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Slovo úvodem

Matratrans.cz (eu)

Analýza použitelnosti se zaměřuje především na zlepšení vizuálního vnímání webových stránek, 
zdrojového kódu webu, hodnotí architekturu a strukturu s pohledem na design.

Díky  tomuto  může  být  docílen  vyšší  počet  objednávek,  lepší  povědomí  o  webu a firmě Mátra 
transport a.s.  Web  by  měl  být  přehledný,  srozumitelný  a  především jednoduše ovladatelný. 

V Plzni dne 28. dubna 2017

Upozornění:  Všechny zjištěné hodnoty a ukazatele uvedené v této analýze jsou aktuální ke dni: 28. 4. 2017
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Proč redesignovat webové stránky?

Matratrans.cz (eu)

Uživatel je spokojen - UX design!
• Jednoduchý, čistý, přehledný a moderní design / Responzivní řešení, bootstrap
• Zachování základní barevnosti společnosti a loga / Grafický manuál společnosti
• Sledování zásilky jako spojení firmy a zákazníka / Funkcionalita

Cílová destinace?
1. Kvalitní prezentace firmy s důrazem na image Mátra transport a.s. a její služby.
2. Funkčně a graficky nabídnout stránky cílové skupině.
3. Udržet současné zákazníky a nabídnout jim něco navíc.
4. Web, který bude moderním řešením zobrazitelný a fungující na telefonu, tabletu a počítači.
5. Vyřešit technické a grafické nedostatky současného webu.

Statistika?
• Jsou k dispozici nějaká čísla ze statistik (např. jaká je návštěvnost webu, jaká je konverze uživatelů z 

webu, odkud přicházejí a co dělají uživatelé na webu atd.)
• Důležitým faktorem úspěšnosti webových stránek jsou spokojení uživatelé, tzn. najdu co chci, 

orientuji se dobře, stránky se mi zobrazí?

Cílová skupina
• Převážně muži 25 - 60 let
• Zastoupení ČR, Evropa / čeština, němčina, angličtina
• Obchodní zástupci, logistici, malé a střední firmy (servis)
• Dokáží se zorientovat na internetu a používat webové stránky na PC, tabletu a telefonu
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Proč redesignovat webové stránky?

Matratrans.cz (eu)
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Mít vše ve svých rukou ...

Matratrans.cz (eu)

Návrhy pro desktop, mobil a tablet, tedy to co ode mne můžete očekávat.

• Wireframe všech podstran /.png obrázky/ pokud to situace bude vyžadovat

• Možnost domluvení na funkčních prototypech
• Grafický návrh stránek a podstránek /.psd formát a .jpg náhledy/

• Vizualizace návrhu grafického designu

Co je základem spolupráce?

• Dodržení dohotnutých termínů odevzdání jednotlivých částí
• Originální design a osobní přístup k projektu
• Smlouva o vytvoření a užití licence autorského díla
• Aktivní přístup a při dohodě spolupráce práce na projektu “full-time”
• Korektury a připomínkování
• Komunikace @, telefon, skype

Požadavky na hosting a zpracování webu

Zobrazení
Responzivní zobrazení

Použité technologie 
PHP 5.4 a vyšší 
Nette framework 2.3 
Bootstrap 3 
Doctrine 2 
MySQL 5.5

Proč zvolit zrovna mně?
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BÝT VIDĚN VŽDY A VŠUDE 

Matratrans.cz (eu)

Jak vypadá web na telefonu, tabletu a monitoru?

1) Je kvalitním zdrojem informací o firmě Mátra transport a.s. a jejích službách?
2) Mohu se na stránky podívat kdykoliv a kdekoliv?
3) Jsou či nejsou technické a grafické nedostatky na současném webu?
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UŽIVATELI ZAPAMATUJ SI ADRESU SLUŽBY

Matratrans.cz (eu)

a) URL adresy

Pro mne z nepochopitelných důvodů má špatný formát a tvar.

