
Zápis z jednání  Komise pro digitalizaci a inovace
zedne 14j.2a20

Úč astní ci;

- Č lenové  komise: Roman Molek (RM), Lukáš  Sokolák (LS), Robeň Prokeš  (RP)

- Přizvaný expert:  Jan Vávra (JV)

- Hosté : Radko Sáblí k (RS), Jaroslav Pěš ice (JP), Jan vrkota (JVR)

Program:

Tato schů zka komise byla svolána s cí lem poskytnout podpořu expeňů  naš í  komise pro

dokonč ení  nov,ých webových stránek města Mní š ek pod Brdy. Naš í m cí lem je primárně
porozumět vývoji celé ho projektu, poskytnout zpětnou vazbu na souč asný stav webu a
doporuč ení  dalš í ch kroků - Z tohoto dú Vodu byl na naš í  stí aí rě vytvořen tří č lenný experřrí
tým, slož ený z těchto osob: Robeí t Prokeš , Lukáš  sokolák a externí  expert Jan VáVra, ktený

má mnohaleté  cenné  zkuš enosti z tvorby webovtý,ch stránek.

1) Představení  programu společ né ho jednání  a popisu vývoje naš eho zapojení  do finalizace
nové ho webu města (RM)

2) Popis základní ch \ .ýhrad k souč asné  podobě webu (RR Ls a JV)
3) Popis vývoje celé ho projeKu z pohledu zadavatele (RS a JP)
4) Popis vývoje celé ho projektu z pohledu externí ho dodavatele - tvů rce webu (JVR)

5) Návrh dalš í ho postupu (RP, LS a JV)
6) Diskuze

7) Dohoda na dalš í m postupu



Zápis zjednání

'l) Představení  programu společ né ho jednání  a popisu vývoje naš eho zapojení  do
í inalizace nové ho webu města (RM}

RM struč ně popsal výstupy z naš eho poslední ho setkání  v prosinci, které ho se

zú č astnil také  RS. RS následné  pož ádal naš i komisi o podporu finalizace nové ho
webu města, Během následné ho telefonátu, ktery proběhl mezi RP a JVR ješ tě před

zaé tkem vánoč ní ch svátkú , RP popsal naš e základní  výhrady k aktuální  podobě

Webu, Následně byla sestavena naš e expertní  skupina (RP a LS), do kleré  byl

přizván externí  expert JV ktený nám proaktivně nabí dl svou podporu. Na startu roku
jsme dle dří vějš í  dohody s RS iniciovali a zorganizovali tuto schů zku.

2) Popis základní ch výhrad k souč asné  podobě webu (Rfl LS a JV)

Souč asná podoba a struktura webu není  vyhovu,| í cí . Obč anů m z naš eho pohledu

neposkytuje mož nost intuitivní ho pohybu a snadné  vyhledání  potřebných infarmací ,

Některé  informace jsou na Webu zdvojeny, některé  zcela chybí . Některé  texty na

webu jsou V "o| d fashion" stylu a nebo jsou prezentovány pří liš  ú řednickým jazykem,

Je na první  pohled zřejmé , ž e se na jeho tvorbě nepodí lel Ux Designé r a ž e Větš ina

textu byla pouze přenesena z pů vodní ho webu.

3) Popis vývoje celé ho projektu z pohledu zadavatele (RS a JP)

Popis staňu pí ojektu, ieho prú běhu a klí č ov,ých osob, které  se na projektu podí lejí -

Na projektu se dosud podí lelo vedení  města (urč ení  směru a urč ittých prďerencí  na

staňu), JP zajistil koordinaci mezi tvů rci Webu a ú řední ky města. Externí  dodavatel/

tvů rce webu { JVR) zajistil zejmé na programováni a nastavení  webu a migraci

informací  na zák| adě pož adavků  kliení a,

4) Popis vývoje celé ho proieKu z pohledu externí ho dodavatele - tvů rcé  webu
(Jl/R}

Při převzáí  zakázky - urěeni grafické ho vzoru i základní  představy, např. podoby

home page.

Pož adavek na převedení  velké ho množ ství  informací  z pů vodní ho webu, které  bylo
velmi č asově nároč né .

Velké  množ ství  pož adavků  ú řední ků  města na doplnění  infoí maci, zejmé na po

ostré m zveřejnění  Webu V prosinci.

Strukura samotné ho webu byla vyváí ena na základé  pú vodní ho webu a následný,ďr

pož adavkú  ze strany města.

2



Tým tvů rců  webu neobsahoval experta na UX Design.

