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[tisk]

Comment report
Lists all the questions in the survey and displays all the comments made to these questions, if applicable.
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1. Považujete tuto změnu za důležitou?
Volný text (Proč?)
sdfsdf
nemyslím si že budou tyto koncovky využívané jako doposud používaný systém.
Protože to vnese další velký zmatek do už tak přeplněného prostoru TLD.
Počet koncovek a možností se zvyšuje a lidem (uživatelům internetu) bude tato džungle brzy nepřehledná,
nesrozumitelná ...
lépe už předem napovídá o zaměření webové prezentace
Ukazuje, jak rozhodování o podstatných otázkách internetu stále častěji provádějí nekompetentní lidé.
Způsobí mnohem větší bordel v pojmenovávacím schématu.
Muze mit zasadni vliv jak na technologie internetu, tak i na obsluhu uzivatelem.
Zatim je nejdulezitejsi domena druheho radu, ktera presne identifikuje subjekt.
rozšířuje možností
Je to zásadní změna.
Firmy budou muset honem zaregistrovat spousty nových domén, aby jim je spekulanti nevyfoukli..
internet hybe svetem je potreba se podrizovat klientum pripadne vytvaret prilezitosti a nabidky
Com jsou obsazené.
více chaosu.
bude to binec
koncovka jako koncovka
upřednostňuji národní koncovky
Přehlednější web.
To bude zase valka o domeny
ne pro mě osobně. nedovedu si představit, co by to pro mě znamenalo vztát se stávající doménové koncovky na úkor
nové i když pravděpodobně praktičtější a cíleně zaměřené
je to další zbytečnost, která jenom přispěje k větší složitosti v internetovém prostředí
Vice Premium Domen.
Je to krok správným směrem.
dojde k přímému určení a zaměření daného webu
Pro mé profesní potřeby nezajímavá ale víc zatíží inetrnet informacemi, které málo potřebuji
je to k ničemu, budou to využívat jenom firmy, které mají dost peněz
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+Lepší vyhledávání -Nutnost platit další doménu
Průměrný uživatel netu (ne webmaster) je zvyklý používat národní doménové koncovky a nemá příliš povědomí ani o
.info, .mil., .biz atd, navíc lidi píšou URL do vyhledávacího řádku Googlu:-)
nové domény
nevidím v tom přínos a je to dlouhé
Specifická TLD pro obory. Asi nejsou korektní ty, jež korespondují s názvem firmy (canon, sony, ...)
Dobrých doménových jmen je nyní k dispozici už málo takže nové koncovky budou určitě přínosem
protože jste jenom české nenažraté hovada
každý obor může mít koncovku podle zaměření
Nevím proč by to mělo být důležité.
Bude to velmi dobré zpestření mezi koncovkami domén.
Rozšíření počtu domén je nutné, protože je potřeba stále více domén.
rozšíření možností
bude ešte viac webov
Koncák to asi těžko odliší od .cz, kterou bude vždy vyplňovat.
Může se jednat o TLD které odpovídá nějakému mému zaměření, se kterým chci identifikovat své stránky.
pro byznys, lepší zapamatovatelnost bez rozlišení státu
Doménová koncovka může blíže specifikovat zaměření majitele domény. Takže může usnadnit vyhledávání informací.
Rozliší se pod první úroveň domén obsah stránek.
Většina uživatelů už hledá googlem i domény.
Ano, protože se domnívám, že je to špatně, generických domén už je dost. Ale budou-li další nelze je ignorovat. Jak
pro registrace tak třeba ve scriptech, které validují mail adresy.
zjednoduší to tvar domény
je to velka zmena v oblasti domen. Drive byla domenova politika hodne konzervativni, ale nyni se timto otevira.
Nevidím nic čemu by to mělo prospět. Pouze dalších x domén, které bude muset člověk koupit, aby mu někdo netahal
zákazníky.
Důležitější je spíš doména a jazyk, přece jenom. Shop je typická záležitost subdomény. A film... hotel... nezdá se mi to
natolik nosné.
na generické doméně pro tyto služby podle mého nezáleží
Rozhodně tuto myšlenku podporuji, však již v dnešní době existují "podobné" domény, jako třeba uloz.to, last.fm atd.
myslim, ze neni potrebna.
korporace budou umisťovat svůj obsah na vlastní TLD
Ovlivní určitě velkýtm způsobem vyhledávání a pohyb běžného uživatele po internetu.
proc asi? Jak casto se do obehu davaji nove TLD, natoz se zajimavym nazvem?
Možnost rychlé identifikace obsahu (+), pokud koncovek nebude příliš mnoho (-).
Není to až tak duležité, ale přínosem to určitě bude.
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V Česku dám automaticky za název cz. Téměř vždy to funguje. Absolutní nesmysl s výše uvedeným.
