Příručka k aplikaci

Vážení uživatelé,
jsme rádi, že jste se rozhodli využívat aplikaci Co umím!
Naší snahou bylo, aby ovládání aplikace bylo jednoduché a instinktivní. Doufáme, že se vám
podaří si ovládání brzy a snadno osvojit. Ke snazší orientaci v aplikaci slouží i kontextová
nápověda, tedy krátké texty, které se zobrazí, pokud na určitém prvku v aplikaci podržíme
chvíli myš. Pro úplný přehled o všech funkcích aplikace nabízíme tento manuál.

V manuálu je popsáno ovládání aplikace. Metodika práce s aplikací je popsána v metodické
příručce pro rodiče a pro učitele.
Aplikace Co umím je k dispozici zdarma na adrese www.coumim.cz.

Homepage aplikace
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Registrace
Pro práci s aplikací je nutné se zaregistrovat a vytvořit vlastní účet. K registraci slouží zelené
tlačítko „Registrovat“ v pravé části úvodní stránky, druhý možný přístup se nachází v hlavičce
aplikace vedle tlačítka „Přihlásit“. Při kliknutí na tlačítko „Zaregistrovat“ se otevře registrační
formulář. Zde se vyplní základní údaje (jméno, příjmení, rok narození, e-mail, heslo).
Uvedená e-mailová adresa slouží pro potvrzení registrace, důvodem tohoto opatření je
ochrana osobních údajů. Na jednu e-mailovou adresu je možné registrovat jen jeden účet,
do aplikace se totiž přes ni budete přihlašovat. Po vyplnění údajů v registračním formuláři
klikněte na tlačítko „Odeslat“. V tuto chvíli bude na uvedenou adresu odeslán e-mail
s potvrzovacím odkazem, pro dokončení registrace na něj klikněte. Od této chvíle je váš účet
funkční a s aplikací můžete začít pracovat.
U některých poskytovatelů může aktivace trvat delší dobu. V případě přetrvávajích problémů
nás kontaktujte.

Registrační formulář

Proč potřebujeme váš e-mail?
Při koncepci bezpečnosti bylo pro autorizaci majitele účtu zvoleno ověření skrze e-mail. Toto
opatření je v současnosti považováno za bezpečnostní standard pro obdobný typ aplikací,
nad ním už jsou v podstatě jen zabezpečená připojení s autorizací skrze jednorázový
sms kód, která používají banky pro internetové bankovnictví. Nemusíte se bát, že bychom
váš e-mail poskytovali třetí straně nebo ho nějak komerčně zneužili. Bude nám sloužit
výhradně pro autorizaci uživatelského profilu, pro korespondenci s uživatelem o využití
nástroje a chybové hlášky, popř. pro zaslání zapomenutého hesla.
V případě obav ze zneužití vašeho soukromého e-mailu je možné pro účely aplikace Co umím
vytvořit jakýkoliv jiný e-mail a používat ho pouze zde. V takovém případě však doporučujeme
dobře si zapsat e-mailovou adresu i heslo, aby v budoucnu nedošlo ke ztrátě již vložených
dat kvůli zapomenutí přístupových údajů.
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Přihlášení
Pokud jste již registrování, vstupte do aplikace přes tlačítko „Přihlásit“ v pravé části hlavičky.
Pro přihlášení je nutné zadat váš e-mail a platné heslo.

Správa profilu
Při kliknutí na jméno uživatele (vpravo nahoře) se zobrazí váš profil se základními údaji. Zde
můžete údaje opravit, změnit heslo, vložit profilovou fotografii. Profilová fotografie se
zobrazí v hlavičce v modrém rámečku vedle jména uživatele. Její vložení není povinné,
v rámečku můžete ponechat přednastavený obrázek.

Správa profilu

Funkce aplikace
Hlavním prvkem aplikace je sbírka tzv. důkazů, tedy záznamů o určitém konkrétním výkonu
či úspěchu dítěte. Slovo důkaz jsme zvolili z toho důvodu, že každý tento záznam by měl
prokazovat ovládání určité dovednosti nebo určitých dovedností. Proto se ke každému
záznamu přidává příloha dokumentující daný výkon prostřednictvím fotografie,
videonahrávky apod.
Z uložených důkazů budete vytvářet výběry pro různé účely, pro tyto výběry používáme
název portfolia. Dále budete moci zadávat své plány, sledovat, v jakých směrech se nejvíce
rozvíjíte. Také máte možnost z uložených fotografií vytvořit kalendář a nechat si ho
vytisknout.
Podívejte se na ukázkové portfolio na domovské stránce aplikace.

