
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA PODNIKATELSKÁ 
ÚSTAV INFORMATIKY  

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 
INSTITUTE OF INFORMATICS 
 

  

NÁVRH INTERNETOVÝCH STRÁNEK 
WEBSITE CONCEPT 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR’S THESIS 

AUTOR PRÁCE   LUKÁŠ ÚRADNÍČEK 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE  DOC. ING. MILOŠ KOCH, CSC. 
SUPERVISOR 

BRNO 2007   



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE BP 
  



3 
 

L ICENČNÍ SMLOUVA  
POSKYTOVANÁ K  VÝKONU PRÁVA UŽÍT ŠKOLNÍ DÍLO  

uzavřená mezi smluvními stranami: 

1. Pan/paní 

Jméno a příjmení: Lukáš Úradníček 
Bytem:  
Narozen/a (datum a místo):  
(dále jen „autor“)  
    a 

2. Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta podnikatelská 
se sídlem Kolejní 2906/4, 612 00, Brno 
jejímž jménem jedná na základě písemného pověření děkanem fakulty: 

Ing. Jiří Kříž, Ph.D., ředitel Ústavu informatiky 

(dále jen „nabyvatel“) 

Čl. 1 
Specifikace školního díla 

1. Předmětem této smlouvy je vysokoškolská kvalifikační práce (VŠKP): 

□  disertační práce 
□  diplomová práce 
□  bakalářská práce 
□  jiná práce, jejíž druh je specifikován jako ................................................... 

(dále jen VŠKP nebo dílo) 

Název VŠKP: Návrh internetových stránek 

Vedoucí/ školitel VŠKP: doc. Ing. Miloš Koch, CSc 

Ústav: Ústav informatiky 

Datum obhajoby VŠKP: červen 2007 

VŠKP odevzdal autor nabyvateli v* : 

□  tištěné formě  –  počet exemplářů  1 

□  elektronické formě –  počet exemplářů  1 

2. Autor prohlašuje, že vytvořil samostatnou vlastní tvůrčí činností dílo shora popsané a 
specifikované. Autor dále prohlašuje, že při zpracovávání díla se sám nedostal do rozporu s 
autorským zákonem a předpisy souvisejícími a že je dílo dílem původním. 

3. Dílo je chráněno jako dílo dle autorského zákona v platném znění. 

4. Autor potvrzuje, že listinná a elektronická verze díla je identická. 

 

                                                
* hodící se škrtněte 



4 
 

Článek 2 
Udělení licenčního oprávnění 

1. Autor touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění (licenci) k výkonu práva uvedené 
dílo nevýdělečně užít, archivovat a zpřístupnit ke studijním, výukovým a výzkumným 
účelům včetně pořizovaní výpisů, opisů a rozmnoženin. 

2. Licence je poskytována celosvětově, pro celou dobu trvání autorských a majetkových práv 
k dílu. 

3. Autor souhlasí se zveřejněním díla v databázi přístupné v mezinárodní síti  

□  ihned po uzavření této smlouvy 
□  1 rok po uzavření této smlouvy  
□  3 roky po uzavření této smlouvy 
□  5 let po uzavření této smlouvy 
□  10 let po uzavření této smlouvy 
(z důvodu utajení v něm obsažených informací) 

4. Nevýdělečné zveřejňování díla nabyvatelem v souladu s ustanovením § 47b zákona č. 111/ 
1998 Sb., v platném znění, nevyžaduje licenci a nabyvatel je k němu povinen a oprávněn ze 
zákona. 

Článek 3 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jednom 
vyhotovení obdrží autor a nabyvatel, další vyhotovení je vloženo do VŠKP. 

2. Vztahy mezi smluvními stranami vzniklé a neupravené touto smlouvou se řídí autorským 
zákonem, občanským zákoníkem, vysokoškolským zákonem, zákonem o archivnictví, v 
platném znění a popř. dalšími právními předpisy. 

3. Licenční smlouva byla uzavřena na základě svobodné a pravé vůle smluvních stran, s plným 
porozuměním jejímu textu i důsledkům, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek. 

4. Licenční smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

 

 

 

 

 

V Brně dne: ……………………………………. 

 

………………………………………..   ……………………………………… 

Nabyvatel      Autor  



5 
 

Abstrakt 

Bakalárska práca sa venuje zhodnoteniu oficiálnych stránok Fakulty podnikateľskej na 

Vysokom učení technickom v Brne (http://www.fbm.vutbr.cz). Hodnotená je 

použiteľnosť, prístupnosť a informačná architektúra. Na základe zistení je navrhnutá 

upravená verzia stránok, ktorá zabezpečí vyšší užívateľský komfort a je v súlade 

s pravidlami prístupnosti „Best practice – Pravidla pro tvorbu přístupného webu“  

vydaných Ministerstvom informatiky Českej republiky. 

 

My bachelor’s thesis is devoted to evaluation of official website of Faculty of business 

and management, Brno University of technology (http://www.fbm.vutbr.cz). Usability, 

accessibility and information architecture are evaluated. The modified version of 

website is suggested, based on findings, which secures a higher user comfort and is 

consistent with „Best practice – Pravidla pro tvorbu přístupného webu“ accessibility 

rules, issued by Department of informatics, Czech Republic. 

 

Kľúčové slová: 

použitelnost, prístupnost, ocní kamera, uživatelské testování, analýza prístupnosti, 

analýza použitelnosti, návrh internetových stránek, www, webové stránky, internetové 

stránky, eye-tracking, zákon c.365/2000, postižení uživatelé 

 

Keywords: 

usability, accessibility, eye camera, user testing, accessibility analysis, usability 

analysis,  website concept, www, web page, web site, eye-tracking, law no.365/2000, 

handicaped users 
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1 Úvod 

Extranet Fakulty podnikateľskej je mnohými užívateľmi, vrátane mňa, pokladaný za 

ťažko použiteľný a neprehľadný. Tento stav trvá od polovice roku 2003, počas ktorých 

sa extranet a intranet nevyvíjali skoro vôbec, alebo len veľmi málo, smerom 

k užívateľskej príjemnosti.  

Cieľom mojej práce je na základe znalostí navrhnúť úpravy súčasných stránok, aby 

nedochádzalo k problémom pri ich používaní. Zároveň navrhnem zmeny tak, aby 

zodpovedali pravidlám prístupnosti podľa novely zákona č. 365/2000 Sb., o 

informačných systémoch verejnej správy. Táto novela vojde do platnosti 1.1.2008 

a webové stránky inštitúcií verejnej správy musia byť prístupné podľa pripravenej 

metodiky. 

V práci najprv skúmam spokojnosť študentov Fakulty podnikateľskej so súčasným 

stavom webových stránok formou on-line ankety. Následne sa uskutoční  užívateľské 

testovanie podľa pripraveného scenára s počtom 5-8 účastníkov.  

