
FYZIOklinika.cz - Popis vybraných stránek 
 

1) Homepage + návrh hlavního menu 
https://www.fyzioklinika.cz/ 
 

- Homepage webu chceme, aby se graficky odlišovala od zbytku webu. Nebojíme se 
zajímavých nápadů. Každopádně homepage musí být graficky příbuzná všem stránkám 
webu.  

- z 70% slouží pro vyhledání té správné služby (a utvrzení se, že FYZIOklinika je pro něj to 
správné zdravotnické zařízení)  

- z 30% nabídneme náš obsah (články, cviky). 
 
 
Horní část webu:  

- Hlavní menu (pozn: některé položky hl. menu mají obsáhlejší podkategorie)  
Příklad:  

 
(pozn: Žlutý obdélník je HTML odkaz na jinou stránku ) 

- Vedlejší menu (pozn: prostý link na jinou stránku) - Kontakt, Kariéra 
- vyjděte ze stávajícího webu www.fyzioklinika.cz  

- Interaktivní prvek Otevírací doba  
- informace s datumem a aktuální otevírací dobou + doba kdy mohou volat => 
- ve stejném poli ať je možnost vkládat nějakou krátkou editovatelnou informací (př. 

Noste k nám nyní roušky a pod..) (pozn: chceme i návrh pohybu okna) 
- Tlačítko pro rezervaci termínu (tlačítko musí být stále na stránce vidět) 

- na mob verzi určitě tlačítko pro okamžité vytočení hovoru, tlačítko pro okamžité 
otevření nového emailu. 

Příklad: 



 
 
 
Střední část webu 
 
Základní prvky (obrázky? grafika?) s odkazem dál na náš web: 

> Nabídka léčby 
> Nabídka cvičení 
> Hojení 
> Rázová vlna 
> Poradna (návody na cvičení, články o zdraví, dotazy klientů) 

- mohou vypadat jakkoliv, nemusí to být obdélníky ani kolečka - libovolná grafika.  
- Zde bychom rádi využili Java technologie (v podobě živých prvků zmíněných v zadání). 

Tato část homepage je velmi podstatná. 

 
V rámci homepage potřebujeme někde prostor na umístění 0 - 3 ks našich firemních 
reklamních bannerů (podle toho, kolik jich v daný okamžik chceme publikovat) 

- Bannery mohou mít libovolný rozměr, na šířku pod sebou, nebo na výšku vedle sebe. 
- Bannery budou odkazovat na naše služby a obsah. Nebude se jednat o cizí reklamu. 

Bannery budeme připravovat tak, aby se hodily do výsledné grafiky webu. 
- Naznačte je jen jako prázdné “obdélníky, od vás je v této fázi nepožadujeme” 

 
Krátký text - kdekoliv 

- H1 + textové pole z důvodu SEO - příklad viz náš stávající web 
 
Dolní část webu 
 
Modul - Aktuality: 

- Foto + nadpis  
- Kolečka v nákresu jsou jen pro vizualizaci (kolečka nepreferujeme). Zhruba příklad: 

 



 
Modul - Řekli o nás 

- foto + nadpis + hvězdičky (hodnocení)  
- Kolečka v nákresu jsou jen pro vizualizaci (kolečka nepreferujeme). Zhruba příklad: 

 

 
 
Patička 

- Navrhnete nějaké chytré využití tohoto leckdy špatně využitého prostoru?  
- odkazy na naše jiné připravované domény (www.hojeni.cz., www.lymfodrenaze.cz 

,..) 
- zkrácené volby na jiné části webu 
- sociální sítě, .. 
- ??? 

 
 

  



2) Kategorie “Léčba” + jedna stránka s popisem služby:  
 
Navrhněte, jak má vypadat rozcestník více služeb v menu (viz popis v homepage)  

(dnes to řešíme postaru - jako obyčejná stránka zde: https://www.fyzioklinika.cz/lecba) 
Navrhněte, jak má vypadat typická stránka s konkrétní službou  

(Příklad: https://www.fyzioklinika.cz/lecba/sluzba-fokus-all-inclusive ) 
 
Okolí hlavního obsahu stránky – předpokládáme, že to navrhnete opět jako pravý sloupec 
této stránky?? 

