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Jaké vytvářím webové stránky
Webové stránky beru jako marketingový nástroj a podle toho k nim při 
tvorbě přistupuji. Vytvářím jednoduché, přehledné webové stránky dle 
posledních trendů, které mají jasně vytyčený cíl a vedou návštěvníka k 
jeho naplnění.

Při tvorbě webu se soustředím na použitelnost webových stránek pro 
návštěvníky. Na použitelném a dobře strukturovaném webu je totiž daleko 
větší šance, že si návštěvník objedná Vaše služby.

Postup prací
1. Domluvíme se na osobní schůzce, abychom mohli probrat vizi webu. 

Společně také navrhneme a sestavíme strukturu webu a řekneme si, jak 
připravit textové materiály pro web.

2. Budu od Vás potřebovat dodat texty na úvodní stránku. Čím bude text 
obsáhlejší, tím lépe. Pomohu Vám s jeho editací, aby co nejlépe vyho-
voval webovému marketingu.

3. Zpracuji wireframe (to je „drátěný model webu“ neboli hrubý náčrt, jak 
budou webové stránky vypadat. Viz příloha 1). Wireframe Vám zašlu a 
bude následovat Vaše připomínkování, podle kterého jej upravím.

4. Po schválení wireframe zpracuji grafický návrh úvodní stránky. Grafiku 
vám zašlu v podobě obrázku a bude následovat Vaše připomínkování, 
podle kterého grafický návrh upravím.

5. Po schválení grafického návrhu jej začnu převádět do internetové po-
doby. Zřídím speciální testovací www adresu, na kterou budete mít 
přístup pouze Vy a já a budete na ní mít možnost sledovat tvorbu webu 
a vyjadřovat Vaše připomínky.

6. Na testovací www adrese web dotvoříme, a jakmile jej schválíte, 
zaškolím Vás v práci s redakčním systémem.

7. Následně budete skrze redakční systém plnit web obsahem. Ode mě 
budete mít připravené ukázkové šablony, které Vás na začátku snadněji 
provedou systémem. V případě potřeby se mnou můžete vše potřebné 
konzultovat.

8. Jakmile bude web připraven a dáte svolení, přeneseme jej na oficiální 
doménu.
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Redakční systém
Ke správě obsahu webu vám bude k dispozici redakční systém Wordpress. 
Díky redakčnímu systému nebudete muset pro úpravy na webu 
kontaktovat jeho tvůrce, ale zvládnete je vlastní silou a ušetříte tak 
značnou část na nákladech. 

Redakční systém Vám umožní snadnou správu obsahu. Umožňuje vkládat 
texty, upravovat je, vytvářet aktuality, vytvářet nové záložky menu, sezna-
my, odkazy, nahrávat a upravovat obrázky, vytvářet z nich galerie, 
spravovat loga partnerů, publikovat videa, nahrávat a zveřejňovat PDF 
i jiné dokumenty ke stažení a mnohé další. Celý redakční systém je v 
českém jazyce. 
 
Prostředí redakčního systému je podobné MS Word, pokud tedy dokážete 
ovládat MS Word, nebudete mít s obsluhou redakčního systému a celého 
webu problémy. Veškerá správa obsahu je řešena pomocí zaškrtávání 
políček, jejich přetahování myší a psaní na klávesnici.

Nikde nebudete muset psát speciální (programátorské) znaky nebo cokoli 
co přesahuje běžné používání počítače a internetu.

Jak by mohl váš nový web vypadat
Vybral jsem pro Vás ukázky webových stránek 
(v Aj), které by mohli odpovídat vašim 
požadavkům na novou webovou prezentaci. 
Jsem pro vás schopen vytvořit stránky graficky 
velmi podobné.

Ukázkové weby:

• JDS Personal Training
• Baum Fitness
• Kiera Lacey

http://www.jdspersonaltraining.co.uk/
http://themefuse.com/demo/html/WelcomeInn/Welcome%20Inn/index.html#3
http://www.baumfitness.com/
http://demo.templatesquare.com/html/hotelclassica/index.html
http://www.klpersonaltrainer.co.uk/


Doba tvorby webu
• Tvorba wireframe – 6 dní
• Tvorba grafiky – 10 dní
• Napojení na redakční systém – 14 dní

Web bude připraven ke spuštění do 1 měsíce od začátku prací (do doby 
není započítáno plnění webu daty, protože tato položka je přímo závislá na 
Vašem času).

Reference
• Ukázky referencí: http://www.zbyseknadenik.cz/reference

 
Cena

Úvodní konzultace, tvorba struktury, tvorba 
wireframe

4 000 Kč

Design webových stránek 8 000 Kč

Napojení designu na redakční systém 12 000 Kč

Zaučení se systémem, 2 měsíční bezplatná 
technická podpora

zdarma

Případné naplnění obsahem dle množství obsahu

Celková cena: 24 000 Kč

Cena se nebude v průběhu prací nijak navyšovat, pokud nebudete 
požadovat rozšíření původního zadání.

Cena za vícepráce: 650 Kč/hod.

Budu se těšit na naši v
případnou spolupráci.



Příloha 1 - ukázka wireframe