Použiteľnosť overím ešte heuristickou analýzou použiteľnosti. Pôvodnú webovú 

prezentáciu skontrolujem podľa pravidiel pre tvorbu prístupného webu. Výsledkom 

budú odporúčania pre vytvorenie prehľadných, príjemných a prístupných webových 

stránok, ktoré budú kvalitne reprezentovať Fakultu podnikateľskú na Vysokom učení 

technickom v Brne. 
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2 Teoretické východiská práce 

2.1 Použiteľnosť 

Ako mnoho iných vedeckých odborov, ani použiteľnosť nemá presnú definíciu. Je to 

spôsobené tým, že použiteľnosť sa všeobecne zle meria. Čo je použiteľné pre jedného, 

druhému vôbec nemusí vyhovovať. Keďže použiteľnosť nemá mernú jednotku, meria sa 

pomocou sekundárnych ukazovateľov. Najčastejšie nimi sú: 

• spokojnosť užívateľa (opäť je však problém presného merania) 

• úspech/neúspech v rámci časového limitu 

• čas strávený nad úlohou 

• počet spravených chýb  počas riešenia úlohy 

Všeobecne by sa dalo povedať, že použiteľné je to, čo je príjemné, jednoduché na 

navigáciu a prezentuje správne informácie v správnom čase. 

Definícia použiteľnosti webových stránok od Dušana Janovského (4): 

„Dobrá použiteľnosť mojich stránok znamená, že: 

• Užívateľom (čitateľom) sa podarí na mojom webe urobiť to, čo chcú.  

• Dokážu to v rozumnom čase a bez veľkého premýšľania. 

• Dokážu to bez chýb a zásadných sklamaní“ 

Použiteľnosť je definovaná aj v dvoch štandardoch ISO. Štandard ISO 9126 (1991) – 

„Kvalita produktu softvérového inžinierstva“ definuje použiteľnosť ako sadu vlastností 

ktoré súvisia s úsilím potrebným na použitie a na osobnom ohodnotení takého použitia 

uvedeným alebo naznačeným súborom užívateľov. 

Lepšie sa však hodí štandard ISO 9241-11 s názvom „Odporučenia k použiteľnosti“. 

Použiteľnosť popisuje ako rozsah, v akom môže byť (produkt) použitý špecifikovanými 

používateľmi tak, aby dosiahli špecifikovaných cieľov efektívne, účinne a uspokojivo 

v určenom  kontexte použitia. 
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Použiteľnosťou sa nezaoberá len webdizajn, či tvorcovia softvéru. Použiteľnosť sa dá 

označiť za multiplatformnú, využíva sa v mnohých odvetviach. Má spoločné rysy 

s ergonómiou. 

V tejto práci hodnotím použiteľnosť pomocou užívateľského testovania a heuristickej 

analýzy použiteľnosti. Užívateľské testovanie je podrobnejšie rozobrané v kapitole 

2.2 Užívateľské testovanie.  

2.1.1 Heuristická analýza použiteľnosti 

Na vytvorenie heuristickej analýzy použiteľnosti som použil príručku zostavenú 

Ministerstvom zdravia a ľudských zdrojov USA (2). Príručka obsahuje 209 odporúčaní, 

ktoré boli zostavené profesionálmi v odbore webdizajn, použiteľnosť a počítače. Je 

založená na základe zverejnených štúdií a odborných publikácií v danej oblasti. Presná 

metodika zostavenia príručky je popísaná na 

http://www.usability.gov/pdfs/background.pdf.  

Z 209 odporúčaní som vybral 98 relevantných a rozdelil ich podľa kľúča v príručke. Zo 

zostavovania zoznamu bodov použiteľnosti boli vynechané kapitoly: 

• Kapitola 1 – venuje sa dizajnérskemu procesu a jeho vyhodnocovaniu 

• Kapitola 3 – týka sa prístupnosti, tá je však v tejto práci hodnotená zvlášť podľa 

metodiky zostavenej Ministerstvom informatiky ČR 

• Kapitola 12 – týka sa zoznamov, ktoré sa na stránkach FP VUT nevyskytujú 

• Kapitola 13 – týka sa formulárov, ktoré nie sú na stránkach FP VUT prítomné 

vo výraznej miere 

• Kapitola 17 – týka sa vyhľadávania, ktoré nie je na stránkach FP VUT 

(vyhľadávanie osôb nie je možné považovať za plnohodnotné vyhľadávanie) 

• Kapitola 18 – týka sa užívateľského testovania 

Z vybraných odporúčaní som zostavil tabuľku, kde hodnotím jednotlivé body ako 

„splnené“, alebo „nesplnené“. Ku každej nesplnenej podmienke je priložený presný 

dôvod nesplnenia a popis ako chybu  napraviť.  
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2.2 Užívateľské testovanie 

Povinnosťou  dobrého webdizajnéra, informačného architekta či správcu stránok, je 

zabezpečiť aby užívatelia mali čo najmenšie problémy s používaním stránok. 

Užívateľské testovanie má oproti heuristickej analýze testovania zásadnú výhodu v tom, 

že nepracuje s odporúčaniami, ale priamo s užívateľmi. Tí totiž stránku nakoniec aj tak 

môžu (a zároveň budú) používať úplne ináč, ako má tvorca v úmysle a žiadna štatistika 

odporúčania tomu nezabráni.  

Je samozrejmé, že nie je možné vyhovieť všetkým, a tak bezchybná stránka neexistuje. 

Je však možné vytvoriť stránku, na ktorej budú užívatelia rýchlo nachádzať požadované 

informácie, pobyt na stránke pre nich bude príjemný a nie stresujúci, počas návštevy 

urobia minimum chýb a ak sa nejakej dopustia, stránka ich sama navedie späť na 

správnu cestu – úplne ideálne tak, že si ani nevšimnú, že chybu spravili.  

2.2.1 Vzdialené užívateľské testovanie 

Užívateľské testovanie na diaľku je 

realizované pomocou programu, ktorý je 

nainštalovaný na strane servera, klienta, či 

na sprostredkovateľskom (obdoba proxy) 

serveri. Výhoda tohto testovania je jasná, 

užívateľov nie je potrebné dopraviť do 

testovacích miestností. V prípade 

automatického užívateľského testovania 

je tak možné testovať až niekoľko 

stoviek, či tisícov ľudí naraz a tak kvantifikovať výsledky. Automatické užívateľské 

testovanie s tisíckami respondentov je výrazne lacnejšie ako bežné, alebo moderované 

vzdialené užívateľské testovanie. Pri tomto spôsobe často ani nie je možné uskutočniť 

také veľké množstvo meraní. 

 

Obr.  2.2.1.1 - Príklad vzdieleného užívateľského 
testovania (© Relevantview) 
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Možnosti  nasadenia sú rôzne, napríklad: 

• Kritické incidenty  – sníma sa pohyb myši na stránke serveru, taktiež pohyb 

užívateľa po stránkach. Užívateľ používa stránky ako je zvyknutý a v prípade 

chyby či problému má možnosť ju nahlásiť pripravenou formou. 

• Úlohy –  uskutočňuje sa rovnako ako kritické incidenty, len v tomto prípade 

dostanú užívatelia zoznam úloh, ktoré majú plniť. Je tak možne merať percento 

úspešnosti dokončenia úlohy a jeho zmeny v čase. 