5) Návrh dalš í ch kroků , vytvořený naš í  expertní  skupinou (JV RP a LS)

. Ří dit finalizaci webové  prezentace města projektově

o urč it projeklové ho manaž era

r zaměstnanec ú řadu, nebo externě

r konkré tní  osoba zodpovědná za dosaž eni cile v

předem domluvené m termí nu a kvalitě

r projekový manaž eí  je klič ová osoba, klerá má

jednak celkový přehled o vš ech klí č ových aktivitách

projektu a zároveň za ně nese odpovědnost. Tomu

musí  odpoví dat i nastavení  jeho pravomocí .

o ve spolupráci s projektovým manaž erem nastavit základní

charakteristiky poslední  í áze prqektu (zaóátek, konec, cí l,

V,ýsledek, zdí oje a rozpoč et)

o realizovat projekt ve třech základní ch etapách v uvedené m pořadí

o vytvoření  architeklury webu

l oddělit pohled ú řední ka od pohledu skuteč né ho

už ivatele =  obč ána

l zaměfitse na základni typy už ivatelú , kteným je web

urč en

r už ivatel se na webu nesmí  ztratit, musí  bez obtí ž í

nají t, co hledá

r stromová struKura, myš lenková mapa, ....

r není  nutné  objevovat objevené , inspirace kvalitní mi

weby vhodná í Www.zlatverb-cz)

o vytvoření  ž v. drátěných modelů

r funkč ní  modely stránek (není  grafický návrh)

l deí inice a rozmí stění  základní ch ovládací ch prvků

na jednotlivých typech stránek webu

l zabrání  š patné mu a nelogické mu grafické mu náví hu

c vytvoření  finálni podoby grafiky webu
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. vychází  2 dí átěných modelů

f dů raz na přehlednost a už ivatelskou pří Váivost

. svěřit dí lč í  ú koly projektu dalš í m specialistů m

o z naš eho pohledu klí č ové : najmout UX designé ra na etapy 1 a2

o ideálně: svěřit finalizaci graí ické  podoby webu speciálně

zaměřené mu designé rovi

o dle vtýstupu ze strany UX designé ra se také  zaměřit na revizi

textů  - profesionální m copywriterem nebo kompetentní m

zaměstnancem ú řadu

Naš e doporuč ení  na Ux Desioné ra a odhad nákladů

r JV má jen ty nejlepš í  Zkuš enosti s firmou Porta Design. Kromě toho, ž e dodají

praž skou kvalitu za brněnské  ceny, je jejich uýhoda iV tom, ž e mohou dodat

kompletní  í ealizaci, tedy UX i grafický návrh. Reference na Webu nemají  moc

aKuální , ale dělali komě webu í irmy, kde JV praolje, napří klad i web NPÚ. JV

zjistí  jejich zaem, ceny a č asové  mož nosti. Dodáme.

o Ověření  dodavatelé  UX designu, které  ve své  proí esi využ í vá RP, bohuž el

nemají  aktuáIně volnou kapacitu.

r Obvyklá v,ýš e nákladů  na práci UX Designé ra na jednom webové m projektu se

pohybuje dle zkuš eností  RP v rozmezi 50_í  50 tis. Kč . Navrhujeme proto

poč í tat v .ozpoé tu s č ástkou okolo 1O0 t is. Kč .

Druhotně jsme provedli rychlý prů zkum dalš í ch mož ností  (bez ověřených referencí ):

Firmy, které  UX nabí zejí  a zaměřují  se i na weby měst a obcí :

httDs:/ /WWW. ioalileo.czlna§e-resenilweboVe-Stranky-pro-meSta-a-obce/

biXp3 áÝia{ .] : l.bas§gí u:_aZl.w"€i,§,i€:§í é li* fi ,; :?tr.9:B:!!.9!!4

Seznam UX expertů /  freelancerů  pracují cí ch na volné  noze:

lj lrM
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Nabí zí me naš i podporu pro finální  výběr dodavatele.

6) Dohoda na dalš í m postupu

Po diskuzi vš ech ú č astní ků , bé hem které  jsme společ ně identifikovali slabá mí sta
tohoto projektu, navrhl náš  expertní  tým, ž e podrobněji sepí š e prezentované  řeš ení  a
pokusí  se co nejlé pe odhadnout náklad na zapojeni UX Designé ra, který je z pohledu

naš eho expertní ho týmu pro ú spěš nou finalizaci webu klí č ovlý. Následně bude tento
náVrh předlož en Radě Města. Náš  expertní  l1ým bude dále tento pí o.ieki padporovat,

dokud to bude potřebné ,

V Mní š ku pod Brdy dne 16. ledna 2020
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Roman Molek - Předseda komise


