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Abstrakt: Článek se věnuje aktuálnímu stavu a možnostem portálu zaměřeným na 
podporu řízení podnikové informatiky. Navazuje na články (Dohnal, J., Pour, J., 2013) 
a (Pour, J., 2012) publikované v tomto časopise. MBI portál je rozvíjen v kooperaci 
pracovníků VŠ a expertů z praxe. Jeho hlavním cílem je přispívat jak k racionalizaci 
práce v oblasti praktického řízení podnikové informatiky, tak i k zefektivnění studia 
těchto otázek na vysokých školách. Na základě MBI se postupně formuje MBI 
komunita pracovníků VŠ, praxe a studentů, kteří mají zájem na jeho využívání i na 
jeho dalším průběžném rozvoji. Smyslem tohoto článku je charakterizovat možnosti 
MBI nabízené jeho uživatelům.   

Klíčová slova: podniková informatika, řízení podnikové informatiky, CIO, metodiky a 

metody řízení podnikové informatiky, metriky, KPI, nejlepší praktiky, analytické 
aplikace. 

Abstract: The paper is focused at the actual frame and possibilities of the website 
aimed at IT management support. It is relating to the former papers (Dohnal, J., Pour, 
J., 2013) and (Pour, J., 2012) published in this journal. The MBI website has been 
designed and constructed by members of Czech universities in cooperation of practice 
experts. The main MBI goal is to contribute to higher effectiveness of work both in 
practice and in university studies. Based on the MBI has been formed MBI Community 
of university members, experts from practice and students interesting in the use and 
further development of MBI. The basic aim of this paper is to present some MBI 
possibilities offered to its users.          

Keywords: business informatics, management of business informatics, CIO, methods 

in business informatics management, metrics, KPI, best practice, analytical 
applications.  

 
MBI (Management Byznys Informatiky, Management 
of Business Informatics) je portál informací, znalostí a 
zkušeností v oblasti řízení podnikové informatiky, 
realizovaný v kooperaci specialistů z praxe a VŠ 
(VŠE – katedry IT a ČVUT – katedry softwarového 

inženýrství). Portál je umístěn na adrese http://mbi.vse.cz a jeho obsah je k dispozici 
zájemcům bezplatně pouze na základě prvotní registrace. 
 

http://mbi.vse.cz/
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1. Aktuální možnosti a omezení MBI 

Obsahové zaměření MBI, funkcionalita portálu i produkty, které jsou na něm 
k dispozici, vycházejí zejména z praktických zkušeností jeho autorů z desítek, resp. 
stovek větších či menších projektů pro české a slovenské podniky a které byly již 
v předchozím období presentovány v knižních publikacích, zejména [Voříšek, J., Pour, 
J. a kol., 2012], [Dohnal, J., Příklenk, O., 2011], nebo [Voříšek, J. a kol., 2008]. Obsah 
jednotlivých stránek portálu je verifikován oproti standardům publikovaným, např.  
v [ITIL. 2007] nebo [ISACA, 2012], což ovšem neznamená, že by tyto standardy 
přebíral nebo je kopíroval. Další významnou škálu podkladů představují další 
publikace primárně ovšem vycházející z reálné tuzemské nebo zahraniční praxe, např. 
[Sodomka, P., Klčová, H.., 2010], [Dresner, H., 2010], [Holtsnider, B., Jaffe, B.D., 
2012], [Schiesser, R., 2010] a další. Kompletní přehled několika desítek informačních 
zdrojů, které se vážou k dané problematice je k dispozici ke stažení na stránkách MBI.   

Na základě všech uvedených zdrojů a vyhodnocení problémů, které jsou v praxi 
nejčastěji otevřené, autoři formulovali na začátku řešení hlavní cíle projektu, které jsou 
průběžně konkretizované a upřesňované. K těmto cílům především patří: 

 MBI má presentovat podstatné principy, problémy a otevřené otázky  řízení 
podnikové informatiky a na základě analýzy je kategorizovat pro další řešení, 

 MBI musí být co nejvíce flexibilní a poskytovat aktuální informace, zkušenosti a 
doporučení pro řešení konkrétních úkolů a problémů v řízení podnikové 
informatiky, případně i řízení celého podniku, a to pokud možno co nejrychlejší 
cestou. To znamená na základě definovaného problému zpřístupnit k němu pouze 
relevantní informace,  