Podstránky
Pohybovat se budete na podstránkách Domů, Nový důkaz, Má portfolia, Mé plány, Jak jsem
na tom a Vytvoř dárek. Všechny podstránky mají stejně řešenou hlavičku. Grafické prvky
v hlavičce jsou aktivní, můžete je využít k přesunům mezi jednotlivými podstránkami.
Například při kliknutí na obrázek monitoru s grafem se dostanete na podstránku Jak jsem
na tom. Funkce prvku se zobrazuje v kontextové nápovědě.

4

Podstránka Domů
Obsah podstránky Domů tvoří dlaždicovitě uspořádané náhledy všech důkazů, které jste již
na svůj účet uložili.

Podstránka Domů

Při kliknutí na náhled se otevře detail důkazu: okno, ve kterém si přečtete všechny základní
informace o dané události, zároveň zde můžete pracovat se všemi přílohami: prohlédnete si
obrázky, přehrajete video či audio nahrávku, přečtete texty.

Detail důkazu

5

Více informací o náhledu důkazu se dočtete v kapitole o zadávání nových důkazů.
Pokud jste v aplikaci registrováni nově a žádné důkazy jste zatím nevložili, je prostor
pro přehled důkazů prázdný.

Nový důkaz
Tato podstránka slouží ke vkládání nových důkazů.
Nejprve do formuláře zadejte základní údaje o akci. Důkaz pojmenujte podle toho, o jaký typ
události se jedná (např. „Namaloval jsem obrázek své maminky“, „Vystoupení na koncertu
ZUŠ“ apod.).
Poté zadejte datum uskutečnění. Pokud jste na věci pracovali delší dobu (např. výroba
modelu letadla, pletení svetru apod.), zadejte datum dokončení. Vaše sbírka důkazů se brzy
stane kronikou vašeho snažení. Proto doporučujeme věnovat pečlivému zapisování data
vzniku náležitou pozornost. V budoucnu to jistě využijete.

Podstránka Nový důkaz
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Zadávání oblasti
V dalším poli zadáte oblast, do které Váš výkon spadá. Oblastí je osm, zde je jejich přehled
spolu s upřesněním obsahu:
1. Komunikace
Rodný jazyk
Cizí jazyky
Vyjadřování
2. Svět kolem mě
Místo, kde žiju
Země, kde žiju
Dějiny
Organizace akcí
3. Informační a komunikační technologie
Ovládání počítače a další techniky
Uživatelská znalost programů
Internet
Komunikační programy (e-mail, Skype)
Sociální sítě (Facebook, Twitter, G+)
Počítačová animace
Webové stránky
Programování
4. Umění (Co jsem sám vytvořil, co mám
rád)
Hudba
Výtvarné umění
Tanec
Literatura (knihy, vlastní tvorba)
Divadlo
Fotografie
Film

5. Já a lidé kolem mě
Šlechetnost
Vůle
Charakter
Rodina
Přátelé
Spolupráce
Pomoc ostatním, dobrý skutek
6. Manuální zručnost
Vlastní výrobek
Modely
Dílna
Stavebnice
Šití
Vaření
Zahrada
7. Příroda
Co vím o přírodě
Pobyt v přírodě
Biologie
Fyzika
Chemie
Matematika
8. Sport a zdraví
Sport
Životospráva
Zdravý životní styl
Režim dne
Stravování
První pomoc