- Patrně navrhnete, aby po celé pravé straně webu byl prostor pro nabídku dalšího čtení, 
který se bude zobrazovat dynamicky podle obsahu v hlavní části stránky. Bude se tam 
zobrazovat: 

- nabídka aktuálních akcí,  
- návrhů článků o zdravotních potížích,  
- nebo návrhy návodů na cvičení související s touto službou.  
- atd.. 

- Budeme rádi, když přijdete s dobrým nápadem, jak využít efektivně obrazovku počítače pro 
nabídku dalšího obsahu (na mobilu bude řešeno logicky jinak) 

- Chceme vám v tomto nechat svobodu návrhu celé stránky.  
 
Hlavní část stránky: 

- Nadpis H1 
- textové pole č.1  
- prostor pro obrázky s popisky (ukazující co obsahuje tato terapie)  

- Budeme chtít vložit 3 - 10 těchto objektů  
- jak to má fungovat, navrhněte - např. po najetí na obrázek krátký popisek úkonu, 

pod/na obrázku text (cca 1-3 slova), co na obrázku je, co je součást terapie? 
Napadne vás něco lepšího? 

- libovolná grafika, nemusí být kruh/čtverec.. Kruh nepreferujeme.  
- promo video služby 

 



 
 
 
 

- Textové pole č.2 s popisem služby (může se jednat o klasické textové pole a nebo o 
nadpisy pod nimiž se budou nějak rozbalovat jednotlivé popisky (pozn: ukázka rozsahu 
textu je zde níže:). Použijte texty ze stávající stránky na webu. 
https://www.fyzioklinika.cz/lecba/sluzba-fokus-all-inclusive  
 

 
  



- Terapeuti (nyní na webu nemáme): umístění - pod textem/nad ceníkem:  
modul, který bude obsahovat seznam specialistů, kteří tuto službu vykonávají 

- Nadpis: “Službu je možné absolvovat u těchto terapeutů”: 
- Budou tam jména + fotky + proklik na jejich personální medailonek + proklik na 

objednání služby (kde pak bude předvyplněné jméno terapeuta 
- Ceník (tabulka s cenami služby) 
- Tlačítka “objednání” a “nákup” - stejná jako u stránky s výběrem služby 
- Textové pole: prostor pro poznámku ke službě (může být např: v rámečku / jinou barvou, 

kurzívou, menším písmem,... jedná se pouze o doplňující informace - méně důležité než 
ostatní informace na stránce výše) 

 

 
 

- Patička - stejná na celém webu 
 
 
 
 

  



3) Sekce “články o zdraví” + jedna stránka článku 

 
 
ZADÁNÍ: Připravte, jak bude vypadat vyhledání stránky (jeden výsledek hledání článku o zdraví).  

- Vyjděte ze stávajícího stavu zde: https://www.fyzioklinika.cz/clanky-o-zdravi . Aktuální 
verze se nám nelíbí. Chceme to nyní vymyslet lépe. 

- Tedy vidím grafiku prvku ve kterém hledám dle kategorií nějaký článek.  
- Ukažte jak má ten hledací prvek vypadat.  
- Ukažte, že jsem klikl jsem na nějakou kategorii  
- a poté na podkategorii (například: Sport/Co trápí sportovce).  
- A pod tímto hledacím prvkem ukažte jak má vypadat ten vybraný článek (jeho obsah) 
- bude tedy vidět kam jsem kliknul na kategorii/podkategorii a vidím vylistované výsledky 

hledání v modulu č.3 a vidím modul č.4 
 
 
Okolí hlavního obsahu stránky – předpokládáme, že to navrhnete opět jako pravý sloupec 
této stránky?? 

- úplně stejné po celém webu. Popsano u stránky č.2  
 
 
Rozcestník článků o zdraví:  
 
Stávající ukázka hledacího modulu - výběru článku: 

 
Nový návrh hledání článku 

- Poté co na hlavním menu webu zvolím položku “Články o zdraví” 
- Uvidím sekci kde zadám co hledám 
- Fulltext řádek  “Hledat” 

- Jedná se o jasně viditelné, dostatečně velké hledací pole, kde si mohu pomocí 
fulltextu vyhledat seznam článků obsahující to co hledám.  

