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Abstrakt 
 

Bakalářská práce pojednává o průběhu odborné praxe ve firmě Pegatron Czech s.r.o. Na 

úvod vám popíši odborné zařazení firmy a mé pracovní zařazení. Dále úkoly, které mi byly 

během celého pracovního období zadány a jak jsem postupoval při jejich řešení. Nakonec 

vysvětlím, jaké znalosti jsem využil, jaké jsem se během praxe naučil a zhodnotím celkový 

přínos této zkušenosti. 
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Abstract 
 

The Bachelor thesis is about  professional practise in Pegatron Czech s.r.o. company. 

Firstly I describe the professional enlistment firm and my job title. After that I describe tasks to 

give me during all working time and the approach that I chose to the tasks. Last part of this 

work illustrates what knowledge I used and what knowledge I learned during practice and will 

evaluate the overall benefit of this experience. 
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1.    Úvod 
 

Cílem celé práce je nastínit průběh stáže ve firmě, kterou jsem během dvou semestrů 

absolvoval. Popíšu vám zde IS, na kterém jsme v týmu tří spolupracovníků pracovali.  

V první kapitole představím společnost, u které jsem odbornou praxi vykonával a mé 

pracovní zařazení. 

V druhé kapitole se seznámíme s podrobným zadáním a požadavky na výsledný produkt. 

Důvodem proč má být takovýto systém vyvíjen, kdo s ním bude pracovat a co bude obnášet 

v praxi. 

Třetí obsáhlá kapitola je věnována samotnému řešení úkolů a problémům, se kterými 

jsem se během programování setkal. Za prvé zde popisuji vytváření grafického návrhu 

výsledného systému a přípravu použitého redakčního systému. Dále se detailně věnuji 

jednotlivým modulům, kterým jsem se při vývoji programoval. Nakonec udávám moderátorské 

prostředí Jomad, sloužící k úpravě obsahu informačního systému. V celé kapitole také uvádím 

zdroje, ze kterých jsem čerpal. 

V závěrečné kapitole zhodnotím množství nově nabytých zkušeností a informací, uvedu 

zhodnocení praxe a její přínos.
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2. Společnost  Pegatron CZECH s.r.o. 

2.1 Zaměření a popis firmy 

Společnost PEGATRON Czech s.r.o. (PCZ) sídlí v Ostravě – Hrabové. Od roku 2008 je 

nástupnickou organizací ASUS Czech s.r.o., která zde, jako vůbec první společnost 

v průmyslové zóně Ostravy, působí již od roku 2005. Je součástí nadnárodní korporace 

PEGATRON/Unihan se sídlem v Taipei na Taiwanu, která svou kvalitou výrobků, 

technologickými inovacemi a vztahy se svými zákazníky patří mezi špičku světových IT 

společností. 

Předmětem činnosti PCZ je především kompletace a oprava Set-top boxů a LCD 

televizorů na základě individuálních požadavků zákazníků. V Zákaznickém centru v Ostravě 

jsou rovněž prováděny servisní služby klientům, kteří používají jejich produkty v Evropě, Asii a 

Severní Africe. 

 

2.2 Pracovní zařazení 

Mé zařazení během pracovního poměru bylo oficiálně nazváno  technician SW. Pracoval 

jsem na oddělení označovaném PE pod odborným dohledem konzultanta Ing. Tomáše Pěluchy. 

Po celou dobu jsem zde vyvíjel informační systém (IS) pro zaměstnance podniku. 

Toto oddělení se nachází ve výrobní části PCZ, podporuje výrobní proces, řeší funkční 

problémy na lince, kontroluje správnost testovacích programů pro různé projekty. Také se 

zaobírá SW podporou výrobního procesu, vytvářením programů k jeho podpoře, sběrem dat 

z testovacího procesu a jejich následnou analýzou. 

V neposlední řadě je zodpovědné za HW a SW konfiguraci počítačů sloužících 

k výrobnímu procesu, jejich kontrolou, podporou nastavení, vzdálenou správou a získáváním 

informací z těchto počítačů. 
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3. Zadaní úkolu 

Obecné zadání úkolu mě bylo jasné již od prvního pracovního pohovoru. Vytvořit IS pro 

podporu zaměstnanců a pracovníku společnosti PCZ. 

