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Návrh rozhraní
- Rozhraní = komplexní vnímání stránek
návštěvníky/čtenáři a možnost jejich využívání
- Oproti klasickým dokumentům disponuje
odkazem (hypertext link), který přináší možnost
nekomplexního vnímání webových stránek a
jejich nezávislost – to je potřeba zohlednit také
při návrhu stránek
- Základní otázky při jeho tvorbě
-

Kdo je autorem
Co je obsahem stránky – titulek
Kdy stránka/informace vznikla či byla aktualizována
Kde je stránka umístěna – vazba na domovskou
stránku a celkovou strukturu

Návrh rozhraní
- Uživatelsky orientovaný návrh

- jasně definované navigační prvky bez „překážek“ –
různé druhy navigací pro různé účely a místa použití
- žádné „mrtvé“ (dead-end) stránky – stránky bez
zpětných odkazů
- přímý přístup k informacím – minimálním počtem
kroků k požadovaným informacím
- velikost stránek a plynulost práce
- jednoduchost, intuitivnost a shodnost
- celistvost a stabilita – zasazení stránek do celkového
kontextu webu či společnosti
- zpětná vazba – jak k obsahu, tak ke stránkám jako
takovým

Wireframes, Prototypes, Specification

Zdroj: http://www.axure.com

Wireframes – základní
nástřel vzhledu a struktury
pro efektivní komunikaci
mezi návrhářem
a stakeholderem
Prototypes – testy použitelnosti

Specification

UX – User eXperiences

Zdroj: http://blog.frankgarofalo.com/topic/ux

- UX design není UI design ani web design

- Použitelnost (scénáře)
- Testování (A/B, multivariantní, eye tracking,
apod.)

UX
UX Design je o návrhu produktů a služeb s cílem o dosažení předem plánovaného prožitku
na straně zákazníka či uživatele. UX je zodpovědné za návrh, který je nejen funkční a
použitelný, ale také užitečný, smysluplný, řešící reálné problémy, a v neposlední řadě také
estetický a emotivní. Oproti UI designu, jehož výstupy jsou konkrétní –viditelné či
hmatatelné, UX design je často pouze koncepční (např. persony, koncept modely, flow
diagramy).
UX design je holistický –zabývá se celým ekosystémem okolo daného produktu. To
znamená, že bere v potaz všechny potenciální styčné elementy a komunikační kanály jako je
třeba newsletter, emailové notifikace, call centrum, tištěné brožury, ale i třeba obsluha v
obchodě. Zde vidíme částečný překryv současného UX s dalšími disciplínami jako je Service
Design a MarComms.

UX design je vždy zaměřen na uživatele –jejich potřeby a cíle, ale také na jejich omezení –ať
už fyzické nebo kognitivní. UX vychází ze skutečného porozumění cílových uživatelů a pokud
někdo přistupuje k designu bez takovéhoto porozumění, nepovažuji to za UX design. V
tomto smyslu je pro mne UX design tím pádem téměř synonymem pro User-Centred
Design.
Jan Šrutek
(http://www.slideshare.net/JanSru/presentations)

Copywriting
- Obecně se jedná o disciplínu, která se zabývá tvorbou textů, a to
především s ohledem na ekonomickou efektivitu podané informace
– „text, který prodává“ (copy that sells)
- Vzhled, přístupnost, použitelnost jsou vlastnosti webových stránek,
které nesmí zákazníkovi bránit v nákupu, text a obsah (web
copywriting) však musí zákazníka k nákupu přesvědčit
- Základní kameny úspěšného textu
-

jaké jsou cíle textu, k čemu chci čtenáře přimět
kdo jsou čtenáři
jaké jsou hlavní výhody nabídky, kterou popisuji
jaké informace potřebuje čtenář vědět
co prezentovat jako konkurenční výhodu nabídky
čím čtenáře upoutat, aby se textu věnoval
jak vzbudit důvěru
jaká klíčová slova jsou důležitá pro vyhledávače
jaké jiné texty souvisí s psaným textem

Přístupný web
-

„Web bez bariér“ –bariérou se rozumí nejen zdravotní omezení, ale také aktuální stav,
schopnosti, dovednosti či technické možnosti a omezení uživatele (až 30% uživatelů)
Přístupné stránky tedy nikoho nediskriminují a jejich dostupnost je v některých
případech vyžadována zákonem
Přístupné stránky jsou také lépe zpracovatelné roboty vyhledávačů
Existuje celá řada metodik
-