• http://matratrans.cz/Mezinarodni_a_vnitrostatni_autodoprava_spedice-txt-97-cs/

V současnosti je, 
nejen trendem mít 
na webu hezké url 
adresy ale i nutností. 
Zapamatovatelnost, 
jednoduchost, SEO, 
indexace vyhledávačů - to 
jsou hlavní faktory proč 
řešit url adresy.

Jak by měla vypadat url adresa:
• http://matratrans.cz/cs/mezinarodni-a-vnitrostatni-autodoprava/

b) Editace url adresy

Lze si prakticky vymyslet cokoliv na jakoukoliv stránku, resp. alternativa by měla mít analogii s 
informacemi na stránce, na které se uživatel nachází.

c) V uvedeném příkladu záložka Doprava a spedice bude url adresa ve tvaru:

• http://matratrans.cz/cs/mezinarodni-a-vnitrostatni-autodoprava/
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OBSAH A DESIGN WEBOVÝCH STRÁNEK

Matratrans.cz (eu)

Text
Na webu je spousta neuceleného textu, nejen 
že se například překrývá text s tlačítkem, jsou 
zde chyby v hiearchii nadpisů, používání tučného 
písma, podtrženého písma (který na webu dává 
dojem že jde o odkaz), nepřehledné odrážkové 
seznamy atd.

Typografie / písmo
Je použito písmo (Verdana, Helvetica) tyto písma 
mají zajisté své důvody použití, přesto bych si do-
volil tvrdit, že i zde by se webové stránky mohli a 
měli posunout směrem k modernějším fontům, 
např. Google fonts má spoustu písem a to k vol-
nému použití na webu. Uživatel nebude nijak limi-
tován ať už technicky či vizuálně (nemusí si nic in-
stalovat, neproblikávají mu texty apod.).

Barvy
Špatně zvolená barva pro Call-to-Action (co hceme 
aby uživatel udělal - kliknul na tlačítko apod.). 
Žlutá barva potřebuje mít k sobě kontrast, aby 
neměli problém lidé, kteří mají problém se zrakem. 
Celkově se na webu málo objevují firemní barvy.

Obrázky a fotografie
Ve své podtstatě nejsou špatné, zvláště ta na 
hlavní straně, která má dotvářet image firmy je 
povedená (takové fotografie bych rád viděl na 
webu dál). Jsou tu fotky, které jsou spíše obecné 
a u takové firmy jako Mátra transport a.s. bych 
očekával konkrétní, lidské a přímé fotografie. Pak 
tu jsou fotky dá se říct zcela nic neříkající (pro 
uživatele obtížně identifikovatelné) - ty budou 
potřeba znovu nafotit.

Informační architektura
Nabízí se spousta otázek. Má uživatel pohodlí ve snadné navigaci? Orientuje se správně (tak jak chceme) 
v prezentaci? Uspořádání informací má svojí logiku? Je pojmenování jednotlivých sekcí a kapitol snadně 
zapamatovatelné?

Konzistence navigace – navigace se na 
všech stránkách musí chovat stejně.
Za vážnou chybu považuji dvou řádkové víces-
lovné menu. Dva řádky by nemuseli ani vadit, ale 
zapamatovat si spojení: Přeprava vozidel po vlastní 
ose (je obtížné). Zvláště pro uživatele, kteří si pod 
tím nedokáží představit jaké informace na stránce 
najdou. Jde o to najít vhodné a výstižné alternativy, 
ideálně jednoslovné.

Patička
Není špatné umístit interní odkazy do patičky, ale 
je třeba myslet na použitelnost webu a přínos 
takového odkazu pro návštěvníka (tzn. zaměřit 
se na relevanci a vhodnost), stejně tak je to s 
dalšími odkazy. Jsou přínosem?
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Matratrans.cz (eu)

Grafický design webových stránek
Chybí větší důraz na image firmy, na logo, na barvy a na identitu celkově. 
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SEO A VÝSLEDKY HLEDÁNÍ (Google, Seznam)

Kde jsou stránky? Uživateli hledej!

Ideálním stavem je, když uživatel do vyhledávacího 
pole zadá slovo autodoprava a stránky Mátra trans-
port a.s. se zobrazí na prvních místech ?!? 