• Ankety – po spustení určitej udalosti sa vyvolá virtuálny anketový  lístok, kde 

sa užívateľ k danej udalosti vyjadrí (napríklad či bol nákup dostatočne 

jednoduchý). 

Problém vzdialeného testovania je ten istý, v čom jeho výhoda – užívateľ pracuje na 

svojom počítači. Väčšinou tak nie je možné získať viac informácií napríklad pri 

nedostatočne popísanom probléme – dáta sa vyhodnocujú s istým časovým odstupom. 

Možnosťou je moderované vzdialené testovanie, kde však kvôli nákladom nie je vhodné 

testovať tisícky užívateľov.  

S ohľadom na potrebnú technológiu a zložitosť riešenia som tento typ testovania 

nepoužil. 

2.2.2 Očná kamera (Eye-tracking) 

Podobné bežnému užívateľskému testovaniu, 

avšak pri testovaní sa sníma s veľkou presnosťou 

pohyb oka. Výsledkom je záznam pohybu oka po 

stránke. Je tak vidieť čo si kto všimol a čo nie, čo 

ho zaujalo ako prvé, čo ho zaujalo najviac a na čo 

sa najdlhšie pozeral.  

Pri eye-tracking testovaní je často potrebné mať 

hlavu vo fixačnom zariadení, či kameru 

pripevnenú na hlave.  Novšie technológie 

umožňujú sledovanie oka vzdialene, napr. pomocou monitorov so skrytými meracími 

Obr.  2.2.2.1 -  Očná kamera v praxi  
(© El-Mar Inc.) 
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zariadeniami. Užívateľ je tak pokojnejší a výsledkom nehrozí výrazné skreslenie 

spôsobené neštandardným prostredím. 

Testovanie očnou kamerou je však podľa 

viacerých ((9), (11), (13)) skôr doplnkom 

užívateľského testovania – testovanie 

nevypovedá o tom ako užívateľ stránku 

skutočne používa. Je len vidieť, aký prvok 

ho najviac zaujal, kam sa pozeral a v akom 

poradí. Väčšinou je jednoduché to 

odhadnúť. Užívateľa najviac zaujme 

najvýraznejší prvok, potom druhý 

najzaujímavejší a tak ďalej. Testovanie očnou kamerou taktiež nevypovedá nič o tom, či 

užívateľ vníma na čo sa pozerá. Typickým príkladom môže byť tzv. bannerová slepota 

(14) – užívateľ bannery vidí, ale ignoruje ich.  

Toto testovanie nebolo vzhľadom na spomínané problémy, zlú technickú dostupnosť 

a finančnú náročnosť použité. 

2.2.3 Bežné užívateľské testovanie 

Bežné užívateľské testovanie je veľmi vhodné 

na zisťovanie problémov použiteľnosti 

webových stránok. Jeho výhody sú, že je 

moderované, jednoduché na realizáciu a pre 

väčšinu webov postačujúce.  Výnimkou by 

mohli byť napr. veľké portály, kde je vhodné 

skombinovať všetky tri spomínané typy 

testovania použiteľnosti.  

Vedomosti o testovaní použiteľnosti som čerpal z knihy Steva Kruga (5), rôznych video 

záznamov na internete (napr. od firmy Internet Info, s.r.o. - Projekt Dobrý web) 

Obr.  2.2.2.2 -  Výsledok testovania očnou 
kamerou - heatmapa (© Nomensa) 

Obr.  2.2.3.1- Miestnosť pre užívateľské 
testovanie v profesionálnej firme 
(© Dobrý Web) 
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a spracovaných záverečných správ profesionálnych firiem ako H1.cz s.r.o.,  ((8), (10)), 

či Internet Info, s.r.o. – Projekt Dobrý Web (1). 

K užívateľskému testovaniu som si pripravil scenár testovania, nainštaloval program na 

nahrávanie obrazovky (Camtasia od firmy TechSmith) a pripravil počítač (pripojenie 

mikrofónu a webkamery).  

Scenár testovania vychádzal zo vzoru uvedeného v knihe Steva Kruga (5), záverečnej 

správy užívateľského testovania NaVrcholu.cz od firmy Dobrý Web (1), zistených 

potrieb maturantov (aké informácie o VŠ hľadajú na internete) a výsledkov mnou 

realizovanej ankety (príloha č. 1, adresár Anketa, vzor_ankety.pdf - otázka číslo 5. 

„Oficiálne školské stránky využívam najčastejšie na:”).  

Počet užívateľov na testovanie bol stanovený 

na 5 až 8. Podľa známeho odborníka na 

použiteľnosť, Jakoba Nielsena (7), 5 

užívateľov postačuje na odhalenie 85% chýb 

na webe. S pribúdajúcimi užívateľmi tak klesá 

počet odhalených chýb, pretože sa opakujú 

stále tie isté a známe chyby. Testovať by sa 

malo s cieľovou skupinou. Web FP je však 

v zvláštnej situácii, keďže cieľová skupina je príliš obsiahla. Vďaka tomu bola voľba 

užívateľov jednoduchšia, stránky FP by mali byť použiteľné pre každého. 

Užívateľské testovanie sa uskutočňuje podľa pripraveného scenára, pričom je vhodné 

nahrávať jednak užívateľa kvôli reakciám a taktiež obrazovku kvôli prípadnému 

neskoršiemu vyhodnoteniu. Testovať je možné ako náčrty, tak plnohodnotné webové 

stránky. Z užívateľského testovania vznikne zápis s popisom problémov a s radami ako 

dané problémy odstrániť. 

Obr.  2.2.3.2 - Schéma mnou použitého 
užívateľského testovania 
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2.3 Prístupnosť 

„Sila webu je v jeho univerzalite. Prístup pre každého nezávisle na jeho 

schopnostiach je jeho základný prvok“ 

Tim Berners-Lee, zakladateľ technológie WWW a riaditeľ konzorcia W3C (12, str. 

11) 

Tento výrok je však bežne porušovaný webmi, ktoré nazývame neprístupnými. 

Prístupnosť je v podstate synonymom pre bezbariérovosť. Neprístupné weby 

znemožňujú ich plnohodnotné využívanie ľuďom s handicapom.  

