Web – Odborná úroveň
Pracovní list
Zařaďte jednotlivé informace týkající se vyjádření dodavatele/ů o jejich Odborné úrovni do
jednotlivých částí Dokumentu Odborné úrovně (Tvrzení, efekt Tvrzení, Důkaz o reálnosti
efektu).
U efektů Tvrzení posuďte, zda jsou ve vztahu ke sledovaným cílům (bodům Účelu VZ)
přínosné nebo neutrální a případně, ke kterému bodu Účelu by se daný efekt mohl dle
Vašeho názoru vztahovat.
1. všechny (100%) weby dodáváme na vlastním CMS, který nám umožňuje libovolné
vývojářské zásahy a programování na míru, přičemž se můžeme zaručit za kvalitu kódu
odpovídající dnešním standardům
2. na předchozích min. 3 obdobných zkušenostech Projektového manažera či jiných klíčových
pracovníků, kde výše popsanou odbornou úroveň rovněž využili; doložíme, že projekty
splnily byznysová kritéria ze zadání a že zakázka proběhla bezproblémově z pohledu
komunikace i následného rozvoje
3. Stavíme na vlastním redakčním systému, který je aktivně vyvíjený 11 let a je založený na
nejrozšířenějším frameworku Nette – oproti opensource řešení není snadno napadnutelný
roboty a dokážeme vyvinout i velmi náročné funktionality, které by v opensource byly
problematické na výkon. Kód je srozumitelný a dokumentovaný a nemá žádné licenční ani
jiné uzamčení, takže případné předání nenese žádné problémy. S několika firmami se
aktivně podílíme na vývoji ve spolupráci s jejich programátory a rovněž je pro práci s naším
CMS školíme.
4. Žádný (0) z našich staticky publikovaných webů nemá TTFB nad 200ms, průměr je pod
100ms. Stejná čísla bude vykazovat váš web. Web bude mít celoroční dostupnost alespoň
99,995 % dle nezávislých měřících nástrojů.
5. Styl bude tvořit sehraný tým art direktora a grafického designéra, oba s minimálně 6 let
praxí.
6. Naše studio má 11 let zkušeností s návrhem a vývojem webů na míru, v polovině případů
strategických firemních webů. 3 členové studia pracují s weby přes 15 let a jsou
spoluvlastníky studia po celou dobu existence, což pro vás znamená jistotu, že budete mít
stabilní a zkušený tým.
7. žádný (0) z našich webů nebyl nikdy reklamován pro pomalost nebo nedostupnost; budeli zadavatel používat redakční systém dle pokynů ze školení, bude i tento web velmi rychlý
a mít dostupný obsah pro uživatele, web bude (100%) dosahovat lepších výkonnostních
parametrů než ty, které požadujete v zadání
8. v minulosti jsme vytvořili minimálně 5 strategických webů, jež majitel vyhodnotil jako
efektivní a účinné

9. nad rámec nutného výzkumu bude vizuální identita otestována se (2) zástupci a do identity
budou zapracovány všechny (100%) případné kritické nedostatky, které by cílovou
skupinou byly hodnoceny jako velmi slabé (na stupnici 1-10 odpovídá hodnocení 3 a nižší).
10. u vybraného (1) projektu doložíme, že spolupráce interních vývojářů klienta a našich
vývojářů funguje na našem programovém vybavení a interní tým klienta dokáže aktivně
zasahovat do díla a rozvíjet jej
11. web bude (1) obsahovat pokročilé možnosti formátování; web bude (1) obsahovat moduly
pro vkládání optimalizovaného multimediálního obsahu (optimalizovaný kód map, videolazy loading, přívětivé fotogalerie)
12. u vybraných (2) projektů, kde jsme řešili komplikované zadání, doložíme, jak je s kvalitou
díla spokojen klient
13. díky zásahu se nikdy (0) nestal incident, kdy by web byl napadnut roboty a způsobil závažné
škody
14. naše zkušenosti s vývojem informačních systémů na míru dokládají schopnost
analytického myšlení nad složitými strukturami a procesy firem, což doložíme u minimálně
2 informačních systémů, s nimiž pracují firmy na denní bázi
15. ke každému webu (100%) provádíme na závěr testování použitelnosti i když nebylo
explicitně v zadání, a to ve (2) oblastech – a) testování srozumitelnosti klíčového obsahu a
b) testování použitelnosti nejdůležitějších funkcí
16. Naše studio má mnoholeté zkušenosti s tvorbou a provozem obsahových webů
postavenými jako staticky publikované weby. Včetně řešení dostupnosti od Asie po USA (a
pevninské Číny). Považujeme to za výborný nástroj pro maximalizaci dostupnosti webu a
minimalizaci nákladů. Naše zkušenost není pouze „institucionální“, náš tým je stabilní a
obdobné projekty již vícekrát vytvořil a dlouhodobě zajišťujeme provoz. U vizuálu máme
zkušenosti s projekty cílenými na mladou cílovou skupinu v zahraničí, dbáme především
na dobrou orientaci uživatele na webu a to, aby vizuál vydržel funkční mnoho let. Díky
našim vlastním projektům máme unikátní zkušenost v tom, jak vizuální style pracuje v
průběhu let. Společně vytvoříme výborně použitelný, rychlý web, který dá maximální důraz
a prostor obsahu.
17. Díky citlivým a promyšleným úpravám struktury a vizuální podoby webu jakožto hlavního
prodejního kanálu se podařilo zvýšit roční obrat společnosti o 218%.
18. Našeptávač u hledání se uživateli zobrazí do 200ms od napsání relevantního řetězce.
Našeptávač sníží na minimum počet hledání, které nic nenajdou. Rychlost hledání pak
zajistí jeho využívanost.
19. zatím každý web (100%) za celých 10 let jsme dokončili včas, pokud zadavatel respektoval
naše projektové řízení a poskytoval rychlé reakce a vyjádření.
20. Díky zkušenostem z alespoň 2 obdobně velkých (rozsahem) staticky publikovaných webů
umíme projekt dobře naplánovat. V týmu máme minimálně 5 lidí se zkušenosti se staticky

publikovanými weby, na projektu budou pracovat minimálně 2 z nich a díky zavedeným
procesům a code review lze tým zvětšit nebo člena projektu nahradit.
21. Web nebude po 4 letech provozu třeba výrazně předělávat z jiných důvodů, než změna
účelu webu.
22. Alespoň 2 obdobně velké staticky publikované weby vytvořené námi běží minimálně 1,5
roku Projektový manažer za posledních 5 let řídil tvorbu minimálně 5 obdobně velkých
webů, z toho minimálně 2 byly staticky publikované. Máme zkušenost minimálně s 5
menšími staticky publikovanými weby. Vizuálně styl tvořený designéry (kteří by pracovali
na tomto webu) se na alespoň 3 projektech používá 5 a více let. Máme několikaletou
zkušenost s webem pro studenty v zahraničí. Vliv využívání hledání závislém na rychlosti –
paper
z
experimentu
od
Google:
https://services.google.com/fh/files/blogs/google_delayexp.pdf.
23. Jeden z našich posledních webů dosahuje na titulní stránce v testu webpagetest.org těchto
hodnot: TTFB = 0.194s, FCP = 0.719s, First View = 3.319s, což bohatě pokrývá hodnoty
požadované v zadání – 12.2 Minimální rozsah SLI.