Pravděpodobně se vám občas bude stávat, že zařazení důkazu do určité oblasti nebude
jednoznačné, jako možné se bude jevit jeho zařazení do více oblastí. V tom případě zvolte
oblast, do které výkon podle Vašeho názoru spadá nejvíce. Snažte se, abyste tento typ
důkazu zařazovali i nadále stejným způsobem.
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Proč je třeba jednotlivým důkazům přiřazovat jednotlivé oblasti?
Přiřazování důkazů k jednotlivým oblastem vede k zamyšlení, s čím vším daná činnost souvisí.
To dále směřuje k obecnější úvaze, jaké složky osobnosti potřebujeme při vzdělávání rozvíjet
a jaké kompetence potřebujeme získávat. Není náhoda, že oblasti rozvoje vycházejí
a do velké míry se překrývají s těmi, které jsou stanoveny v celostátním kurikulu Rámcový
vzdělávací program pro základní vzdělávání.
Tohoto třídění program dále využívá v diagnostické části Jak jsem na tom. V jednoduchém
grafu je zde porovnáno množství důkazů v jednotlivých oblastech; lze z něj tedy vyvodit,
které obory stojí ve středu zájmu dítěte. Absence důkazů v určité oblasti obvykle
neznamená, že je dítě v dané oblasti zcela neaktivní; spíš jen nebyly zadány žádané důkazy
dokumentující jeho činnost. Údaje v grafu se tak mohou stát podnětem k zamyšlení, zda není
možné určité důkazy doplnit. Pokud je daná oblast opravdu zanedbávána, je dobré se
zamyslet, které dovednosti do ní spadající by bylo dobré si osvojit.

Pod políčkem pro výběr oblasti najdete tlačítka na vkládání příloh. Přílohou mohou být
fotografie, videa, dokumenty v různých formátech, audionahrávky, údaje o přečtené knize,
digitální odznaky. V rámci jednoho důkazu můžete vložit i více příloh různých typů.
Foto
Toto tlačítko umožňuje nahrávat nejen fotografie, ale i obrázky. Uložit je možné soubory
s koncovkami jpg, gif a png. Při kliknutí na tlačítko se otevře klasický nahrávací formulář.
Tlačítko „Procházet“ Vám umožní vybranou fotografii či obrázek vyhledat a nahrát.
Maximální velikost fotografie je 10MB, do této velikosti se všechny běžně pořizované
fotografie bez problému vejdou. Pokud překročíte velikost jednotlivého vkládaného obrázku,
jste upozorněni chybovým hlášením.

Foto – nahrávací formulář
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Video
Aplikace umožňuje vkládání videonahrávek uložených prostřednictvím služby YouTube.
Do nahrávacího formuláře zadejte adresu videa (URL, zkopírujte z adresního řádku), akci
potvrďte tlačítkem „Vložit“.

Video – nahrávací formulář

Podrobné informace o používání služby YouTube najdete ZDE.
Dokument
Toto tlačítko umožňuje vkládání souborů ve formátu pdf a textových, prezentačních
a tabulkových souborů kancelářských balíků programů Microsoft Office a Open Office
s následujícími příponami: doc, docx, msg, odt, rtf, txt, wpd, wps, xlr, xls, xlsx, ods, pptx, ppt,
otp. Při kliknutí na tlačítko se zobrazí nahrávací formulář, pomocí funkce „Procházet“ soubor
vyberte.

Nahrávací formulář pro dokumenty

Pokud k důkazu nepřidáváte obrazovou přílohu, zobrazí se v náhledu důkazu univerzální
ikonka pro dokument.

Univerzální ikonka pro dokument
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Audio
Do aplikace je možné ukládat nahrávky ve formátu mp3. Soubor vyberte a nahrajte
prostřednictvím nahrávacího formuláře.

Nahrávací formulář pro audio

Pokud k důkazu nepřidáváte obrazovou přílohu, zobrazí se v náhledu důkazu univerzální
ikonka pro dokument.

Univerzální ikonka pro audio

Kniha
Při kliknutí na tlačítko se otevře formulář, do kterého vyplníte autora a název knihy. Akci
potvrďte tlačítkem „Vložit“. Díky zadávání údajů o knize prostřednictvím tohoto formuláře je
možné s údaji dále pracovat, evidovat počet přečtených knih, vyhodnocovat knihy nejčastěji
čtené v určité věkové kategorii (viz kapitola Jak jsem na tom). Do názvu důkazu stačí napsat
např. „Přečetl jsem Babičku“.

Formulář pro zadávání knih
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Věnujte prosím pozornost přesnému vkládání jména autora i názvu knihy, jinak znemožníte
objektivní porovnávání knih jednotlivých účastníků mezi sebou. Zkomolený název nebude
spárován s jiným, správně vloženým, počítač to bude považovat za jinou samostatnou knihu.
Obrazovou přílohu není nutno vkládat, v náhledu se zobrazí univerzální ikonka.