Mnoho domen zacne mit lepsi smysl, budou vice prijatelne pro lidi (a reklamy) a firmy si budou moci delatmikrosite jako
hlavni domenu. Jde o vetsi flexibilitu, a ackoliv to muze vest i ke spatnym vecem, jsem rad, ze tato zmena nastala.
je to pouze o tom, aby ubylo anonymních žadatelů
moc dlouhé
Je to dost podstatna zmena.
další roztříštění názvosloví a zkomplikování logiky... bude složitější si zapamatovat jméno domény např. z reklamy...
nebudete vědět, zda to je firma.com nebo zda firma.shop, či firma.web ... Vyhledávání bude závislé na prohledávačích,
zapamatování si adresy se přiblíží snaze zapamatovat si IP adresu...
Nemám na to vyhraněný názor. Může to znamenat přínosnou změnu, ovšem trochu se obávám případného zneužívání
doménových koncovek.
je mi jedno jestli odkaz zní canon.com, nebo canon.canon, výsledek je stejný, stejně se za canon nikdo nevydává to si
hlídají jinak
protože to zásadně rozšiřuje možnosti prezentace brandů a zároveň mění podmínky pro optimalizaci domén (například
se tímto změní funkce klíčových slov označujících právě brandy)
Busines
Současné domény řeší a mou i nadále řešit veškeré potřeby.
pro uživatele - přehlednost pro vlastníka stránek - větší možnost výběru vhodné domény
pořízení domén je neskutečně drahé
Jednoduše nezajímá
na fungovani site to nema az tak vyznamny vliv.
pomůže to nabídnout novou řadu logických domém pro firmy působící v určité oblasti
možnost lepšího vyjádření obsahu serveru v názvu domény
kvůli včasné registraci
rozšíří možnost přesného vyjádření stránky a tak i možnost markentingově tvořit webové adresy. Pouze je otázka, jak
si na tohle zvyknou uživatelé, ale proč ne.
Budou větší otázka na řešení.
Podle mne zkomplikuje běžnému uživateli orientaci.
další možnost tématického dělení dle obsahu.
TLD domény jsou jedním ze základních orientačních prvků.
protože stávající domény už jsou přebrané a je těžké vybírat, aby to bylo k dispozici
zejmena uzivatel se nemusi rozmyslet, jestli hotel ma koncovku com nebo net, nyni bude mit koncovku hotel
myslim, ze to zkvalitni SEO oboustrane, jak pro majitele domen, tak pro vyhledavace ...
zbytečnost
Může být přínosem, ale nebyla to jedna z prioritních věcí, které by trápily velkou část internetové populace
Určitě to rozšiřuje možnosti.
lepšie triedenia a tým pádom aj vyhľadávanie na internete.
bude za co utracet :)
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Většina unikátních doménových tvarů je již vykoupena. Generické domény umožní cíleně směřovat domény na
skutečnou podstatu obsahu webu.
Ano, ovlivní to vnímání doménových jmen veřejností a snížení počtu registrací nových národnostních domén. Dále to
např. umožní lépe rozpoznat relevanci doménového jména s jeho obsahem třeba vyhledávači nebo také další způsob
blokování obsahu.
Považuji ji spíše za zajímavou.
rychlá identifikace
Ovlivní to celý internetový trh. Hodnoty některých současných domén půjdou dolu, ale asi ne nějak razantně.
umožní to rozšíření a větší "struktoravanost" za cenu většího zmatku v "jasně" dané, ale omezené struktuře (cz - čechy,
eu - evropa, com - komerční, org - organizace, net - síťové, ...)
Uz davno neplati, ze by se weby rozlisovaly koncovkami ci zadavaly primo do URL - pokud nekdo hleda web, jde pres
vyhledavac a je mu jedno, jakou ma adresu.

2. Myslíte si, že je to užitečná změna?
Volný text (Proč?)
sdfsd
Rozhodně ne. Už dnes čučí typický internetový konzument na cokoli jiného než .cz jako tele na nová vrata (podobně je
to Američanem a doménou .com). Takto bude URI ještě hůře rozeznatelná než teď.
Stávající koncovky plně postačují a vyhovují. Názvy generických domén fixují obor podnikání, obecně druh obsahu,
což je špatně.
Způsobí mnohem větší bordel v pojmenovávacím schématu.
Ano... nový prostor slevnění domen
Myslim si, ze to veci zneprehledni, pripadne donuti firmy zbytecne registrovat vice domen.
Moc se toho nezmeni, ti co uz jssou registrovani, tak budou muset podstoupit dalsi valku se spekulanty, takze se jim to
jen prodrazi. Je to stejne jako s domenou EU.
dtto
Značně to komplikuje práci s doménami: jste firma podnikající v něčem a máte doménu firma.com plus národní např.
firma.cz. S rozšířením o další doménové koncovky se to jen komplikuje. jste-li hotel nebude vám přece stačit doména
"jmeno_hotelu.hotel", ne ? určitě si nenecháte ujít doménu COM a národní CZ. příp také NET a jiné koncovky. No a
určitě nechete, aby někdo používal doménu "jmeno_hotelu.canon/sport aj...." to by zneužívalo vaše jméno. Výsledek
bude jediný: firmy co budou chtít ochránit svoji značku/logo si budou muset koupit všechny možné dom. koncovky, aby
tomu zabránily. Nové doménové koncovky jen vnesou zbytečný chaos do jmen. Každý ví co je Coca-Cola nebo
McDonald nebo Siemens. Musí do pr****** práce to být ještě napsané extra jako www.cocacola.drink,
www.mcdonald.food nebo www.siemens.automation. Jak pro blbečky.
