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WEBDESIGN

LOGO OF YOUR FAVOURITE SEARCH 
ENGINE, THAT KNOWS TOO MUCH 
ABOUT YOU...

SEARCH



MY NEW WEBDESIGN

O 10 hodin později



IDEÁLNÍ POSTUP* 
PŘI TVORBĚ  
WEBU

*NEEXISTUJÍCÍ 



1/ Vyjednat dobré podmínky
2/ Obstarat si obsah, zjistit cíle
3/ Strukturovat obsah
4/ Sitemap,  wireframe
5/ Mockup
6/ Testing (opakujte – 4, 5, 6)
7/ Design
8/ Programování
9/ Testing (opakujte – 7, 8)
10/ Go LIVE! (opakujte 4–10)

IDEÁLNÍ POSTUP PŘI 
TVORBĚ WEBU





VYJEDNAT DOBRÉ 
PODMÍNKY
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Vyjednat dobré 
podmínky

Co potřebujete vědět:
– kolik unikátních stránek bude 

potřeba navrhnout
– obsah předem, nebo alespoň 

mít k dispozici původní stránku
– jazykové mutace
– počet zařízení na které se op-

timalizuje (desktop, tablet, mo-
bil)

– navrhujeme stránku od 0 nebo 
používáme nějaký CMS?



https://theoatmeal.com/comics/design_hell



OBSTARAT SI 
OBSAH, ZNÁT CÍLE
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Obstarat si obsah
– Existuje web? Pokud neobsa-

huje Google Analytics, dejte je 
tam a zjistěte, co se děje.

– Neexistuje web? Klient musí ob-
starat obsah. 

– Nemáte obsah a klient ho ne-
chce poslat předem? (chci to 
opravdu dělat?)

– Vzít obsah ze stránek konku-
rence a potvrdit si ho s klien-
tem (poslední zoufalý pokus 
udržet projekt) 



Google Analytics 
Tok Chování



Zjistit cíle
– Co má stránka dělat?
– Na co má zákazník kliknout?
– Je cílem dojít na nějakou strán-

ku, registrovat se, nakoupit 
zboží? Definice CTA

– Kolik lidí chodí na stránku nyní? 
Proč to nefunguje? Kde se zá-
kazníci ztrácí? Analýza toku zá-
kazníků (např. pomocí GA)

– Nechodí tam zákazníci? Pro-
blém je SEO, zkusit PPC + další 
propagační nástroje



CTA
Call To Action
– to, na co má uživa-

tel kliknout nebo 
udělat (jedno na 
stránce)

SEO
Search Engine Opti-
malization
– optimalizace obsa-

hu pro lepší výsled-
ky ve vyhledávačích 
(rozumněj Google)

PPC
Pay Per Click
– reklama, placená 

podle prokliků
– přináší větší traffic 

na webu, ale ne nut-
ně tržby

BUZZWORDS



Má restaurace, 
květinářství, tetovací 
studio cíle? – To, že nemáte produkt, službu, 

za kterou lze zaplatit on-line 
neznamená, že web nemá cíl

– Stačí, že má zákazník někam 
zavolat nebo se někde  
registrovat

– Volání měřit nejde, ale registra-
ce ano, stejně tak lze měři míru 
opouštění, refferer (místo od-
kud přišli) nebo proklik podle 
klíčových slov a další ukazatele



STRUKTUROVAT 
OBSAH
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Struktura obsahu
– Co zákazníci na službě oceňu-

jí, kvůli čemu jsou zrovna na 
tomto webu: rychlé služby, lev-
né poštovné, velký výběr, dobré 
jídlo, apod. To jde první.

– Od jednoduchého popisu ke 
složitějšímu a detailnějšímu.  
Vysvětlujte jako malému dítěti.

– Pozor na slepé uličky, místa od-
kud není kam jít. 

– Nezapomeňte na CTA
– Kontakt na konec



Copywriting
– Tzv. copy, když to děláte jste  

copík
– Copywriting se zavývá veške-

rým textovým obsahem na web 
včetně textů na CTA a jiných 
prvkách UI

– Je to samostatná profese, ta-
kový webový spisovatel

– Napsat dobré texty, které obsa-
hují správná klíčová slova a při-
tom to nezní jak hesla z Wikipe-
die není jednoduché a přitom je 
to extrémně důležité

MICROCOPY 
texty do UI  
(butony, menu, atp.)