Univerzální ikonka pro knihu

Digitální odznak
V našem prostředí jsou digitální odznaky novinkou, v některých zemích, např. ve Spojených
státech, je tento systém využíván již delší dobu. Digitální odznaky fungují jako potvrzení, že
jste získali určitou dovednost, že se Vám podařilo dosáhnout určitého úspěchu. Jejich funkci
je tedy možné přirovnat např. ke skautským bobříkům. Digitální odznak je vlastně soubor ve
formě obrázku, ve kterém jsou zakódovány informace o tom, kdo odznak vydal, jaká byla
kritéria získání atd. Podrobnější informace o digitálních odznacích naleznete ZDE.

Digitální odznak
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Digitální odznak vyberete a uložíte prostřednictvím nahrávacího formuláře.

Nahrávací formulář pro digitální odznaky

Záznam bez přílohy
Může se vám stát, že se vám podaří dosáhnout určitého úspěchu, nebudete ale mít
k dispozici žádnou vhodnou dokumentaci, kterou byste mohli použít jako přílohu. I takové
události je možné zaznamenat, důkaz v tom případě uložte bez přílohy. V náhledu důkazu se
vám zobrazí univerzální obrázek.

Univerzální ikonka pro záznam bez přílohy

Popis
Do tohoto pole uveďte základní informace o události (o jaký úspěch se jedná, kdy jste akci
realizovali, kdo vám pomáhal atd.). Při kliknutí na otazník nad pravým horním rohem
se otevře nápověda.
Věnujte vkládání informací do popisu patřičnou pozornost. Váš profil se stane digitálním
památníčkem, díky němu si budete moci vzpomínky přivolat kdykoliv v budoucnosti. Paměť
nás může zradit – to, co si pamatujete naprosto přesně, když je zážitek čerstvý, skoro jistě
z velké většiny zapomenete postupem času v budoucnu.
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Hodnocení
Dalším důležitým oddílem je hodnocení. Zde se zkusíte zamyslet, jak se vám výkon podařil,
co by se ještě mohlo zlepšit, jaké dovednosti jste se při práci naučili. Při kliknutí na otazník
nad pravým horním rohem se zobrazí nápověda s otázkami k zamyšlení, součástí textu je
odkaz na druhý stupeň nápovědy s přehledem některých důležitých dovedností. Do textu
můžete vkládat i emotikony; jejich nabídka se zobrazí při kliknutí na ikonku emotikonu vedle
otazníku pro otevření nápovědy.
Štítky
V tomto poli popište událost pomocí štítků. Štítky, někdy nazývané také tagy, jsou vlastně
klíčová slova, která se v internetovém světě čím dál častěji používají pro popis a třídění např.
obsahu článků, fotografií apod. V našem případě budeme pomocí štítků popisovat důkazy.
Použití štítků nejlépe ukážeme na příkladu. Pokud jste například uložili videozáznam svého
vystoupení na koncertu ZUŠ, kde jste zahráli skladbu na kytaru, budou vhodnými štítky slova:
kytara – ZUŠ – koncert – vystoupení. Pokud jste na kroužku keramiky vyrobili vázu, zadejte
slova: keramika – váza. Zadání štítků je důležité pro další práci s informacemi o vašich
důkazech; umožní vám snadné vyhledávání důkazů určitého typu, vytvoříte si přehled o tom,
čemu se věnujete nejvíce. Více o využití štítků se dočtete v kapitole Jak jsem na tom.

Zadávání štítků

Štítky budete v budoucnu používat především vy, je tedy velmi vhodné použít svoji logiku
a systém. Nyní se ve vašem profilu ještě vyznáte, nemáte tam skoro žádná data, po pár
letech vkládání důkazů si jen těžko vzpomenete na každý jednotlivě a vyhledávat bude
zkrátka třeba.
Chcete vidět, jak štítky fungují na jiných webových stránkách? Podívejte se třeba
na www.eduin.cz.
Uložení důkazu, úpravy důkazu
Po vyplnění všech údajů o nové události a po vložení příloh uložte nový důkaz pomocí
tlačítka „Uložit důkaz“.
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Po uložení se na stránce Domů se objeví náhled nového důkazu. V pravé části jsou základní
informace, v levé části obrázek. Pokud jsou součástí příloh fotografie či videa, je tímto
obrázkem první z uložených příloh tohoto typu. Pokud součástí důkazu fotografie ani
videonahrávky nejsou, zobrazí se univerzální ikonka.
Při kliknutí na náhled důkazu se otevře detail důkazu, tedy okno s podrobnějšími
informacemi. Zobrazí se zde název důkazu, datum, oblast, popis události a hodnocení.
Zároveň zde můžete pracovat s přílohami: prohlížet fotografie, pustit audio
či videonahrávku, otevřít textový dokument atd. Při kliknutí na tlačítko „Upravit důkaz“ se
údaje o důkazu zobrazí ve formuláři, který již znáte z ukládání nového důkazu. Údaje můžete
upravit a uložit.