Větší možnosti, větší nepřehlednost, větší chaos. Představa, že nové domény napomůžou orientaci a přehlednosti je
dle mého lichá.
Aktuální generické domény podle mě stačí. Toto nahrává spíše spekulantům, kteří budou chtít registrovat nové
varianty úspěšných .com domén.
viz. vyse
Com jsou obsazené.
bude to binec
Jasné určení obsahu, ale mělo by se řešit i zneužívání a podvodné weby.
umožní ostatním najít alternativu k doménovému jménu místo všelijakých e-...., i-...., atd.
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nevidím žádnou užitečnost
Vice spolecnosti ziska zajimave domeny, ktere ve vecine pripadu konci u prodejcu domen jako nevyuzite.
K dispozici bude tak mnoho dalších variací názvů.
asi to rozšíří možnosti uživatelů, kteří poskytují tematicky zaměřené služby
dojde k selekci www stránek
Malý nebo žádný význam v profesionální oblasti IT systémů, vědě, výzkumu, vývoji technologických aplikací.
Nutnost platit další doménu
těžko posoudit
Dojde k usnadnění registrací relevantních doménových jmen pro mnoho fyzických i právnických osob.
viz výše
lidi nemají rádi změny
Pokud ta nefiremní budu moci využít pro ekomerci a budou postižitelní Ti kdo je zneužívají. porno na adrese
sex-casting.hotel fakt nechci, ale porno.shop je představitelný
majitele komerčních stránek na klasických doménách (.com, .cz) budou nuceni registrovat si i tyto domény, aby nelo
jejich obchodní jméno zneužíváno
Dobrých doménových jmen je nyní k dispozici už málo takže nové koncovky budou určitě přínosem
pre kokot, ty debil kravatový
Každý, kdo si bude chtít založit nouvou doménu, bude mít větší výběr. Mohlo by to zjednodušit vyhledávání na
internetu.
V době vyhledávačů typu Google, Bing atd. je to zbytečné.
stačia tie ktoré sú a tie by sa mali rozvíjať do kvality a nie ísť novými doménami do ďalšej kvantity
Viz první odpověď.
Domény dochází, viditelnější oddělení domén.
pro byznys, lepší zapamatovatelnost bez rozlišení státu
Viz bod 1
dtto: Většina uživatelů už hledá googlem i domény.
ještě víc zmatených uživatelů, kteří už teď neumí napsat ani .net natož .shop
Generických domén už je dost.
určitě si některé z domén zaregistruji
Webove stranky a aplikace budou mit dulezitou informaci diky genericke domene hned v nazvu a navstevnik bude
hned tusit co na webu muze ocekavat
Viz 1.
Leda pro doménové spekulanty.
zbytečně budou firmy muset dokoupit další domény
Jednodušší na zapamatování.
národní domény neodráží pravou podstatu adresy společnosti
Myslím, že znepřehledňuje trh s doménami.
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Zatím nevím. To by bylo možné posoudit jen pokud bych měl k dispozici úplný seznam uvažovaných koncovek.
Nejhorší varianta bude, když "pro někoho" koncovka bude (např. "canon") a pro jiného nebude (bude posouzen jako
nevýznamný), nebo bude drahá, nebo neschválená (jaká budou pravidla? a nedojde k jejich změně za pár let?).
viz. 1
Už koncovka EU je všelijaká. Např. jsem teď hledal jednu horskou chatu a se stejným názvem dvě různé a různými
koncovkami - naprosto zavádějící.
už teď nevím, jestli je rajce.cz, nebo.com, nebo .net ...
viz prispevek na minulou otazku
Zpřehlední druhy web stránek pro vyhledávání
V dobe, kry 90% lidi napise misto www.firma.cz do adresniho radku proste jenom firma a google nebo seznam jim
nabidne odkazy je to naprosto zbytecne.
Zbytečné a nepřehledné a drahé
chaos
viz bod 4
Není důvod, aby byly pouze koncovky podle států, které nemusí vypovídat o zaměření webu.
nepřináší mi nic nového, koncovka bude delší a její pořízení předražené
ano, ale za předpokladu, že brandové domény budou ze strany především google zvládnuty (při tom, jak obrovské jsou
náklady na jejich pořízení by bylo dost nešťastné, kdyby byly např. v SEO zvýhodněny proti aktuálnímu standardu)
Busines
Půjde často pouze o posunutí domén 3.řádu do domén 2.řádu nebo rovnou 1.řádu (viz třeba ".shop", např. nyní
shop.firma.cz do www.firma.shop).
pro uživatele - přehlednost pro vlastníka stránek - větší možnost výběru vhodné domény
vetsi volnot vyberu domenoveho jmena
Snad to spotřebitelům usnadní vyhledávání na internetu.