-

Zdroj: http://www.w3.org/WAI

BFW (Blind FriendlyWeb) –česká
WCAG (Web ContentAccessibilityGuidelines) -W3C-WAI

Pravidla tvorby
-

priorita 1 –stránka musí splňovat danou zásadu
priorita 2 –stránka by měla splňovat danou zásadu
priorita 3 –stránka by mohla splňovat danou zásadu

Přístupný web
-

Priorita 1

- Grafické objekty, které slouží k ovládání stránky, mají definovánu textovou podobu
- Informace sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, stylů, obrázků, atd.
na straně uživatele jsou dostupné i bez těchto doplňků
- Všechny tabulky dávají smysl čtené po řádcích
- Klikací mapy jsou vytvořeny tak, že jsou přístupné pro uživatele se zrakovým
postižení
- Obsah WWW stránky se mění, jen když uživatel aktivuje nějaký prvek
- Rámy jsou vytvořeny tak, že jsou přístupné pro uživatele se zrakovým postižením
- Označení každého odkazu výstižně popisuje jeho cíl i bez okolního kontextu
- Informace sdělované barvou jsou dostupné i bez barevného rozlišení
- Barvy popředí a pozadí jsou dostatečně kontrastní
- Předpisy určující velikost písma nepoužívají absolutní jednotky
- Kód stránek odpovídá finální specifikaci jazyka HTML či XHTML a neobsahuje
odstranitelné syntaktické chyby
- Na stránce nebliká nic rychleji než jednou za sekundu
- Prvky tvořící nadpisy a seznamy jsou korektně vyznačeny ve zdrojovém kódu (a
naopak)
- Každý formulářový prvek má přiřazen výstižný nadpis

Přístupný web
-

Priorita 2

Všechny netextové prvky nesoucí významnou informaci mají textovou variantu
Stránka uvádí své hlavní sdělení na svém začátku
Každá stránka má smysluplný název, vystihující její obsah
Uživatel je předem jasně upozorněn, když odkaz vede na odkaz jiného typu, než je
webová stránka (včetně informace o typu a velikosti)
- Nová okna se otevírají jen v odůvodněných případech a uživatel je na toto předem
upozorněn
-

-

Priorita 3

- Důležité navigační prvky mají přiřazenu „horkou“ klávesu (accesskey)
- Dokumenty, které jsou dostupné i v jiném formátu než HTML, jsou dostupné i v
tomto formátu
- Tabulky jsou zrakově postiženým lépe zpřístupněny (th)
- Zkratky, ASCII art, smajlíky jsou zrakově postiženým lépe zpřístupněny
- Na samostatné stránce jsou zveřejněny kontaktní informace technického správce
včetně prohlášení o přístupnosti. Tato stránka je dostupná z jakékoliv stránky webu
- V textu je vyznačena změna použitého jazyka (lang)

SEO/SEM
-

Zdroj: http:// techknowbabble.blogspot.com, blogs.salesforce.com

SEO (Search Engine Optimization)
- metodologie vytváření a úpravy webových stránek způsobem, který zajistí lepší
hodnocení ze strany internetových vyhledávačů = zvýšení počtu
návštěvníků/zákazníků (konverzní poměr)
- marketing pracující nad obsahem stránek, jejich propojováním (informační
architektura), technickým zpracováním, a to ve vztahu k vyhledávačům

-

SEM (Search Engine Marketing)
- množina nástrojů určená k aplikaci marketingových principů za pomoci
vyhledávačů
- marketing pracující nad službami vyhledávačů, a to placenou formou (reklamy,
zvýhodněné pozice, apod.)

SEO

Zdroj: http://www.wikipedia.org

- Problémem SEO je skutečnost, že vyhledávače nezveřejňují
(aktualizují) své ohodnocovací algoritmy = není zcela jasné,
jaké postupy optimalizace jsou ty správné
- Off-page faktory - vlastnosti, které jsou umístěny nebo získány
mimo samotnou webovou stránku
-

zpětné odkazy (kvalita, popis)
informační architektura
URL adresy a umístění stránky
propagace

SEO
-

-

-

On-page faktory – vlastnosti a prvky, které jsou přímo součástí stránky a
ovlivňují její ohodnocení. Základem je obsah stránky, který je indexovatelný
robotem vyhledávače
- kvalitní jedinečný obsah stránek - copywriting
- přístupnost stránek
- struktura stránek
- volba klíčových slov
- umístění klíčových slov
- hustota klíčových slov – 2 až 10%
- prominence klíčových slov - težiště
- validní a sémanticky správný kód stránek
- Kvalita a návštěvnost stránek
Významná umístění klíčových slov
- title, meta-description, meta-keywords, H1-H6, a href, anchor, strong, em,
atd.
RSS kanály, diskuse, atd.

