
Tato kniha se věnuje popisu základních postupů velmi širokého a obsáhlého oboru 
webového (a obecně interakčního) designu se spoustou dílčích podoborů a souvisejících 
profesí. O tématu každé z jejích kapitol by se dala napsat samostatná kniha — a dost 
často taky napsána byla, mnohdy dokonce spousty knih, článků a příspěvků. Nechce 
a ani nemůže si proto klást za cíl být nějakou kompletní encyklopedií všech profesních 
znalostí. To při současném rozsahu tohoto oboru není ani možné. Spíše ji chápu 
jako jakési kompendium, souhrnný přehled tohoto oboru, základní průřez hlavními 
otázkami, problémy i zákoutími, se kterými se webový designér při své práci může 
setkat. Každá kapitola načrtává základní informace a poskytuje zběžné seznámení 
s danou částí oboru, vývojovým krokem či pracovním postupem — a čtenář si k nim 
v případě potřeby může přibrat další zdroje a literaturu k hlubšímu studiu.

Úmyslně ale na žádné konkrétní články či související literaturu neodkazuji a snažím 
se pokud možno vyhýbat i příliš konkrétním příkladům. V dnešní době je kvantum 
publikovaného obsahu tak velké a vývoj technologií tak překotný, že jen během 
samotného procesu dokončení a vydání této knihy už bude polovina odkazů zastaralá, 
nefunkční nebo již dávno změněná. Místo toho jsem si dal za cíl jen vytyčit příslušná 
témata, sepsat související pojmy a klíčová slova, aby tato publikace mohla po nějakou 
dobu sloužit alespoň jako průvodce a klíč pro vyhledávání právě platných a aktuálních 
informací i vodítko pro další studium. Neboť jednotlivé používané technologie, 
dostupné zdroje i módní trendy se mění každým dnem, ale postupy a zásady zmíněné 
v této knize by mohly mít přece jen obecnější platnost a zůstat použitelné delší dobu 
bez ohledu na konkrétní použitá technická a designová řešení.

Tato knížka si nehraje na nějaké obecné pravdy a není to ani vědomý kompilát jiných 
zdrojů k tématu. Je především souhrnem mých vlastních, osobních zkušeností z více 
než dvacetileté praxe v médiích, reklamě, na vývoji softwaru a především v navrhování 
a tvorbě webů a aplikací. Předkládá závěry, které jsem si z nich během času sám vyvodil 
a které se mi mnohokrát osvědčily. Naznačuje možné riziko problémů, se kterými jsem 
se mnohokrát setkal. Popisuje časté chyby, kterých jsem se sám dopouštěl a postupně 
se učím jich vyvarovat. Protože od kolegů a přátel z oboru vím, že se potýkají s týmiž 
chybami, řeší tytéž problémy a mnozí došli k podobným řešením a postupům jako já, 
dospěl jsem k závěru, že seznámení s nimi může být užitečné i leckomu dalšímu. I kdyby 
jen k tomu, aby se o danou problematiku víc zajímal a přišel s lepším a efektivnějším 
řešením. Pak kniha splnila svůj účel.

Je možné — občas dokonce pravděpodobné — že některá řešení, pravidla 
a postupy zmíněné v knize mají svůj zdroj někde jinde. Budu k vám ale upřímný: pokud 
si v daném případě uvědomím a vzpomenu, že (a kde) jsem se s dotyčným názorem 
či návodem setkal, kde jsem ho poprvé slyšel nebo četl, rád na tento zdroj odkážu. Ale 
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popravdě to většinou už ani nevím. Za ta dlouhá léta praxe v designu a okolních oborech 
jsem nasál velké množství informací ze všech stran jako houba a dnes už jen těžko 
dokážu posoudit, co konkrétně je aplikovaná myšlenka někoho jiného, a co třeba jen 
můj názor nebo vlastní, ale praxí ověřený postup. A co je kombinací všeho. Netroufnu 
si proto v žádném případě tvrdit, že jsem výhradním autorem všech zde sdělovaných 
myšlenek — jste-li přesvědčeni, že cokoli z uvedeného už jindy a jinde tvrdil někdo 
jiný, máte nejspíš pravdu. Mým skromným přínosem k tomuto tématu nemá být víc 
než shrnutí těchto nashromážděných podnětů a zkušeností do jednoho celku a jejich 
prezentování coby uceleného pracovního modelu, který se mi v praxi nejvíce osvědčil.

Nic víc se tato kniha nesnaží nabízet — ale popravdě a pro změnu zcela bez 
skromnosti: nenabízí ani o nic méně. Ucelený pracovní rámec použitelný pro všechny, 
kdo se zabývají tvorbou webů a jiných interaktivních aplikací. A dost možná nejen pro ně.

Petr Staníček, 3. prosince 2015