Napriek tomu, že mnoho ľudí si myslí, že ľudia s handicapom sú v prípade internetu 

najmä slepí užívatelia nie je to tak. V skutočnosti sú handicapovaní užívatelia: 

• Zrakovo postihnutí užívatelia  

o Nevidomí a ťažko zrakovo postihnutí užívatelia 

o Užívatelia s poškodením zraku (napr. rôzne druhy zákalu) 

o Užívatelia so zníženým farebným cítením 

o Užívatelia s dočasne zhoršenou možnosťou vidieť (napr. slnkom 

osvietený monitor) 

• Sluchovo postihnutí užívatelia 

• Pohybovo postihnutí užívatelia 

• Užívatelia s poruchami učenia a sústredenia 

• Užívatelia s alternatívnymi zobrazovacími zariadeniami 

o  Softvér(rôzne OS, menej časté prehliadače internetu) 

o  Hardvér (monitory, WebTV, mobily a PDA) 

Podiel týchto návštevníkov pritom môže byť až 30%. Podľa publikácie Davida Špinara 

(12) štatistiky z Veľkej Británie ukazujú, že 14% britskej populácie trpí rôznymi 

formami zdravotného postihnutia a každý dvanásty muž a dvestá žena trpí určitým 

typom farbosleposti, čo je asi 9% britskej populácie. Zanedbateľný nie je ani vývoj 

používania prehliadačov – pokles Microsoft Ineternet Explorer v prospech produktov 

Mozilly, Opery a ďalších (3). 
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V Českej republike navyše začne od 1.1.2008 platiť novela zákona č.365/2000 o 

informačných systémoch verejnej správy, v ktorej sa v §5, odsek 2, písmeno j píše: 

  

“Postupovať pri uverejňovaní informácií spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup 

tak, aby boli informácie súvisiace s výkonom verejnej správy uverejňované vo 

forme, ktorá umožňuje, aby sa s týmito informáciami v nevyhnutnom rozsahu mohli 

zoznámiť i osoby so zdravotným postihnutím. Formu uverejnenia informácií stanoví 

vykonávací právny predpis”  

Vykonávacím predpisom je „Best practice - Pravidlá pre tvorbu prístupného webu“ (6), 

ktorý zostavili poprední českí odborníci zaoberajúci sa prístupnosťou. Vychádzali 

pritom z vlastných skúseností a metodík WCAG (metodika prístupnosti konzorcia 

W3C), US Section 508 (metodika vydaná vládou USA) a BFW (Blind friendly web). 

Zobrali pritom do úvahy výsledky rozsiahleho užívateľského testovania organizácie 

Disability Rights Commission. 

Výsledkom je 37 pravidiel, podľa ktorých budem kontrolovať prístupnosť webu. 

Výsledky zapíšem do tabuľky s popisom problém. Riešenie problému vo väčšine 

prípadov zapísané nebude, je totiž obsiahnuté v sprievodnom texte jednotlivých bodov 

prístupnosti. Je možné, že časť zistených nedostatkov sa bude opakovať zo zistení 

v testoch použiteľnosti. Platí totiž, že čo je dobré pre prístupnosť, je dobré aj pre 

použiteľnosť, prípadne ju nezhorší. Naopak to platiť nemusí. 
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3 Analýza problému a súčasnej situácie 

3.1 Súčasné riešenie školských stránok 

3.1.1 Technológia 

Stránky FP VUT vznikli v roku 2003, služba Archive.org ich eviduje v súčasnej podobe 

od júna 2003. Súčasné internetové stránky sú prevádzkované na asi 3 roky starom 

serveri, postavenom na serverovej matičnej doske SWV25. Matičná doska je osadená 

dvomi procesormi Intel Xeon (na báze jadra Intel Pentium 3). Priemerná záťaž je 2-5%. 

Operačná pamäť má 2 GB, ale systém zaberá len cca 200 MB. Pevné disky sú dva, po 

40GB, každý rozdelený na dve logické jednotky. Jeden je systémový, na druhom sú 

vlastné dáta webu. Každý je tvorený diskovým poľom RAID1 (mirroring - zrkadlenie). 

Sieťové pripojenie je do siete serverov 1 Gbit, najmä kvôli prístupu na SQL server. 

Vlastná prezentácia webu FP nemá tak vysoké nároky na internetové pripojenie.  

Na serveri je nasadený operačný systém Microsoft Windows Server 2003 Standard 

Edition, na ktorom je prevádzkovaný IIS 6.0 (Microsoft Internet Information Services). 

Server je zabezpečený uzavretou sieťou pripojenej k internetu pomocou firewallu 

postavenom na Microsoft Internet Security and Acceleration serveri. Na tento server sú 

prepúšťané len porty 80 a 443. Komunikácia na týchto portoch je navyše kontrolovaná 

aplikačnými filtrami. 

Stránky samotné sú riešené pomocou HTML 4.00 Transitional a CSS uloženého priamo 

v zdrojovom kóde. Podľa validátora W3C nie je k 13.5.2007 validné HTML (34 chýb), 

ani CSS (15 chýb). Rozloženie jednotlivých prvkov na stránkach je riešené tzv. 

tabuľkovým layoutom. URL obsahuje parametre, čím sa znižuje jeho prehľadnosť. 

Každá stránka sa vkladá do rámu (frame), i keď stránka s nosnou informáciou, žiadne 

rámy (frame) neobsahuje. Toto riešenie bolo zvolené kvôli starému prehliadaču 
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Microsoft Internet Explorer 5.0, zabezpečovalo kompatibilitu s internetovými stránkami 

FP VUT.  

Správa obsahu (CMS) je riešená pomocou ASP 3.0 skriptov a veľmi jednoduchým 

administračným rozhraním. Neobsahuje WYSIWYG editor, ani náhľady na vytvorenú 

stránku. Je vytvorená za účelom zverejňovania dokumentov na webe. 

 
3.1- Vzhľad administračného rozhrania extranetu 

3.1.2 Anketa 

V období od 11.4.2007 do 11.5.2007 bola realizovaná pomocou stránok Podfuck.net 

anketa (príloha č. 1, adresár Anketa, súbor vzor_ankety.pdf), ktorej sa zúčastnilo 621 

študentov. Z 621 odpovedí bolo vyradených 11, ktoré neboli vyplnené podľa 

požiadaviek.  

Táto anketa mala potvrdiť predpoklad, že stránky FP VUT sú zle použiteľné.  Zisťoval 

som taktiež názor študentov na rôzne aspekty stránok FP VUT – vzhľad, rýchlosť 
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načítania, kalendár akcií, orientačný plán a iné.  Otázka číslo päť v ankete bola použitá 

k zostaveniu scenára užívateľského testovania. 

K skresleniu výsledkov mohlo dôjsť v prípade otázky číslo 11 – „Mojim najčastejšie 

používaným prehliadačom (browser) je:”, kde nebolo dostatočne odlíšená Mozilla od 

Mozilly Firefox. Oba prehliadače však majú rovnaké jadro – Gecko.  

Kompletné výsledky ankety sú dostupné v prílohe č. 1, adresár Anketa, súbor anketa-

vysledky.pdf. 

