Výměnný formát XML pro muzejní autority

Hierarchie prvků

Hodnota prvku podle metodiky

CRMset
E1.CRM_Entity

údaje Záhlaví: Jméno, Rozpis iniciál, Římské číslice, Doplněk,
Data - všechny dostupné údaje v podobě jediného řetězce
in_class
P48F.has_preffered_identifier

"E21.Person"
datafield

údaje Záhlaví vyplněné v jednotlivých opakováních prvku
subfield, podle typu údaje se mění kvalifikátor prvku
"100"
hodnota "0" (pro Záhlaví: Forma jména: přirozené pořadí)
hodnota "1" (pro Záhlaví: Forma jména: převrácené pořadí)
hodnota "2" (pro Záhlaví: Forma jména: jméno rodu či rodiny)
uvádí se jako prázný (zapsaná je mezera) " "
v jednotlivých opakováních prvku údaje Záhlaví: Jméno, Rozpis
iniciál, Římské číslice, Doplněk, Data
hodnota "a" pro Záhlaví: Jméno
hodnota "b" pro Záhlaví: Římské číslice
hodnota "c" pro Záhlaví: Doplněk
hodnota "d" pro Záhlaví: Data
hodnota "q" pro Záhlaví: Rozpis iniciál

.tag=""
.ind1=""

.ind2=""
subfield
.code=""

in_class
P2F.has_type
in_class
P139F.has_alternative_form
datafield

.tag=""
.ind1=""

.ind2=""
subfield
.code=""

in_class
P2F.has_type
in_class
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"E42.Identifier"
"MARCXML/AACR2"
"E55.Type"
(například: rozdílné formy téhož jména; totéž jméno, řazené jinak;
ženská přechýlená jména)
údaje Viz pouze v případě, že je potřeba uvádět Viz: Jazyk a není
uveden Viz: Vztah, vyplněné v jednotlivých opakováních prvku
subfield, podle typu údaje se mění kvalifikátor prvku
"100"
hodnota "0" pro Viz: Forma jména: přirozené pořadí
hodnota "1" pro Viz: Forma jména: převrácené pořadí
hodnota "2" pro Viz: Forma jména: jméno rodu či rodiny
uvádí se jako prázný (zapsaná je mezera) " "
v jednotlivých opakováních prvku údaje Viz: Jméno, Rozpis
iniciál, Římské číslice, Doplněk, Data
hodnota "a" pro Viz: Jméno
hodnota "b" pro Viz: Římské číslice
hodnota "c" pro Viz: Doplněk
hodnota "d" pro Viz: Data
hodnota "q" pro Viz: Rozpis iniciál

"E42.Identifier"
"MARCXML/AACR2"
"E55.Type"

Opakování prvku
1
∞

1
1
1
1
1

1
∞
prvky subfield s
kvalifikátorem
.code s hodnotou
"a", "b", "d", "q" se
mohou vyskytnout
pouze jednou v
rámci jednoho
prvku datafield
1
1
1
∞
1

1
1

1
∞
prvky subfield s
kvalifikátorem
.code s hodnotou
"a", "b", "d", "q" se
mohou vyskytnout
pouze jednou v
rámci jednoho
prvku datafield
1
1
1
xml
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P2F.has_type
in_class
P139.1F.has_type
in_class
P67B.is_refered_to_by

hodnota "doplňující informace pro muzea" když má být uveden
údaj Viz: Jen pro muzea
"E55.Type"
údaj Viz: Jazyk přeložen z kódu na název jazyka podle seznamu
kódů v metodice
"E56.Language"
-- zdroj -- údaje Viz: Zdroj

P1F.is_identified_by
datafield

.tag=""
.ind1=""

.ind2=""
subfield
.code=""

in_class
P2F.has_type
in_class
P2F.has_type
in_class
P3F.has_note
in_class
P67B.is_refered_to_by
P1F.is_identified_by
in_class
P2F.has_type
in_class
P1F.is_identified_by
in_class
P2F.has_type
in_class