Mě se to v podstatě zdá zbytečné.
protoze se bude hodit nekterym podnikatelskym subjektum. (hotelieri, filmari, apod.)
možnost lepšího vyjádření obsahu serveru v názvu domény
jsou tak volné domény kde ani .com ani .cz není registrace možná
viz komentář k bodu 1
Otázka stejného významu jako č.1
Mám pocit, že koncovky začínají už teď být zmatečné. Podle mne se jedná o vstřícný krok k registrátorům, kteří tak
budou logicky moci prodávat více domén.
Citelně se zhorší vypovídací schopnost domény o její lokalizaci.
viz bod 1, domény jsou to pěkné, ale podle mě tam budou sračky ... v podstatě si nevzpomínám, že bych viděl cokoliv
kvalitního na doméně .info
koncovky budou privetivejsi pro uzivatele
predpokladam, ze spekulanti snizi ceny jimi zakoupenych domen, pripadne budou mit spoustu prace a vydaju
zaregistrovat si spoustu dalsich domen se vsemi koncovkami.
zbytečnost, bude v tom guláš.
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Lidé často mají problémy s TLD doménami už teď, často nerozlišují.
Myslím si že to zkomplikuje kupčení s doménami.
normalni lidi to stejne napisou i s touhle koncovou do vyhledavace
Na trhu bude více domén. Zákazníci se však budou muset naučit pamatovat si je a používat.
Ale spíše pro občany/korporace v USA. Ostatní země jsou myslím více zvyklé na své národní domény, ale časem tuto
možnost určitě také začnou využívat - možnost rozpoznat zaměření webu z domény je pro návštěvníka přínosem.
Nastane chaos.
Zrychlená orientace na webu
Některé domény jsou nedostupné pro běžného smrtelníka a třeba se touto změnou dostane k požadované doméně.
Zvýší se i konkurence, což se může příznivě promítnout u koncového zákazníka.
to ukáže čas
Usnadní to orientaci zákazníků.
Vizte predchozi odpoved + navic to zesloziti pamatovani si adres - v soucasnosti se jako uzivatel nejvice setkavam s cz
a com, obcas eu a net (spis pokud jsou obsazene cz a com). Pokud k tomu pribudou dalsi, bude to akorat komplikace.
Může se objevit celá řada "podvodných" domén se shodným názvem a odlišnou koncovkou.

3. Pro koho bude mít podle Vás zavedení nových doménových koncovek největší přínos?
Volný text
sdfsd
vyberci poplatku za registraci a udrzovani domen
Nevím.
TV atd
Pro ty, kteří nemohou zaregistrovat své doménové jméno se standartní koncovkou.
Pro spekulanty a jiné devianty. Hmmm, a asi možná i pro poskytovatele, že?
Spekulanty
pro ty, kteří se ztotožňují s naznačeným obsahem, kupř. tedy pro hoteliéry, provozovatele sportovních zařízení apod.
pro spekulanty
Pro registrátory.
Pro registrátory domén, kteří tak budou mít další byznys.
Pro registrátory a obchodníky s doménami.
Jak pro przentující tak pro spotřebitele
Snadná orientace uživatelů
pro ICANN
pro všechny zájemce o nové adresy, internetové obchody
Pro "prodejce" domén.
Velke firmy
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Pro provozovatele hostingů to bude bezesporu přínos dalších peněz. Proč ne. Určitě se najde spousta hotelů, kteří
budou chtít gen. doménu .hotel.
Pro spravce domen.
pro podnikatele
Pro zacinajici subjekty, protoze maji sanci ziskat sve domeny (druheho radu) s jinou koncovkou, a tak se odlisit. Dalsi
prinos je i pro stavajici subjekty, ze se mohou zaradit pod jinou skupinu a tim umoznit snadnejsi orientaci ci
vyhledavani.
pro firmy
Pro provozovatele internetu = příjmy z poplatků za domény. To je imho hlavní důvod. Zvednout příjmy. Pomalu nám
začínají internet ovládat zmrd*, co to chtějí ždímat.
pro bysnys
registrátory
pro spekulanty
pro kohokoliv, jak zakazniky s nabidkou, tak pro klienty poptavajici informace ci sluzby
noví tvůrci webů
Firmy mířící na celosvětový trh.
větší prostor pro nevyžádaný obsah a podvody,
pro komerci
nevím
Pro běžné uživatele, kteří nejsou se IT moc neorientují. A pro reklamní a marketingové firmy...
bude v tom asi chaos a vydelaji na tom predevsim registratori
pro všechny
pro notorické sběrače doménových jmen a spekulanty, pro nové projekty
pro podvodníky, kteří se budou chtít přiživit na známých, již existujících doménách
Koncovy uzivatele domen.
Obchodníky, firmy.
Registrátoři, velké firmy a doménoví spekulanti
buisness
nedovedu si představit celý okruh subjektů, kterým to bude vyhovovat
Produkci pro volný čas, reklamu konzumní produkce, obecně pro konzumenty e-informací
pro velké firmy
pro všechny
PRO NIKOHO, JE TO ZBYTEČNÉ
pro spekulanty s nakupem domen
Vyhledávače
Firmy jako Active 24
Pro překupniky domen a registratory
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to já nedovedu posoudit
pro současné zákazníky, kteří nemohou najít vhodné doménové jméno se současnými koncovkami.