Jeho konkrétní specifikace a požadavky jsme ovšem řešili až po nástupu do zaměstnání 

v průběhu prvních týdnů pracovní stáže. Na týmových poradách s příslušnými kvalifikovanými 

zaměstnanci bylo rozhodnuto, že základ IS bude postaven na redakčním systému (RS) Joomla. 

Tento fakt byl zohledněn hlavně časovou náročností dané práce, kdy měl být hrubý základ 

daného úkolu hotov do konce kalendářního roku 2010. 

Dále bylo potřeba naprogramovat vlastní moderátorské prostředí, ve kterém by bylo 

možno vytvářet, modifikovat nebo případně mazat obsah IS. 

3.1 Proč nový IS 

V rámci projektu Zkvalitnění procesů řízení lidských zdrojů budou v prostorech PCZ 

vybudovány tři informační kiosky dotované z Evropského sociálního fondu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Informační kiosek 

 

 
Cílem bylo vytvořit takový systém, který by pomocí IK zvýšil informovanost 

zaměstnanců a zároveň byl určitým benefitem díky možnosti získat celou řadu informací i mimo 

společnost PCZ. 
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3.2 Požadavky na nový IS 

Z hlediska požadavků měl IS obsahovat konkrétně dva druhy informací: 

1. Informace týkající se společnosti PCZ – intranet 

- Informace z výrobních oddělení 

- Důležitá oznámení 

- Kontakty jednotlivých oddělení 

- Rozpis školení  

- Odpovědnost – na koho se obrátit (oděvy, parkovací karty, atd.) 

- Akce – sportovní den, vánoční večírek, den otevřených dveří, atd. 

- HR informace, Soutěže, Bulletin 

2. Veřejné informace – internet 

- Spojení MHD 

- Počasí 

- Zprávy - aktuality 

- Rozpis školení  

- Výsledky sportovních utkání 

- Kulturní akce v Ostravě a okolí 

3.3 Kdo bude s IS pracovat 

Podle potřeby budou ve výsledku systém využívat 3 specifické skupiny.  

Zaměstnanci 

Mohou si prohlížet novinky ve společnosti, získávat důležité informace, vzájemně mezi 

sebou diskutovat, vytvářet vlastní inzeráty, přistupovat na internet. 

 

Moderátoři 

Vybraní zaměstnanci, převážně z oddělení HR, kteří mohou upravovat obsah IS. 

 

Administrátoři 

Osoby mající pravomoc modifikovat a spravovat celý IS. 
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3.4 Funkce IS 

Každý zaměstnanec má možnost u příslušných IK: 

- napsat oficiální návrh na zlepšení nebo změnu současné situace 

- vložit vlastní inzerát, popřípadě příspěvek do diskuze. Tyto příspěvky poté musí 

zkontrolovat a zveřejnit příslušný moderátor. 

- prohlédnout si galerie s fotografiemi 

- prohlédnout si vybrané internetové stránky 

- zjistit si důležité a odborné firemní informace 

 

Oprávnění zaměstnanci, tedy moderátoři, se přihlašují do moderátorského prostředí zvané 

Jomad. Zde mohou: 

- upravovat aktuální informace  

- upravovat / smazat nabídku volných míst 

- upravovat / smazat kontakty na jednotlivé pracovníky 

- upravovat / smazat témata diskuze 

- upravovat / smazat / zveřejňovat příspěvky ostatních zaměstnanců do diskuze / 

inzerce 

Dále mohou nahrávat, do speciální složky DATA_FROM_HR, informativní soubory typu 

PDF. Ty jsou poté převedeny na obrázky typu JPEG a zobrazeny v IS. 
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4. Postup řešení 

4.1 Grafické návrhy 

Jako první úkol bylo nutno zpracovat kompletní grafický návrh, jak bude konečný IS 

vypadat. Zde jsem si mohl poprvé vyzkoušet práci s grafickým editorem Adobe Photoshop. 

Jelikož jsem tento program doposud nevyužíval, musel jsem si osahat a osvojit jeho funkce. 

Jakmile mi bylo vše jasné, mohl jsem se pustit do samotného návrhu. 

Každý z našeho týmu nakonec vyprodukoval jedno grafické zpracování, které bylo 

poskytnuto vedení k zhodnocení a výběru nejlepšího návrhu. 

Jakmile bylo vše zkonzultováno a vybráno, mohli jsme přejít k další fázi vývoje. 

