Anketa Křišťálová Lupa 2017 - Cena českého Internetu
30. listopadu 2017, Divadlo Archa, Praha

Výsledková listina

Kategorie hodnocené veřejností
Cena popularity
1. DVTV
Projekt nabízející videoobsah se zaměřením na rozhovory a živá reportážní vysílání.
2. Databazeknih.cz
Databáze informací, recenzí knih a autorů.
3. Edna.cz
Kompletní servis pro všechny fanoušky televizních seriálů.
4. Kazma One man show
Pořad Kamila Bartoška alias Kazmy z produkce Stream.cz, kterým baví český internet.
5. Mapy.cz
Mapová a navigační webová služba portálu Seznam.cz.
6. ČSFD.cz
Největší filmová databáze s tradičně silnou komunitou uživatelů.
7. Alza.cz
Největší internetový obchod nejen s výpočetní technikou.
8. Heureka.cz
Nákupní rádce a jeden ze dvou největších cenových srovnávačů.
9. PlnáPeněženka
Portál PlnaPenezenka.cz umožňuje registrovaným uživatelům získat 1 až 15 % z ceny
nákupů.
10. Honest Guide
Originální průvodce Janka Rubeše a Honzy Mikulky o turistických nástrahách hlavního
města na Stream.cz zaměřený na zahraniční publikum.
11. Šťastné pondělí
Satirický videopořad Jindřicha Šídla, který záhy získal velkou fanouškovskou podporu.
12. Rohlik.cz
Online prodej potravin.
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Zpravodajství
1. DVTV
Projekt nabízející videoobsah se zaměřením na rozhovory a živá reportážní vysílání.
2. iDNES.cz
Zpravodajský portál vydavatelství MAFRA.
3. ČT24
Web zpravodajského kanálu České televize.
4. Seznam Zprávy
Zpravodajství a publicistika od redakce Seznam.cz s důrazem na video.
5. Novinky.cz
Zpravodajský web provozovaný společnostmi Borgis a Seznam.cz.
6. Aktuálně.cz
Zpravodajský web společnosti Economia.
7. iRozhlas.cz
Nový zpravodajský server Českého rozhlasu.
8. Echo24.cz
Internetový deník vydavatelství Echo media.
9. Ihned.cz
Zpravodajský web vydavatelství Economia.
10. Deník.cz
Zpravodajský portál deníků vydavatelství VLTAVA-LABE-MEDIA.
11. E15.cz
Zpravodajský web vydavatelství CN Invest.
12. Lidovky.cz
Zpravodajský web vydavatelství MAFRA.

Internetové obchodování
1. Alza.cz
Největší internetový obchod nejen s výpočetní technikou.
2. Heureka.cz
Nákupní rádce a jeden ze dvou největších cenových srovnávačů.
3. Slevomat.cz
Největší tuzemský slevový server.
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4. ZOOT
ZOOT razí unikátní omni-channel koncept, který spojuje to nejlepší z online a offline světa do
jednoho rychle rostoucího lovebrandu.
5. CZC.cz
Jeden z největších tuzemských internetových obchodů s elektronikou.
6. Spokojenýpes.cz
Specializovaný e-shop na krmiva a chovatelské potřeby pro psy, kočky a další domácí
mazlíčky.
7. Rohlik.cz
Online prodej potravin.
8. PlnáPeněženka
Portál PlnaPenezenka.cz umožňuje registrovaným uživatelům získat 1 až 15 % z
ceny nákupů.
9. MALL.cz
Komplexní internetový obchodní dům s nabídkou od bílého zboží, zahradní techniky až po
kosmetiku a módu.
10. Notino
Český e-shop s parfémy, který operuje v 18 zemích.
11. 4camping.cz
Největší specializovaný e-shop s outdoorovým a kempingovým vybavením.

Nástroje a služby
1. ČSFD.cz
Největší filmová databáze s tradičně silnou komunitou uživatelů.
2. Mapy.cz
Mapová a navigační webová služba portálu Seznam.cz.
3. Databazeknih.cz
Databáze informací, recenzí knih a autorů.
4. Rekola
Půjčování kol na stanovištích ve vybraných městech ČR, vše se děje prostřednictvím mobilní
aplikace.
5. Liftago
Aplikace pro zprostředkování osobní přepravy mezi cestujícími a řidiči. Tak trochu jiné taxi.
6. Shoptet.cz
Pronájem hotových řešení pro provoz internetového obchodu, správu kamenných prodejen,
EET a propojení online a offline prodeje.
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7. Spendee.com
Aplikace pro přehlednou a jednoduchou správu financí.
8. Mobilní rozhlas
První ucelená platforma pro přímou komunikaci s občany v ČR.
9. Tiché spojení
Nástroj poskytující tlumočení ve znakovém jazyce a přepis komunikace v reálném čase a na
dálku, usnadňuje tak život handicapovaným.
10. Zaplacenka
Projekt poskytující B2B faktoringové služby, který klientům pomáhá s neodkladnými
finančními výdaji.

