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OBRAZOVÁ ČÁST
K obhajobě byla předložena sada digitálních náhledů mobilní aplikace, náhled webu
a tiskovin, promovideo.
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Screen z diskuse na Facebooku, 2014

Nomad list: screen z webu pro digitální nomády, 2015

Foursquare: samolepka,
náhled mobilní aplikace, 2015

Coffitivity: náhled mobilní aplikace, 2015

Drátěný model:
ukázka fáze skic v ruce
a softwarově navrženého modelu,
2014

návrhy názvů aplikace, 2014-2015

workpoint
místečko
koutek
open cabinet
chair search
my chair
open chair
chair in city
WW (where to work)

návrhy barevných kombinací, 2014

workspace
freework
workmap
publicoffice
moveoffice
roadoffice
offishare
offiplace
offitable

my table
my place
chairshare
city office
streetoffice
coffe office
OFFice
off-ice
...

verze homescreenu, 2014-2015

výběr vyzkoušených písem, 2014-2015
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Cowo

coworkingové centrum

ikony: ruční a vekrorové skici kategorií, 2015

Logo: skici a rešerše tvarů navigačí střelky, 2015

Finální logo, 2015

Systém odměn: sken obsahu testovací obálky s poznámkami, 2015

Náhledy screenů: slidy objasňující účel aplikace se zobrazí po prvním spuštění, 2015

Náhledy screenů: homescreen, menu, favourite, map, 2015

Náhledy screenů: detail, hodnocení komentářů, filtrování komentářů, 2015

Náhledy screenů: mapa detailu, fotogalerie, přihlášení uživatele, přidávání komentářů a fotografií, 2015

Náhledy screenů: user panel ve spodní části se zobrazuje přihlášenému uživateli
a ukazuje, jak daleko je od získání další odměny, 2015

Náhledy screenů: výběr odměn

Ikony aplikace pro Android a iPhone

Landscape verze pro mobil a tablet

Workable (Anna Harriman): návrh mobilní aplikace s podobným typem obsahu, řeší stejné téma. Nerealizováno, 2013

Web: promostránka odkazující do obchodů pro stažení každé z platforem

Samolepka určená pro cílová “freelancer friendly” místa,
vizualizace (technika plotr, samolepící fólie), 2015

Video: klíčové snímky z promovidea, 2015

Tiskovina: leták ve vizitkovém formátu,
vizualizace (technika sítotisk), 2015
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0 Anotace
Stále více lidí podniká na volné noze, nebo jako zaměstnanci pracují několik dní v měsíci mimo
kancelář. Trend práce na dálku je aktuální a odráží se to v řadě projektů, které reagují na nově
vznikající potřeby. 1
Ať už pracují lidé z domu, z coworkingových center nebo z kaváren a čajoven, mají společné
jedno: hledají prostor, kde se jim bude pracovat dobře.
Diplomová práce na téma 'Kde pracovat mimo kancelář' hledá řešení prospěšné těmto lidem.
Mobilní mapová aplikace má usnadnit hledání a poznávání míst vhodných pro práci na dálku.

1 Motivace
Jako každý student hledám přivýdělek, ideálně v oboru kvůli referencím a zkušenostem.
Stejně jako spolužáci se seznamuji s prací na volné noze.
Patřím ale mezi ty, kteří jsou až úzkostliví ve svých nárocích na prostředí, ve kterém mají
cokoli dělat. Představa, že pracuju v kavárně, mi je nepříjemná. Přesto musím občas ven,
sejít se s klientem.
Pro každé setkání si vybírám jiný podnik – podle polohy, denní doby, která souvidí s tím,
jak hlučno v podniku je. Zajímá mě taky velikost a stabilita stolků, protože můj
sedmnáctipalcový notebook se nevejde všude.
1

Např. portál s nabídkami práce weworkremotely.com, u nás sociální síť, katalog a iniciativa navolnenoze.cz.
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Co je ale hlavní, nejsem sama. Se spolužáky nebo kolegy si vyměňuji tipy na různá místa.
Vždy ocením, pokud mě klient pozve na místo, které neznám, ale ukáže se pro mě jako ideální.
Proto už delší dobu uvažuji, jak si zkušenosti a tipy efektivně vyměňovat.