 

3.1.2.1 Vybrané odpovede z ankety 

 

 

 
Graf  3.1.2.1.1 - Vyhľadanie požadovaných informácií na webe FP VUT 
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Graf  3.1.2.1.2 - Nainštalované a používané programy 

 

 
Graf  3.1.2.1.3 - Užívatelia trpiaci očnou chybou 
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• Informace o studiu 
o Studium  

� Průvodce přijímacím řízením do bakalářského studia. 
� Průvodce přijímacím řízením do navazujícího magisterského 

studia. 
� Přijímací řízení do doktorského studia. 

o Celoživotní vzdělávání  
o Manažerské studium MBA  
o Přijímací řízení  
o Normy a pokyny  
o Formuláře  
o Rozvrhy 
o Dny otevřených dveří 

• Fakulta  
o Organizační struktura 
o Dislokace fakulty 
o Normy a pokyny  
o Úřední hodiny  
o Věda a výzkum 
o Projekty 
o Knihovna 

• Zahraniční styky  
o Erasmus 
o Nabídky ze zahraničí 
o Informace 

• Hledání osob  
o Hledání podle iniciálů osoby 
o Hledání v organizační struktuře 

• Konference  
o Katalog konferencí FP 

• Aktuality  
o Veřejně přístupné aktuality FP 

• Úřední deska  
o Jmenovací řízení profesorem 
o Habilitační řízení 
o Doktorská řízení 
o Výběrová řízení 
o Obsazování míst 
o Studijní záležitosti 

• Veřejné informace FP  
o Výroční zpráva FP 
o Zpráva o hospodaření FP 
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o Dlouhodobý záměr 
o Z tisku 

• VUT  
o Vysoké učení technické v Brně 

• Ubytování  
o Koleje a menzy VUT v Brně  

• CESA VUT v Brně  
o CESA VUT v Brně (žiaden odkaz) 
o Registrace pro Akademické mistrovství CR  

• Intranet 
o Intranet 
o Elektronický index+zápis ke zkouškám  
o Zaměstnanecká pošta 
o Studentská pošta 
o Co dělat v případě potíží s přístupem 

• E-prihláška (obrázok) 
• Transformation in Business & Economics (obrázok) 

• Mapa (obrázok) 

3.2 Užívateľské testovanie 

Podľa metodiky popísanej v kapitole 2.2 Užívateľské testovanie som pripravil scenár 

užívateľského testovania (príloha č. 1, adresár Usertesting, súbor 

scenar_uzivatelskeho_testovania.pdf). Nasledoval výber užívateľov, ktorí sa mali 

zúčastniť užívateľského testovania. Volil som užívateľov, ktorí stránku FP nevideli. Tak 

bola zabezpečená čo najvernejšia simulácia správania bežných užívateľov, ktorí stránku 

navštívili po prvý krát.  

3.2.1 Štruktúra užívateľov 

1. Žena, 22 rokov, pracujúca v oblasti personalistiky: bežný užívateľ, používa 

internet asi 3 hodiny denne – najmä na prácu a súkromný e-mail 

2. Žena, 21 rokov, študentka FSI VUT: pokročilý užívateľ, používa internet asi 3 

až 4 hodiny denne – momentálne hlavne k informáciám o bakalárskej práci a na 

získavanie audio-video súborov 
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3. Muž, 22 rokov, študent FSI VUT: pokročilý užívateľ, používa internet asi 15 

až 20 hodín týždenne – využíva ho najmä na komunikáciu, prácu a získavanie 

audio-video súborov 

4. Žena, 19 rokov, študentka SŠ: bežný užívateľ, používa internet asi 4 hodiny 

denne – väčšinou na komunikáciu 

5. Muž, 24 rokov, študent FIT VUT: expert, používa internet asi 4 hodiny denne 

– na získavanie informácií, audio-video súborov a komunikáciu 

6. Muž, 22 rokov, študent FAST VUT: bežný užívateľ, používa internet 8 až 10 

hodín denne – hlavne na komunikáciu pomocou ICQ a Skype, zoznamovanie sa, 

zábavu a získavanie audio-video súborov 

Pomer mužov a žien v testovaní zodpovedá reálnemu stavu. Podľa mnou realizovanej 

ankety na FP študuje 51% mužov a 49% žien. 

Výsledky užívateľského testovania sú rozdelené do dvoch kapitol. V tejto nasledujúcej 

kapitole sa nachádzajú popísané problémy užívateľov, v kapitole 4.1 Riešenie 

problémov užívateľského testovania sa nachádzajú návrhy riešení. 

3.2.2 Zápis z užívateľského testovania 

Kompletný video záznam z užívateľského testovania je dostupný na prílohe č. 1, adresár 

Usertesting/Video. Video je vo formáte flash a wmv. 

Prvé stretnutie so stránkami 
Úloha 1-A Identifikácia stránok 
Poznámky Určené bez problémov 
Úloha 1-B Prvý dojem 

Poznámky 

5 užívateľov poznamenalo, že sa im stránka zdá preplnená informáciami (príliš 
veľa textu). Zároveň sa niektorým užívateľom nepáčilo trojstĺpcové  rozloženie 
stránok - majú vo zvyku pravý stĺpec ignorovať.  
 
Grafika pôsobila na užívateľov ako nezaujímavá, bežná, málo doplňujúca 
informácie. Jeden užívateľ postrehol chybu, ktorá spôsobuje, že sa hlavná stránka 
v Mozille Firefox otvorí posunutá o jednu obrazovku dole. 

Úloha 1-C Určenie dôležitých prvkov na stránke - menu, nadpis, hlavný blok textu 

Poznámky Skoro bez problémov. Niektorí užívatelia si neboli istí, či považovať za hlavnú 
navigáciu obrázky, alebo menu vľavo. 

Časť 1. - Záujemca o bakalárske štúdium 
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Úloha 2-A Zistenie ponúkaných študijných odborov 

Poznámky 

Žiaden z užívateľov nepoužil na zistenie študijných odborov „Průvodce přijímacím 
řízením do bakalářského studia „ (ďalej len „průvodce“). Typickým komentárom 
bolo, že ešte nechcú vedieť postup prijímacích skúšok, prípadne by tam vôbec 
neočakávali túto informáciu.  
 
Jeden užívateľ túto informáciu vôbec nezistil. Použil „průvodce“, prebehol však 
myšou cez obrázok, ktorý nebol klikateľný. Nepredpokladal klikateľnosť ostatných 
položiek a preto sa vrátil späť. Informáciu už potom nenašiel.  
 
Všetci užívatelia, ktorí informácie našli,  použili odkaz v sekcii „Informace o studiu 
– Studium“ pod textom „Studijní programy a karty předmětů...“. Mali veľké 
problémy pochopiť rozdiel medzi študijným programom a študijným odborom. 
Viacerí sa domnievali, že študijný program je študijný odbor.  
 
Jedného užívateľa zmiatlo vyhľadávacie pole navrchu stránky s prehľadom 
študijných odborov - myslel si, že sú od neho vyžadované nejaké skratky, ktoré on 
nepozná. Problémom bolo taktiež nedostatočné vizuálne oddelenie a označenie 
bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov.  
 
Zmätok vyvolalo aj množstvo klikateľných položiek (názov študijného programu, 
odboru a odkaz „detaily“) - užívatelia nevedeli či sú informácie pod jednotlivými 
odkazmi rovnaké. Taktiež chýba odkaz „detaily“ pre Ekonomiku a manažment. 
Niektorí očakávali podrobnejšie informácie o študijných odboroch po kliknutí na 
študijné programy „Systémové inženýrství a informatika (B6209)“ a „Ekonomika a 
management (B6208)“. 

Úloha 2-AA Nájdenie vyučovaných predmetov v študijnom odbore 

Poznámky 

Len u jedného užívateľa bol problém s objavením odkazu na vyučované 
predmety. Problémom v inom prípade bolo, že si užívateľka chcela pozrieť 
vyučované predmety v študijnom programe - nevidela rozdiel medzi študijným 
programom a študijným odborom.  
 