 

4.2 Joomla 

4.2.1 Příprava 

Základním kámen tvořil redakční systém, určený pro publikování informací, Joomla verze 

1.5.0. Ten je napsán v jazyce PHP a využívá databázi MySQL. Podporuje indexaci stránek, RSS 

kanály, vyhledávání v rámci webserveru, zobrazování novinek, hlasování, atd. 

Bylo tudíž důležité, se blíže seznámit s tímto RS, porozumět zdrojovému kódu a celkově 

pochopit jeho fungování. Nastudoval jsem si tedy nutné informace ze zdroje [1] a průvodce 

Joomlou zdroj [2] a takto získané znalosti postupně zkoušel v praxi na počítači.   

 

4.2.2 Šablona 

K tomu, aby se grafický návrh IS přenesl do výsledného vzhledu celého projektu, musela 

být vytvořena šablona. K její kompletaci jsem používal CSS. Ty slouží k rozvržení a umístění 

obrázků, nadpisů, tabulek a dalších html objektu na výsledném pozadí IS (obr. 2). Zde jsem 

čerpal potřebné znalosti ze zdroje [3]. 

 

umístění loga Pegatron (levý horní roh, obr. 2): 

Ukázka HTML kódu 

<div class="art-Header-jpeg"> 

    <? php echo artxPositions($document, array('top1', 'top2', 'top3'), 'art-block'); ?> 

</div> 
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Ukázka CSS  

div.art-Header-jpeg { 

    position: absolute; 

    z-index: 1; 

    top: 10; 

    width: 100%; 

    height: 99px; 

    background-image: url('../images/Header.png'); 

    background-repeat: no-repeat; 

    background-position: 30px 30px; 

} 

 

4.2.3 Administrátorské prostředí Joomly 

V konečném důsledku práce s Joomlou, potažmo jejího administrátorského prostředí, 

nebyla příliš využívána. Používal jsem jí pouze k vytvoření sekcí a kategorií,  pro připojování 

jednotlivých modulů (viz. níže) a hlavně jsem využíval tabulky její databáze. 

 

4.2.4 Sekce a Kategorie 

V podstatě se jedná o odkazy, které můžeme navštívit na hlavní stránce (obr. 2). 

Sekce  

HUMAN RESOURCE    

Kategorie 

Informace / Information, Bulletin, Školení a tréninky, RPG byty, Vnitřní předpisy, 

Diskuze 

Sekce 

ZAJIMAVOSTI  

Kategorie 

Inzerce, Soutěže, Návrhy / Zlepšováky, Galerie  

Sekce 

INFORMACE  

Kategorie 

Volná místa, Benefity, Certifikace, SOP, Kontakty, Jídelníček 
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Sekce 

INTERNET  

Kategorie 

Počasí, Zprávy, Sport, IDOS.cz 

 

Ke každé kategorii z těchto čtyř sekcí byl naprogramován modul, podle toho co měla daná 

kategorie nabízet k prohlédnutí.  

 

4.2.5 Moduly 

Mým úkolem bylo naprogramovat moduly pro kategorie Návrhy/Zlepšováky, Diskuze, 

Inzerce, Volná místa, Novinky, Kontakty. Využil jsem k tomu jazyk PHP s pomocí zdroje [4]. 

Jejich funkčnost, popřípadě jak jsem postupoval při jejich řešení, vám popíši níže. 

4.2.5.1 Informace / Information  

Zahrnují modul pro zobrazování veškerých nových informačních materiálu, článků nebo 

sdělení v systému. V části Aktuální sdělení HR, je přidán editovatelný článek (obr. 2). Ten je 

uložen v databázi IS a přístupny přes moderátorské prostředí Jomad. Zde jej mohou moderátoři 

editovat nebo do něj přidávat nová důležitá sdělení. 

4.2.5.2 Volná místa  

V první části se skládají z modulu, který slouží k výběru názvu volné pozice nabízené 

společností Pegatron. V moderátorském prostředí Jomad mohou moderátoři přidat název nové 

pracovní pozice a k ní vytvořit příslušný popis. 

Pokud se poté zvolí některá z možností, zobrazí se editovatelný článek, který se opět 

může, v moderátorském prostředí Jomad, editovat a upravovat podle potřeby oddělení HR (viz 

obr. 3). 