2 Inspirace
Zaujal mě Židlomat, který hlásá: „Firma nabídne zdarma stůl a židli v kanceláři […] a freelancer2
může přijít pracovat na svých věcech.“
Tuším, že tuto iniciativu inspiroval Kuba Novák, který spustil výzvu hledamzidli.cz ve stejném
smyslu z jednoduchého důvodu – doma se k práci nedonutil.
Téma práce je v poslední době rozhodně aktuální díky proměnám ve firmách i mimo ně.
Díky nim vznikla i Pracovna v parku3.
Mobilní aplikace Coffitivity zvyšuje vaši efektivitu pomocí zvuků nahraných v různých kavárnách.
Za tímto nápadem stojí seriózní studie4, která potvrdila, že určitá míra ruchů v okolí stimuluje
výkonnost a soustředění.
Webová aplikace Nomad list5 vyfiltruje destinaci podle nároků – záleží, jaké máte priority.
Při cestování tohoto typu to může být dostupnost wifi, cenová hladina, ale výběr je možné
upřesňit i podle teploty, kvality ovzduší, bezpečnosti destinace, nebo časového posunu oproti
vašemu pásmu. Kategorie chápu jako priority, které má každý jinde, a proto mi projekty tohoto
typu slouží jako náměty k přemýšlení, co takový freelancer bude v mé aplikaci hledat.
Nakonec je nutné zmínit se o mapové aplikaci, která je mému projektu nejpodobnější.
Nejblíže je známý a rozšířený Foursquare.
Startoval na myšlence, že lidé chtějí sdílet tipy na dobrá místa. Nabízel nejen info o tom,
kde se dá dobře najíst a kde to večer žije, ale i tipy na památky, parky, zajímavá místa obecně.
Bohužel se časem více přikláněl směrem ke komerci a v současné době je Foursquare spíš o tom,
„kde mají lepší kafe“. Zůstal pro mě však inspirací, jak pracovat s uživateli.
Vytvoření mapy s komunitním obsahem je příležitost, jak se aktivně postavit ke svému okolí.
Moje ambice asi dobře vyjádří komentář Marka Čaněka: „Vytváření map už díky technologickému
vývoji nekontrolují jen některé – například státní – instituce a experti na tvorbu map. Není nutné se
tak spoléhat jen na oficiální mapy města, které nám z něho podávají jen výsek. Občanské iniciativy

2

Člověk pracující na volné noze.
Sdílené kanceláře ve veřejném prostoru pod širým nebem. První zázemí: Riegrovy sady. Autoři: Viktória
Mravčáková a Jakub Herza.
4
RESEARCH. In: Coffitivity [online]. 2014 [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: https://coffitivity.com/
5
Digitální nomádi jsou cestovatelé, kteří využívají internet a moderní technologie k tomu, aby generovali online
příjem. Životní styl umožňuje pracovat a cestovat zároveň.
3
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či též umělci mohou tvořit své vlastní mapy, které oficiální a rádoby neutrální způsoby zobrazování
reality nabourávají. Mapy totiž skutečnost nejen odrážejí, ale také ji samy vytvářejí […]“6

3 Cíl práce
Jak jako jednotlivec dokážu pomoci komunitě lidí na volné noze, do které patřím?
Jaké mám možnosti jako grafický designer? Můžu přijít s projektem, ze kterého bude těžit
Brno a možná časem i další města?
V rámci diplomové práce prozkoumám a navrhnu řešení aplikace pro freelancery.
Bude následovat testování a vývoj. Reálný přínos očekávám ve využívání aplikace,
která freelancerům usnadní orientaci ve městě.
Vysněný cíl vidím v účasti soutěže AppMyCity7. Ta každoročně oceňuje aplikace
spojující lidi a přinášející ve městech více zábavy, nové zkušenosti s městem a projekty,
které se týkají dlouhodobě udržitelného rozvoje.