Závisí to na spoustě faktorů:
• správnost zdrojového kódu (html, css, php)
• klíčová slova a spojení, použitá v textu a v 

html (autodoprava, mezinárodní, vnitrostátní, 
spedice  ...)

Ups, něco je špatně ...

meta tag description je nevhodně napsaný (měl by 
být krátký výstižný a přesvědčivý o obsahu), např.: 
“Nabízíme komplexní služby v oblasti mezinárodní 
kamionové a nákladní přepravy, logistických 
služeb, vnitrostátní a mezinárodní spedice včetně 
...”
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Jazykové mutace (http://www.matratrans.cz/lng/cs/)

Proč má takový tvar? Je snadno zapamatovatelný?

Jak by měla vypadat url adresa:
http://www.matratrans.cz/cs http://www.matratrans.cz/de http://www.matratrans.cz/en

Překlad obsahu webu podle jazykové mutace

Předpokladem jsou statické stránky, tedy web bez napojení na administračním systém. Každá část webu 
se pak překládá jednotlivě pro každou konkrétní akci (menu, text, tlačítka, url adresy atd.) - ručně.

Obrázky a texty v obrázcích

Pokud jsou použity rastrové obrázky obsahující text, měly by mít svoje jazykové alternativy. V 
součastnosti se chybně zobrazuje jeden obrázek, na hlavní straně, pod všemi jazykovými mutacemi, 
tedy český text je v anglické i německé variantě - to je nežádoucí (uživatelé z cizích zemí nerozumí 
českému textu a vyvstává nedůvěra uživatele ve stránky).

Domény

Z aktuálního stavu webových stránek nelze poznat zda-li pod .cz / .eu doménami jsou stejné prezen-
tace, nebo se nějakým způsobem přesměrovává k obsahu. To je spíše na otázka pro tvůrce webu a na 
hosting stránek.

Jak probíhá přesměrování, jestliže uživatel zadá adresy:
  http://www.matratrans.cz http://www.matratrans.eu

JAZYK A JAZYKOVÉ MUTACE



10

Tomáš Davídek / Rokycanská 764/36 / 312 00 Plzeň 4, Lobzy / Tel.: +420 723 989 091 / E-mail: info@tomasdavidek.cz / www.tomasdavidek.cz

Matratrans.cz (eu)

ZACÍLIT NA UŽIVATELE / CALL-TO-ACTION

Formulář
Každou stranu webu “ozvláštňuje” kontaktní 
formulář, přitom na některých stranách smysl nedává 
(O Nás, Kontakty - ikdyž tam je to sporadické) nebo 
uživateli neřekne nic (Kariéra - Kde je informace kam 
posílat životopis? A pod tím Napiště nám - proč by 
ho měl vyplnit.

Název: Napište nám

Není moc zřejmé co vlastně chcete, aby uživatel 
udělal. Předpokládám, že cílem má být akce objed-
nání služby. Označení napište nám je pro formulář 
(typu poptávky) nevhodný.

Služby
Přitom na důležitých stranách je zapotřebí podstrčit 
uživateli akci, kterou chceme aby udělal, tedy aby 
chtěl vyplnit formulář a odeslal ho. Formuláře 
připravit na míru, pro stranu Doprava a spedice bude 
jiná varianta než pro Servis aut.

Kariéra
Když by zde měl být formulář, určitě 
bych ho uživateli nabídnul v rozsahu 
který bude odpovídat potřebám, např. by 
měl formulář obsahovat pole: Kontaktní 
údaje (telefon, email), Přiložit životopis, 
apod.

Kontakt
Na této podtsraně by mohl být jedno-
duchý formulář tak jak je v současnosti, 
tedy s názvem Napište nám, je otázkou 
jakou úlohu má mít.

K zamyšlení.

• Potřeba formuláře - jako poptávkového nástroje pro jednotlivé služby?

• Pro každou službu mít unikátní formulář, tak aby odrazil potřeby uživatele?