4.2.5.3 Kontakty 

Obdobně jako volná místa slouží k výběru oddělení, ze kterého chceme kontakty vypsat. 

Pokud se poté zvolí některá z možností, zobrazí se editovatelný článek, který se opět 

může, v moderátorském prostředí Jomad, editovat a upravovat podle potřeby oddělení HR (viz 

obr. 3). 
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4.2.5.4 Diskuze a Inzerce 

Tyto moduly jsou si velmi podobné. Hlavní rozdíl je v tom, že Inzerce obsahuje dopředu 

definovaná témata Nabídka a Poptávka. Na rozdíl od toho se v kategorii Diskuze zobrazují 

témata, která opět přidávají, popřípadě odstraňují, příslušní moderátoři v moderátorském 

prostředí. 

Po výběru Inzerce (nabídka, poptávka) nebo Diskuze (některého z témat) se zobrazí 

modul, buďto s odpověďmi na diskutující téma nebo s inzeráty ostatních zaměstnanců.  

Přidání vlastního inzerátu nebo odpovědi jsem postavil na základě Javascriptové knihovny   

jQuery, kde jsem čerpal potřebné znalosti ze zdroje [5]. Jakmile se stiskne tlačítko přidat 

komentář, vyvolá se akce zobrazení formuláře. Ten obsahuje vyplnění dvou základních údajů. 

První je jméno autora příspěvku, druhý samotný text toho co inzeruji v inzerci, popřípadě na co 

reaguji v diskuzi. Zaměstnanec toho vyplní a odešle do databáze tlačítkem Odeslat. Komentář je 

poté zobrazen v moderátorském prostředí Jomad, kde si jej přečte povolaná osoba a ujistí se o 

jeho korektnosti. Pokud je v pořádku je publikován a   zobrazen mezi odpověďmi ostatních 

uživatelů (obr. 4).  

 

Ukázka zobrazení jednotlivých komentářů z diskuze: 

class modDiscussionComentsHelper 

{ 

   function getComents(&$params) { 

 

     $db = & JFactory::getDBO(); 

     $count = (int) $params->get('count'); 

 

     $param=''; 

      if (isset($_GET['parentid'])) { 

        $param = ' WHERE parentid='.$_GET['parentid'].' AND state>0'; 

      } 

   $query = 'SELECT *  

FROM jom_content'.$param.'  

ORDER BY modified    

DESC'; 

 

      $db->setQuery($query, 0, $count); 

      $rows = $db->loadObjectList(); 

 

      return $rows; 

  } 

} 
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4.2.5.5 Návrhy / Zlepšováky 

Jedná se o speciální modul, kde bylo potřeba spojit práci s PHP, zaměstnaneckou kartou, 

generováním PDF souboru pomocí PHP, databázi uloženou v soboru formátu CSV, 

Javascriptem a programovacím jazykem Python. 

Pokud chce zaměstnanec napsat oficiální návrh nebo má nápad na změnu k lepšímu, musí 

vypsat jednoduchý formulář (obr. 5) a potvrdit odeslání zaměstnaneckou kartou (obr. 6). 

Potvrzení se provádí na základě přiložení karty k snímacímu čipu.  

Tato funkčnost spočívala v naprogramování skriptu v Pythonu, který čte daný 

komunikační port a čeká na přiložení karty. Pokud se tak stane, vrací ID zaměstnanecké karty.  

 

V první části jsem se tedy zabýval vyhledáváním a výběrem dat z CSV souboru, se 

kterým umí pracovat Excel. Soubor tohoto typu je definován jako soubor hodnot oddělených 

středníkem a ve společnosti PCZ to je výstup z databáze obsahující data k evidenci 

zaměstnanců, jejich ID, ID čísel jejich karet. Ze začátku jsem zkoušel převést soubor do Excel 

formátu XLS a z něj získávat data pomocí PHP. Později jsem objevil speciální PHP funkci 

fgetcsv(), která poskytuje výběr dat rovnou ze souboru typu CSV.  