 MBI má nabízet požadované informace na různé úrovni podrobnosti podle potřeb 
uživatele (souhrnné, základní, detailní). MBI musí respektovat časové možnosti 
uživatele i jeho vstupní znalosti a nezahlcovat ho někdy zbytečnými detaily, 

 MBI má být vzhledem k potřebám uživatelů co nejvíce pragmatický, tj. kromě 
informací, nabízet ke stažení nejrůznější vzory dokumentů (např. strukturu 
informační strategie, SLA, různých analytických dokumentů apod.), vzory  
presentací, aplikací, či celých souvislých textů, které lze podle konkrétní situace 
využívat, 

 MBI má poskytovat obraz o řízení informatiky v komplexnosti a v potřebném 
kontextu, tj. se zobrazením všech relevantních vazeb mezi objekty řízení, a to ve 
formě matic, nebo ve formě souhrnných dokumentů s detailní dokumentací 
jednotlivých vazeb, 

 MBI má nabídnout uživatelům v rámci tzv. MBI komunity i aktivní kooperaci na 
jeho hodnocení, na diskusích o vybraných tématech i zejména na jeho dalším 
rozvoji, 

 MBI má pokud možno přispívat k zefektivnění práce manažerů v IT a  
k racionalizaci studia na VŠ, tj. nabízet rychle adekvátní podklady jak pro 
manažerské aktivity, tak pro studium informatických disciplin.  

MBI sleduje uvedenou orientaci i výše specifikované cíle, ale na druhé straně vykazuje 
v současné době i některá omezení, a to především: 

 MBI nemá charakter národního nebo mezinárodního standardu, nenabízí jinde 
získávané certifikáty a zatím o to ani nijak neusiluje, 
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 U MBI se zatím nepředpokládá samostatně realizovaná implementace celého 
systému v konkrétním podnikovém prostředí. Jeko koncepce je zaměřená na 
poskytování jednotlivých dílčí produktů (dokumentů, presentací, textů i aplikací, 
které si uživatel může po vlastních úpravách využít podle své aktuální potřeby,  

 MBI se postupně rozvíjí, aktualizuje a doplňuje na základě kooperace v rámci MBI 
komunity a z toho vyplývají i určité rozdíly v úrovni detailu a úplnosti u některých 
objektů. Tyto rozdíly se však postupně smazávají, jak je obsah průběžně 
doplňován, 

 Pro návrh a realizaci jednotlivých dokumentů a aplikací ke stažení jsou využívány 
standardní (nikoli specializované) programové nástroje MS Office – s ohledem na 
četnost jejich využití v uživatelské sféře a tak i s ohledem na možnosti širšího 
uplatnění produktů MBI, 

 Praxe podnikové informatiky i jejího řízení je trvale ve vývoji a tomu odpovídá i 
trvalý vývoj MBI a je tedy nutné počítat s periodickými změnami v jeho 
funkcionalitě a obsahu. 

2. Objekty MBI a jejich vyjádření 

Objekty představují v MBI základní součásti jeho stavby a současně se zde chápou 
jako hlavní součásti řízení podnikové informatiky. Např. objektem je úloha řízení, 
dokument pro řízení informatiky, role pracovníků v řízení atd. Každý z těchto objektů je 
uspořádán v hierarchické struktuře, tj. skupina objektů – případně podskupina objektů 
– objekty, např. skupina dokumentů - podskupina dokumentů – dokumenty apod. 
Přehled objektů MBI a jejich hierarchické členění nabízí Obrázek 2-1. 

MBI je tak koncipován na základě 8 základních objektů, které se v pojetí MBI označují 
jako dveře do MBI, neboť uživatel může, podle své aktuální potřeby vstupovat do 

modelu libovolnými z těchto dveří podle svého aktuálního problému, tedy nikoli např. 
pouze prostřednictvím úloh.  
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Obrázek 2-1: Objekty MBI a vazby mezi nimi (Zdroj: MBI, 2014) 

Základním objektem MBI je úloha, k níž se váží vazboum : n všechny ostatní objekty 
(kromě podpůrných objektů v dolní části obrázku). Objekty v horní části obrázku 
představují základní objekty a současně již zmíněné dveře do MBI.  

