Zápis z jednání pracovní skupiny pro web ze dne 30. 11. 2015
Přítomni (včetně hostů):
M. Cieslar (KFM, předseda propagační komise)
T. Drbohlav (PSíK)
M. Děcký (KDSS)
P. Kolman (proděkan pro koncepci studia)
K. Kolář (OVVP)
J. Kratochvíl (děkan)
M. Mareš (KAM)
M. Rokyta (proděkan pro matematiku)
J. Setnička (za SKAS)
J. Suchomel (OMK)
L. Svoboda (OMK)
L. Veverka (OMK)
M. Vlach (proděkan pro PRopagaci)
P. Vlášek (PSíK)
Začátek jednání v 10:45.
Shrnutí statutu quo
Kolega Děcký (nový předseda pracovní skupiny pro web) referoval o aktuálním stavu fakultních webů:
• Probíhají různé paralelní aktivity:
• microsite studuj-matfyz.cz
• microsite pro zájemce o studium v angličtině
• matfyz.cz (neformální, cílí na obecnou veřejnost)
• Byl nasazen facelift webu (design od firmy noBrother) spolu s úpravami titulní stránky.
• Pokračovat změnami struktury webu, máme návrh od firmy Dobrý web (viz poklady k jednání).
• Hrozí požadavky rektorátu na sjednocení designu webů fakult. Nový manuál grafického stylu specifikuje
grafické prvky, většina z nich má nicméně status doporučení.
• Do institucionálního rozvojového programu VVŠ na 2016–2018 MFF UK podala návrh na projekt inovace
fakultního webu vč. implementace redakčního systému. Pokud bude projekt řešen, tak s podmínkou, že
náš systém budou moci v budoucnu (po r. 2017) převzít i jiné fakulty UK.
• Kolega Suchomel nastoupil na místo „technicko-obsahového redaktoraÿ webu. Jeho úkolem je především
propojovat technickou a obsahovou stránku.
Krátkodobá vylepšení
Komise se shodla na tom, že chceme dělat inkrementální vylepšení webu a přes ně se postupně dostat k zásadnějším
změnám.
Kolega Suchomel analyzuje anglickou část webu. Zrcadlit v anglické verzi strukturu celého českého webu nefunguje:
nejsou na to síly a navíc to u mnoha stránek nemá smysl (pro cizojazyčné studenty fungují některé procesy odlišně).
Postupně jsou doplňovány chybějící anglické stránky a upravovány odkazy na stránky, které v anglické verzi neexistují.
Též dojde k propojení stávajícího webu a www.matfyz.cz přes RSS kanál. Plánováno do 2 měsíců ve spolupráci
kolegy Suchomela a PSíK.
Kolega Kratochvíl informoval, že pracoviště se ptají, zda bude povinné používat jednotný styl (komise již dříve
rozhodla, že ne). Některá pracoviště mají zájem jednotný styl dobrovolně aplikovat (komise: kdo si řekl, dostal podklady
k designu). Do budoucna chceme řešit systematicky, kol. Vlach informoval, že s tím projekt IRP počítá.
Kolega Cieslar zmínil, že se objevují požadavky, aby fakultní dokumenty byly dostupné i v otevřených formátech.
Komise se bude snažit v budoucnosti přijmout nějaká doporučení stran formátů, zatím panuje pouze chaos a poněkud
zastaralá směrnice tajemníka č. 3/1999. Byly zmíněny problémy s přenositelností interaktivních formulářů (např. vyúčtování drobných vydání), možná část z nich bude možné vyřešit v rámci nového systému elektronických agend (náhrada
FISu).
Kolega Děcký navrhl založit issue tracking system dostupný celé akademické obci, kde se budou evidovat požadavky
na drobné změny webu. Komise souhlasí, ale mělo by být jasně vymezeno, že není určen na hlášení běžných chyb.
Kolega Děcký vybídl k implementaci té části návrhů od Dobrého webu, kde se jedná o malé, izolované zásahy. Také
vybídl k důslednějšímu sledování statistik chování uživatelů.
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Dlouhodobé záležitosti
Kolega Děcký uvedl plány na dlouhodobé změny:
• Provést velkou změnu struktury podle návrhu Dobrého webu.
• Web postavit nad nějakým publikačním systémem (CMS). Důvody jsou zejména snížení vstupní bariéry
(aby si pracoviště mohla snáze udržovat své části webu) a automatizace rutinních činností (zveřejnění
článku v daný čas, přesuny článků do archivu apod.).
• Sesbírali jsme požadavky na CMS od členů komise, nyní je potřeba kategorizovat je od nutných po „bylo
by hezké kdybyÿ. Na základě toho pak sepsat zadání veřejné zakázky na realizaci.
Komise diskutovala o různých možných pojetích CMS od systému, který bude zajišťovat pouze běžné rutinní úkony
(a ty méně obvyklé bude řešit správce ad hoc), až po „všeobjímajícíÿ systém s rozsáhlým administračním rozhraním.
Vzhledem k tomu, že má vzniknout systém použitelný i pro ostatní fakulty, bude nutno volit spíše maximalistickou
variantu.
Komise diskutovala o různých variantách zadávání zakázky, nakonec se přiklonila k jedné velké zakázce, která bude
vnitřně rozdělena na etapy s jasně definovanými cíli. Každou etapu pak bude fakulta testovat na postupně se rozšiřujících
podmnožinách webu a průběžně dodavateli poskytovat zpětnou vazbu. Smlouva bude navržena tak, aby v případě, že se
zakázka nebude vyvíjet žádoucím směrem, bylo možné spolupráci na konci etapy ukončit.
Kolega Vlach také zmínil, že bude potřeba určit webu formální rámec – aktuální směrnice děkana č. 1/1998 je
zastaralá, bude potřeba vydat novou a určit odpovědné osoby. Mimo jiné stanovit, které pracoviště bude v budoucnu web
provozovat. Toto je ale k jednání na úrovni vedení fakulty. Děkan plánuje schůzku s vedoucími PSíK a OMK.
Závěr
Do konce roku budou probrána jednotlivé požadavky na CMS (online diskusí a případně hlasováním), během ledna
se komise sejde a vytvoří hrubou specifikaci do zadání zakázky. Během února bude předána právníkům a paralelně bude
probíhat dolaďování specifikace.
Zasedání skončilo ve 12:40.
Zapsal Martin Mareš.

2

