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Web není jen elektronickou nástěnkou
Každý web potřebuje mít
duši. To si myslí Lubor
Mrázek, který spravuje
webové stránky několika
měst a obcí na jihu Čech.
stanislava neradová

DOLNÍ TŘEBONÍN | Před patnácti
lety stál u zrodu Oficiálního
informačního systému regionu Český Krumlov.
Od té doby dává podobu
některým dalším jihočeským webům. Pro jejich snadnější správu vyvinul vlastní
tvář
aplikaci, která řadu
operací dělá autoz vaší ulice
maticky místo autora stránek.
Některé weby, které spravuje, získaly ocenění
Správa webových stránek představuje spoustu hodin soustředění u počítače.
FOTO | LUBOR MRÁZEK
v celorepublikové soutěži
o nejlepší webové stránky
šil a zrychlil. Navíc aby byl co
a elektronické služby měst
pak hledají optimální cestu
Webové stránky měst a obcí
nejuniverzálnější, protože se
a obcí Zlatý erb.
k jejich řešení. Sám bych to
navíc už nejsou jen „elektrojedná o weby z různých oborů
nikdy nedokázal, protože mi
nickými nástěnkami“, kde si
s různými potřebami. V roce
Co je pro web nejdůležitější?
chybí jejich znalost prostřemohu přečíst obsah úřední
1998 jsme spustili Oficiální
Každý web potřebuje
dí. Tím jsou například obec,
desky nebo další informace.
informační systém regionu
duši. Myslím tím dobrou
rybářství, divadelní festival,
Český Krumlov a ručně tehdy
duši, která má přehled nad
technické služby, správa
Jak ještě prospívají?
vysázeli přes šest tisíc stránek
problematikou, o které
bytového fondu, cestovní
Weby pomáhají i samottextu a vložili tisíce fotografií.
stránky informují. Bere si
kancelář nebo sexuologická
nému fungování úřadů. Řada
Aby to vůbec bylo proveditelstránky za své, chce je mít
poradna. Řešení, která spoz nich začíná například roné, musel jsem si důkladně
co nejlepší a zároveň má
lečně nacházíme, jsou pak
zesílat podklady pro jednázanalyzovat, co a jak dělat.
i určité povědomí o možnosvyužitelná i jinde. Dozvídám
ní rady nebo zastupitelstva
A tady někde jsou začátky
tech a potřebách internetu.
se spoustu zajímavých věcí
elektronicky a upouští od
„mého systému“, tedy aplikaTakovým člověkem může
z nejrůznějších oborů a podosavadního tištění na papír
ce mSystem.
být v malé obci starosta, ve
měrně často takto vznikají
všeho pro všechny a podobměstě úředník na odboru,
i velmi pevná přátelství.
ně. Zkrátka, obce a města by
Čím se liší od podobných
a u kolosu, jakým je Oficiálměly mít své weby, aby k nim
aplikací?
ní informační systém regiProč by měly mít obce a měsměl občan blíž a aby ušetřily
Jiný je myslím v tom, že
onu Český Krumlov, přímo
ta své weby?
nemalé množství provozních
je relativně malý a rychlý.
manažer systému. Ve všech
Protože web má „otevřeprostředků.
Jádro systému řeší všechny
případech jsem měl štěstí
no“ čtyřiadvacet hodin denfunkce nezbytné pro komna duši dobrou a weby tomu
ně sedm dní v týdnu a občané
Pro potřeby webů, které
pletní správu běžného webu
pak odpovídají.
s ním mohou pracovat doma,
spravujete, jste vymyslel
a rozšiřující moduly se dov práci, v knihovně, v kaváraplikaci mSystem. V čem applňují pouze v případě jeProč mu onu duši nemůžete
ně a mnohdy pak na úřad
likace pomáhá?
jich potřeby. A tak mSystem
vtisknout vy?
fyzicky nemusí. Tedy šetřím
Jak se počet těchto webů
provádí celou řadu operací
Tito lidé dokážou formučas já, jako klient úřadu, stejrozrůstal, potřeboval jsem
automaticky – za autora
lovat problémy a úkoly, kteně jako úředník. Takže jako
nástroj, který by mi jejich
stránek.
ré mají. Společně se mnou
občan šetřím hned dvakrát.
správu co nejvíce zjednodu-

Lubor Mrázek
● českokrumlovský rodák
(1969)
● absolvent Pedagogické
fakulty JU v Č. Budějovicích,
učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, matematika, výpočetní technika
● autor přehledných příruček pro práci s internetem
(např. První kroky Internetem, aneb Je to na www)
● vyvinul software mSystem
pro webové prezentace
● weby, které spravuje, získaly ocenění v soutěži Zlatý erb
● žije a pracuje v Dolním Třeboníně na Českokrumlovsku
Čím by měl podle vás web na
první pohled zaujmout?
Musí se líbit hlavně vyhledávačům.
Upřednostní
ho při zobrazování výsledků
hledání a přinesou mu životadárné návštěvníky.
Nakolik digitální technologie ovlivnily váš život? Co
byste dělal, kdybyste se narodil o pár desetiletí dříve,
kdy žádné weby, aplikace
a mobilní telefony nebyly?
Jsem vystudovaný učitel matematiky a výpočetní
techniky. Nějakou dobu jsem
vyučoval na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích
a mám na to ty nejlepší vzpomínky. Navíc, jak se mé děti
stávají školou povinnými, vrací se mi původní profese s každým jejich domácím úkolem.
Kdybych neuvízl v síti sítí, byl
bych nejspíš učitelem. Měl
jsem totiž štěstí na pedagogy,
kteří mě pro toto povolání
i leccos jiného nadchli.