Od uspořádání objektů se odvíjejí i možnosti v přístupu uživatele k MBI. První 
možnost odpovídá přesně již zmíněnému principu 8 dveří do MBI, tj. uživatel může 
zvolit jakýkoli objekt podle svého aktuálního zájmu. Přístup přes Úlohu lze však 

pokládat v tomto případě za častý s ohledem na to, že na ni se vážou všechny další 
objekty.  

Další doporučenou možností je zvolit některý z nabídky scénářů, resp. situací 

v řízení informatiky. Každý scénář, kromě názvu má definovánu sadu otázek, které je 
obvykle třeba v dané situaci řešit. Ke scénáři se pak váží úlohy odpovídající uvedeným 
otázkám a k úloze se pak již váží další potřebné objekty. Další část příspěvku vychází 
z druhé uvedené možnosti, tj. nejprve je definována situace, tedy scénář a odtud se 
odvíjejí vazby k dalším objektům. 

Pro příklady jednotlivých objektů je využito zobrazení tzv. souhrnných slidů. Ty jsou 
k dispozici pro každý z několika set objektů MBI a jejich smyslem je nabídnout 
uživateli vedle detailnějších informací na webových stránkách portálu k objektu 
veškeré souhrnné informace na jednom slidu. U každého objektu i jeho vyšších 
struktur lze tento slide vyvolat a podle toho se rozhodnout, zda s takovým objektem 
pracovat, nebo přejít dál. 

Následující text má stručně charakterizovat jednotlivé objekty MBI. 
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Scénáře: 

Scénáře definují různé situace, problémy, otázky v řízení informatiky, resp. i v řízení 
podniku, které je potřeba řešit a je účelné pro ně využít doporučená řešení v rámci 
úloh MBI. Smyslem scénářů je definovat a klasifikovat potenciální problémy a otázky 
v informatice a vytvořit tak i obsahovou základnu pro analýzy informatiky, jejího řízení 
a hledání jejich adekvátních řešení a doporučení. Kromě názvu jsou ve scénáři 
formulovány problémy nebo otázky, které ho detailněji charakterizují, nebo s ním úzce 
souvisí. Součástí scénáře jsou i nejlepší praktiky a doporučení k jejich řešení. Ke 
scénářům se váží výlučně úlohy a vztah scénáře k úloze tak vlastně vymezuje smysl a 
opodstatnění jejího definování a řešení. Příklad scénáře v podobě jeho souhrnného 
slidu dokumentuje Obrázek 2-2. 
 

 

Obrázek 2-2: Scénáře v MBI (Zdroj: MBI, 2014) 

K formulovaným otázkám ve scénáři se váží úlohy MBI, které obsahují náměty na jeho 
řešení. 

Úlohy: 

Úloha představuje v MBI objekt řízení podnikové informatiky, k němuž se váží všechny 
ostatní objekty. Smyslem úloh v MBI je poskytnout informace a osvědčené postupy 
pro řešení problémů v řízení informatiky a současně i v řízení vztahů informatiky 
k byznysu. Kromě základních identifikačních a popisných údajů, jako je cíl, obsahové 
vymezení úlohy, obsahuje i kritické faktory úspěšnosti (CSF, Critical Success Factors)) 
její realizace, tj. předpoklady a podmínky, které její úspěch v praxi nejvíce ovlivňují, 
dále doporučené praktiky a zkušenosti, a její hlavní věcnou náplň v podobě klíčových 
aktivit. 
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V případě úlohy jsou významnými informacemi, kromě výše uvedených, i vztahy na 
jiné objekty, a to zejména na role (kdo za úlohu zodpovídá, nebo se na ni podílí) a jaké 
jsou vstupy a výstupy úlohy. Tyto charakteristiky jsou proto i náplní souhrnného slidu 
každé úlohy (viz Obrázek 2-3).  

 

Obrázek 2-3: Základní charakteristiky úlohy v MBI (Zdroj: MBI, 2014) 

Vztahy úlohy k roli jsou vyjádřeny na bázi RACI matice, kde význam jednotlivých 
znaků je následující: 

 R - Responsible  - role vykonává úlohu a je zodpovědná za její vykonání,  

 A - Accountable – role zodpovídá za celou úlohu,  

 C - Consulted – role konzultuje provádění a dílčí aspekty úlohy,  

 I - Informed – role je informována o průběhu úlohy a jejích výsledcích. 