Má portfolia
Chcete ukázat své výsledky někomu dalšímu? Na podstránce Má portfolia můžete
k prohlídce pozvat kohokoli dalšího. Pozvaná osoba nezískává přístup do přehledu všech
vašich důkazů, prohlížet může jen tzv. portfolio, tedy výběr důkazů pro určitou příležitost.
Portfolia se sestavují na základě různých kritérií, každý uživatel jich může vytvořit
neomezené množství. Vytvořit můžete například reprezentativní portfolio se záznamy o tom,
co se vám povedlo nejvíce. Nebo můžete do portfolia vybrat jen důkazy určitého typu,
například záznamy o svých výtvarných počinech pro účely talentových zkoušek na uměleckou
školu. Pro prarodiče můžete vybrat všechny důkazy za určité období. Jaká portfolia vytvoříte
a jaké důkazy do nich vyberete, je jen na vás. Jak se při vytváření portfolií postupuje?

Podstránka Má portfolia
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Vytváření portfolií
Nejprve klikněte na tlačítko „Vytvořit nové portfolio“. Do vedlejšího políčka zadejte název
portfolia (např. Pro dědu, Přijímací zkoušky apod.), portfolio uložte. Ve střední části
podstránky je zobrazen přehled všech uložených důkazů. Nalevo od každého náhledu důkazu
se nachází zaškrtávací políčko. Kliknutím na toto políčko označte všechny důkazy, které
chcete do daného portfolia uložit. Při vybírání důkazů můžete využít textový vyhledávač
a filtry (podle oblasti, podle letopočtu) v pravé části podstránky.
Sdílení portfolií
Tlačítko „Pozvánka“ umožňuje pozvat kohokoli dalšího k prohlídce vybraného portfolia.
Ikonka s obálkou slouží k odeslání odkazu na portfolio prostřednictvím e-mailu. Při kliknutí
na ikonku se zobrazí formulář, do kterého vyplníte e-mailovou adresu příjemce a váš osobní
vzkaz. Pomocí zbývajících kulatých ikonek můžete odkaz na portfolio umístit na sociální sítě:
na facebook, Twitter a Google+.
Při kliknutí na sousední zelené tlačítko se zobrazí odkaz URL na dané portfolio, tedy vlastně
adresa místa, kde je portfolio uloženo. Odkaz můžete okopírovat a poslat e-mailem či sdílet
jiným způsobem. V portfoliu můžete i po odeslání pozvánky provádět změny, odkaz zůstává
stále stejný.
Náhled portfolia
Při kliknutí na tlačítko Náhled portfolia se zobrazí portfolio tak, jak ho pozvaná osoba uvidí.
Detail důkazu vypadá stejně jako při práci v aplikaci, pouze zde chybí oddíl „Hodnocení“, tyto
informace jsou určeny pro uživatele účtu.
Úpravy portfolia
Pod zmíněnými třemi tlačítky se nachází seznam vytvořených portfolií. Při kliknutí na název
se zobrazí přehled všech důkazů s označením důkazů vybraných do portfolia. Portfolio
můžete přejmenovat nebo smazat (tlačítka vedle názvu portfolia), ve výběru důkazů můžete
provádět libovolné změny. Změny ve výběru se ukládají automaticky.