4 Návrh mobilní aplikace
4.1 Určení obsahu a funkcí
Jde o aplikaci mapovou. Ukazuje seznam míst vhodných pro práci mimo kancelář.
Každé místo přibližuje detail, ze kterého se uživatel dozví, jestli je vhodné pro něj.
4.2 Popis míst
Nabízí se zažité způdoby, jak vyřešit popis míst:
1. Každé místo se popíše celými větami. (Databáze vznikce předem, doplňuje ji správce.)
2. Popis pomocí kategorií, například /hlučnost: ANO–NE/. (Stejné podmínky.)
3. Popis pomocí kategorií, hodnotí uživatelé, například /hlučnost: *****/.
Každý potřebuje pro práci něco trochu jiného a nemyslím, že se popis místa v tomto případě
dá pokrýt některým z výše uvedených způsobů.
Moje řešení stojí na názorech uživatelů, kteří se mohou vyjádřit pomocí kategorií: workplace,
wifi and sockets, noise, lighting, food and drink, others.8
Pokud uživatele zajímá konkrétní typ informací, komentáře si vyfiltruje.

6

ČANĚK, Marek. MAPY A KONTRAMAPY. In: PRAGUEWATCH: Praha pod lupou [online]. 2012 [cit. 2015-04-18].
Dostupné z: http://mobil.idnes.cz/nejcasteji-pouzivane-mobilni-aplikace-v-cesku-f4z/mob_tech.aspx?c=A131219_130744_aplikace_lhr
7
Soutěž o nejlepší městskou aplikaci, založena nadací New Cities Foundation v roce 2012.
8
Na začátku jsem pracovala i s: kuřácké/nekuřácké, kvalita stolů, interiér/exteriér.
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Toto řešení má svá proti. Je třeba uživatele motivovat k přidávání komentářů.
Nejobtížnější je založit počáteční databázi a zajistit první komentáře, díky kterým bude mít
aplikace obsah, který uživatelé mohou využívat.
Individuální potřeby jsou důležité a subjektivní názory jsou pro tuto aplikaci a její uživatele klíčové.
Zda je koncept použitelný, udržitelný a přínosný, ukáže testování. Stejně jako relevantnost mnou
vybraných kategorií.
4.3 Wireframe (drátěný model)
Drátěný model je návrh struktury aplikace s rozestavěním prvků na jednotlivých screenech.
Mobilní aplikace častěji uspějí, pokud plní minimum funkcí, univerzální aplikace nikoho
nezajímají.
Například homescreen9 má obsahovat prioritní informace. Vidím uživatele stojícího na ulici,
který chce rychle zjistit, jaké podniky má nejblíž, jak jsou daleko, atp.
4.4 Graphical User Interface (grafické uživatelské rozhraní)
4.4.1 Barvy
Vizuální řešení zahrnuje výběr barev, které budou na displeji čitelné i při hledání na denním světle.
Pro tyto podmínky jsou vhodné jasné světlé barvy.
4.4.2 Písmo
Mobilní aplikace mají určená přednastavená písma pro každou platformu10, ale současné
technologie umožňují využívat i opentype fonty11. Slab-serifové písmo v tučné kurzívě dobře
kontrastovalo s vybraným tyrkysovým odstínem. Po změně ikon na outline verzi bylo však
dobrou volbou písmo Roboto, které je výchozí pro aplikace na platformě Android.
4.4.3 Ikony
Zmíněné ikony kategorií prošly dlouhým laděním a jejich čitelnost byla jednou z priorit.
Ikony navíc mají velký podíl na celkové atmosféře a identitě projektu.12
4.4.4 Logo
Hlavní roli ve vizuální identitě získala navigační střelka. Malá šipka hned na homescreenu nebo
pak v detailu ukazuje směr, kterým se podnik nachází. Šipka obíhá v kruhu, který obsahuje
aktuální vzdálenost místa. Obsah kruhů je jediný, který se bude sám hýbat.
9