Metriky: 

Metrika se v MBI chápe jako sledovaná a měřená hodnota ukazatele pro potřeby 
řízení informatiky. K ukazatelům se váží dimenze pro jejich identifikaci, analýzy a 
plánování (např. dimenze Služby, Dodavatelé, Projekty atd.). Smyslem metrik je 
zpřesnit, objektivizovat a konkretizovat řízení podnikové informatiky samotné i ve 
vztahu k řízení podniku a na úrovni jednotlivých úloh určit, co je účelné měřit a jak 
naměřené hodnoty využívat. 

V souvislosti s metrikami se v MBI sleduje jejich obsahové vymezení, měrná jednotka, 
zdroje dat pro metriku, tj. z jakých databází, nebo souborů lze hodnoty metriky 
získávat, případně je pořizovat manuálním způsobem, expertním odhadem apod. 
Součástí charakteristiky metrik jsou i kalkulace metriky, a to zejména v případě 
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odvozených metrik, kdy se od základních metrik se odvozují další, většinou poměrové, 
např. podíl dodavatelských kapacit na celkových kapacitách v %. To znamená, že 
s ohledem na velký počet možných metrik, se odvozenými metrikami metriky sdružují 
do logicky souvisejících celků, což zvyšuje přehlednost a orientaci uživatele v této 
oblasti MBI.  

Základní charakteristiky metriky v podobě souhrnného slidu dokumentuje Obrázek 
2-4. 

 

Obrázek 2-4: Základní charakteristiky metriky v MBI (Zdroj: MBI, 2014) 

Jak je zřejmé s metrikami se úzce váží analytické dimenze (na principech business 
intelligence). Dimenzí se v MBI rozumí analytické hledisko pro identifikaci a hodnocení 
sledovaných ukazatelů a je tak součástí de facto každé metriky.  Má obvykle 
hierarchickou strukturu prvků. Smyslem dimenzí je v kombinaci s metrikami vytvořit 
základnu pro komplexnější analýzy a plánování informatiky a pro vytvoření podkladů 
pro rozhodování na základě mnoha relevantních hledisek. 

Metriky i dimenze jsou pak v MBI využívány pro vyjádření aplikací zejména 
analytického a plánovacího charakteru.  

Aplikace: 

Aplikace a další softwarové nástroje a softwarová řešení pro podporu řízení 
informatiky, zahrnují zejména analytické a plánovací aplikace na bázi business 
intelligence, dále dohledové systémy, nástroje pro podporu projektování a vývoje. 

Smyslem u analytických a plánovacích aplikací pro řízení informatiky (v prostředí BI, 
viz Obrázek 2-5) je dokumentovat užití definovaných metrik a presentovat na takových 
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příkladech náměty na jejich realizaci v konkrétním podnikovém prostředí. Dalším 
typem aplikací v MBI jsou ty, které podporují a demonstrují možnosti uplatnění 
vybraných úloh MBI (např. plánování projektů), nebo mají přinášet konkurenční 
výhody a konkurenceschopnost (např. CRM, business intelligence apod.). V obou 
případech jde o aplikace, které mají obvykle pro podniky strategický význam. Aplikace 
jsou v MBI charakterizovány svým obsahovým vymezením, funkcionalitou a odkazy na 
odpovídající podnikové portály. 

 

Obrázek 2-5: Základní charakteristiky analytické aplikace v MBI (Zdroj: MBI, 2014) 

Aplikace se váží na vybrané úlohy a na metriky, které se však vztahují pouze 
k analytickým a plánovacím aplikacím a upřesňují jejich obsah. Příklad takové aplikace 
s využitím metriky Pokrytí uživatelských požadavků v % dokumentované v předchozím 
paragrafu, představuje Obrázek 2-5. 

Faktory: 

Faktor představuje souhrnné vyjádření pro organizační, technické a další podmínky 
řešení jednotlivých úloh. Zahrnuje tak i faktory, které současně vyjadřují, co je 
předmětem řešení (např. uplatnění cloud computingu), ale i podmínky řešení (např. 
existence nabídky cloud computingu). Smyslem faktorů je jednak definovat existující 
prostředí pro řízení provozu a rozvoje informatiky a současně udržovat celé MBI a 
jeho obsah v souladu s vývojovými trendy na IT trhu i s trendy v ekonomickém 
prostředí. Faktory (organizační, technologické atd.) jsou v pojetí MBI definovány 
zejména třemi hlavními atributy, a to obsahovým vymezením, pozitivy jejich využití a 
problémy nebo rizika jejich využití v praxi.  