• Nebylo by snažší dovést uživatele k jednomu formuláři a dát mu na výběr co od firmy chce?
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KDYŽ S NĚCO VYPNE
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Optimalizace

• přehlednost a jednoduchost informací
• správná hiearchie nadpisů a textu
• popisky obrázků
• klíčová slova
• sitemap / mapa stránek
• prolinkování 

Zdrojový kód

Sémantika kódu (html)

Prakticky chybí základní logická posloupnost 
nadpisů (pozn. na úvodní straně je hlavní nadpis 
h1, chybí nadpisy kapitol h2 až h6, přestože 
vyhledávací roboti jako google, seznam apod. se 
na toto zaměřují).

Cílem je mít konzistentní stránky

Nelze předem určit jaký uživatel používá prohlížeč 
pro internet, nelze ani určit jestli nemá vypnuté v 
prohlížeči zobrazování obrázků, JavaScriptu apod. 
(viz. obrázek: když je vypnutý JavaScript - to je 
úplně špatně, protože stránky nefungují korektně 
bez JavaScriptu).
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Úvodní strana

Matratrans.cz (eu)

Logo / 25 let

Zvyklost uživatelů je, že hledá 
logo v levém horním rohu. Chápu a 
rozumím myšlence, ale vede to ke 
zmatení uživatelů.

Velká fotografie

Velice pěkná vizualizace, nadpis i 
myšlenka. Velký problém vidím v 
umístění pdf pod obrázek. Uživatel 
vůbec neví že na tento obrázek 
má kliknout aby se mu otevřel pdf 
dokument, jestliže tam náhodou 
klikne, začne se otevírat dokument 
(uživatel je zmaten - Co se to 
právě stalo a co jsem udělal?).

Služby

Je žádoucí umístit na hlavní stranu 
to co chci maximálně propagovat - 
mít to v zorném poli uživatele. 

O firmě

Není zapotřebí toto mít na hlavní 
straně, tyto informace (podané 
takovým stylem) uživatel ze 
75% “přejíždí”,  je zvyklý hledat 
informace o firmě v dané sekce 
(napr. O nás). Krátký text bych dal 
do patičky pro dokreslení dojmu.

Certifikáty

Jsou zde zbytečně veliké obrázky 
(náhledy), které ubíjí ostatní 
obsah.
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Úvodní strana - řešení

Matratrans.cz (eu)

K zamyšlení, pomáhá obsah této podstraně?

• Je úvodní strana vhodně prezentována jako reklamní sdělení (tah na branku)?

• Obsah, fotografie, informace - mají smysl?

• CALL-TO-ACTION na uživatele: “Podívej se na službu.”

• Certifikáty a dokumenty ke stažení ?!

Jak by měla vypadat url adresa:
http://www.matratrans.cz

Odkaz v navigaci (jednoslovný)
Úvod

Cíle stránky: Image firmy, top služby (Doprava, Spedice, Logistika, Servis, Přeprava
Důraz: Přehlednost, Call-to-action (služby), Důvěra, Informace

Návrh řešení - viz obrázek: 01_uvodni_strana.jpg
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Doprava a spedice

Matratrans.cz (eu)

Menu

Víceslovný nadpis v menu je nežádoucí, není snad-
ná zapamatovatelnost a orientace. Dá se vymyslet 
alternativa, např. nestačilo by slovo Autodoprava? 
Nebo jsou důležitá označení Doprava a spedice? Je 
žádoucí nabídnout odděleně mezinárodní, vnitros-
tátní dopravu a spedice?

Obsah

Text (obsah) je značně nepřehledný, to co má 
vyloženě být know-how je zde prezentováno jako 
článek (prostý text). Ano pomáhají obrázky, ale 
řeknou potencionálnímu zákazníkovi něco více?

Vozový park

Důležitá součást firmy a je trochu utopená - jako takové podružné menu vlevo. Vypíchnout vozový park a 
dát mu určitý prostor by prospělo. Super jsou ty ikony vozů a jejich označení.

Problém je, jestliže kliknu na nějaký vůz tak chybí interakce s předchozí stránkou, tedy uživatel má dojem 
že je někde jinde, kam nechtěl a neví jak se má vrátit zpět. Uniká také potřeba mít vozový park, hezky 
rozdělený, když se pokaždé dostanu na seznam všech aut (opět to vede ke zmatení uživatele). Chybí zde i  
podrobnější informace o voze alespoň obecně.