SITEMAP, 
WIREFRAME
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SITEMAP 
diagram hierarchie webu



Sitemap

– Ukazuje hierarchickou struktu-
ru a celkový rozsah webu

– Zobrazuje rozdělení podstrá-
nek do skupin podléhající hlav-
ním kategoriím webu

– Zobrazuje propojení stránek
– Pomáhá strukturovat web, roz-

dělit obsah do skupin a vědomě 
propojit releventní místa  
na webu



WIREFRAME 
skeleton webu / aplikace



Wireframe
– Více detailní (zoom-in) než sitemap
– Ukazuje obsah a jeho rozmístění na 

každé stránce
– Neobsahuje detailní grafiku, fotogra-

fie, písma ani prokreslené UI
– Můžete je propojit a spustit jako 

mockup
– Lze je testovat a měli byste provést 

několik iterací
– Jsou levné a rychlé na předělání (na-

rozdíl od redesignu a přeprograová-
ní hotového webu)

Figma / Adobe XD / 
Sketch





MOCKUP

5



MOCKUP 
interaktivní simulace



Mockup

– Mockup je velmi pokročilou si-
mulací webové stránky včetně 
UI a propojení stránek

– Reší se o level větší detail, roz-
místění prvků, barevnost, ikon-
ky, písma

– Interakce uživatelů je zde zá-
sadní, je opět potřeba testo-
vat, sledovat reakce uživatelů 
a provést několik iterací

Už jsem zmiňoval, že ka-
ždou další část buduje-
te až po odsouhlasení té 
minulé klientem?



TESTING
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Testing
– Testování je nezbytnou součás-

tí výroby webu. (Pokud zrovna 
neděláte kadeřnictví podle ša-
bony z WP)

– Testujete ideálně na klientech, 
reálně na N normálních lidech

– N závisí na rozpočtu: 
0 Kč: já, moje drahá polovička, 
kamarádi, máma, táta, ... 
> 0 Kč: 5, 10, 20 lidí, víc netřeba

– Testováním i kdyby s 5 lidmi od-
halíte většinu nejzásadnějších 
chyb



Testing

– Vytváření person je jednou 
z možností jak se přiblížit po-
hledu zákaníka

– Persony mohou zosobňovat cí-
lové skupiny (archetypy) nebo 
je modelové uživatele 

– Vyplňují se celé karty profilů, 
vkládají se fotografie, kladou 
se otázky: jak se uživatel cítí, 
co říká, dělá





Testing

– Můžete testovat a nechat uži-
vatele nahrát celou seanci. 
Uživatel by měl komentovat co 
a proč dělá (zároveň s nahrává-
ním obrazovky)

– Můžete i použít laboratoř spe-
cificky navrženou pro sledová-
ní místa kam se uživatel dívá

– Testování vždy uspůsobuje 
podle toho jaký je na to  
rozpočet

Netestovat znamená, že 
každá chyba vás bude 
potom stát řádově víc 
času a peněz než když ji 
odhalíte teď





DESIGN
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Design

– Po tolika krocích už ani nemáte 
chuť dělat design, proč jste se 
vůbec do tohodle projektu pou-
štěli? Jo protože jste si mysle-
li, že to bude skvělá reference, 
aha...



Design

– Just DO IT!



Design

– Co třeba poslat mockup  
kódérům?



Design

– Ne vážně, v této chvíli je skoro 
všechno rozhodnuto, víte kde 
věci budou, co tam bude na-
psáno, jakým to bude písmem 
i jakou to bude mít barvu

– rozřezanou grafiku z Photosho-
pu už nikdo nechce, asi jako  
Postscripty v tiskárně

– Je možné vytvořit přesné  
grafiky s plným rozlišením  
a obsahem a nechat  
odsouhlasit klientem.



PROGRAMOVÁNÍ
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Programování

– To už snad neděláte, to byste 
byli supermani

– Prostě počkejte až to dodělají 
a modlete se, že se toho moc 
nezmění

– HTML, CSS, Javascript,  
Node.js, React, JQuery, Flex, 
PHP, MySQL, Python, SSL, 
https, .NET, Angular...

– A až to bude, tak uděláme co?



TESTOVÁNÍ  (GOTO: 6)
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GO LIVE!
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Go LIVE!

– Je to tady, veškerá vaše snaha 
se „zhmotnila“ do webové 
stránky

– Zapněte sledování zákazníků 
(GA nebo něco podobného) 
a čekejte

– Až budete mít dostatek dat, 
můžete se vrátit na 4. poličko 
ve hře s názvem wireframe 
a pokračovat

Neděste se, není to neko-
nečné, vy jednou umřete 
ty stránky nejspíš ne...





1. WEB 💣
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Jak se z toho  
nepo**at

– Jasně, není pro každý web po-
třeba 10 kroků, není nutné kaž-
dou iteraci otestovat a dělat na 
vše mockup

– Pokud děláte první web, je to 
relativně hodně technických 
novinek a ne všechno asi zvlád-
nete najednou

– Záleží na rozsahu projektu a na 
rozpočtu, nedělejte práci za-
darmo, zároveň neosekejte to 
na pár obrázků z AI



CMS
Content Manage-
ment System
– systém založený na 

šablonách: Word-
press, Joomla apod.