Příklad faktoru Cloud computing dokumentuje Obrázek 2-6. 
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Obrázek 2-6: Základní charakteristiky faktoru Cloud computing (Zdroj: MBI, 2014) 

Role: 

Role určují, jaké typy pracovních pozic se v podniku vyskytují a jak se podílejí provozu 
a rozvoji informatiky i celého podniku. Smyslem rolí je tak přesněji vyjádřit, jak jsou 
nebo mají být úlohy v podnikové informatice personálně zajištěny, resp. jaká je 
personální náročnost na realizaci jednotlivých úloh.  

Rolím jsou přiřazovány pracovní činnosti a zodpovědnosti v informatice a jsou tak 
základem pro návrhy a úpravy organizace informatiky, změny náplně činností a 
zodpovědností podle potřeb a situace podniku apod. Obsahová charakteristika každé 
role tak vyjadřuje, jaká je její funkční náplň a jakými znalostmi a dovednostmi by měla 
disponovat. Příklad souhrnného slidu k roli Informační manažer dokumentuje Obrázek 
2-7. 
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Obrázek 2-7: Základní charakteristiky role Informační manažer (Zdroj: MBI, 2014) 

Dokumenty: 

Dokumentem se v  MBI rozumí jakákoli datová struktura, která představuje podstatný 
vstup nebo výstup úloh řízení podnikové informatiky. Touto datovou strukturou může 
být dokument v papírové nebo elektronické formě, databáze, report, tabulka, graf, 
schéma, obraz. Smyslem dokumentů v MBI je přesněji definovat požadované vstupy a 
očekávané výstupy jednotlivých úloh a současně vytvořit principy pro návrhy celkové 
dokumentační základny podnikové informatiky ve vazbě na ostatní podnikové 
dokumenty. Vedle základních identifikačních údajů obsahuje charakteristika každého 
dokumentu zejména jeho účel a obsahové vymezení, např. strukturu dokumentu 
Smlouva o poskytovaných službách, SLA. 

Metody: 

Metody jsou souhrnným označením pro manažerské, analytické, plánovací metodiky, 
metody, normy a rámce aplikovatelné v rámci úloh MBI. Smyslem je určit, které 
z metod, metodik a norem je efektivní nebo nutné u jednotlivých úloh využívat a 
současně definovat celou metodickou základnu, na níž je účelné informatiku 
provozovat a rozvíjet. Charakteristika metod, kromě identifikačních údajů, obsahuje 
pouze jejich obsahové vymezení a odkazy na příslušné zdroje.  

Na uvedených objektech a jejich vazbách je založena celá koncepce portálu MBI. Ke 
každému z nich se váží základní informace a doporučení ve formě uvedených 
souhrnných slidů, tak potom detailnější informace v jednotlivých položkách na 
stránkách portálu. 
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3. Detailní informace a vazby mezi objekty MBI 

Detailní informace ke každému objektu jsou vyjádřeny standardní formou webových 
stránek a postupně se doplňují, konkretizují a upřesňují podle nově získávaných 
poznatků a zkušeností. 

Vedle základních informací objektu je v horní části stránky (Obrázek 3-1, horní 

zvýrazněná část) zobrazen přehled všech vazeb daného objektu na ostatní objekty, 
např. dané úlohy na scénáře, role, dokumenty, metriky atd., včetně počtu výskytů 
vazeb. 

Velká část objektů MBI je opatřena i řadou různých objektů ke stažení a k dalšímu 
využití, jak bylo zmíněno v první části příspěvku (vzorů dokumentů, presentací, textů i 
aplikací). Přehled těchto produktů vážících se k danému objektu je vždy obsahem 
speciální položky Obsah balíčku připojených souborů ke stažení, jak ukazuje Obrázek 
3-1, střední zvýrazněná část. 

 

Obrázek 3-1: Detailní informace o objektu Úloha a specifikace vazeb  

(Zdroj: MBI, 2014) 

Jedním z klíčových součástí konceptu řešení MBI je pokud možno komplexní a 
současně detailní specifikace vazeb mezi jednotlivými objekty, např. jaké role se 
podílejí na úloze a jak, jaké metriky nebo aplikace úlohu podporují, s jakými vstupními 
a výstupními dokumenty pracuje, jaké metody využívá atd. Každá z vazeb, kromě 
běžných identifikátorů objektů, obsahuje i jeden nebo více atributů, které přesněji 
vyjadřují charakter vazby, např. sílu vlivu určitého faktoru na úlohu, význam úlohy pro 
řešení scénáře, význam uplatnění metriky nebo aplikace pro kvalitu řešení úlohy atd. 
Vedle takových atributů je každá z vazeb opatřena i textovou poznámkou tam, kde je 
ovšem relevantní.   

