,  aby  došlo  k vytvoření  uživatelských
profilů a případně jejich pravidelné synchronizaci.)

• Nastavení mechanismu jednotného přihlašování (Aby po přihlášení do portálu se uživatel již
nemusel přihlašovat  do jiné  aplikace,  zašle portál  na začátku práce s aplikací této aplikaci
autentizační údaje. )

• Integrace  uživatelského  rozhraní  -  grafická  lokalizace  (Aby  se  portál  stal  pro  uživatele
přehledným zdrojem informací,  měl  by být  na první  pohled graficky kompaktní.  Grafická
lokalizace portálu  většinou spočívá v návrhu hlavičky jednotlivých stránek, která  obsahuje
grafické logo portálu a informace o přihlášeném uživateli. V celém portálu je potřeba rovněž
nastavit  grafické  styly  pro  jednotlivé  objekty  v portálu  jako  jsou  odkazy,  text,  nadpisy
portletů, nadpisy jednotlivých oblastí stránek apod.)

• Vytvoření  stránek   (Portál  je  tvořen  jednotlivými  stránkami,  které,  zejména  v případě
rozsáhlého  množství  publikovaných  informací,  musí  být  navrženy  včetně  jejich
odpovídajícího členění a navigačních prvků pro přepínání mezi jednotlivými částmi portálu.)

• Naplnění stránek obsahem (Obsah je jakousi „vábničkou“ na uživatele. Pokud nebude portál
poskytovat  zajímavý obsah, nebude pro uživatele atraktivní a jeho využívání se sníží. Obsah
je  tudíž  jeden  z kritických faktorů úspěchu  portálového  řešení.  Obsah lze  publikovat  buď



formou  vytvoření  stránek  nebo  integrací  stávajících  aplikací  do  portálu.  Aplikaci  lze
integrovat  formou  odkazu,  vložením  části  aplikace,  ale  skutečná  integrace  nastává  až
v případě, kdy aplikace je integrována včetně podpory mechanismu jednotného přihlašování
či přímo do portálu ve formě portletu.)

• Vývoj aplikace (Aplikaci je třeba realizovat tak, aby plně odpovídala standardům portálové
technologie)

Další služby, které můžeme v rámci portálového projektu nabídnout, například:

• Individuální nastavení obsahu, uspořádání a vzhledu

• Samoobslužné publikování a správa obsahu

• Vyhledávání ve strukturovaných a plnotextových informacích

• Monitorování využívání služeb a informací

• Podpora národních lokalizací

2.2. Integrace knihovních systémů (knihovní systém DAIMON)

Pro  univerzitní  a  jiné  knihovny nabízí  společnost  SEFIRA knihovní  systém DAIMON, jako  svůj
největší produkt postavený na technologii Oracle. 

V dnešní době se na univerzitní půdě již standardně  setkáváme s požadavky na integraci knihovního
systému  do  univerzitního  prostředí.  Tato  integrace  probíhá  jednak  na  datové  úrovni  (integrace
s personálními  a  jinými  systémy  –  viz.  příspěvek  Mgr.  Celbové)  a  dále  integrace  na  úrovni
uživatelského rozhraní, což je integrace knihovního systému jako aplikace do portálu.

3. Referenční  studie  –  Systémový  projekt  školského  portálu
EDU.cz

3.1. Vznik, smysl a cíle projektu Školský portál EDU.cz

První  úvahy  a kroky  s cílem  vytvořit  pro  potřeby  českého  školství  a vzdělávání  nekomerční
internetové  médium,  které  by  poskytovalo  systém  všeobecných,  dostupných,  relevantních
a spolehlivých informací o nabídce vzdělávacích a výchovných aktivit jak pro děti a mládež, tak i pro
dospělé, se datují k přelomu druhého a třetího tisíciletí.

Portál, jenž by vznikl na základě spolupráce Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV) a Národního
ústavu  odborného  vzdělávání  (NÚOV),  by  měl  být  projektován  v oblasti  internetových  informací
a vzdělávání pro základní klientské skupiny - veřejnost, školy a veřejná správa. Pro nejbližší období
by mělo být cílem: 

• v rovině informační: vytvořit jednotný a komplexní informační systém dat o školství, výchově
a vzdělávání; 

• v rovině vzdělávací: podpora pedagogických pracovníků při výběru vhodných pedagogických
metod a pomůcek; 

• v rovině komunikační: informovat širokou občanskou veřejnost o stavu a výsledcích výchovy
a vzdělávání ve společnosti." 

Portál  EDU.CZ by měl  být  budován  jako  otevřené  neziskové  internetové  prostředí  organizované



Ministerstvem  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  ČR.  Ministerstvo  bude  využívat  portál  EDU.CZ
k podpoře  rozvoje  vzdělávací  soustavy  a celoživotního  učení,  k prezentaci  a prosazování  státní
vzdělávací  politiky,  rozvíjení  konceptu  učící  se  společnosti.  Portál  má  sloužit  managementu  ve
vzdělávání, pedagogické i širší veřejnosti a být vytvářen na doméně EDU.CZ jako systém, který je
otevřený jak z hlediska přístupu vůči poskytovatelům a uživatelům portálových služeb, tak z hlediska
koncepce obsahu i technologie a jejího postupného rozvoje.

3.2. Systémový projekt Školského portálu EDU.CZ

Na základě výše uvedených záměrů vypsalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Ústav pro
informace  ve  vzdělávání  veřejnou  zakázku  na  analytické  a  projekční  práce  vedoucí  k vytvoření
projektového dokumentu Systémový projekt portálu  EDU.CZ. 

Společnost  SEFIRA,  jako  úspěšný  řešitel  mnoha  portálových  projektů  (ČEZ,  a.s.,  Středočeská
energetická a.s.,  Středočeská plynárenská, a.s.,  RadioMobil,  a.s.,  EUREST,  spol  s r.o..,  ALLIANZ
pojišťovna,  a.s.  a  další),  prokázala  schopnost  uspokojit  potřeby  zadavatele  dodávkou  svých
analytických  a  projekčních  služeb,  kterými  navázala  na  práce  a  dokumenty  vytvořené
v předprojektové  fázi  projektu  (Studie  proveditelnosti  Školského  informačního  a  vzdělávacího
portálu).  Výsledkem  byla  sada  dokumentů,  která  bude  poskytovat  zadavateli,  případně  dalším
účastníkům  jednotlivých  fází  díla,  dostatek  informací  pro  konkretizaci  díla,  výběr  platformy  a
organizační zajištění díla. 

3.3. Demo provoz EDU.CZ

Další fází projektu byla realizace demonstračního provozu portálu EDU.CZ. Po prokázání schopnosti
uvést platformy do demo provozu byla i tímto pověřena společnost SEFIRA  a tento portál lze vidět
na www.edu.cz. Demonstrační portál byl realizován na platformě Oracle, která byla na základě složité
metodiky různých kriterií vyhodnocena jako nejvhodnější.

V současné době probíhá výběrové řízení na realizaci Školského portálu EDU.CZ.
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