Ukázka výběru dat z CSV souboru pomocí PHP funkce fgetcsv() 

public function getData($col_name,$col_id){ 

 

$array = array(); 

$ret = false; 

 

if (($csv = fopen($this->file, "r")) !== FALSE) { 

while (($data = fgetcsv($csv, 1000, ";")) !== FALSE) { 

if($data[$this->col_idcard] == $this->id_card){ 

$array[0] = $data[$col_name]; 

$array[1] = $data[$col_id]; 

$ret = $array; 

} 

} 

} 

fclose($csv); 

return $ret; 

} 

 

Jakmile tedy zaměstnanec přiloží svou přístupovou kartu k snímacímu čipu, odešle se 

jeho ID číslo. Když se tak stane, mohu toto číslo přečíst a s jeho pomocí získám potřebná 

konkrétní data z databáze zaměstnanců. 
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V druhé části bylo potřeba získána data zpracovat a vygenerovat finální formulář. 

K tomuto účelu jsem pátral po PHP knihovnách pracujících s PDF. Podařilo se mě nalézt třídu 

FPDF [6] pro generování PDF souborů v PHP. Nicméně jsem se při jejím testování setkal 

s problémem české gramatiky. Tento problém byl nakonec vyřešen použitím třídy TCPDF [7], 

která má základy ve třídě FPDF, ale již obsahuje podporu české gramatiky, neboli háčků a 

čárek. 

Do výsledného PDF formuláře (obr. 7) se tedy zapíše aktuální datum a následující data ze 

dvou zdrojů. 

Z online formuláře, který vypisuje zaměstnanec 

- Název návrhu 

- Oddělení, ke kterému zaměstnanec patří 

- Současná situace 

- Popis řešení 

Z databáze zaměstnanců po přiložení ID karty 

- Jméno a příjmení zaměstnance 

- ID zaměstnance 

 

Ukázka generování PDF souborů pomocí PHP knihovny TCPDF 

$pdf = new TCPDF(); 

$datetime = date("Y_m_d_H_m_s"); 

 

require("config/lang/ces.php"); 

$pdf->setLanguageArray($l); 

$pdf->SetFont("FreeSerif","B",10); 

$pdf->SetFillColor(192,192,192); 

 

$pdf->AddPage(); 

 

$pdf->SetFontSize(20); 

$pdf->Cell(190,10,'Formulář pro zlepšovací návrhy zaměstnanců:',0,1,'C'); 

 

$pdf->SetFont("FreeSerif","B",10); 

$pdf->Cell(120,20,'Název návrhu / Suggestion Subject: ',1,0,'L',true); 

$pdf->SetFont("FreeSerif","",10); 

$pdf->Cell(70,20,$this->title,1,0,'C'); 

$pdf->ln(); 

 

$file = "../../DATA_FROM_HR/navrhy/kiosek_navrh_".$datetime.".pdf"; 

$pdf->Output($file,"F"); 
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4.2.5.6 Ostatní 

V kategoriích Bulletin, Školení a tréninky, RPG byty, Vnitřní předpisy, Soutěže, Benefity, 

Certifikace, SOP, Jídelníček, byl použit modul, který převádí soubory formátu PDF na obrázky 

typu JPEG. Ty se poté, jednoduchým kliknutím otevřou k prohlédnutí případným zájemcům 

(obr. 8).  

Funkčnost je řešena následujícím postupem. Každá z výše uvedených kategorii má svou 

vlastní složku, pojmenovanou podle názvu kategorie, umístěnou na serveru ve složce 

DATA_FROM_HR. Zde oprávnění zaměstnanci vkládají nové, popřípadě mažou staré, soubory 

ve formátu PDF.  

Modul poté kontroluje, podle specifického klíče, zdali každý soubor PDF má k sobě 

vytvořen příslušný obrázek formátu JPEG. Pokud tomu tak je zobrazí všechny PDF soubory ve 

formě obrázků v příslušné sekci. Pokud tomu tak není, rozloží, neboli zkonvertuje daný soubor 

na obrázky. Obrázky uloží na server do specifické složky opět podle názvu příslušné kategorie a 

zobrazí je v příslušné sekci.  

Mazání pak funguje přesně obráceným postupem. Za prvé se zkontroluje existence 

obrázků a k nim existujících souboru PDF. Pokud již takové PDF neexistuje, jsou všechny jeho 

doposud existující obrázky smazány. 

