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Internet je přirozenou součástí 
dnešního života a jeho 

dokonalým 

odrazem



USPĚCHANÝ

DNEŠNÍ ŽIVOT JE 



PŘEPLNĚNÝ SDĚLENÍM

DNEŠNÍ ŽIVOT JE 



EXTRÉMNĚ RYCHLÝ

DNEŠNÍ ŽIVOT JE 



NENÍ ČAS

ZKRÁTKA

ZTÁCET ČAS



Proto je odpovědí 
webdesignerů …



JEDNODUCHOST
SIMPLICITY



MINIMALISMUS



Není čas!

To asi nejvíce vystihuje důvod, proč se začalo při tvorbě webu 
používat stále méně a méně věcí, které by uživatele zbytečně 
rozptylovaly namísto toho, abychom mu jasně a jednoduše 

ukázali, kde co je.
Až budete začínat s tvorbou nového webu, vzpomeňte si na 

poučku z marketingu: „Text, který jsi napsal, zkrať na polovinu a 
se zbytkem udělej totéž!“



JEDNODUCHOST

PŘI CESTĚ 

K INFORMACI
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JEDNODUCHOST

UZPŮSOBNÍ 

INFORMACÍ



JEDNODUCHOST

VYHLEDÁVÁNÍ

S NAŠEPTÁVAČEM





JEDNODUCHOST

V NAVIGACI
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uzlabina.cz gfpvm.cz

http://www.uzlabina.cz/
http://www.gfpvm.cz/


Nástroje pro zjednodušení 
designu:



JEDNODUCHOST

• jednoduchá struktura menu
• vzdušný, uvolněný design
• využití velkých headlines = zpřehlední obsah
• využití navigačních grafických ikon
• postupné dávkování informací - scrollování
• přemýšlejte jako váš návštěvník
• barevná / kontrastní dominance důležitých prvků
• Statické, plovoucí a dynamicky plovoucí prvky



WEB NA MOBILNÍM 

ZAŘÍZENÍ







RESPONZIVNÍ WEB
V JEDNODUCHOSTI JE SÍLA





RESPONZIVNÍ WEB
Mobily a tablety! 

V dnešní době, kdy téměř každý má chytrý mobil, si 
nelze představit, aby webové stránky nebyly 

responsivní. Tento trend narůstá a my se mu musíme 
přizpůsobit. Protože 90% prohlížení stránek na 

smartphonech a tabletech není málo. 



RESPONZIVNÍ WEB
Mobily a tablety! 

Pokud se tedy rozhodnete začít s tvorbou 
responsivních webových stránek, začněte u 

grafického návrhu pro mobil a teprve potom se 
dostaňte k desktopové verzi.

Mobil na prvním místě – Mobile First



RESPONZIVNÍ WEB
Mobily a tablety! 

Velkým pomocníkem 
(pokud si rádi neděláte věci sami a od píky) mohou být užitečné 
frameworky, které vám neskutečně pomůžou s responsivitou a 
ušetří hrooomadu času. Jedním z nejlepších a nejznámějších 

frameworků je Bootstrap a Foundation

Prostě: Dělejte stránky tak, aby se snadno mohli zobrazovat v 
každém zařízení. A používejte CSS framework! 



RESPONZIVNÍ WEBDESIGN

• Webové stránky se plynule přizpůsobují velikosti zařízení

• Verze pro mobilní telefony může navíc obsahovat menší obrázky, 
kvůli úspoře dat a zrychlení načítání stránky

• Čím menší zařízení tím méně informací na stránce (ořezávají se 
sloupce)

• Na malých zařízeních některé informace zcela chybí, nebo jsou 
„schovány“ (menu)

• Není jen o vzhledu, ale primárně o nabízeném obsahu a funkcích 
– User Experience





DALŠÍ TRENDY



Design na celou šířku obrazovky
FULL SCREEN WEBY

Pokud na Vašich stránkách použijete obrázky nebo videa na celou šířku, tedy 
1920 px a více, umocníte tím reklamní poselství. Vhodné je zakomponovat 
video nebo obrázek i do headeru, příp. využít barvy pozadí do obsahových 

bloků, aby web působil vzdušně.





JEDNOSTRÁNKOVÉ WEBY

SINGLE / ONE PAGE

Jedna dlouhá stránka, na které jsou veškeré informace. 
Uživatelé rádi scrollují a tento typ stránek je baví. 

U jednostránkových webů je potřeba mít statické hlavní menu, aby mohli 
uživatelé překliknout na jinou stránku bez zbytečného scrollování zpátky 

nahoru.Velkou nevýhodou těchto webů je obtížná optimalizace pro 
vyhledávače. 

Čím více stránek web má, tím účinnější může být optimalizace.

http://www.createpilates.com/

http://www.createpilates.com/


VYUŽIJTE MOŽNOSTI 

PARALLAX EFEKTŮ

http://mcwhopper.com

http://mcwhopper.com/


FLAT DESIGN

Rozlučte se s barevnými přechody, stíny a víceméně 
také s kulatými rohy! Nastává doba Flat design… 

Flat design je už s námi nějaký ten pátek a kdo by si 
myslel, že jde jen o přechodný trend, ten je na velkém 
omylu. Flat design je výborný nástroj na to, dělat věci 

jednoduše, rychle, hezky a moderně



• Jednoduchý „plochý“ design

• Minimum efektů 

• (nepoužívají se stíny, gradienty, textury)

• flat / pastelové / retro barvy

• Důraz na typografii, 

• Minimalistické ikony (např. font-icons )

• Používání jednoduchých tvarů 

• Funguje i v kombinaci s full-screen

http://www.flexiforex.cz





• NEPOUŽÍVEJTE FLASH – PŘEJDĚTE NA HTML5
• INSPIRUJTE SE ÚSPĚŠNÝMI SLUŽBAMI
• POUŽÍVEJTE OBECNĚ VĚTŠÍ PÍSMO
• NEZAPOMÍNEJTE NA VIDEO OBSAH
• POUŽÍVEJTE IKONY
• VYUŽIJTE PLUGINŮ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ NA VÁŠ WEB



Díky! 

global-vision.cz  | info@g-v.cz