Certifikáty a dokumenty ke stažení

Určitě na tuto stranu patří, lépe bych je 
zapracoval buď od obsahu (do textu) nebo 
z nich udělal ucelený blok (část webu), který 

bychom mohli použít napříč celým webem. Stejně 
jako “Dokumenty ke stažení” - jako podpora 
důvěry ve firmu Mátra transport a.s.
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Doprava a spedice - řešení

Matratrans.cz (eu)

K zamyšlení, pomáhá obsah této podstraně?

• Jsou služby vhodně prezentovány, obsah, fotografie?

• Chybí mi zde záběr (CALL-TO-ACTION) na uživatele: “Objednej službu.”

• Vyřešit vozový park - seznamem a rozkliknutelným detailem na konkrétní vůz.

• Certifikáty a dokumenty ke stažení ?!

Jak by měla vypadat url adresa:
http://www.matratrans.cz/cs/doprava-a-spedice
http://www.matratrans.cz/en/road-haulage-and-Forwarding
http://www.matratrans.cz/de/beforderung-und-Spedition

Odkaz v navigaci (jednoslovný bez podmenu)
Doprava a spedice = Autodoprava

Odkazy v navigaci (jednoslovný s vysouvacím podmenu)
Doprava
 --- Mezinárodní autodoprava
 --- Vnitrostátní autodoprava

Spedice (jednoslovný bez podmenu)

Cíle stránky: Informovat o službě, objednat (poptat) službu
Důraz: Přehlednost, Call-to-action (tlačítko na formulář), Kontakty na jednotlivé státy, Informace
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Logistika

Matratrans.cz (eu)

Menu

Jednoslovný výraz, který plně 
charakterizuje obsah podstrany.

Obsah

Text (odrážkový seznam) je značně 
nepřehledný, to co má vyloženě být 
know-how je zde prezentováno jako 
seznam ve kterém se uživatel ztratí 
po třech řádcích. Ano, pomáhají 
obrázky, ale řeknou potencionálnímu 
zákazníkovi něco více? Např. mapa 
(tím že je v inverzím barevném řešení 
není na první pohled zřejmé o co se 
vlastně jedná).

Kontaktní informace

Podstatné informace, které zákazník 
potřebuje jestliže něco řeší. Jsou 
dostatečně vidět?

Certifikáty, osvědčení a dokumenty 
ke stažení

Určitě na tuto stranu patří, lépe bych 
je zapracoval buď do obsahu (textu) 
nebo z nich udělal ucelený blok 
(část webu), který bychom mohli 
použít napříč celým webem. Stejně 
jako “Dokumenty ke stažení” - jako 
podpora důvěry ve firmu Mátra 
transport a.s.
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Logistika - řešení

Matratrans.cz (eu)

K zamyšlení, pomáhá obsah této podstraně?

• Jsou služby vhodně prezentovány, obsah, fotografie?

• Chybí mi zde záběr (CALL-TO-ACTION) na uživatele: “Objednej službu.”

• Certifikáty osvědčení a dokumenty ke stažení?!

• Mapa (obrázek) - je na správné podstraně?

Jak by měly vypadat url adresy:
http://www.matratrans.cz/cs/logistika
http://www.matratrans.cz/en/logistics
http://www.matratrans.cz/de/logistik

Odkaz v navigaci (jednoslovný bez podmenu)
Logistika

Odkaz v navigaci (jednoslovný s vysouvacím podmenu)
Logistika
 --- Skladování
 --- Celní služby

Cíle stránky: Informovat o službě, objednat (poptat) službu
Důraz: Přehlednost, Call-to-action (tlačítko na formulář), Kontakty na sklad/clo, informace
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Přeprava vozidel po vlastní ose

Matratrans.cz (eu)

Menu

Víceslovný výraz, který 
plně charakterizuje obsah 
podstrany. Je špatně 
zapamatovatelný, příliš 
komplikuje přehlednost a 
jednoduchost webu.

