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Rámcový přehled učiva kurzu Úvod do webdesignu: 

Standardní délka kurzu je jeden den (8 vyučovacích hodin). Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené 
datovým projektorem vždy od 9:00 do 16:00 hod. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač 
a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek 
možnost volného přístupu na internet. 

Kurz je určen nejen zadavatelům webových projektů, ale také marketérům, kodérům, programátorům, 
grafikům i začínajícím webdesignérům. Naučíte se chápat sílu, kterou představuje funkční a vydělávající 
web a dostanete do ruky nástroje, jak takový web – s pomocí dobře fungujícího týmu vybudovat. Rozklíčujte 
tajemství nejúspěšnějších webů, které vydělávají ročně miliony. 
 
 

Přínos kurzu pro účastníky: 
• Poznání rozdílu mezi „pěknou grafikou“ a skutečně funkčním webdesignem 
• Definování jasných cílů při zadávání webového projektu – co byste měli požadovat od svého 

webdesignera 
• Mobilní weby, aplikace a jak je využít 
• Technický dozor – jak uhlídat projekt, aby se Vám nevymkl z ruky 

Kurs je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky: 

• Co je to webdesign a jak ho chápat 
• Kdy weby fungují a kdy ne – praktický workshop 
• Zadání webových projektů a typy projektů 
• Proces návrhu webu 
• Vize projektu a definování cílů 
• Uživatelský výzkum 
• Struktura a obsah webu a uživatelská zkušenost 
• Mobilní webdesign 
• Řízení webových projektů 
• Typografie webu 
• Co vidíme a co je skryté (frontend vs. backend) 
• Analýza funkčnosti webu 
• A/B testování 
• Zpětná vazba 
• Reklamace a úpravy zakázky 
• Potřeby zákazníků 
• Úrovně funkčnosti webu 
• Nalezitelnost webu a základy SEO 
• Úspěšnost webu a její měření 
• Propagace webu 
• Praktický workshop 

 
Tato osnova obsahuje rámcový přehled učiva kurzu. Neobsahuje podrobné položky základního 
charakteru, které se samozřejmě probírají také. Rozsah a podrobnost probírané látky budou upraveny dle 
schopností účastníků kurzu. Na přání účastníků kurzu jsme schopni celou osnovu upravit a kurz 
přizpůsobit jejich konkrétním potřebám. 