Zájmové weby
1. Edna
Kompletní servis pro všechny fanoušky televizních seriálů.
2. Technet.cz
Zpravodajství a publicistika ze světa IT a technologií na iDNES.cz.
3. Živě.cz
Tradiční oblíbený web o počítačích a IT technologiích.
4. Livesport.cz
Livesport.cz je nejrychlejší fotbalové livescore - stránka s live výsledky.
5. VideaČesky.cz
Nejlepší internetová videa s českými titulky.
6. Tryhard.cz
Největší lokální komunitní portál počítačové hry League of Legends. Světově nejhranější
strategická multiplayer hra.
7. Matika.in
Úlohy z matematiky pro děti ze základních škol.
8. Ošetřovatelství.info
Odborný diskusní a informační portál pro všechny nelékařské zdravotnické pracovníky v ČR.
9. Společné aktivity
Portál s volnočasovými aktivitami sloužící k hledání nových přátel a nenucenému seznámení
v reálném prostředí.
10. Dekoduj.cz
Web, který denně nabízí jednu šifru, kterou musíte rozluštit. Dekoduj.cz poskytuje i rébusy,
hádanky nebo logické úlohy.
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One (wo)man show
1. Databazeknih.cz
Databáze informací, recenzí knih a autorů.
2. Kovy (Youtuber)
Známý youtuber s téměř 600 000 odběrateli, který připravuje tematická videa, cestovní vlogy,
scénky, skeče a mnoho dalšího.
3. My Cooking Diary
Blog Kateřiny (Lustigové) Saint Germain o vaření, cestování, zdravé stravě i životním stylu.
4. TMBK
Legendární koláže Tomáše Břínka publikované na Facebooku TMBK jako komentáře
aktuálního dění.
5. Twitter Filipa Horkého
Twitterový účet novináře Filipa Horkého oznamující světové katastrofy ještě dřív, než se
stanou.
6. Gastromapa Lukáše Hejlíka
Gastromapa obyčejných kantýn i michelinských restaurací Lukáše Hejlíka.
7. Asijatka
Blog známé popularizátorky česko-vietnamského prostředí Do Thu Trang.
8. MladýPodnikatel.cz
Magazín videorozhovorů pro inspiraci internetovým podnikatelům se sdílením know-how
zkušených profesionálů.
9. Čtyřlístek – Strach.cz
Satirické postřehy k veřejnému dění na pozadí ilustrací Čtyřlístku.
10. Láskyplno
Twitterový profil, na kterém najdete tweety plné lásky a hlubokých lidských příběhů.

Kategorie hodnocené porotou
Projekt roku
1. Hlídač státu
Nástroj, který nabízí kontrolní nástroje u vybraných služeb státu.
2. Kiwi.com
Celosvětový vyhledávač levných letenek českého původu.
3. – 5. iRozhlas.cz
Nový zpravodajský server Českého rozhlasu.
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3. – 5. Miton Group
Internetová společnost, která stojí za úspěchem mnoha projektů, včetně největší transakce
letošního roku, prodeje Slevomat.cz.
3. – 5. Seznam Zprávy
Zpravodajství a publicistika redakce Seznam.cz s důrazem na video.
6. Prodej Apiary.io
Česká vývojářská společnost byla nedávno koupena softwarovým gigantem Oracle.
7. ROI Hunter.com
Nástroj pro efektivní správu pokročilých kampaní na sociálních sítích.
8. Fundlift.cz
Investment-crowdfundingová platforma propojující investory a projekty, díky níž se vybraly
prostředky na řadu zajímavých počinů.