Obsah

Text je značně nepřehledný, 
to co má vyloženě být know-
how je zde prezentováno jako 
seznam ve kterém se uživatel 
ztratí po třech řádcích. Ano 
pomáhají obrázky, ale řeknou 
potencionálnímu zákazníkovi, 
že tyto vozy přepravujete 
způsobem / dovezete řidiče na 
místo a oni dovezou vozy na 
místo určení?

Kontaktní informace

Podstatné informace, které 
zákazník potřebuje jestliže 
něco řeší. Jsou dostatečně 
vidět?

Partneři

Nejsem si plně jistý co je tím 
myšleno. Firmy, které jsou na 
webu prezentovány logy - pro 
ně jezdíte, tedy má to fungovat 
jako reference. Nebo jsou to 
partneři webu, kteří fungují na 
nějakém obchodním styku s 
firmou Mátra transport a.s.
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Přeprava vozidel po vlastní ose - řešení

Matratrans.cz (eu)

K zamyšlení, pomáhá obsah této podstraně?

• Jsou služby vhodně prezentovány, obsah, fotografie?

• Chybí mi zde záběr (CALL-TO-ACTION) na uživatele: “Objednej službu.”

• Partneři - lépe zpracovat, aby zákazník pochopil o co se jedná.

Jak by mohly vypadat url adresy:
http://www.matratrans.cz/cs/preprava-vozidel-po-vlastni-ose
http://www.matratrans.cz/en/drive-away-transport
http://www.matratrans.cz/de/fahrzeuguberfuhrun-auf-eigener-achse

Odkaz v navigaci (jednoslovný bez podmenu)
Přeprava vozidel

Cíle stránky: Informovat o službě, objednat (poptat) službu
Důraz: Přehlednost, Informace, Call-to-action (tlačítko na formulář), Kontakt
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Servis pro nákladní vozidla

Matratrans.cz (eu)

Menu

Víceslovný výraz, který sice plně 
charakterizuje obsah podstrany. Je špatně 
zapamatovatelný, příliš komplikuje 
přehlednost a jednoduchost webu.

Obsah

Text (odrážkový seznam) je značně 
nepřehledný a nesprávně předkládán 
(např.: v odstavci Provádíme je odrážka: 
pružná pracovní doba Po-So). Je 
potřeba zapracovat na textech a jejich 
srozumitelnosti. Oddělit  a zvýraznit 
jednotlivé činnosti či speciality.

Kontaktní informace

Podstatné informace, které zákazník 
potřebuje jestliže něco řeší. Je potřeba zde 
mít kontakt na fakturaci?

Dodavatelé

Rozumím a chápu potřebě mít, na straně 
Servisu, zobrazena loga dodavatelů firmy 
Mátra transport a.s., jako prvku důvěry pro 
potencionálního zákazníka.
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Servis pro nákladní vozidla - řešení

Matratrans.cz (eu)

K zamyšlení, pomáhá obsah této podstraně?

• jsou služby vhodně prezentovány, obsah, fotografie

• chybí mi zde vizuální dojem lidskosti - ne všechno dělají stroje  a roboti

• chybí mi zde záběr (CALL-TO-ACTION) na uživatele: “Objednej službu.”

• dodavatelé - tento blok lépe zpracovat, aby nerušil image firmy Mátra transport a.s.

Jak by mohly vypadat url adresy:
http://www.matratrans.cz/cs/servis-nakladnich-vozidel
http://www.matratrans.cz/en/truck-servicing
http://www.matratrans.cz/de/lkw-serviceleistungen

Odkaz v navigaci (jednoslovný bez podmenu)
Servis

Odkaz v navigaci (jednoslovný s vysouvacím podmenu)
Servis
 --- Diagnostika
 --- Pneuservis
 --- Opravy

Cíle stránky: Informovat o službě, objednat (poptat) službu
Důraz: Přehlednost, Call-to-action (tlačítko na formulář), Kontakty na servis

Návrh řešení - viz obrázek: 05_servis.jpg
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O nás

Matratrans.cz (eu)

Menu

Jednoslovný název, který 
dostatečně plní účel, tedy 
uživatel si vytvoří představu jaké 
informace najde na podstraně.