Pro větší podnikatelské subjekty.
pro firmy
pro ty, co je budou prodávat
Pro toho, kdo je prodává.
Pro ty jež používají při ekomerci hlavu
prodejce i zakazniki
pro doménové spekulanty a prodejce domén
Firmy
určitě hlavně pro provozovatele webů
Kanada
pro oborové domény
Pro ty, kdo se snaží na webu vydělávat.
Stejně pro samotné provozovatele webových stránek a webových aplikací, tak i pro uživatele těchto stránek a
webových aplikací.
Pro internetové vyhledávače, ale záleží jaké koncovky se objeví. Např. pokud se objeví koncovka .shop bude to
zejména pro internetové obchody.
Pro spekulanty. Koncovky vždy vyjadřovali zemi nebo účel, ale plýtvat jimi pro podstatná jména je zbytečné a. vedoucí
k ještě většímu chaosu.
Správce domén, kteří je budou dále nabízet za příslušný obnos.
pro poskytovatele navazujících služeb (registrace domén, webhosting)
pre špekulantov
Pro nikoho.
Podnikatelé
pro byznys, lepší zapamatovatelnost bez rozlišení státu
Pro lidi, hledající informace.
Pokud se budou dodržovat jasná pravidla, tak pro uživatele internetu.
Pro nadnárodní firmy.
nevím
Mám strach, že jen pro podvodníky a spekulanty.
pro společnosti se kterými tématicky souvisejí nové domény
zrejme pro velke firmy a korporace
Zejména pro velké korporace.
Doménové spekulanty
Viz výše :) a pro šílené markeťáky.
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pro spekulanty
spekulanti
Uživatele.
firmy, společnosti
pro registratory, nebot se bude muset pokryvat cim dal vice variant,
pro uživatele i držitele domén
Firmám zabývajícím se porno průmyslem. A samozřejme registrátorům vzhledem k uvažovaným velkým částkám za tyto
domény.
firmy
Jen pro "vlastníky služby poskytování těchto koncovek".
internetový správci a provideři
pro všechny
pro větší společnosti, které si budou moci dovolit zafinancovat tuto generickou doménu!
pro provozovatele domén
Pro zlomyslné lidi a firmy, které se budou zavedeným názvem zviditelňovat - pouze bude jiná koncovka
Akorat pro prizivniky ("obchodni zastupce" a podobnou verbez, ktera nic nedela akorat premlouva lidi k utraceni)
pro prodejce a udržovatele doménových jmen
Rozhodne firmy az uz male ci velke. Internetove obchody, pornoprumysl. Genericke domeny budou mit vliv prevazne
na tyto subjekty.
pro uživatele vyhledáváající určitý druh web stránek
Pro spekulanty.
pro nikoho, pouze jen to, že si můžu vybrat.
web bussinesmany
Pro uživatele, bude jasně definovaný cílový zájem.
Pro registratory (prodejce) domenovych jmen.
nevim
pro velke spolecnosti a prumysl
pro držitele těch nových jmen 1.řádu, budou inkasovat jen za ochranu ochranných známek na nové praštěné doméně:
www.cocacola.jenpromagory atp.
Přál bych si, aby pro návštěvníka stránek. Nicméně mohl by mít i pro ty, kteří budou stránky vytvářet a provozovat.
Pro registratory - naroste pocet registrovanych domen.
pro toho kdo chce bezůčelně investovat peníze do reklamy a předstírat serióznost, protože cena bude astronomická
Pro nikoho
pravděpodobně pro velké společnosti, které si mohou dovolit je pořizovat, ale jak už jsem řekl, hodně záleží na tom, jak
google nastaví algoritmy pro jejich posuzování
pro správce registrů
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pro firmy i jejich klienty
Pro Busines
spekulanty s domenami
Jen pro registrátory, viz odpověď na otázku 2.
pro uživatele - přehlednost pro vlastníka stránek - větší možnost výběru vhodné domény
firmy a vycuranci
Pro fimy podnikájící v dané oblasti. Hlavně větší.
lepší orientace zákazníků
spekulanti
pro toho, kdo je bude chtít využívat :-)
spotřebitel, provozovatelé generických domén typu .sport, .hotel
firmy, uživatelé - snadná zapamatovatelnost
pro doménové spekulanty :)
Pro vsechny. Firmy, organicazi, zakaznici
Asi na tom někdo vydělá, jinak by to nedělali, takže pro ně ano. Je otázka kolik lidí jim to "zbaští" a bude to využívat...
podnikatele v danych oblastech, smelinare v oblasti reklamy a parkovani domen, porno byznys a jina seda ekonomika.
Pro firmy a samozřejmě i pro poskytovatele.
pro všechny, kteří dělají busines i ty kteří hledají na netu
vsechny
Pro firmy s krátkým názvem typu HP
kdo chce snadno zapamatovatelnou doménu
spekulanty
spekulanty
pro marketingové oddělení firem
pro e-shopy
Pro hotely, sportovni weby a pod.