Niektorí užívatelia mali problém vrátiť sa na web FP - boli na hlavnom serveri 
VUT. Nevideli logo FP (chceli však naň zjavne kliknúť). Museli sa preklikať 
pomocou tlačidla Späť. 

Úloha 2-B Overenie akreditácie 

Poznámky 
Všeobecne to nebolo problémom. Jedného užívateľa táto informácia 
nezaujímala. Jedna užívateľka hľadala odkaz na akreditáciu pri výpise odborov 
a predmetov. Predpokladala, že to tam bude - je to relevantná informácia. 
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Úloha 2-C Nájdenie podrobností o prijímacích skúškach 

Poznámky 

Pomerne problematická úloha. Nakoniec ju však zvládli všetci užívatelia - niektorí 
však so značnými problémami. Dve užívateľky získali informácie zo smernice 
dekana k prijímacím skúškam. Zvyšní užívatelia použili „průvodce“. Väčšinou 
ignorovali termíny písané pri šípkach vľavo na obrázku. Termíny hľadali v texte 
vyskakovacích (pop-up) okien.  
 
Jeden užívateľ našiel podrobnosti až po veľmi dlhom čase. Informácie hľadal 
hneď  v „průvodce“, prebehol však cez neklikateľnú položku. Nepredpokladal tak, 
že je možné kliknúť na ostatné položky obrázku. Dvaja užívatelia predpokladali 
informácie v dokumente pre CŽV. Nebol dostatočne označený, že nie je určený 
pre záujemcov o denné, štátom hradené štúdium. 

Úloha 2-D Dostať sa na e-prihlášku 

Poznámky 

5 užívateľov odkaz na prihlášku našlo. Tento výsledok je však značne skreslený 
tým, že sa jednalo o študentov VUT a v jednom prípade o záujemkyňu o štúdium 
na VUT. Títo užívatelia tak vedeli čo hľadať. V jednom prípade užívateľka hľadala 
textový odkaz na e-prihlášku, obrázok sa jej zdal ako ilustračný. E-prihlášku už 
potom nenašla. 
 
Problémom bolo aj to, že vo vyskakovacom (pop-up) okne, získanom po kliknutí 
na „průvodce“ nie je žiaden priamy odkaz na e-prihlášku (len odkazy na 
www.vutbr.cz a www.fbm.vutbr.cz). Po kliknutí na jeden z uvedených odkazov sa 
stránka načítala do už otvoreného vyskakovacieho okna s nemožnosťou 
maximalizácie. To viedlo k značnej frustrácii užívateľov.  
 
Navyše odkaz na portál www.vutbr.cz môže po otvorení vyvolať pocit, že po 
kliknutí na ikonu fakulty (tento odkaz smeruje na hlavnú stránku príslušnej 
fakulty) sa otvorí príslušná e-prihláška. Tento predpoklad je pochopiteľný, keďže 
sa sem užívateľ dostane z odkazu na e-prihlášku. 

Úloha 2-E Získať štatistiky prijímaných uchádzačov 

Poznámky 

Túto úlohu sa nepodarilo splniť ani jednému z užívateľov. Prehľadali všetky 
stránky, kde sa daná informácia podľa nich mohla nachádzať – „Příjímací řízení“, 
„Studium“, „Aktuality“, „Průvodce ...“. Odkaz na hlavnej stránke s nedostatočným 
popisom (text odkazu je len „zde“, okolitý text „Vzory testů najdete“) nezaujal 
nikoho. 
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Úloha 2-F Nájsť vzory testov použitých na prijímacích skúškach 

Poznámky 

Nájsť vzory testov sa podarilo len jedinej užívateľke. Pritom i tu zrejme 
napomohla už spomenutá chyba - po návrate na hlavnú stránku Mozilla Firefox 
„odskočí“ o jednu obrazovku dole a odkaz na testy je približne v strede.  Ďalšia 
užívateľka našla počet prijímaných uchádzačov v „Směrnice děkana č. 2/2007 o 
přijímacím řízení pro akademický rok 2007/2008“. 
 
Ostatní užívatelia očakávali túto informáciu najmä v „Průvodce - Přijímací řízení“, 
či priamo v „Informace o studiu - Přijímací řízení“. 
 
Pri riešení tejto úlohy sa taktiež významne prejavili dve chyby: 
1) Užívateľ často nevie kde sa nachádza - Kliká tak na odkaz sekcie v ktorej sa už 
nachádza (napr. „Informace o studiu – Studium“ a v menu potom klikne opäť na 
rovnakú sekciu). To je spôsobené viacerými faktormi:  

 
- nedostatočne výraznými nadpismi (heading) 
- chýbajúcimi jedinečnými názvami stránok (title) 
- chýbajúcou omrvinkovou navigáciou (breadcrumb navigation) 
- nedostatočným označením aktívnej sekcie v menu (spojené s tým, že aktívnu 
sekciu nevidieť, je potrebné ju najprv „rozbaliť“ z menu podržaním myši)  
- chýbajúcim znemožnením opätovného prekliknutia do aktívnej sekcie (keď som 
v sekcii „Informace o studiu – Studium“, nemal by byť odkaz do tejto sekcie 
aktívny). 
2) Užívateľ často nevie kde bol - Pretože nevie rozlíšiť pomocou vyššie 
uvedených znakov kde sa nachádza, nemá možnosť si spomenúť kde našiel 
požadovanú informáciu. Potom len tipuje, kde sa daná informácia nachádzala. 

Úloha 2-G Zistenie možnosti absolvovania prípravných kurzov 

Poznámky 

Možnosť absolvovania kurzov našli štyria užívatelia. Išlo pritom o užívateľov, ktorí 
už použili „průvodce“ a všimli si túto položku. Jeden z nich sa však k 
požadovaným informáciám nedostal kvôli závažnej chybe. 
 
Z predošlého použitia „průvodce“ mal otvorené vyskakovacie (pop-up) okno  - 
nezavrel ho. To však bolo prekryté maximalizovaným oknom prehliadača. Po 
kliknutí na príslušnú časť „průvodce“ sa informácie načítali, avšak do okna, ktoré 
užívateľ nevidel. Užívateľ tak nevidel zaktualizovaný obsah vyskakovacieho okna. 
Toto viedlo k značnej frustrácii - je to klikateľné, ale nič to nerobí. 
 
Jedna užívateľka by rada využila vyhľadávanie, ktoré na webe FP neexistuje. 
Obaja užívatelia, ktorí túto informáciu nenašli ju očakávali hlavne v časti 
„Informace o studiu - Přijímací řízení“. 
 
Chýba informácia o možnostiach platby. 
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Úloha 2-H Zistiť kde presne sa Fakulta podnikateľská nachádza 

Poznámky 

Adresu fakulty našli všetci užívatelia. Podľa niektorých užívateľov je adresa príliš 
zastrčená (ľavý dolný roh stránky). Jednej užívateľke chýbal odkaz na mapu 
umiestnenia FP z informácií o prípravných kurzoch. Ani jeden užívateľ nehľadal 
umiestnenie fakulty pomocou „Fakulta - Dislokace fakulty“. Toto označenie je 
príliš odborné. Užívatelia by ocenili odkaz „Kontakty“ s kontaktmi na fakultu.  
 
