
Zápis z jednání Redakční rady č. 8/2009 

 

Datum: 24.9.2009 

 
1)  Projekt Zavedení eura - průběžná informace – referentka RR 
 - uživatelské segmenty 
 

Referentka RR uvedla, že byla spuštěna další homepage pro specifickou skupinu uživatelů 
(kategorie) – Státní správa.  

Připravuje se homepage pro kategorii Studenti, kam bude mj. umístěn „kvíz“ ke znalostem o 
problematice EU a euro (s 3 úrovněmi obtížnosti). Referentka RR uvedla, že 
požádá příslušného referenta o vypracování statistik ke kvízu. Kvíz by měl také sloužit jako 
zdroj informací pro Národní koordinační skupinu pro zavedení eura v ČR. 

Dále se připravuje homepage pro skupinu Novináři, kam by měl být umístěn přehled tisku na 
téma „euro“ (plná znění článků). Již proběhlo jednání v této věci s Knihovnou MF a s odborem 
ICT. Bylo dohodnuto, že jako zdroj informací bude využíván spec. monitoring knihovny MF, 
který poskytuje Národnímu koordinátorovi k danému tématu. S ohledem na autorská práva 
bylo dohodnuto, že Národní koordinátor se obrátí na jednotlivá vydavatelství/agentury 
s žádostí o možné využití plných obsahů publikovaných článků. T.č. jsou dvě odpovědi - z 
týdeníku Euro (souhlasí) a z týdeníku Ekonom (spíše proti = souhlasí pouze s krátkou anotací 
a prolinkem). Národní koordinátor se rozhodl oslovit vyd./agentury s nabídkou k tzv. 
mediálnímu partnerství. Referentka RR bude dále RR průběžně informovat o reakcích popř. 
možné spolupráci.   

Referentka RR dále uvedla, že se připravuje nová aplikace Vyhledávání. 

 
 

Zápis z jednání Redakční rady č. 9/2009 

 

Datum: 5.11.2009 

 
1)  Projekt Zavedení eura - průběžná informace - referentka RR 
 

Referentka RR informovala následovně: 

- byly spuštěny úvodní stránky pro uživatelskou kategorii "studenti", zbývá spustit stránky 
"spotřebitele" a "novináři" 
- obsah pro úvodní stránky "spotřebitele" je již nyní připraven v RedDotu po schválení 
Národním koordinátorem a stránky tak budou spuštěny 
- dále se připravuje kvíz, o kterém byla RR na minulém jednání informována, Internet Projekt 
(IP) předložil ŘO ICT nabídku a příští týden by měly být připraveny 2 návrhy grafiky, stránky 
budou IP připraveny k plnění na konci listopadu a plánované spuštění na webu 
www.zavedenieura.cz je polovina prosince 2009. 

 
 

Zápis z jednání Redakční rady č. 10/2009 

 

Datum: 26.11.2009 

 
1)  Projekt Zavedení eura - průběžná informace - referentka RR 

Referentka RR sdělila:  

- spuštění úvodní stránky pro spotřebitele – v termínu cca příští týden 



- kvíz na stránky studenti je připravován – Internetprojekt (IP) poskytl dva grafické návrhy, 
které teď dolaďuje a rozpracovává na podobrazovky. Od začátku prosince bude probíhat 
plnění a v polovině prosince 2009 je plánováno předání a ostré spuštění na webu Zavedení 
eura. Nyní jsou připraveny otázky pro základní úroveň. 

 
 

Zápis z jednání Redakční rady č. 11/2009 

 

Datum: 17.12.2009 

 
1)  Projekt Zavedení eura - průběžná informace - referentka RR 

Referentka RR uvedla následující:  

- všechny úvodní stránky jsou již zveřejněny kromě stránky pro spotřebitele 
- kvíz na stránky studenti se finalizuje a cca ve 2. týdnu v lednu 2010 je plánováno spuštění do 
ostrého provozu na webu Zavedení eura.  
 

 

Zápis z jednání Redakční rady č. 1/2010 

 

Datum: 04.02.2010 

 
1)  Projekt Zavedení eura - průběžná informace - referentka RR 

--  ssppuuššttěěnníí  kkvvíízzuu  pprroo  ssttuuddeennttyy  --  iinnffoorrmmaaccee  
 

Referentka RR uvedla, že kvíz na stránky studenti se finalizuje a do konce února 2010 je 
plánováno spuštění do ostrého provozu na webu Zavedení eura. 

Co se týče úvodních stránek – dokončují se stránky pro cílovou skupinu - novináři. 
 

 

Zápis z jednání Redakční rady č. 2/2010 

 

Datum: 25.02.2010 

 
 

1)  Projekt Zavedení eura - informace - referentka RR 
  

--  ssppuuššttěěnníí  kkvvíízzuu  pprroo  ssttuuddeennttyy  
 

Referentka RR uvedla, že za odd. 101 je vše splněno – kvíz homepage pro cílovou skupinu – 
novináři.  

Ale Referentka RR upozornila na problémy při tvorbě homepage pro cílovou skupinu novináři, 
kde příslušný referent přislíbil dokončit potřebné techn. záležitosti, zatím je bez odezvy kdy 
bude hotovo.  

Kvíz na stránce studenti měl být spuštěn tento týden, ale přetrvávají problémy na straně 
dodavatele Internetprojekt (IP). 

Referentka RR upozornila na pracovně-provozní problémy s IP (vázne komunikace ze strany 
IP k MF, stále dochází k posunu termínů plnění).  

 
 



Zápis z jednání Redakční rady č. 3/2010 

 

Datum: 26.03.2010 

 
1)  Projekt Zavedení eura - informace - referentka RR 

--  kkvvíízz  pprroo  ssttuuddeennttyy  --  nnáávvššttěěvvnnoosstt  
  --  sseeggmmeenntt  pprroo  nnoovviinnáářřee  

Nově stanovený referent RR podal informace o Kvízu pro studenty, který byl spuštěn před 
měsícem. Uvedl, že návštěvnost za první měsíc byla 300 vstupů, z toho do konce kvízu 
postoupilo 100 návštěvníků. 

Aby byla podpořena návštěvnost kvízu, rozeslal velké množství motivačních emailů na 
odpovídající pracoviště. 

Dále informoval o tom, že byl spuštěn segment pro cílovou skupinu – novináři. 

Referentka doplnila, že kromě segmentu Veřejnost, který obsahuje nejvíce informací, by se při 
další spolupráci ráda zaměřila na rozvoj dalších segmentů pro cílové skupiny. 

 

Zápis z jednání Redakční rady č. 4/2010 

 

Datum: 07.05.2010 

 
1)  Projekt Zavedení eura - průběžná informace - referent RR 
 

Referent RR podal informace o konsolidaci stránek a uvedl, že došlo k bezproblémovému 
převzetí agendy po dosavadní referentce RR.  

Další informace – dle statistik je o kvíz pro studenty slušný zájem. Návštěvnost byla 570 
vstupů, z toho do konce kvízu postoupilo 220 návštěvníků. 

Na stránkách se připravuje „Tiskové centrum“, kde se budou publikovat tiskové zprávy a 
novinky. Předpokládaný termín – květen 2010. 

 

 


