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Jak jsem se dostal mezi točnickou elitu?

Viníkem prof. Duch !



Proces vývoje 

Co zákazník požadoval Jak to programátor pochopil



Proces vývoje 

Co navrhoval programátor Co programátor naprogramoval



Proces vývoje 

Co bylo nakonec odevzdáno Co se fakturovalo



Proces vývoje 

Co zákazník doopravdy potřeboval

FAKTA
• Velikost týmu

• Délka vývoje

• Počet neshod



Vývoj stránek

HLAVNÍ PROBLÉMY
• Oficiální  či neoficiální stránky?

• Jak jsme vyřešili, aby se
  „Památkový ústav nažral a Doc. Mazut zůstal celý?“

• Oficiální stránky OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ NUDLE pro podporu regionálních aktivit

• Oficiální stránky OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ NUDLE a hradů TOČNÍK, ŽEBRÁK

• Doména Tocnik.com – problematika patriotismu



Financování projektu

• Financování jednoduché - cílem snížení rizika finančních 
úniků

• Provozní náklady za rok:

      Doména              ~ 200 ,- Kč

      Hosting            ~ 3 000 ,- Kč

 Prof. Duch                 0 ,- Kč

 Já                               0 ,- Kč

 A další…                   0 ,- Kč

 ~ 3 200 ,- Kč



Realizace stránek

• Použité technologie: PHP, MySQL

• Editorium  pro nejčastěji aktualizované sekce (program, aktuality):



Realizace stránek

• Struktura stránek:

Vstupní stránka

Točník Žebrák Nudle Zvířena Program

Aktuality

Historie

Náv. doba

Info

Mapa

Galerie



Role památkových ústavů

• Stránky objektů součástí stránek NPÚ

• Patně důvodem k osamostatnění stránek Točny

• Ne všude využili této možnosti (různé důvody)

+ VÝHODY
• památky jednoho kraje na 
jednom místě

• jednotná štábní kultura

• nižší provozní náklady

- NEVÝHODY
• nepokryje konkrétní potřeby 
správy objektu

• omezená možnost správy 
informací



Jak jsou na tom kolegové z jiných krajů?

• Příklad:  Klášter Plasy [www.cestujme.cz/plasy]



Jak jsou na tom kolegové z jiných krajů?

• Důsledek centralizace ? (případ bývalého kastelána kláštera v 
Plasích pana Martina Mejchara)

• Obsluha nebo vzhled nevyhovuje potřebám správy objektu
• Správa ztrácí motivaci aktualizovat stránky
• Kvalita  obsahu stránek klesá
• Klesá i návštěvnost stránek (potažmo i památky)
• Snižuje se výdělek
• Kastelán nucen shánět finance jinde – tedy například i 
prodejem vzácných knih

• Současnost: snaha napravit pod vedením prof. Ducha



Co říci závěrem?

• Dosažené úspechy:
• Doc. Mazut spokojený
• Prof. Duch spokojený
• Překvapivě i já jsem  spokojený
• 2. Místo na Seznam.cz a na Google.com po zadání 
klíčového slova „točník“
• ~ 168 stránek, které se odkazují na www.tocnik.com
• Průměrně 33 unikátních přístupů za den
• Maximální  počet unikátních přístupů – 394 dne 15. 7. 2005



KONEC