Těchto vazeb je v MBI řádově několik tisíc a bylo tedy účelné najít i efektivní způsob 
jejich zobrazení. Ukazuje se, že jejich racionální presentace je v maticovém zobrazení 
s tím, že na místě prvku matice se uvádí hodnota zvoleného atributu. Pokud je atributů 
k vazbě víc, je možné je přepínat a získávat tak i adekvátní analytické podklady pro 
řešení jednotlivých problémů. Zobrazení vazeb mezi objekty MBI dokumentuje 
Obrázek 3-2. 
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Obrázek 3-2: Maticové zobrazení vazeb (Zdroj: MBI, 2014) 

Pokud uživatel potřebuje plnou dokumentaci jednotlivých objektů i jejich vazeb, lze si 
vygenerovat protokol k vybranému objektu ke stažení a ten má již charakter běžného 

textového dokumentu.  

4. MBI komunita 

Jak bylo již na začátku článku zdůrazněno, MBI je založeno na kooperaci pracovníků 
vysokých škol (zejména KIT VŠE a KSI ČVUT) i pracovníků praxe. Postupně se 
ukazuje, že taková kooperace různých lidí nad společným produktem je účelná a pro 
většinu zúčastněných i zajímavá. To byl i důvod pro vytváření tzv. MBI komunity, která 
by měla dát této iniciativě sice formální, ale na druhé straně zcela volný ráz. První 
setkání zájemců o MBI komunitu se uskutečnilo 9/10/2014 na Fakultě informatiky a 
statistiky VŠE Praha s prvními 35 jejími účastníky.  

Na uvedeném prvním setkání byl formulován a dohodnut i hlavní cíl MBI komunity – 
efektivní kooperace na využití a rozvoji kvalitního společného produktu. 

Současně byly definovány i hlavní aktivity MBI komunity pro nejbližší období: 

 občasná setkání (minisemináře) na předem vymezené téma, jejichž výstupy by 
byly podklady následně vstupující do MBI, 

 verifikace a úpravy současného obsahu jednotlivých objektů MBI, zejména podle 
zkušeností současné praxe, 

 další rozvoj obsahu MBI, tj. příprava nových konkrétních objektů, případně celých 
obsahových bloků v rámci existujících objektů (např. IT faktory, implementační 
postupy a zkušenosti apod.), 

 rozvoj vizualizace dat MBI a jeho grafické nadstavby pro zkvalitnění komunikace 
s MBI (dnes se řeší v kooperaci ČVUT – VŠE), 

 různé formy integrace s aplikacemi členů MBI komunity nebo dalších partnerů, 
např. analytické, plánovací aplikace, specifická podpora  rozvoje byznysu, 
aplikace pro podporu řízení IT provozu a projektů atd., 
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 identifikace a propojení jednotlivých objektů MBI na další informační zdroje, např. 
slideshare, googlebooks, podnikové portály, 

 příprava, realizace a vyhodnocování průzkumů nad daty MBI, formulování 
expertních odhadů ve vybraných oblastech podnikové informatiky, např. 
odhadovaný další vývoj různých typů aplikací apod. 

 kooperace při lokalizaci MBI, 

 další aktivity podle námětů členů MBI komunity. 

5. Závěry 

Účelem tohoto článku bylo poskytnout základní informaci o současném stavu a 
předpokládaném rozvoji modelu a současně portálu označovaného MBI. Portál je 
k dispozici na adrese http://mbi.vse.cz a vyžaduje pouze (standardním způsobem) 
prvotní bezplatnou registraci, na jejímž základě bude uživateli vygenerováno jeho 
heslo s možností následné změny. Detailnější charakteristiky jednotlivých funkcí MBI 
jsou k dispozici již na úvodní stránce MBI v presentaci: MBI  - koncepce a návod 
k použití. 

Pokud čtenáře myšlenka MBI zaujala a měl by zájem se účastnit aktivit MBI komunity, 
pak stačí ji kontaktovat na adrese  mbi.inf@gmail.com . 
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