Osobnost roku
1. Janek Rubeš
Odvážný moderátor pořadů upozorňujících na nešvary v českých ulicích současně
zabodoval jako originální průvodce zahraničních turistů po Praze.
2. Michal Bláha
Podnikatel, investor, mentor, inovátor, který se v poslední době angažuje v rozvoji projektů
týkajících se státní správy.
3. Marie (Chytilová) Havlíčková
CEO největšího českého slevového portálu Slevomat.
4. Jindřich Šídlo
Známý komentátor a novinář, který v dresu Seznam Zpráv posílil svou fanouškovskou
základnu především díky svému pořadu Šťastné Pondělí.
5. Dita Přikrylová
Zakladatelka Czechitas, vzdělávacího projektu, který pomáhá rozšiřovat počet žen ve světě
IT.
6. Jakub Havrlant
Internetový podnikatel a investor, který dnes stojí v čele investiční společnosti Rockaway a
určuje směr její mohutné expanze.
7. – 8. Aleš Zavoral
Zakladatel největšího internetového obchodu Alza.cz.
7. – 8. Oliver Dlouhý
Zakladatel globálně působící společnosti Kiwi.com specializované na prodej levných letenek.
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9. Jakub Nešetřil
Spoluzakladatel Apiary - české vývojářské společnosti, která po akvizici ze strany Oraclu,
může udávat celosvětový standard v propojování aplikací.
10. – 11. Jan Šedivý
Zkušený odborník v oboru informačních technologií se zkušenosti z IBM či Google. Dnes
působí na pražském ČVUT a se svými týmy sklízí významné výzkumné úspěchy.
10. – 11. Ondřej Malý
Koordinátor digitální agendy ČR, dříve radní ČTÚ.

Anticena
1. EET v oblasti e-commerce
Nepromyšlené a zbytečné zavádění EET v online světě, které výrazně zhoršilo zákaznický
servis.
2. Změna postoje Seznam.cz k dezinformačním webům v Sklik
Seznam.cz nejdříve oznámil zavedení pravidel pro dezinformační weby a následně od tohoto
kroku odstoupil, což vyvolalo řadu podivených reakcí.
3. Datové limity českých operátorů
Stále nedostatečná nabídka datových tarifů mobilních operátorů, obzvláště v porovnání se
zahraničím.
4. Smart City – Pražský magistrát
Aktivity pražského magistrátu na poli tzv. chytrého města zatím vedou pouze k utrácení
peněz bez smysluplné koncepce.
5. Kradení obsahu na Parlamentnílisty.cz
Kromě jiných kontroverzí jsou Parlamentnílisty.cz v oboru známé svým vykrádáním cizích
textů.
6. Plavec média
Takzvaná agentura rádoby podnikatele označovaného za "krále bullshitu" s více než
problematickými aktivitami na poli internetového marketingu.
7. – 8. Mall.cz – únik dat
V Mall.cz došlo k úniku více než tři čtvrtě milionu položek uživatelské databáze.
7. – 8. YouTube kanál České pošty ČPTV
Nepovedený pokus České pošty o produkci "youtuberského" obsahu dosáhl na hranu
trapnosti a vyvolal odpovídající reakci veřejnosti.
9. Kampaň infocentra Temelín
Nevkusné využití lascivní komunikace Infocentra Jaderné elektrárny Temelín ve
facebookové kampani, která musela být zrušena. Ostuda prorazila i do obsahu CNN.
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E-commerce inspirace
1. Alza Bitcoiny
Alza je prvním velkým online prodejcem v Česku, který začal přijímat kryptoměnu bitcoin.
2. – 3. Fundlift.cz
Investment-crowdfundingová platforma propojující investory a projekty, díky níž se vybraly
prostředky na řadu zajímavých počinů.
2. – 3. DoDo
Donášková služba DoDo sežene a přiveze cokoliv, co je legální.
4. PohledniceOnline
Služba na odeslání pohlednice s vlastní fotkou přímo z počítače nebo chytrého telefonu až
do poštovní schránky prostřednictvím České pošty.
5. Favi.cz
Vyhledávač nábytku, dekorací a inspirací napříč trhem.
6. Trendlucid
Nástroj pro porovnání nabídky vlastního e-shopu s konkurencí.
7. – 8. Beed.cz
Nástroj pro automatizaci biddování na srovnávačích zboží.
7. – 8. ROI Hunter.com easy
Nástroj pro efektivní správu pokročilých kampaní na sociálních sítích.
9. Carismo.cz
Portál umožňující získání nabídek různých prodejců nových automobilů na jednom místě.
10. Unuodesign.cz
E-shop s designovými látkami a metráží pro děti.

Marketingová inspirace
1. One man show - Prostřeno
Nejsledovanější díl (3,5 milionů zhlédnutí) One Man Show z produkce Streamu, který
odhaluje kauzu zákulisí soutěžního pořadu Prostřeno! televize Prima.
2. Na volné noze
Portál nezávislých profesionálů na volné noze.
3. Martinus.cz
Inovativní internetové knihkupectví proslulé svými originálními kampaněmi.
4. – 5. Alza.cz a platba Bitcoiny
Alza je prvním velkým online prodejcem v Česku, který začal přijímat kryptoměnu bitcoin.
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4. – 5. Sirény Skrz.cz
Kampaň upozorňující na začátek měsíčních výhodných nákupů u příležitosti zkoušky sirén.
6. Technickyvzato.cz
Náborová kampaň VUT Brno zaměřená na studentky technických oborů.
7. Obsahová agentura
Netradičně pojatý web copywritingové a content marketingové agentury nápaditě prezentující
její služby.
8. Jídlo a radost
Portál sítě restaurací Ambiente o inspiraci, dodavatelích, chutích i zkušenostech.
9. – 10. ecoFuture.cz
Portál přinášející reportáže, rozhovory a novinky o ekologické energii zaštítěný společností
E.ON.
9. – 10. Virtuální prohlídky ČEZ
Virtuální a interaktivní prohlídky nejzajímavějších českých elektráren společnosti ČEZ.