Pro registrátory.
Pro doménové spekulanty.
pro všechny uživatele internetu
Nadnárodní subjekty - které o lokalizaci často spíše nestojí, naopak
pro ty, jejich odvětví podnikání bude odpovídat možné koncovce domény.
obchod
pro nové firmy, nové projekty, oborově zaměřené weby, kdoví
pro obchodni znacky a spolecnosti
pro domeny a obsahy s potrebou top SEO, pro velke korporatni spolecnosti ...
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Pro nikoho, jedná se jen o efekt a pořízení je otázkou frajeřinek.
pro registrátory
Mohlo by to zpřehlednit vyhledávání
nadnárodné korporácie
domenove spekulanty
pro ty,kteří čekají na obsazenou doménu
Oblast obchodui a služeb.
Domnívám se, že z nich vzniknout domény "druhé kategorie". Jako dnes .info a další.
Překupníky...
Pro majitele webů, umožní jim to lepší signalizaci zaměření stránek veřejnosti.
Pro ty co se budou z netu snažit vytlačit menší uživatele.
Snažší vyhledávání na internetu.
Pro kohokoliv
Pro toho, kdo si je zaregistruje a bude provozovat.
komerční zona
Myslím, že z této změny budou těžit jak poskytovatlé služeb, tak zákazníci.
Pro toho, kdo bude benfitovat z poplatku za ne.
Pro podvodníky a správce domén.
pro spamery a hackery

4. Vidíte v tomto rozšíření doménových koncovek nějaká rizika nebo negativa?
Volný text (Pokud jste odpovědili ano, uveďte prosím konkrétní rizika.)
sdfsdf
vsichni si musi regostrovat vsechno a stejne je to smerovany na stejny misto.... je-debil.name je-debil.com je-debil.eu
je-de.... ...
Podle mého názoru se budou společnosti vyhledávat huře než doposud. Vyhledávač používám jako sekundární
variantu, ale jako první zadávám do adresy název firmy a koncovku podle oblasti podnikání tedy například cz. Již teď
mají některé CZ firmy koncovku .net nebo .eu i když oblast jejich podnikání je ryze v CZ. S takovýma pak pomůže jen
vyhledávač. Bohužel ale nemám informace ze statistik, jak se využívaly koncovky například .info. Možná to pro někoho
bude mít smysl.
Ano, viz výše.
Negativ je, že majitel domény si bude "muset" přikopit i další domény které mu nic nepřinesou, ale bude doménu chtít,
aby na nepřibyla konkurence podobného jmén ... např. seznam.cz nebo seznam.web
negativa - spekulanti budou spekulovat, firmy budou muset vynaložit více prostředků, ať na doménách s jejich jménem
/značkou nikdo zbytečně neparazituje a nesnaží se zmást návštěvníky/zákazníky.
Už takhle si firma registruje podobné domény a bude si jich muset registrovat víc, kvůli případnému zneužití nekalou
konkurencí. Pro lidi to bude matoucí - uvedené "vylepšení" je lepší řešit doménou nižšího řádu.
Horší zapamatovatelnost, nutnost změny názvu v případě změny/rozšíření oboru podníkání apod.
Způsobí mnohem větší bordel v pojmenovávacím schématu. A samozřejmě mnohem víc sporů o vlastnictví domén.
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nárůst objemu domen a přehlcení serveru snadná zaměna web adresy
Možnost zneužití-přesměrování na stránky jiného obsahu. Mělo by být kontrolována oprávněnost registrace.
akorát větší chaos, takhle to mělo trošku logiku
Zneprehledneni webu, zbytecne dalsi duplicitni domeny, spory o ne, atd...
Spekulanti
Viz výše: naprosto zbytečné, duplicitní informace, zbytečné poplatky navíc.
viz výše
viz. výše
Zase to skoupí spekulanti, kteří nepřidávají žádnou hodnotu. Zakázat je nebo upalovat.
viz výše
bude to binec
Spekulanti :/
negativa pouze pro majitele stávajících domén, kteří by rádi generickou doménu použili pro stávající, již všude možně
zaregistrovaný produkt.
když budu mít doménu, budu si muset dokoupit další, abych zamezil zneužití jiným subjektem
Nelze jednoznačně určit odkud majitel domény pochází.
Ten, kdo nebude mít možnost mít stránky u poskytovatelů těchto koncovek bude znevýhodněn, bude to jen další
způsob jak mást lidi a tahat jim peníze z kapes.
Zvýší se tlak na konzumaci všeho, to je bolest moderní společnosti. Zvýší se zatížení informačního prostoru a sníží
přehlednost elektronických informací.
je to jedno, když bude špatný obsah, tak je koncovka k ničemu
Nutnost platit další doménu Další předražený sunrise
jeste vetsi chaost na NETu
mírný zmatek
Znepřehlednění a komplikování adres.
Horší zapamatovatelnost pro koncové uživatele služeb na těchto doménách. Mohou nastat určité zmatky v tom co již je
nebo není doména prvního řádu.