- Poté co něco napíšu se pod těmito hledacími moduly vylistuje seznam článků, které 
odpovídají zadání. (například ) 

- Pod “Hledat” bude sekce “Kategorie článků”  
- Bude zde výběr z kategorií  
- Klikem na některou kategorií se zobrazí seznam podkategorií 
- pokud vyberu danou podkategorii zobrazí se hned předvybrané články pod sebou 

- Pod touto sekcí s kategoriemi se zobrazí výsledky hledání.  
- Zobrazení například ve dvou/třech sloupcích? (dle šířky obrazovky.) 
- Ke každému článku Úvodní obrázek + pár řádků textu, nebo dle vašich nápadů 

- A dále budou zobrazeny články “Nejvíce vás zajímá”  
- Zde bude například ve 3. řádcích graficky seznam ukázek článků pod sebou (opět 

dynamicky několik sloupců) obrázek a první slova textu. 



- Podoba tohto před nabídnutého seznamu chceme, aby vypadal jinak než výsledek 
hledání (aby bylo hned jasné co je základní stránka a co je výsledek hledání) 

 
Konkrétní příklady kategorií a podkategorií: 

 
> Fyzioterapie (kategorie) 
O fyzioterapii / metody fyzioterapie/ osobnosti fyzioterapie (podkategorie) 

 

 
 

> Sport (kategorie) 
Co trápí sportovce / kompenzační cvičení / chůze a běh / posilování / pomůcky na 
cvičení (podkategorie) 

> Diagnózy (kategorie) 
Celé tělo / hlava/ páteř / horní končetiny / dolní končetiny (podkategorie) 

> Mateřství (kategorie) 
Plánujeme miminko/ Těhotenství/ Maminka po porodu/ Psychomotorický vývoj 
dítěte/ Pomůcky pro děti (podkategorie) 

> Mužské potíže (kategorie) 
> Technologie (kategorie) 

Technologie ve fyzioterapii/ Člověk a technika/ (podkategorie) 
> Profese (kategorie) 

Sedavá zaměstnání/ za volantem/ práce na nohou(podkategorie) 
> Hojení (kategorie) 

úrazy, operace, popáleniny, ..(podkategorie) 
 
 
Někde na logickém místě chceme u kategorií umístit výzvu (klikem se něco stane): 

“Nenašli jste co jste hledali?” 
A to samé někde umístit výzvu (klikem se něco stane): 

“Napište nám téma jako námět ke zpracování.” 
 
 
Patička 
 

  



4) Sekce “Návody na cvičení” + dohledání jednoho cviku 

 
ZADÁNÍ:  

- Obsahově bude použit náš stávající obsah webu, cviků: https://www.fyzioklinika.cz/navody-
na-cviceni-vse,  

- Chceme nyní aktualizovat grafiku/vzhled.  
- Chceme přinést chytré hledání, výběr cviku. Prostě ať se lidé co nejrychleji dostanou k 

výslednému cviku. Chceme k tomu lépe využít javascript… Prostě at je to “cool”. 
- Chceme zachovat i hledání klikem na člověka svalovce (zepředu, zezadu) 
- Jak hledání na svalovci, tak ostatní kategorie mají možnost kliknout na textovou verzi 

výběru kategorie (totožnou grafiku jako vymyslíte u výběru článku) 
 

- Připravte ukázku stránky kde jsem nehledal fulltextem, ale klikl jsem na nějakou kategorii 
nebo na svalovci (například: Bolí mě -> Hrudník) 

- Ukažte prosím jak navrhuje graficky zpracovat tento postup jak se doklikám k výslednému 
cviku který hledám. Dá se to vyřešit několika způsoby, prosím navrhněte co vy vidíte jako 
nejlepší/nejpřehlednější řešení.   