FROM 0
Systém napsaný  
od nuly
– Frontend i backend 

je napsaný na míru, 
stejně jako grafický 
návrh

STATIC
Statické HTML bez 
systému správy
– nejjednodušší cesta 

jak si udělat vlastní 
design, ale bez mož-
nosti správy

JAKÝ WEB?



CMS

– Kadeřnictví, restaurace, 
fotografka, malíř, instalatér, 
cukrářka, zubní hygienistka, 
gigollo, you name it.

– Vybrat šablonu, napsat copy, 
upravit menu, změnit logo, 
profit

– Malá kontrola / rychle hotové / 
málo kreativní/ praktické



FROM 0

– Velké e-shopy, designové 
obachody, rezervační systémy, 
galerie, nadnárodní firmy, vše 
co se vymiká šabloně

– GOTO 1
– hodně drahé (jako fakt hodně) 

/ plná kontrola / závislost na 
jednom dodavateli / velmi 
kreativní / drahé změny



STATIC

– Cokoliv, kde se nemění obsah, 
jednostránkové weby, služby, 
jednorázové akce, osobní weby 
apod.

– musíte umět nebo znát někoho, 
kdo umí HTML a CSS

– web máte plně pod kontrolou / 
težko se přidává nový obsah / 
jednostránkové se špatně měří



UX A UI

BUY BUY NOWVS



UX vs UI

– UX je proces, jak 
vyřešit problém

– UX je v ideální případě 
vše, od kroku 1 do 
kroku 6

– UX se často degraduje 
na výrobu wireframů

– UI se definuje v kroku 7
– UI je vizuální 

reprezentací rozhraní, 
definovaného pomocí 
předchozích kroků UX

– UI se často degraduje 
na omálovánky



SLIBOVAL JSTE 
WEBDESIGN...

☠👀☠



WEBDESIGN

– MOBILE FIRST:  
designujte nejprve na mobil, pak na vetší 
obrazovky

– RESPOZIVNÍ DESIGN:  
počítejte s tím, že se šířka stránky bude 
pohybovat od 800 do několika tisíc px

– GRID, GRID, GRID:  
rozdělte si obsah do 12 nebo 16 sloupců 
mezi okraji

– OBSAH CO NEJBLÍŽE UŽIVATELI:  
limitujte počet prokliků, sekcí, podstránek



WEBDESIGN

– THE FOLD:  
to, co je nad ohybem je zásadní

– NETŘÍŠTĚTE POZORNOST:  
jedno CTA, jeden vizuální cíl.

– BARVY: 
pracujte s psychologií barev a když nevíte 
černá/šedá + bílá + barva je sázka na 
jistotu

– NAVIGACE: 
drobečková navigace – breadcrumbs, 
uživatel musí vždy vědět, kde je



WEBDESIGN

– PÍSMA:  
nejdřív čitelnost, pak design 
začněte s velikostí 16px,  
drobný text min. 12px. 

– VÝBĚRY: 
1-5 možností: radio buton 
5-10 možností: dropdown 
10+ možností: psaní s nápovědou 

– FORMULÁŘE: 
krátké popisky, ptejte se na minimum, 
nenutťe mě to opakovat, real-time check



2020 NOGO  
(Vitaly Friedman)



KAM SE PODÍVAT?

👀 👀



LINKS:

– https://www.awwwards.com/ 
https://www.cssdesignawards.com/ 
http://cssnectar.com/ 
https://bestwebsite.gallery/ 
https://brutalistwebsites.com/

– Ondřej Ilinčev 
https://www.ilincev.com/blog

– Vitaly Friedman 
https://twitter.com/smashingmag

– https://www.google.com/



JCH 
SURPRISE



...

DESIGN BY JAN CHARVÁT, 

 2009
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DJR FORMA

DJR FORMA 
BANNER 
Normally, both your asses 
would be dead as fucking 
fried chicken, but you happen 
to pull this shit while I‘m in a 
transitional period so I don‘t 
wanna kill you, I wanna help 
you. But I can‘t give you this 

DJR FORMA 
DISPLAY 
Normally, both your asses 
would be dead as fucking 
fried chicken, but you 
happen to pull this shit 
while I‘m in a transitional 
period so I don‘t wanna kill 
you, I wanna help you. But 

DJR FORMA 
TEXT 
Normally, both your asses 
would be dead as fucking 
fried chicken, but you 
happen to pull this shit 
while I‘m in a transitional 
period so I don‘t wanna kill 
you, I wanna help you. But 

DJR FORMA 
MICRO 
Normally, both your asses 
would be dead as fucking 
fried chicken, but you 
happen to pull this shit 
while I‘m in a transitional 
period so I don‘t wanna kill 
you, I wanna help you. But 

https://djr.com/font-of-the-month-club