Obsahová inspirace
1. HlidaciPes.org
Projekt originálního a investigativního zpravodajství Ústavu nezávislé žurnalistiky.
2. One man show
Pořad Kamila Bartoška alias Kazmy z produkce Streamu, který baví český internet.
3. Honest Guide
Originální průvodce Janka Rubeše a Honzy Mikulky o turistických nástrahách hlavního
města na Stream.cz zaměřený na zahraniční publikum.
4. – 5. Bez frází
Projekt nabízející otevřené zpovědi známých českých sportovců.
4. – 5. Šťastné pondělí
Satirický videopořad Jindřicha Šídla, který záhy získal velkou fanouškovskou podporu.
6. – 7. Manipulátoři.cz
Publicistický web Manipulátoři.cz se věnuje oblasti politického marketingu, public relations a
komunikačních strategií, s důrazem na kritické myšlení a odhalování falešných informací.
6. – 7. Za Normální Holky
Projekt Kristýny Dolejšové, který podporuje ženy a dívky v tom, aby se naučily vážit si sebe
samých.
8. Gebrian versus
Pořad z produkce Stream.cz architekta Adama Gebriana komentuje stavby v ČR i zahraničí,
které stojí za to vidět.
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9. Ještě větší kritik, než jsme doufali
Web filmového recenzenta Kamila Fily.
10. Vyšehradskej.cz
Pečlivě připravovaný průvodce pražským Vyšehradem a jeho okolím.

Globální projekty českých tvůrců
1. Windy
Služba poskytující důležité informace o stavu počasí z dílny Iva Lukačoviče. Svou oblibu a
význam získává mimo jiné při krizových klimatických situacích.
2. Mapy.cz – celý svět
Mapová a navigační webová služba portálu Seznam.cz.
3. Trezor
Hardwarová bitcoinová peněženka.
4. Notino
Český e-shop s parfémy, který prošel velkým rebrandingem ve jménu globální expanze.
5. -7. Brand Embassy
Sociální sítě jsou česká parádní disciplína. Brand Embassy potvrzují, že Češi umí Facebook
a spol. zanalyzovat až do morku kostí. A oceňují to už nejenom tuzemské firmy. Naopak.
5. -7. SpaceKnow
Nástroj na analýzu dat ze satelitních snímků, založený bývalým zaměstnancem NASA
Pavlem Machálkem.
5. -7. Spendee
Aplikace pro přehlednou a jednoduchou správu financí.
8. ROI Hunter.com
Nástroj pro efektivní správu pokročilých kampaní na sociálních sítích.
9. Artstaq.com
Český startup usilující o pozici globální platformy pro obchodování s uměním v reálném
čase.
10. FlashScore.com
Platforma pro správu zákaznické péče, která působí v desítkách zemí.

Veřejně prospěšná služba – cena České televize
1. Registr smluv
Datová schránka Registru smluv.
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2. Nadační fond nezávislé žurnalistiky
Projekt, který pomáhá seriózním novinářům zkvalitnit jejich práci a zvýšit její celospolečenský
vliv. NFNZ podporuje nezávislou investigativní a analytickou žurnalistiku.
3. Záchranka
Mobilní aplikace Zdravotnické záchranné služby.
4. Cesta domů
Odborná péče pro umírající a jejich blízké.
5. Czechitas
Nezisková organizace bojující za vyšší IT gramotnost u žen a mladých lidí.
6. Mapa voličů
Unikátní předvolební průzkum od společnosti Behavio, který komplexním způsobem
analyzuje preference a chování voličů. Vznikl díky crowdfundingové podpoře.
7. CityVizor.cz
Aplikace nabízející městům a obcím jednoduchou možnost vizualizovat data o hospodaření
a dává je do kontextu takovým způsobem, aby byla srozumitelná pro širší veřejnost.
8. Givt.cz
Pošlete část své útraty v e-shopech na dobročinné účely.
9. eztraty.cz
Národní databáze ztrát a nálezů.
10. Sinopsis – Čína v kontextu a souvislostech
Cílem projektu je podávat pravidelný přehled o dění v Číně z pohledu čínských, českých a
světových médií a pozorovatelů.
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