- Využijte našeho člověka-svalovce,  nebo pokud chcete tak můžete navrhnout i 
jiné řešení tohoto zadání!!!  Nenechte se zbytečně ovlivnit naší aktuální 
představou jak by to mohlo vypadat 

- Navrhněte novou grafiku na přpíkladu tohoto návodu na cvičení: 
https://www.fyzioklinika.cz/navody-na-cviceni/protazeni-svalu-okolo-patere-sije  

 
 
 
Okolí hlavního obsahu stránky – předpokládáme, že to navrhnete opět jako pravý sloupec 
této stránky?? 

- úplně stejné po celém webu. Popsano u stránky č.2  
 
Cviky mohu opět hledat: 

- fulltextem (stejně jako u článků) 
- nebo vyberu některou kategorii (stejně jako u článků) a poté např. kliknu na svalovce  

 
 
JAK TO FUNGUJE TEĎ - pro vaší inspiraci: 

- Jsem na hlavním rozcestníku cviků: https://www.fyzioklinika.cz/navody-na-cviceni-vse 
- když kliknu na “Bolí mě” a pak na ”Hrudník” svalovce 
- Zobrazí se mi pod svalovcem seznam skupiny cviků, které k bolesti hrudníku máme v 

databázi 



 
Příklad:  ZDE  

- A nyní si vyberu například skupinu cviků “První pomoc”: 
  Zobrazí se mi seznam návodů na cvičení. 

 
- Kliknu na jeden ze cviků, a vidím konečnou obsahovou stránku návodu na cvičení. 

Příklady cviků:  
- https://www.fyzioklinika.cz/navody-na-cviceni/protazeni-svalu-okolo-patere-

sije 
- https://www.fyzioklinika.cz/navody-na-cviceni/cviceni-dle-klappovy-metody-

lezeni-souhlasnymi-koncetinami 
- https://www.fyzioklinika.cz/navody-na-cviceni/protazeni-na-gymnastickem-

mici-procvicovani-pohyblivosti-patere-a-protazeni-svalu-na-predni-strane-
trupu-a-svalu-nohou 

 
 
  



5) Návrh několika interaktivních prvků do článku (“Rezervujte si termín”, 
“Zeptejte se nás”) 
 
 
Interaktivita se čtenářem - interaktivní prvky na stránce: 
 
Pokud čtenář na stránce na něco klikne, tak v rámci možností technologie chceme, aby daná část 
stránky například “ustoupila” a na uvolněném prostoru stránky se donačte požadovaný nový 
obsah.  
Nebo se použije prvek „opona“ (text se rozestoupí), nebo se ukáže zleva zprava ouško na které je 
možné kliknout a prvek vyjede ze strany, nebo se fotka zatřepe a čtenář na ní může kliknout ona 
se otočí jako 3D krychle a na druhé straně vyplní formulář...  
TOTO JSOU PŔIKLADY NÁPADŮ. 
 
Musí vzniknout pocit, že není třeba přejít do jiného okna/ jiné stránky jen proto, že pokračuje v 
konzumování daného obsahu.  
 
Nebojte se prosím časové náročnosti tohoto úkolu. Pomůžeme Vám to rychle rozhodnout.. 
Nechceme Vás na tom trápit. Chceme jen Váš nápad, který se z VAŠEHO POHLEDU hodí do 

VAŠEHO návrhu webu - a ten pak nakreslíte. To je vše.   

 
Použijte návrh stránky z bodu 3)  a v něm zakreslete jak by měly v textu vypadat tyto 2 prvky: 
 

A) Čtu si článek a najednou mám dotaz. Na každé stránce u každého článku musí být dotaz: 
“Zeptejte se nás”. Po kliku na něj a v rámci single page se mi někde objeví formulář pro 
zadání dotazu (Email , Text dotazu) 

 
B) Prohlížím si nabídku skupinových služeb a rozhodnu se zarezervovat si termín. Kliknu na 

tlačítko “Rezervujte si místo na Pilates” - a v rámci single page se mi někde objeví dialog 
pro rezervaci termínu  (Datumy, časy, a já si mohu vybrat nějaký termín. Vyberu si a dál 
výběru z rozbalovacího seznamu nějakou službu (Služba A, Služba B, ..) , terapeuta (zase 
A, B,.. ) a nakonec vyplním svoje jméno, příjmení email 