Obsah

Odstavcový prostý text (to 
co mají/měli ostatní). Proč se 
neodlišit?

Reference

Rozumím a chápu potřebě mít, 
na straně O nás, zobrazena loga 
referencí firmy Mátra transport 
a.s., jako prvku důvěry pro 
potencionálního zákazníka.

Certifikáty kvality a dokumenty 
ke stažení

Určitě na tuto stranu patří, lépe 
bych je zapracoval buď od ob-
sahu (do textu) nebo z nich udělal 
ucelený blok (část webu), který 
bychom mohli použít napříč 
celým webem. Stejně jako “Do-
kumenty ke stažení” - jako pod-
pora důvěry ve firmu Mátra 
transport a.s.
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O nás - řešení

Matratrans.cz (eu)

K zamyšlení a návrh řešení.

• Vyřešit podstranu O nás s podmenu (Firma, Historie, Náš tým, Kariéra, Pro média)

• Podpořit jednotlivými sekcemi image firmy Mátra transport a.s.

Firma
Informace o firmě
Stručně informovat uživatele webu o firmě a děním 
okolo Mátra transport a.s.

Historie
Historie firmy
Není to zrovna veledůležitá strana, ale 25 let je dlouhá 
cesta a věřím tomu že ukázání základních bodů z 
historie podpoří image firmy.

Náš tým
Lidé jsou součástí firmy Mátra transport a.s.
Nepodceňoval bych důležitost těchto informací na 
stránkách, lidí kteří tvoří firmu Mátra transport a.s. 
Tím by se vyřešila i hiearchie firmy, tedy představení 
kdo a v jaké pozici pracuje pro firmu.

Návrh řešení - viz obrázek: 06.2_onas-historie-firmy.jpg

Kariéra
Volná místa a pozice
Popřemýšlel bych, zda-li tato postrana 
má mít své místo v navigaci. Má stejnou 
důležitost jako např. Logistika? Problém 
s prázdným obsahem u DE/EN jazykové 
mutace webu.

Pro Média
Tiskové zprávy, reporty, statistiky, 
články v médiích
Všechny články budou v seznamu pod sebou 
s tím že každý článek bude mít rozkliknutelný 
detail s podrobnějšími informacemi - nebo 
jako odkaz na externí url adresu.

Administrace archivu zpráv
Pokud nebudou stránky spojené s administračním systémem, vždy je nutné vložit nový inzerát přímo do 
zdrojových kódu webových stránek. V praxi to znamená, že mi pošlete inzerát např. ve Wordu a já ho tam 
vložím.
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Kariéra

Matratrans.cz (eu)

Obsahová část podstránky

Přehled volných pozic a pracovních míst. Je zde málo informací k inzerátu - co by mělo motivovat žadatele 
o poslání životopisu.  Požadavky, Nabízíme, Plat, Místo a čas nástupu ... to vše by mělo být zobrazeno.

Upravit nastylování textu a nadpisů. 
Více vypíchnout kontaktní informace, 
na kterých dostanou zájemci větší 
informace.

Napište nám

Proč zde zobrazit formulář, když 
má žadatel poslat svůj životopis na 
email? Není zbytečný? Pokud by 
byla nutnost kontaktního formuláře, 
určitě by musel projít renovací tzn. 
udělat formulář přesně pro potřeby 
uživatele, přidat políčko pro vložení 
přílohy (životopisu), přidat políčka pro 
telefon, email apod.

Certifikáty

Navidím důvodu proč zde mít tento 
blok a komplikovat tím design a 
koncept.

Dokumenty ke stažení

Je to důležité mít na této podstránce? 
Místo nich bych spíše viděl např. 
Dotazník k vyplnění udaje k pracovní 
pozici apod.
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Kariéra - řešení

Matratrans.cz (eu)

K zamyšlení?

