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Základní otázky pro 
budoucnost:

1. CO?
2. KOMU?
3. OD KOHO?
4. JAK?



CO?

Najdu na portálu to, co od něj 
očekávám?

Dokážu na portálu vyhledat informace, 
které požaduji?

Jsem schopen sdělit informace, o které 
se chci podělit?



KOMU?

Kdo portál skutečně využívá?

Kdo by portál mohl potenciálně využívat, 
ale nečiní tak?

Je žádoucí, aby portál byl více otevřen 
širší veřejnosti?



OD KOHO?

Kdo je potenciálním zdrojem informací v 
oblasti RLZ?
Jak motivovat lidi, aby se o své 
informace podělili?
Kdo a jak by měl rozhodovat o tom, co 
se na portálu objeví?



JAK?

Jaký systém vnitřní komunikace je 
nejvhodnější pro aktivizaci členů 
krajských rad?
Jak lépe motivovat lidi k tomu, aby se 
na projektu aktivně podíleli?
Jaké motivační nástroje můžeme 
použít?



Systém krajských podportálů

Co to je?
Autonomní informační portály pro podporu rozvoje 
lidských zdrojů
Každý kraj plní obsah databanky vlastními 
informacemi a rozhoduje o jejím obsahu
Systém podportálů je propojen s hlavním portálem, 
čímž je zajištěno sdílení informací mezi kraji
Každý kraj získává vlastní internetovou doménu a 
technické know-how



Systém krajských podportálů

Benefity
Každý kraj získá vlastní informační platformu
Každý kraj získá možnost vlastní prezentace
Každý kraj má kontrolu a zodpovědnost nad 
obsahem podportálu
Kraje získají možnost srovnání mezi sebou v 
oblasti RLZ
Díky propojení podportálů s hlavním portálem 
dochází k výměně užitečných informací



Systém krajských podportálů
Jak to funguje

krajský podportál portál

on-line

šéfredaktor administrátor

Autoři článků



Technické řešení

Základní charakteristika redakčního systému Hyperion:

jednoduchá práce s textem, obrázky a přílohami
víceúrovňový systém tématických kategorií
striktní oddělení grafického vzhledu od obsahu
správa obsahu podle uživatelských práv
vhodný i pro práci v rozsáhlém týmu
Javovské řešení
rozsáhlá podpora importu dat 
snadná tvorba anket a vazeb mezi články
uživatelsky přívětivé rozhraní



Otázky pro mikrotýmy

1. Které zpravodajské informační portály v praxi používáte a proč? 
Jaké jsou jejich přednosti? Zkuste je ohodnotit podle:

a) obsahu (šíře záběru, hloubka, přehlednost)
b) systému (jednoduchost, možnosti, uživatelská 
„přátelskost“)
c) grafického zpracování

2. Jako šéfredaktoři podportálu, jakým způsobem byste motivovali 
své autory k publikační činnosti? Jaký styl komunikace byste 
volili? Jak je možné Váš podportál propagovat?

3. Měl by být topregion více otevřený vůči laické veřejnosti? Měl 
by být jeho obsah přizpůsoben běžným uživatelům za cenu 
poklesu odbornosti?



Kontakt

Národní vzdělávací fond
Útvar RLZ
Opletalova 25
110 00 Praha 1
e-mail: info@topregion.cz
tel.: (+420) 224 500 572-3
www.topregion.cz


	Budoucnost inspirační databanky Karlovy Vary 10.10.2006
	Základní otázky pro budoucnost:
	CO?
	KOMU?
	OD KOHO?
	JAK?
	Systém krajských podportálů
	Systém krajských podportálů
	Systém krajských podportálů
	Technické řešení
	Otázky pro mikrotýmy
	Kontakt