Viacerým užívateľom sa páčila priložená mapa, ocenili by však viac odkaz na 
www.amapy.cz, www.supermapy.cz či www.mapy.cz.  

Poznámky užívateľov k prvej časti 

Užívatelia sa väčšinou dopátrali k najdôležitejším požadovaným informáciám. Často to však bolo 
po neúmerne dlhom čase, prípadne našli požadovanú informáciu náhodou, či metódou 
tipovania. Užívatelia sa podľa vlastných slov strácali v hierarchii serveru a nevedeli sa v nej 
orientovať. Ocenili by taktiež skrátenie textov a „vypichnutie“ podstatných informácií.  
 
Užívateľov by zaujímali štatistiky prijatia (nedostali sa k nim), využitie absolventov v praxi (lepšie 
štruktúrovať profil študijných odborov), a termíny zápisov. Jedného užívateľa zaujímali možnosti 
štúdia v zahraničí. Ďalší užívateľ sa pozastavil nad tým, že odborné ústavy FP nemajú vlastné 
prezentácie. Celkovo by užívatelia ocenili prehľadnejšiu štruktúru stránok (napr. „průvodce“ by 
mal byť presunutý do „Informace o studiu - Přijímací řízení“) 
    

Časť 2. - Študent 
Úloha 3-A Nájsť rozvrhy 

Poznámky 

Všetci užívatelia rozvrhy našli, avšak troma rôznymi cestami. Dostali sa k 
rozvrhom cez „Informace o studiu – Rozvrhy“, odkazom z www.vutbr.cz (pamätali 
si ho keď našli predmety a študijné odbory, prípadne ho tam predpokladali) a 
odkazom z intranetu.  
 
Jedna užívateľka najprv prehliadla odkaz na rozvrhy v „Informace o studiu – 
Rozvrhy“ a otvorila dokument s popisom skupín. Ostatní užívatelia, ktorí v danej 
sekcii odkaz našli, boli nútení čítať okolitý text – text odkazu je nedostatočne 
popisný. 
 
Viacerí užívatelia mali výhrady k značeniu skupín v rozvrhu, nevedeli pochopiť 
logiku číslovania.  

Úloha 3-B Získanie časového plánu štúdia 

Poznámky 

Časový plán štúdia našli 4 užívatelia. Časť z nich ho však najprv hľadala napr. v 
„Normy a pokyny“, „Aktuality“ či „Směrnice FP“ na intranete. Jedna užívateľka si 
nebola istá, čo môže očakávať  pod označením „Časový plán studia 2006/2007“. 
 
Problematický bol odchod z rozvrhov, jedna užívateľka sa nevedela dostať na 
extranet z intranetu. Musela tak otvoriť ďalšiu záložku (tab) vo Firefoxe. Ďalší 
užívateľ sa chcel dostať na web FP pomocou tlačidla Späť v prehliadači. Nevšimol 
si však, že rozvrhy sa otvorili v novom okne. Uvedomil si to, až keď klikol párkrát 
na tlačidlo Späť a tlačidlo bolo nepoužiteľné (nové okno prehliadača nemalo 
históriu prehliadania). 



31 
 

 

Úloha 3-C Zistiť kritériá pre ubytovacie štipendium 

Poznámky 

Nepodarila sa zistiť ani jednému užívateľovi. Väčšina užívateľov túto informáciu 
hľadala pod „Ubytování“. Časť z nich sa pokúšala túto informáciu dohľadať na 
webe SKM.  
 
Dvaja užívatelia by po predchádzajúcich skúsenostiach s hľadaním informácií 
volili radšej inú formu získania informácií (telefón, e-mail, osobná návšteva 
študijného oddelenia). 

Úloha 3-D Zistiť úradné hodiny na študijnom oddelení 

Poznámky 

Piatim užívateľom sa podarilo nájsť úradné hodiny. Avšak len jeden z nich našiel 
tento odkaz bez problémov. Ostatní sa k tejto informácií dostali až po dlhšom 
čase strávenom hľadaním. 
 
Viacerí si vzhľadom na nejednoznačnosť obsahu sekcií neboli istí, kde túto 
informáciu hľadať. Skúšali to v „Úřední deska“, „Fakulta - Organizanční struktura“ 
či „Informace o studiu – Studium“.  
 
Pomenovanie „Úřední deska“ viacerým nesedí. Uvítali by priamo názov „Studijní 
oddělení“, ideálne hneď v prvej úrovni menu. 

Úloha 3-E Dostať sa na kartu predmetu - zistenie obsahu prednášok a garanta predmetu 

Poznámky 

Tieto informácie zistili všetci užívatelia, väčšina z nich si túto informáciu pamätala 
z odkazu v prehľade študijných programov na www.vutbr.cz, prípadne použili 
rozvrhy (išlo o študentov VUT). 
 
 Jeden užívateľ by rád využil vyhľadávanie. Ďalší užívateľ mal opäť problémy 
odlíšiť bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy. 

Úloha 3-F Vyhľadanie vyučujúceho 

Poznámky 

Kontakty, konzultačné hodiny a ďalšie informácie našli užívatelia bez problémov. 
Výhrady mali k umiestneniu vyhľadávacieho poľa na hlavnej stránke (niektorí ho 
našli len vďaka už niekoľkokrát spomínanej chybe prejavujúcej sa v Mozille 
Firefox), očakávali ho na bežnejších miestach.  
 
Ďalšia výhrada bola k pomenovaniu položky v ľavej navigácii „Hledání osob - 
Hledání podle iniciálů osoby“.  Vhodnejšie by bolo „Hledání osob - Hledání podle 
jména osoby“. Niekoľko užívateľov malo menšie problémy kvôli vyžadovaniu 
diakritiky. 

Úloha 3-G Nájdenie odkazu na školský e-mail 

Poznámky 
Nájdené všetkými užívateľmi bez väčších problémov. Buď pomocou odkazu z 
navigácie, alebo z intranetu. 

Úloha 3-H Nájdenie sekcie knižnice a odkazu na vyhľadávač literatúry 

Poznámky 
Odkaz na knižnicu našli všetci užívatelia, často však až po podrobnom skúmaní 
menu. Mali výhrady k usporiadaniu obsahu na stránke - najdôležitejšie 
informácie (odkaz na vyhľadávanie kníh, otváracie hodiny...) by mali byť navrchu. 
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Úloha 3-I Nájdenie aktualít z predmetu 

Poznámky 

Aktuality z predmetu sa podarilo nájsť štyrom užívateľom, väčšinou však s 
problémami. U všetkých to bola rovnaká chyba - v intranete sa preklikli 
buď pomocou obrázku, alebo odkazom v menu, do sekcie „Aktuality - 
Aktuality z FP“ . 
 
Jeden užívateľ (študent VUT) by hľadal tieto informácie v elektronickom 
indexe. Iní zase tieto informácie predpokladali na karte predmetu. Opäť sa 
objavila požiadavka na vyhľadávanie. Jeden užívateľ by uprednostnil 
riešenie ako je na FIT VUT. Každý predmet má svoju verejnú stránku a z nej 
je možné sa dostať pomocou odkazu k materiálom pre študentov.  
 