Zmatek.
rizika nevidím, a jako negativní vnímám délku zadávané adresy
Nebudou tam lidi chodit
firemní TLD (canon, sony), parazitování na zavedených jménech.
rozšíření prostoru pro spekulanty s doménami
již nyní je koncovek k dispozici docela dost, když přibudou další mohlo by to být matoucí většina čechů zná adresu
www.****.cz, když je doména s koncovkou např.: *.org koncový uživatel i tak obvykle navštíví nejdříve *.cz a tak se
dostane na jiný web
Pojeb sa kreveťák. KOKOT OTRAVNÝ SPAMER POJEBANÝ
neví ale zajímalo by mě to jaká rizika by mohla být
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Obávám se, aby tyto koncovky nebyly zneužiti nějakým v tuto chvíli těžko předvídatelným způsobem. Tím myslím, aby
např. koncovka .hotel obsahovala prezentaci hotelu a ne např. erotické nebo něco na způsob URL farem. To samé
týká i ostatních koncovek, prostě aby každá koncovka obsahovala pouze to, co je z jejího názvu patrné a nevzniknul z
toho do pár let totální guláš.
Chaos už v tak chaotickém internetu a potírání posledních věcí, které měly řád. Viz zbytečnost domény xxx.
Složitější možnost filtrace spamu a bezpečnostní riziko podvodných stránek.
skupování lukrativních domén ve velkém a následné obchodování s nimi
odp.2
chaos po bezne uzivatele
Chaos v orientaci, jména domén zcela ztratí smysl, dosavadní systém měl vcelku transparentní pravidla.
Viz první odpověď.
Záměny domén
Více phishingu a zmatků.
možné zneužití nekalou konkurencí napodobením úspěšných projektů pouze s jinou koncovkou
Ano, práce navíc pro všechny a málokdo na tom rozumně něco vyděláme.
Kdokoli si bude moci zaregistrovat doménu mé firmy s lukrativnějším doménovým názvem, pokud to nestihnu já a
poškodit tím tak mé jméno nebo požadovat vysokou cenu..
tak s touto otazkou opravdu nevim....
Znepřehlednění internetových adres, jejich logiky a identifikace typu konkrétního serveru.
viz 1. a 3.
Riziko, každý webmaster bude muset velmi pečlivě sledovat a registrovat všechny nově tímto nově generované
domény, které se vztahují např. k jeho firmě.
přijde mi že už jde trochu o umělé vytváření pobídek k nákupu domén
Je dobře, že nové doménové koncovky jsou značně nadceněné, takže není možná nějaká hromadná registrace za
účelem pozdějšího prodeje.
Viz odpoved v poli 3, bude to znamenat dalsi naklady pro firmy.
nerozumím tomu, jak se budou firmy dohadovat na tom, kdo bude mít koncovku například .apple - stejné právo by mohl
mít sadař z Arizony jako Apple z Cupertina.
Zneprehledni situaci na trhu s domenami. Snizi cenu existujicich domen.
Znepřehlednění domén, pishing. Už teď vidím, jak běžný uživatel předá své údaje bez obav na stránkách typu
"login.komercnibanka" apod.
Rozšíření identifikace "mimo" současné názvy domén postý uživatel nečeká, bude to pro něj komplikace a minimální
přínos jen pro omezený okruh nejbližších partnerů "vlastníka koncovky". V některých uživatelských aplikacích
(seznamy) to zkomplikuje seřazování při vyhledávání podle názvu domény , což se sice dá řešit, ale... (-). V
zobrazování bude určitě "hrát nepříjemnou roli" různá délka koncovky (oči nebudou při čtení domény "zastaveny" na
důvěrně známých seskupeních znaků). Problém bude s ochranou "obchodních označení" použitých v názvech domén
(-).
spekulace s analogiemi již existujících firemních domén
Po technické stránce ne.
Negativa - bylo uvedeno výše - ostatně, vy to stejně nzměníte, když to již někdo schválil. Vznikne velký zmatek.
- Prilisna roztristenost struktury domenovych jmen - Neprehlednost (.cz je ceska domena, ocekavam cestinu; .de je
nemecka, nemecky neumim, tak tam ani nejdu...)
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vznikne spousta nových domén, které budou vpodstatě nezajimavé
Koncovky se daji plest, mohou svadet k mylnym predpokladum o strankam, vyroji se kvanta spekulantu, kteri se budou
snazit zkoupit co se da. Zneuziti je mozne pouze pokud se timto zpusobem vytvori domena, ktera bude svym nazvem
velmi podobna jinemu webu. Rozdil bude prave v koncovce. Muze dojit k omylu. Muzou se pores takove domeny
odesilat hromadne emaily atp.
Zvysena administrativa, patrne nutnost overovat opravneni zadatele o domenu.
zase se zahltí internet nepřehlednými informacemi a sobně se jim vyhýbám, nevěřím jim.
chaos a zbytečné
Zřejmě to bude cena.