údaje Viz pouze v případě, že je uveden Viz: Vztah, nebo není
uveden Viz: Vztah ani Viz: Jazyk, vyplněné v jednotlivých
opakováních prvku subfield, podle typu údaje se mění kvalifikátor
prvku
"100"
hodnota "0" pro Viz: Forma jména: přirozené pořadí
hodnota "1" pro Viz: Forma jména: převrácené pořadí
hodnota "2" pro Viz: Forma jména: jméno rodu či rodiny
uvádí se jako prázný (zapsaná je mezera) " "
v jednotlivých opakováních prvku údaje Viz: Jméno, Rozpis
iniciál, Římské číslice, Doplněk, Data
hodnota "a" pro Viz: Jméno
hodnota "b" pro Viz: Římské číslice
hodnota "c" pro Viz: Doplněk
hodnota "d" pro Viz: Data
hodnota "q" pro Viz: Rozpis iniciál
hodnota "w" pro Viz: Vztah

"E42.Identifier"
"MARCXML/AACR2"
"E55.Type"
hodnota "doplňující informace pro muzea" když má být uveden
údaj Viz: Jen pro muzea
"E55.Type"
Viz: Poznámka
"E62.String"
-- zdroj -- údaje Viz: Zdroj
Id (jedinečné identifikační označení záznamu v MA)
"E42.Identifier"
"ID MA"
"E55.Type"
IdNA (ID příslušného základního záznamu v NA)
"E42.Identifier"
"ID NA ČR"
"E55.Type"

P98B.was_born
in_class
P3F.has_note
in_class
P96F.by_mother
P97F.from_father
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"E67.Birth"
Narození: Poznámka
"E62.String"
-- person -- údaje Narození: Osoba pouze pokud je u ní Role
matka
-- person -- údaje Narození: Osoba pouze pokud je u ní Role
otec

0
1
1
1
0
∞
1

1
1

1
∞
prvky subfield s
kvalifikátorem
.code s hodnotou
"a", "b", "d", "q",
"w" se mohou
vyskytnout pouze
jednou v rámci
jednoho prvku
datafield
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
∞
∞

xml
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P4F.has_time-span
P7F.took_place_at
P67B.is_refered_to_by

-- time-span -- údaje Narození: Datování
-- place -- údaje Narození: Místo
-- zdroj -- údaje Narození: Zdroj

P100B.died_in
in_class
P3F.has_note
in_class
P4F.has_time-span
P7F.took_place_at
P67B.is_refered_to_by
P14F.performed
P2F.has_type
in_class
P14F.performed
P2F.has_type
in_class
P14F.performed
P2F.has_type
in_class
P14F.performed
P2F.has_type
in_class
P67B.is_refered_to_by
in_class
P1F.is_identified_by
in_class
P2F.has_type
in_class
P1F.is_identified_by
in_class
P2F.has_type
in_class
P1F.is_identified_by
in_class
P2F.has_type
in_class
P2F.has_type
in_class
P67B.is_refered_to_by
in_class
P1F.is_identified_by
in_class
P2F.has_type
in_class
P3F.has_note
in_class
P2F.has_type
in_class
P67B.is_refered_to_by
in_class
P1F.is_identified_by
in_class
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∞
∞
0
0
"E69.Death"
1
Úmrtí: Poznámka
0
"E62.String"
1
-- time-span -- údaje Úmrtí: Datování
∞
-- place -- údaje Úmrtí: Místo
∞
-- zdroj -- údaje Úmrtí: Zdroj
0
-- activity -- údaje Členství
∞
"členství"
1
"E55.Type"
1
-- activity -- údaje Studium
∞
"studium"
1
"E55.Type"
1
∞
-- activity -- údaje Zaměstnání
"zaměstnání"
1
"E55.Type"
1
-- relation -– údaje Viz též osoba, Viz též korporace, Viz též akce, ∞
Viz též místo
"souvislost"
1
"E55.Type"
1
∞
"E31.Document"
1
Zdroj k nadstavbě: Číslo
1
"E42.Identifier"
1
"ID in record"
1
"E55.Type"
1
Zdroj k nadstavbě: citace dle normy ISO 690
1
"E42.Identifier"
1
"ISO 690"
1
"E55.Type"
1
Zdroj k nadstavbě: Propojení na záznam v databázi
0
"E42.Identifier"
1
"ID MA - CAT"
1
"E55.Type"
1
"zdroj doplňkových informací"
1
"E55.Type"
1
∞
"E31.Document"
1
Zdroj k základu: Stručná citace
1
"E42.Identifier"
1
"stručná citace"
1
"E55.Type"
1
Zdroj k základu: Co převzato
0
"E62.String"
1
"zdroj základních informací"
1
"E55.Type"
1
∞
"E31.Document"
1
Negativní zdroj
1
"E42.Identifier"
1
xml
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P2F.has_type
in_class
P2F.has_type
in_class