Mé plány
Rozhodli jste se, že by bylo dobré něco nového se naučit nebo realizovat nějaký nápad?
Na této podstránce si všechny své plány může zapsat a sledovat, jak je postupně plníte.
Zadávání plánu
Pro zadání nového plánu nejprve klikněte na odkaz „Zadej plán“ v prázdném políčku. Políčko
se zvětší, nyní můžete nový plán zapsat. Plán můžete formulovat například takto: „Naučím se
zahrát skladbu Summertime na kytaru.“, „Zaběhnu 1500 m pod 5 minut“, „Naučím se uvařit
tři různá jídla.“ apod. Označte oblast, do které výkon spadá: při kliknutí na šedé kolečko
s křížkem v levé části políčka se otevře roletka s přehledem všech oblastí, při kliknutí se
zobrazí ikonka vybrané oblasti.
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Procento plnění plánu
V pravé části políčka pro zadávání plánu se zobrazuje procento plnění plánu. To určujete
sami na základě vlastního vyhodnocení. Procento změníte tak, že myší přetáhnete posuvník –
čtvereček v barvě oblasti na horní okrajové liště. Plnění plánu se zároveň zobrazuje graficky.
Posuvník se zobrazí po kliknutí na odkaz „Upravit“, nezapomeňte poté akci potvrdit pomocí
odkazu „Uložit“.

Podstránka Mé plány

Archiv plánů
Neaktuální plány můžete kliknutím na „Archivuj“ uložit do archivu. Do něj se dostanete
kliknutím na tlačítko „Přejdi do archivu“, kliknutím na „Přejít do aktuálních plánů“ se vrátíte
zpět.

Jak jsem na tom
Zajímá vás, na jaké oblasti se nejvíce zaměřujete a jaké oblasti stojí spíše stranou vašeho
zájmu? Najdete to v grafu právě na této podstránce. Pod ikonkou každé z oblastí se barevně
znázorní, kolik důkazů v dané oblasti bylo uloženo; čím více důkazů, tím vyšší špičatý
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sloupeček. V okénku se štítky v pravé části najdete slova, která se v popisu vašich důkazů
vyskytují nejčastěji. Čím častěji se slovo vyskytuje, tím větším písmem je zapsáno.
Ve spodní části se nachází přehled všech důkazů. Chcete se podívat, které vaše důkazy se
vztahují k určité oblasti nebo k určitému štítku? Pokud na danou oblast nebo na štítek
kliknete, zobrazí se jen důkazy takto označené.

Podstránka Jak jsem na tom

Co mám umět
Pokud vás bude zajímat, jak si představuje stát soubor toho, co má umět dítě na základní
škole, můžete se podívat. Školská reforma dala každé škole možnost sestavit si vlastní školní
vzdělávací program. Ministerstvo školství pochopitelně stanovilo jednotný rámec
minimálních požadavků, které ve svém kurikulu musí naplňovat každá škola. Ten se jmenuje
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělání a nabízíme vám ho ke stažení ve
formátech pdf a docx. Zajímavé jsou úvodní kapitoly charakterizující pojetí jednotlivých
vzdělávacích oblastí a od toho se odvíjejících předmětů. Nahlédnout je možné i na konkrétní
výstupy, ke kterým by měl učitel své žáky vést.
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Čtenářský modul
Zelené políčko v pravé části podstránky je věnováno podpoře čtenářství. Dozvíte se zde, kolik
knih jste za poslední rok přečetli. Také zjistíte, jaké knihy čtou nejčastěji vrstevníci uživatele;
tato informace je vygenerována automaticky na základě srovnání záznamů o četbě všech
uživatelů Co umím stejné věkové kategorie, je možné ji využít jako inspiraci k další četbě.
Stejnou věkovou kategorií, podle které počítač vaše knihy porovnává s ostatními uživateli, je
+/- 1 rok věku.

Vytvoř dárek
Chcete pro své blízké vytvořit kalendář s použitím fotografií z uložených důkazů? Na této
podstránce můžete kalendář vytvořit a objednat jeho vytisknutí. Partnerskou fotoslužbou je
firma 24 Print, na jejíž portál budete přesměrováni. Jako design jsme pro vás připravili
speciální stránky s logem Co umím. Partnerská služba 24 Print s podporou Raiffeisenbank
mají pro vás skutečný dárek – první výtisk kalendáře vám věnují zadarmo. Využívat můžete i
všechny další běžné fotoslužby.

Podstránka Vytvoř dárek

Doufáme, že se vám s aplikací bude příjemně pracovat. V případě jakýchkoli dotazů
či připomínek nás můžete kontaktovat na adrese kristyna.svorcova@eduin.cz.
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