Zobrazí se po spuštění aplikace jako první.
Pro Android je to v současné době Roboto, pro Apple Helvetika.
11
Zatím jde o otf soubory totožné s desktop verzí. Písmolijny nabízí APP licence, které jsou přibližně desetkrát
dražší než desktop.
12
Poznámka k ikonám v aplikaci: i v případě, že uživatel nerozpozná ikony, nestane se, že by vložil komentář pod
špatnou kategorii a způsobil zmatek. Při vkládání komentářů je každá kategorie uvedena pojmem.
10
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Navigační střelka se ve spojení s kruhem nad sebou stala logem připomínající běžně užívanou
ikonu pro lokaci.
4.5 Název a jazyk aplikace
Nedílnou součástí identity je název a claim13. Nešlo o to, vymyslet jméno, které hned prozradí,
o co se jedná (v takovém případě byl favorit Work to go). Ani využít úplně jakékoli slovo,
které s obsahem nesouvisí (ikdyž Cinnamon zní naprosto skvěle).
Očekávám, že potenciální uživatel se doslechne o aplikaci co ukazuje místa vhodná pro práci
'venku' a najde si ji na internetu, Google Play, AppStore... Ve chvíli, kdy si čte název a claim,
už tuší, co aplikace umí. V tu chvíli název vzbudí představu spojenou s prací a uživatel si ho
zapamatuje – vazbu si už vytvořil a název mu dává smysl.
Aplikace nese jméno FLOW, od pojmu workflow a funguje s claimem work anywhere.
Celá aplikace komunikuje v angličtině. Původní snaha přinést něco Brnu zůstala, ale aplikace není
omezena na jedno město. Co víc, začne dávat smysl v opravdu velkých městech, jaká jsou spíše
v zahraničí. Aplikace je navržena tak, aby v ní textu bylo minimum a uživatel ji dokázal využít i bez
znalosti jazyka.
4.6 Gamifikace14
Pro fungování aplikace je důležité, aby uživatelé přidávali vlastní názory na jednotlivá místa.
K motivaci se využívá gamifikace. Postupy převzaté z her se osvědčily u mobilních aplikací,
webů a využívají je i takzvaná chytrá města15.
Je třeba motivovat uživatele, aby přidávali komentáře a nová místa. Nabízí se sestavení systému
odměn. Uživatel přidá komentář a získá odměnu, která se pro poctivého pracanta hodí.
Hned vidí, kolik komentářů musí přidat, aby získal další.
Odměny jsou naprosto abstraktní. Souvisí spíše s pocity, čerpají z témat jako je dobře odvedená
práce, trocha štěstí, oddech, uznání.
Aktivní uživatel můžete získat polibek Můzy, poplácání po zádech, které si musí dát sám,
nebo povzbuzení k sdílení toho, co se dnes podařilo.16

13

= slogan (motto, heslo). Claim je krátký, pokud možno nápaditý, měl by být i dobře zapamatovatelný,
aby u konzumentů vytvořil spojení, které po vyslovení claimu vyústí ve vybavení si produktu.
14
Uplatňování tzv. technik herních designů a principů do neherního prostředí. Princip odměňování uživatelů za
různé akce, které provádí (sbírání odznáčků a hodností, dosahování levelů, poměřování se na sociálních sítích..)
15
Snaží se dosáhnout změny chování, jako jsou špatné návyky dopravy po městě apod. Více v článku: Gamifikace
– Nebuď vůl (Nebuď los). In: Smart Cities [online]. 2014 [cit. 2015-04-18]. Dostupné z:
http://www.scmagazine.cz/article/view/114
16
PŘIDÁVÁM KOMENTÁŘE:
1) You’re doing a good job for sure. Pat yourself on the backs.
2) Congratulations! You’ve moved on to a higher level. In 10 seconds, your mobile phone will switch off to
improve your workflow. Ok, just kiddin’ but return to work. :)
3) (ikona čtyřlístku) This bit of luck will be here when you need it.
4) Can’t you see any helping hand? And have you rolled up your sleeves? You can do it, we trust you.
5) What you’ve succeeded in today? Do you want to share with someone?
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4.7 Prototyp
Výstupem procesu jsou vizuální podklady, které ukazují jednotlivé screeny aplikace.
Pořád jsou to ale statické obrázky, které se prohlíží na počítači, v lepším případě v mobilu.
Pro lepší představu výsledku dnes můžeme využít nástroje, které vytvoří z podkladů více či méně
přesvědčivý vizuální prototyp.
Možnosti prototypu jsou ale omezené, nepodporuje potřebná gesta, přechodové efekty,
funkcionality, texty vykresluje jako obrázky. Prototyp nabízí jen přibližný náhled, jak jsou jednotlivé
části aplikace provázány.