 

Ukázka kódu: 

$source = '../DATA_FROM_HR/nazev_kategorie'; 

$target = 'images/nazev_kategorie'; 

if(!file_exists ($target)){ 

exec("convert \"".$source."\" -resize 1000x706 \"".$target."\" "); 

 } 

 

 

V sekci Internet jsou moduly otevírající, pomocí tzv. IFrame, internetové stránky 

(Novinky.cz, Sport.cz, IDOS.cz) v rámci daných oken, aniž by se odkazovali mimo IS (obr. 9). 
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4.3 Jomad 

Název administrátorského, respektive moderátorského prostředí IS. Zde se mohou 

přihlásit zaměstnanci, kteří mají právo upravovat jeho obsah (obr. 10). 

V menu v záložce Informace, Volná místa a Kontakty lze také vytvářet nová oddělení pro 

kontakty, nová pracovní místa, nebo jednoduše editovat již vytvořený samostatný článek (obr. 

11). 

U položek Diskuze lze, stejně jako v předchozím případě, vytvořit nové téma k diskuzi 

(obr. 12), popřípadě zobrazit příspěvky zaměstnanců k již vytvořenému tématu (obr. 13).  Pokud 

zaměstnanec napíše jakýkoliv příspěvek, nebude mu zobrazen ve výsledku, dokud si jej nepřečte 

a nepublikuje zde v Jomadu příslušný moderátor. 

Inzerce funguje na stejném principu s tím rozdílem, že má již předdefinována témata 

Nabídka a Poptávka, ke kterým zaměstnanci inzerují. Inzeráty jsou poté stejné jako příspěvky 

v diskuzi. 

 

Ukázka výpisu všech článků 

 

private function getAllArticles(){ 

$con = new MySQLConnect(DB_HOST,DB_USER,DB_PASSW,DB_DATABASE); 

 

$param = ' '; 

 

if(isset($this->catid)){ 

$param = ' and catid='.$this->catid.' '; 

} 

 

$strSQL="SELECT * FROM ".DB_DBPREFIX."content 

  WHERE parentid='0' 

  ".$param." 

   ORDER BY modified 

   DESC"; 

 

$rs = $con->createResultSet($strSQL,DB_DATABASE ); 

$con->close(); 

 

$this->count = $rs->getNumberRows(); 

 

$this->list = $rs->getAllRows(); 

$this->list = $this->syncLists($this->list); 

} 
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5. Znalosti z průběhu studia uplatněné 

během odborné praxe 

Během praxe jsem uplatnil znalosti z těchto předmětů: 

- Teorie zpracování dat 

- Databázové a informační systémy 

- Vývoj internetových aplikací 

- Základy programování 

- Algoritmy I 

- Algoritmy II 

 

6. Chybějící znalosti během praxe 

Malá informovanost ohledně používání PHP, Joomly a jQuery, které jsem při implementaci 

IS využíval. V průběhu praxe jsem musel tyto informace nastudovat z dostupných zdrojů, které 

uvádím v seznamu Literatury. 

 

7. Výsledky a závěrečné zhodnocení 

V našem týmu se nám podařilo splnit veškeré zadané úkoly, které po nás byly požadovány. 

Námi vyvíjený IS je funkční a používán ve společnosti PCZ. Během 50 dní praxe jsem si 

vyzkoušel jaké to je podílet se na vývoji opravdovém projektu, který má následné praktické 

využití. Krom toho bych jako přínos uvedl práci v kolektivu, obohacení se o schopnost 

komunikovat v týmu, vyhledávat řešení ke vzniklým problémům a v neposlední řadě také 

rozšíření mých programátorských dovedností. Z celkového hlediska hodnotím praxi kladně. 

Věřím, že nabyté zkušenosti se pozitivně projeví v mém budoucím zaměstnání a že je ještě 

v budoucnu dále využiji. 
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Přílohy 

 

Obrázek 2: IS - Hlavní strana / Informace 

 

Obrázek 3: IS - Volná místa 
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Obrázek 4: IS - Diskuze 

 

 

Obrázek 5: IS – Návrhy, online formulář 
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Obrázek 6: IS – Návrhy, identifikace 

 

Obrázek 7: IS – Návrhy, formulář PDF 
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Obrázek 8: IS – Ostatní, obrázky JPEG vytvořeny z PDF 

 

 

Obrázek 9: IDOS – online IFrame 
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Obrázek 10: Jomad - Hlavní strana 

 

Obrázek 11: Jomad – Volná místa, editace článku 
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Obrázek 12: Jomad – Diskuze, témata 

 

Obrázek 13: Jomad – Diskuze, odpovědi na téma 