SEO
- Zakázané metody

skrytý text nebo odkazy
malý text
klamná a často opakovaná slova
cloaking – podvrhnutí speciálních stránek pouze pro roboty
odkazové farmy – vzájemné propojování webů pro zajištění
umělého zvýšení PageRanku
- klamné přesměrování
- doorway pages – stránky optimalizované na klíčové slovo, jejichž
jediným úkolem je směrování na konkrétní domovskou stránku
- duplicitní stránky
-

- Spam report – speciální stránky vyhledávačů určené k
nahlášení neetických technik
- Obrana – penalizace ze strany vyhledávačů (BadRank,
PageRank = 0, apod.)

Trendy webdesignu
-

Zdroj: http://www.hongkiat.com/blog/web-design-trend-2013/

Responzivní design
Rozlišení a rozměry zařízení (retina)
Pevně umístěné prvky stránek (fixed)
Velkoformátové pozadí stránek
Průhlednost, stíny, animace, apod. (pomocí CSS)
Minimalizace, jednoduchost a důraz na obsah
QR kódy – vazba na offline svět
Integrace sociálních sítí
Nekonečné stránky, jednostránkový web
Důraz na vstupní stránky a interaktivitu
Typografie
SVG
API
„Internet věcí“, vazba na technické možnosti zařízení a Big Data

E-commerce

Zdroj: http://newsletter.flatworldknowledge.com/

- E-business – jakýkoliv IS, prostřednictvím kterého se
uskutečňují obchodní transakce nebo procesy související s
řízením podnikových činností
- vnitropodnikové systémy (CRM – Customer Relationship Management,
ERP – Enterprise Resource Planning, WM – Workflow Management. KM –
Knowledge Management, atd.)
- komunikace a kooperace (email, sdílení dat, IM, atd.)
- e-commerce

- E-commerce – obchodně-komerční
komunikace a management za
použití elektronických metod, a to jak na
úrovni elektronické výměny dat (EDI), tak
také v prostředí webu (web-commerce)

E-commerce
-

B2B (business-to-business)
-

-

B2C (business-to-customer)
-

-

prodej zboží a služeb konečnému zákazníkovi v prostředí internetu, klasické e-shopy
využívá se standardních forem komunikace (webový prohlížeč, email, atd.)

C2C (customer-to-customer)
-

-

řeší se obchodní vztahy v prodejních a distribučních sítích, aktéři se navzájem znají a mají smluvní
vztah
postaveno na principu poptávky a nabídky
rozsáhlé systémy (B2B tržiště) řešící objednávaní zboží, fakturace, obchodní procesy, logistika,
apod.
využívají se technologie elektronické výměny dat mezi jednotlivými systémy (EDI)

realizace obchodních vazeb mezi koncovými uživateli
Ebay, Aukro, apod.
využívá se standardních forem komunikace (webový prohlížeč, email, atd.)

C2B (customer-to-business)
-

nabídka (převážně služeb) od koncových uživatelů směrem k firmám
portály pracovního trhu, poptávkové portály
využívá se standardních forem komunikace (webový prohlížeč, email, atd.)

E-Marketing
-

Marketing provozovaný v prostředí internetu pomocí specifických nástrojů
Možnost realizací efektivních reklamních kampaní
Cílem je zaujmou uživatele WWW stránek a dovést jej až k objednání či
zaplacení produktu
Vždy by měl být v souladu se standardním marketingem – synergický efekt
Vyžaduje znalost technologií a technických řešení
-

firemní a produktové www prezentace
internetový obchod B2B nebo B2C
SEO a SEM
výměnné reklamní systémy
virální(„jedna paní povídala“) a emailový marketing
provizní systémy
statistické nástroje
soutěže
slevové kupóny
exporty do katalogů zboží
blogy
atd.

Videa
Understanding WhatPageRank Is
http://www.youtube.com/v/7I-jUtNE2s0

SEO Titletags
http://www.youtube.com/v/6cGFUzdUOmI

SEO andSEM Statistics
http://www.youtube.com/v/YjmEA8iO6ws
Wireframes
http://www.youtube.com/watch?v=eFHWx9Poums&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=gLenYBX3Iqk&feature=related