"stručná citace"
"E55.Type"
"zdroj, kde nebyly nalezeny informace"
"E55.Type"

P67B.is_refered_to_by
in_class
P1F.is_identified_by
in_class
P2F.has_type
in_class
P3F.has_note
in_class
P3.1F.has_type
in_class
P3F.has_note
in_class
P3.1F.has_type
in_class
P2F.has_type
in_class
P2F.has_type
in_class
P1F.is_identified_by
in_class
P2F.has_type
in_class
P2F.has_type
in_class
P2F.has_type
in_class
P1F.is_identified_by
in_class
P2F.has_type
in_class
P2F.has_type
in_class
P2F.has_type
in_class
P1F.is_identified_by
in_class
P2F.has_type
in_class
P2F.has_type
in_class
P2F.has_type
in_class
P1F.is_identified_by
in_class
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"E31.Document"
Odkaz na URL: URL
"E42.Identifier"
"URL"
"E55.Type"
Odkaz na URL: Poznámka
"E62.String"
"poznámka"
"E55.Type"
Odkaz na URL: Zástupný text
"E62.String"
"zástupný text"
"E55.Type"
"elektronický zdroj" a za pomlčkou uveden Odkaz na URL: Typ
dokumentu
"E55.Type"
údaje Zatřídění pouze v případě, že Zatřídění: Kategorie je
uvedená jako klíčové slovo
"E55.Type"
Zatřídění: Propojení na termín
"E42.Identifier"
"ID MA"
"E55.Type"
"klíčové slovo"
"E55.Type"
údaje Zatřídění pouze v případě, že Zatřídění: Kategorie je
uvedená jako profese
"E55.Type"
Zatřídění: Propojení na termín
"E42.Identifier"
"ID MA"
"E55.Type"
"profese"
"E55.Type"
údaje Zatřídění pouze v případě, že Zatřídění: Kategorie je
uvedená jako styl
"E55.Type"
Zatřídění: Propojení na termín
"E42.Identifier"
"ID MA"
"E55.Type"
"styl"
"E55.Type"
údaje Zatřídění pouze v případě, že Zatřídění: Kategorie je
uvedená jako obor
"E55.Type"
Zatřídění: Propojení na termín
"E42.Identifier"

1
1
1
1
∞
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
∞
1
0
1
1
1
1
1
∞
1
0
1
1
1
1
1
∞
1
0
1
1
1
1
1
∞
1
0
1
xml
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P2F.has_type
in_class
P2F.has_type
in_class
P2F.has_type
in_class
P2F.has_type
in_class
P67B.is_refered_to_by
P3F.has_note
in_class
P3.1F.has_type
in_class
P3F.has_note
in_class
P3.1F.has_type
in_class
P2F.has_type
in_class
P3F.has_note
in_class
P3.1F.has_type
in_class
P3F.has_note
in_class
P3F.has_note
in_class
P3.1F.has_type
in_class
P1F.is_identified_by
in_class
P2F.has_type
in_class
P67B.is_refered_to_by
P3F.has_note
in_class
P3.1F.has_type
in_class
P3F.has_note
in_class
P3.1F.has_type
in_class
P2F.has_type
in_class
P2F.has_type
in_class
P2F.has_type
in_class
P3F.has_note
in_class
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"ID MA"
"E55.Type"
"obor"
"E55.Type"
Pohlaví: Pohlaví
"E55.Type"
"pohlaví"
"E55.Type"
-- zdroj -- Pohlaví: Zdroj
Veřejná poznámka
"E62.String"
"veřejná poznámka"
"E55.Type"
Neveřejná poznámka: Neveřejná poznámka
"E62.String"
"neveřejná poznámka"
"E55.Type"
hodnota "doplňující informace pro muzea" když má být uveden
údaj Neveřejná poznámka: Jen pro muzea
"E55.Type"
Životopis: Životopis
"E62.String"
"životopis"
"E55.Type"
Životopis: Poznámka
"E62.String"
Charakteristika
"E62.String"
"charakteristika"
"E55.Type"
Tituly před / Tituly za (tituly oddelělené čárkou, tituly před jménem
oddělené od titulů za jménem lomítkem)
"E42.Identifier"
"tituly"
"E55.Type"
-- zdroj -- Tituly: Zdroj
Oprava
"E62.String"
"poznámka o změnách"
"E55.Type"
Záhlaví: Deduplikace
"E62.String"
"deduplikace"
"E55.Type"
Řeč: Řeč
"E55.Type"
"řeč"
"E55.Type"
Národnost: Preference - hodnota "preferovaná" nebo
"nepreferovaná"
"E55.Type"
Řeč: Poznámka
"E62.String"