• jak motivovat potencionálního zájemce

• je zde přehlednost a podstata informací

• je potřeba mít tuto stranu na stejné úrovni jako ostatní služby menu

• jestliže jsem v de/en jazykové mutaci a žádný inzerát tam není = není obsah = není nutnost 

zobrazit tuto sekci pro danou jazykovou mutaci

Návrh řešení - jestliže Kariéra bude mít svoji unikátní stranu

• vyřešit tuto podtstranu tím že bude umístěna pod sekci O nás

• velký motivační obrázek k tématu / Kariéra

• upravit a nastylovat text a obrázky

• důraz na hiearchii nadpisů

• vyřešení klíčových slov, vylepšení si tak pozic ve vyhledávačích

Jak vložit nový inzerát?
Pokud nebudou stránky spojené s administračním systémem, vždy je nutné vložit nový inzerát přímo do 
zdrojových kódu webových stránek. V praxi to znamená, že mi pošlete inzerát např. ve Wordu a já ho tam 
vložím.

Předpoklad
Je dost možné že tam bude jen jeden stálý inzerát, pak bych ho zobrazoval celý, jinak by to byl výpis 
volných pracovních pozic s krátkým detailem a prolinkováním na detail inzerátu.

Jak by mohly vypadat url adresy (jestliže bude mít Kariéra svoji samostatnou sekci):
http://www.matratrans.cz/cs/kariera
http://www.matratrans.cz/en/career
http://www.matratrans.cz/de/werdegang

Odkaz v navigaci (jednoslovný bez podmenu)
Kariéra

Cíle stránky: Informovat o volných pozicích, motivace zájemce o poslání údajů
Důraz: Přehlednost, Call-to-action (tlačítko na formulář), Kontakt
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Kontakty

Matratrans.cz (eu)

Kontaktní informace, telefon, 
E-mail
Jsou zde kontaktní informace, podány 
trochu chaotickou metodou, nerozděleny 
a splívající k sobě. Určitě je dobré mít 
klikatelný odkaz do emailu , to samé jde 
zařídit i s telefonem (na Skype). Chybí 
lidská stránka - fotografie, odkaz na 
profil na linkedin apod.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Lépe vypíchnout tyto důležité informace, 
např na uvodní straně chybí - kde by 
je klient očekával, takto se k nim ani 
nemusí dostat.

Hiearchie firmy

Uživatel se v podstatě nezorientuje koho 
má kontaktovat v případě problémů či 
dotazu

Mapa

Jako funkční odkaz na sídlo firmy, 
tzn. udělat mapu s proknuteelným 
odkazem na mapy (seznam či google) se 
zvýrazněním polohy sídla firmy Mátra 
transport a.s.
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Kontakty - řešení

Matratrans.cz (eu)

K zamyšlení a návrh řešení.

• Dostávají se informace k uživateli přehledně a vyzná se v nich?

• Na stranu Kontakt nepatří blok s Certifikáty kvality nebo existuje důvod?

• Formulář Napište nám = Proč by měl uživatel napsat firmě (jakou má motivaci)?

Jak by mohly vypadat url adresy:
http://www.matratrans.cz/cs/kontakt
http://www.matratrans.cz/en/contact
http://www.matratrans.cz/de/kontakt

Odkaz v navigaci (jednoslovný bez podmenu)
Kontakt

Cíle stránky: Kontaktní informace, Mapa
Důraz: Přehlednost, Kontakty



Hrubý cenový odhad a časový harmonogram / návrh dle analýzy

Matratrans.cz (eu)

Tomáš Davídek
grafický designer & ilustrátor

Postup zpracování a předání

Detailní postup spolupráce a tvorby bych rozepsal na základě domluvy a 
dalších upřesňujících požadavků. 

V Plzni dne 28. 03. 2017

S případnými dotazy se, prosím, obraťte na autora:

Tomáš Davídek / Rokycanská 764/36 / 312 00 Plzeň 4, Lobzy / Tel.: +420 723 989 091 / E-mail: info@tomasdavidek.cz / www.tomasdavidek.cz

Cenová kalkulace 55 000 Kč

podpis

TOMÁŠ DAVÍDEK / DODAVATEL

Rokycanská 764/36
312 00 Plzeň 4 - Lobzy

Česká republika

IČ: 87700859 (Nejsem plátce DPH)
Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku.

Bankovní spojení: 243733882/0300 (ČSOB a.s.)

podpis

Časový harmonogram 1-2,5 měsíce