5 Kontextualizace
Zdaleka nejsem první, kdo se snažil vyřešit problém 'kde pracovat mimo kancelář'. Dokonce
nejsem první, kdo se pokusil navrhnout mobilní aplikaci ukazující místa vhodná pro práci.
V roce 2013 grafická designerka Anna Harriman natočila video pro crowdsourcing platformu
Appstori, která se specializuje na podporu nových mobilních aplikací. Stěžuje si v něm na
podmínky práce z domu. Popisuje nám už známou situaci: Pracuje z domu, její přítel také.
Když už ji nerozptyluje on, nemůže se soustředit z jiných důvodů – doma se vždycky něco najde.
Nakonec sebere a jde ven. Anna je grafická designérka, navrhla aplikaci s názvem Workable
a pomocí Appstori se snažila zafinancovat její vývoj.
Workable nabízí seznam míst. Každé nese svůj název, adresu, slovní popis a ikonky značící
dostupné služby: wifi (free/paid), money (card/cash), coffee, food, drink, sockets, good for
groups. Zajímavé je například určení 'vhodné pro týmy'. Co to znamená, vhodné pro práci ve více
lidech? Jako že je podnik velký? Nebo mají velké speciální coworkingové stoly? Nebo mají
salonky podobné zasedačkám ve firmách? A kolik je tým? Dá se pomocí takových nálepek dobře
vybrat, kam jít?

6 Výstup diplomové práce
Studie ukazují, že mimo kancelář bude pracovat stále víc lidí. V roce 2020 prý až 40% američanů
budou freelanceři17. I u nás se kromě většího počtu lidí na volné noze projevují nové trendy
v podobě firem nabízejících výkon práce odkudkoli18.

PŘIDÁVÁM NOVÁ MÍSTA:
1) Take the effort and write a compliment on youself - nobody else can praise you that well.
2) You won’t miss anything. Look up and laze around for a while...
3) You are unshakable nomad! Authors of FLOW send you their most beautiful smile.
17
NEUNER, Jeremy. 40% of America’s workforce will be freelancers by 2020. In: QUARTZ [online]. 2013 [cit. 201504-18]. Dostupné z: http://qz.com/65279/40-of-americas-workforce-will-be-freelancers-by-2020/.
18
„[…] za posledních pět let se podíl nabídek umožňující práci na dálku alespoň pár dní v měsíci zvýšil čtyřikrát.
Podle Jobs.cz se jedná o přibližně 6 % inzerátů na volné pozice.“ STRADĚJOVÁ, Jitka. 7. listopad – Den práce
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Aplikace, která pomůže s hledáním a poznáváním míst vhodných pro práci reaguje na vznikající
potřeby.
Výstupem pro obhajobu diplomového projektu je návrh obsahu a funkcí mobilní aplikace.
Konkrétně její vizuální podoba (zároveň podklady pro vývoj) a návrh propagační strategie.
Cílová skupina bude oslovena na komunitních fórech a v podobě drobných tiskovin přímo na
místech z databáze. Podniky budou mít možnost vyjádřit svou otevřenost freelancerům pomocí
samolepky.
Promo video je určeno pro detail aplikace na Google Play a pro webové stránky. Web je
jednostránková prazentace odkazující na jednotlivé platformy.
Po získání prostředků se realizuje první platforma – Android19. Díky beta verzi se začne v praxi
testovat celá aplikace. Ukáže se, jestli je systém založený na aktivitě uživatelů reálný, jaké
kategorie jsou potřeba, jak budou uživatelé reagovat na systém odměn a jestli aplikace plní svůj
cíl, tedy pomáhá lidem na volné noze.
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