Jsem ISP, nicmene mam kontakty na stovky "beznych" lidi, zejmena starsi generace, kteri vubec podle toho, ze to ma
na konci .cz nebo .com, poznaji, ze se jedna o webovou adresu. Temer nikde se dnes neuvadi http:// - OK, to je
zbytecne. Mnohdy se nepouziva ani 'www' na zacatku adresy. Pak je koncovka jedinym voditkem pro to, aby clovek
vubec pochopil, ze se to da napsat "do pocitace".
myslim, ze by jich nemelo byt tolik a koncovky zacinaji byt moc dlouhe. Podle meho nazoru by koncovka mela mit
pouze 2 nebo 3 pismenka (napr. ".com"), jinak domeny ztrati hodnotu a nebudou tak uzitecne pro uzivatele
viz výše... zesložitění zapamatování: kup.si.cocacolu.shop
Zneužít se dá vše, proto i zde mohou být nějaké negativní věci. Bohužel mne teď žádný konkrétní nenapadá.
Firmy a organizace si budou muset registrovat vice domen. Tj. musi je platit a starat se o ne. Navic je tu riziko ze
konkurence/zaskodnik/spekulant si registruje domenu, ktera bude spojovana s danou firmou.
vysoká cena domény, nutnost držet a platit více podobných domén pro jeden web
viz výše
větší ,,nepořádek"..nyní je snadnější, když je koncovka cz nebo eu...
viz 3
Pokud se nezavedou přísná pravidla pro doménová jména 2.řádu, nezjednodušší a nezpřehlední to URL.
chaos
Obsazení těchto domén spekulanty.
potenciál pro zneužití ochranných známek je obrovský, vlastníci známek nebudou schopni (finančně) čelit registracím
domén typu ford/mazda.car, ford/mazda.usedcar, sony/lg.tv, pokud se nebude jednat o právě tyto nadnárodní kolosy,
protože počet koncovek bude obrovský
Temer ne. Samozdrejme je moznost klamat zakaznika a prilakat ho na spatnout (podobnou) domenu. Ale to pujde vzdy.
ne, spamu a jineho bordelu po siti lita uz tak dost.
Řada firem si postavila na doméně svůj marketing a nyní se na tom můžou přiživit nové subjekty
opět nastane snaha o nekalé skupování domén s atraktivními názvy a jejich spekulativní prodej
Budu si muset pamatovat jeste i koncovku
ani ne riziko, spíš negativum, že firmy budou muset kupovat i domény com (případně národní), protože lidi si to
nebudou pamatovat, kde to je
pak už si možná člověk nebude jistý koncovkou bo jich bude už hodně možností
mnoho
právní spory s majiteli stávajících domén
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Komplikace, komplikace a nutnost pořizovat si ke stávajícím doménám ještě ty se správnou koncovkou. Připadá mi, že
je to jen pro kšeft. Nic proti tomu, pokud tato změna nebude prezentována jako "zlepšení služeb".
Podvody - předstírání falešné identity, apod.
Viz výše - zhoršení vypovídací schopnosti domény o tom, odkud vlastně je její provozovatel; dále zvětšení počtu
"možných" TLD => větší problém se zapamatovatelností (mám tím na mysli fakt, že dnes obvykle stačí si pamatovat např. - jestli e-mailová adresa končí .com nebo národní doménou, ev. jinou z mála v úvahu připadajících variant; to už
nepůjde)
riziko vidím v přehršli nových domén a obtížné orientaci v nich, přičemž největší důvěru mají (podle mě) národní
domény a .com
Pozitivní pouze v rozšíření možného počtu adres.
častou nutnost firem registrovat si více domén a hlídat parazity na více tld, možnost snadnějšího filtrování provozu
podle tld domény, případně cenzuru.
spekulace... to ze mam hotelhilton.com a nejakej hnup si poridi hilton.hotel a bude chtit za to skvaru je humus
stejná doména s různou koncovkou bude matoucí
Generické domény ztratí smysl, pokud je vykoupí spekulanti a ne subjekty, pro které jsou především určeny.
Je vyhlášeno rozšíření, budou zde noví správci nejvyžších úrovní, to bude busines... Do teď nebyla vůle vyčistit web
od překupníků, teď nebude tím tuplem...
Cybersquatting typický pro zavádění nových domén, což je ale nutná daň :-)
Chaos v jazykovém a lokálním uspořádání internetu. Nadnárodní přípony by měly být přidělovány jen v případě
splnění jasných podmínek identifikace s trhem na jaký je zaměřena.
Jako u všech nových domén - spekulace
Hlavně pro současné provozovatele stránek, ale pouze za předpokladu, že si nové domény nezaregistrují.
vnese to zmatek do udílení / vyhledávání www stranek pozor na národní jazyky,... (kino bude mít domenu kino, cinema,
film,...)
Vizte odpoved 2 + navic si organizace budou nuceny registrovat vice typu domen, aby si uchranily sve jmeno - dosud
jim staci firma.com, .cz, .eu a ted budou muset pridat jeste radu dalsich.
Možnost "podvodných" domén se shodným názvem a odlišnou koncovkou.
zvýšený výskyt spamu a falešných webů