1
1
1
1
0
1
1
1
0
∞
1
1
1
∞
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
∞
1
1
1
0
1
1
1
∞
1
1
1
1
1
0
1
xml
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P67B.is_refered_to_by
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time-span
Hodnota prvku podle metodiky

Hierarchie prvků
P4F.has_time-span
in_class
P78F.is_identified_by

P79F.beginning_is_qualified_by

P80F.end_is_qualified_by

P78F.is_identified_by

-- údaje Datování v různých skupinách (Narození, Úmrtí, Studium, Zaměstnání,
Členství) -"E52.Time-Span"
Datování: Datace
in_class
"E49.Time_Appellation"
P2F.has_type
"text"
in_class "E55.Type"
Datování: Datum od pokud se uvádí Datování: Datace
in_class
"E62.String"
P2F.has_type
"ISO 8601"
in_class "E55.Type"
Datování: Datum do pokud se uvádí Datování: Datace
in_class
"E62.String"
P2F.has_type
"ISO 8601"
in_class "E55.Type"
Datování: Datum od pokud se neuvádí Datování: Datace, ani Datování: Datum do
in_class
P2F.has_type

P3F.has_note
in_class
P67B.is_refered_to_by

verzia 1.5

"E50.Date"
"ISO 8601"
in_class "E55.Type"
Datování: Poznámka
"E62.String"
-- zdroj -- údaje Datování: Zdroj
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Opakování
prvku
∞
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0

time-span

Výměnný formát XML pro muzejní autority
place
Hierarchie prvků

Hodnota prvku podle metodiky
-- údaje pro Místo v různých skupinách (Narození, Úmrtí,
Studium, Zaměstnání, Členství)
nebo údaje pro Viz též místo
"E53.Place"

P7F.took_place_at
P15B.influenced (pro relation )
in_class
P87F.is_identified_by
datafield

.tag=""
.ind1=""
.ind2=""

1
1
údaje Místo nebo Viz též místo - jednotlivé části jsou v opakování 1
prvku subfield, podle typu údaje se mění hodnota kvalifikátoru
.code
"151"
1
uvádí se jako prázný (zapsaná je mezera) " "
1
uvádí se jako prázný (zapsaná je mezera) " "
1
subfield Viz též místo/Místo (záznam místa - Jméno)
∞
.code="" hodnota "a" pro Viz též místo/Místo (záznam místa - Jméno)
prvek subfield s
kvalifikátorem .code
s hodnotou "a" se
může vyskytnout
pouze jednou v
rámci jednoho prvku
datafield

in_class
P2F.has_type

"E48.Place_Name"
"MARCXML/AARC2l"
in_class "E55.Type"
P1F.is_identified_by
Viz též místo/Místo: Propojení na místo
in_class
"E42.Identifier"
P2F.has_type
"ID local"
in_class "E55.Type"
P3F.has_note
Viz též místo: Vztah, Místo: Poznámka
in_class
"E62.String"
P67B.is_refered_to_by
-- zdroj -- údaje Viz též místo: Zdroj

verzia 1.5

Opakování prvku
∞

Stránka 8 z 14

1
1
1
0
1
1
1
0
1
0

place

Výměnný formát XML pro muzejní autority

person
Hierarchie prvků

Hodnota prvku podle metodiky
-- údaje Viz též osoba nebo Osoba v různých skupinách (Studium,
Zaměstnání, Členství, Narození)

P14B.carried_by
P12F.occurred_in_the_presence_of (pro relation )
P96F.by_mother (pro Narození)
P97F.from_father (pro Narození)

"E21.Person"

in_class
P48F.has_preffered_identifier
datafield

.tag=""
.ind1=""

.ind2=""

1
1

údaje Osoba nebo Viz též osoba - jednotlivé části jsou v opakování
prvku subfield, podle typu údaje se mění hodnota kvalifikátoru .code
"100"
hodnota "0" pro Viz též osoba/Osoba (záznam osoby - Forma jména:
přirozené pořadí)
hodnota "1" pro Viz též osoba/Osoba (záznam osoby - Forma jména:
převrácené pořadí)
hodnota "2" pro Viz též osoba/Osoba (záznam osoby - Forma jména:
jméno rodu či rodiny)
uvádí se jako prázný (zapsaná je mezera) " "
subfield v jednotlivých opakováních prvku údaje Viz: Jméno, Rozpis iniciál,
Římské číslice, Doplněk, Data
.code="" hodnota "a" pro Viz též osoba/Osoba (záznam osoby - Jméno)
hodnota "b" pro Viz též osoba/Osoba (záznam osoby - Římské
číslice)
hodnota "c" pro Viz též osoba/Osoba (záznam osoby - Doplněk)
hodnota "d" pro Viz též osoba/Osoba (záznam osoby - Data)
hodnota "q" pro Viz též osoba/Osoba (záznam osoby - Rozpis iniciál)
hodnota "w" pro Viz též osoba: Vztah jména

in_class
P2F.has_type
in_class
P1F.is_identified_by
in_class
P2F.has_type
in_class
P3F.has_note
in_class
P67B.is_refered_to_by
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∞
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"E42.Identifier"
"MARCXML/AACR2"
"E55.Type"
Viz též osoba/Osoba: Propojení na osobu
"E42.Identifier"
"ID MA"
"E55.Type"
Osoba: Poznámka
"E62.String"
-- zdroj -- údaje Viz též osoba/Osoba: Zdroj

1
1

1
1
∞
prvky subfield s
kvalifikátorem .code s
hodnotou "a", "b", "d",
"q", "w" se mohou
vyskytnout pouze
jednou v rámci jednoho
prvku datafield

1
1
1
0
1
1
1
0
1
0

person

Výměnný formát XML pro muzejní autority
group
Hierarchie prvků
P12F.occured_in_the_presence_of

in_class
P131F.is_identified_by
datafield

.tag=""
.ind1=""

.ind2=""
subfield

.code=""

in_class
P2F.has_type
in_class
P1F.is_identified_by
in_class
P2F.has_type
in_class
P3F.has_note
in_class
verzia 1.5
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Hodnota prvku podle metodiky
-- údaje Korporace v různých skupinách (Studium,
Zaměstnání, Členství, Viz též korporace, Viz též akce)
nebo údaje Viz též korporace
nebo údaje Viz též akce

Opakování prvku
∞

"E74.Group"

1
1
1

údaje Korporace, Viz též korporace nebo Viz též akce jednotlivé části jsou v opakování prvku subfield, podle typu
údaje se mění hodnota kvalifikátoru .code
"110" pro Viz též korporace/Korporace
"111" pro Viz též akce
"2" pro Viz též akce
"2" pro Viz též korporace/Korporace (záznam korporace Forma jména: přímé pořadí)
"0" pro Viz též korporace/Korporace (záznam korporace Forma jména: převrácené pořadí)
"1" pro Viz též korporace/Korporace (záznam korporace Forma jména: jurisdikce)
uvádí se jako prázný (zapsaná je mezera) " "
Viz též korporace/Korporace (záznam korporace - Jméno)
nebo Viz též akce: Jméno
Viz též korporace/Korporace (záznam korporace - Jméno
části) nebo Viz též akce: Jméno části
"a" pro Viz též korporace/Korporace (záznam korporace Jméno) nebo Viz též akce: Jméno
"b" pro Viz též korporace/Korporace (záznam korporace Jméno části) nebo Viz též akce: Jméno části

"E82.Actor_appellation"
"MARCXML/AACR2"
"E55.Type"
Viz též korporace/Korporace: Propojení na korporaci, Viz
též akce: Propojení na akci
"E42.Identifier"
"ID MA"
"E55.Type"
Viz též korporace/Korporace: Poznámka, Viz též akce:
Poznámka
"E62.String"

1
1

1
∞

prvok s
kvalifikátorem "a"
se může vyskytnout
pouze jednou v
rámci jednoho
datafield
1
1
1
0
1
1
1
0
1
group

Výměnný formát XML pro muzejní autority
P67B.is_refered_to_by

verzia 1.5

-- zdroj -- Viz též korporace/Korporace, Viz též akce: Zdroj 0
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group

Výměnný formát XML pro muzejní autority
activity
Hierarchie prvků

Hodnota prvku podle metodiky

P14F.performed

-- údaje Členství, Studium, Zaměstnání podle toho, na kterém místě XML
schématu se prvky activity použijí
"E7.Activity"
"zaměstnanec" pokud se activity týká údajů Zaměstnání
"student" pokud se activity týká údajů Studium
"člen" pokud se activity týká údajů Členství
"E55.Type"
-- time-span -- údaje Členství: Datování, Studium: Datování, Zaměstnání:
Datování
Členství: Poznámka, Studium: Poznámka, Zaměstnání: Poznámka
"E62.String"
-- group -- údaje Členství: Korporace, Studium: Korporace, Zaměstnání:
Korporace
-- person -- údaje Členství: Osoba, Studim: Osoba, Zaměstnání: Osoba

in_class
P14.1B.in_the_role_of

in_class
P4F.has_time-span
P3F.has_note
in_class
P12F.occured_in_the_presence_of
P14B.carried_by
P14.1B.in_the_role_of

P7F.took_place_at
P67B.is_refered_to_by

verzia 1.5

Členství: Osoba: Role, Studium: Osoba: Role, Zaměstnání: Osoba: Role
in_class "E55.Type"
-- place -- údaje Členství: Místo, Studium: Místo, Zaměstnání: Místo
-- zdroj -- údaje Členství: Zdroj, Studium: Zdroj, Zaměstnání: Zdroj
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Opakování
prvku
∞
1
1

1
∞
0
1
∞
∞
1
1
∞
0

activity

Výměnný formát XML pro muzejní autority
relation
Hierarchie prvků
P14F.performed
in_class
P3F.has_note
in_class
P12F.occurred_in_the_presence_of

P2F.has_type

P12F.occurred_in_the_presence_of

P2F.has_type

P15B.influenced

P2F.has_type

verzia 1.5

Hodnota prvku podle metodiky
-- údaje Viz též osoba, Viz též korporace, Viz též akce, Viz též místo,
opakuje se pro každý nový vztah Viz též
"E7.Activity"
Viz též korporace: Vztah, Viz též akce: Vztah, Viz též osoba: Vztah osoby,
Viz též místo: Vztah
"E62.String"
-- group -- údaje Viz též korporace nebo Viz též akce

Opakování prvku
∞
1
1
1
v relation se může
vyskytovat pouze
jedna vlastnost
P12F nebo P15B

hodnota "doplňující informace pro muzea" když má být uvedeno Viz též
korporace: Jen pro muzea nebo Viz též akce: Jen pro muzea
in_class "E55.Type"
-- person -- údaje Viz též osoba

0

hodnota "doplňující informace pro muzea" když má být uvedeno Viz též
osoba: Jen pro muzea
in_class "E55.Type"
-- place -- údaje Viz též místo

0

hodnota "doplňující informace pro muzea" když má být uvedeno Viz též
místo: Jen pro muzea
in_class "E55.Type"

0
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1
v relation se může
vyskytovat pouze
jedna vlastnost
P12F nebo P15B

1
v relation se může
vyskytovat pouze
jedna vlastnost
P12F nebo P15B

1

relation

Výměnný formát XML pro muzejní autority
zdroj
Hierarchie prvků

Hodnota prvku podle metodiky

P67B.is_refered_to_by
in_class
P1F.is_identified_by

verzia 1.5

"E31.Document"
číslo označující Zdroj v některé skupině
údajů (Viz, Narození, Úmrtí, Studium,
Zaměstnání, Členství a pod.)
in_class
"E42.Identifier"
P2F.has_type
"ID in record"
in_class "E55.Type"
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Opakování prvku
0
1
1

1
1
1

zdroj