Jedna užívateľka sa pozastavila nad tým, prečo má položka menu prvej 
úrovne ešte druhú úroveň, keď je tam len jedna položka (konkrétne 
„Studijní agenda“ na intranete) 

Úloha 3-J Nájsť odkaz na registráciu ku skúškam 

Poznámky 

Väčšine užívateľov sa podarilo informáciu získať, dvaja boli neúspešní. Časť 
z užívateľov nemala jasno pod čím ma tieto informácie hľadať, skúšali 
napríklad rozvrhy.  
 
V nevýhode boli užívatelia, ktorí hľadali túto informáciu na intranete. 
Museli si totiž všimnúť upozornenie o zmene spôsobu zápisu skúšky na 
úvodnej stránke intranetu, aby sa dostali k registrácii skúšok. 

Úloha 3-K Nájsť odkaz na elektronický index 

Poznámky 
Elektronický index našli všetci užívatelia, väčšinou však opäť po 
prehľadávaní menu. 

Úloha 3-L Vyhľadanie podmienok prospechového štipendia 

Poznámky 

Prospechové štipendium zo stránok FP VUT zistili len dvaja užívatelia. 
Dvaja užívatelia po predchádzajúcich skúsenostiach túto informáciu na 
stránkach vôbec nehľadali a kontaktovali by študijné oddelenie. Zvyšní 
dvaja užívatelia ani po dlhom hľadaní informáciu nenašli, čo viedlo k ich 
zvýšenej nervozite. 
 
Jeden užívateľ, ktorý túto informáciu našiel, bol značne zmätený z duplicity 
„Fakulta - Normy a pokyny“ a „Informace o studiu - Normy a pokyny“. 
Vďaka tejto duplicite sa k informácii nedostala ďalšia užívateľka, ktorá 
klikla na „Fakulta - Normy a pokyny“. Jeden užívateľ vyslovene tipoval kam 
kliknúť a skúšal všetky sekcie, ktoré mohli byť relevantné. 

Úloha 3-M Použitie verejných aktualít 

Poznámky 

Aktuality našli všetci používatelia. Viacerí však mali problém s 
prehľadnosťou. Jeden užívateľ požadoval lokálne vyhľadávanie v 
aktualitách. Ďalšia užívateľka informácie v aktualitách našla, nevedela sa 
však dostať k ich obsahu (aktuality v intranete). 
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Úloha 3-N Vyhľadanie krajín, do ktorých je možné vycestovať v rámci Erasmus 

Poznámky 

Všetkým užívateľom sa podarilo dostať do sekcie „Zahraniční styky“. 
Viacerí sa vyjadrili, že pod týmto pomenovaním si predstavujú skôr nejaké 
vzťahy na vyššej úrovni spolupráce. Nečakali by pod týmto označením 
štúdium v zahraničí.  Lepšie označenie by sa im zdalo „Studium 
v zahraniči“, jeden užívateľ navrhol „Výměnné pobyty“.  
 
Informáciu o krajinách, kam môže vycestovať študent FP, našiel jediný 
študent. Táto informácia je pritom úplne základná. Viacerí klikli na odkaz 
„Informace o studentských mobilitách Erasmus ze stránek UVV Rektorátu“, 
pričom nevedeli čo je skratka UVV, ani čo znamená mobility. Celkový 
koncept portálu Erasmus je neprehľadný a dlhšie sa mu venoval len jeden 
užívateľ, ktorý nakoniec našiel tabuľku vo formáte xls. 
 
V tejto tabuľke však opäť stratil orientáciu. Nevedel, že sa pozerá na 
partnerské univerzity inej školy (FAST). Keď si to uvedomil, nevedel kam sa 
posunúť v tabuľke - hore, alebo dole. Pri názvoch škôl chýbala informácia, 
v akom štáte sú. 

Úloha 3-O Získať informácie o bakalárskej práci 

Poznámky 

Všetci užívatelia časť informácii našli, väčšinou až po značnej chvíli 
hľadania. Skúšali odhadovať, kde sa dané informácie nachádzajú. Nemali 
jasno, kde by mohli požadované informácie byť. Ďalším problémom bolo, 
že nevedeli čo znamená skratka SZZ a či je bakalárska práca to isté ako 
diplomová (kvôli názvu sekcie v intranete).  

Úloha 3-M Získanie informácií o magisterských programoch 

Poznámky 

Väčšina užívateľov našla „průvodce“. Jeden využil informácie v časti o 
študijných programoch na portáli VUT. Časť užívateľov túto informáciu 
opäť musela hľadať, napriek tomu, že „průvodce“ už niekoľkokrát našli a 
použili (i keď pre bakalárske odbory). 
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Poznámky užívateľov k užívateľskému testovaniu - čo im utkvelo v pamäti, aké majú pocity 
Užívateľka č. 1: Chýbali jej kontakty. Strácala sa, usporiadanie bolo podľa jej názoru nelogické a 
informácie hľadala metódou pokus - omyl. 
Užívateľka č. 2: Zapamätala si najmä duplicitné „Normy a pokyny“. Chýbali jej informácie v 
„Informace o studiu“. V ubytovaní by mali byť informácie o ubytovacom štipendiu. Všetko 
spojené so štúdiom by mala rada na intranete. 
Užívateľ č. 3: Niečo našiel ihneď, niečo však bolo úplne rozhádzané. Stránky sú strohé a hneď na 
začiatku prezentujú príliš veľké množstvo informácií - bolo by vhodné roztriediť informácie, aby 
toho bolo menej. Hnevalo ho, že sprievodca nebol klikateľný (vyskakovacie okno bolo skryté a 
nevidel tak meniaci sa obsah). Veľa ľudí môže vyskakovacie okná blokovať. 
Užívateľka č. 4: Nepáči sa jej grafika. Bola by rada, keby bolo menu lepšie riešené. A to ako 
graficky, tak sekčne (viac sekcií priamo ukázať, aby nemusela toľko klikať). Dosť dlho jej trvalo 
kým našla požadované informácie. Stránky podľa nej pôsobia nejednotne a nekonzistentne - 
chcelo by to lepšiu štruktúru. 
Užívateľ č. 5: Skoro nič nenašiel tam, kde to hľadal. Grafiku považuje za nevýraznú - neupútava 
tam kde by mala. „průvodce“ sa mu zdal pekný. Koncepcia informácii k predmetu - dostať sa na 
zoznam predmetov aj podľa ročníku (nielen podľa skupiny). Zapamätal si taktiež duplicitu „Normy 
a pokyny“. Väčšinu času sa cítil bezradne. 
Užívateľ č. 6: Niečo našiel, potom však bol zmätený kde je a nevedel informáciu znova nájsť . 
Chcelo by to stránky sprehľadniť, použiť viac ikoniek. Zaujali ho univerzity, ktoré spolupracujú s 
FP. 

 

Tab. 3.2.2.1 – Zápis z užívateľského testovania 

3.3 Heuristická analýza použiteľnosti 

Heuristická analýza bola pripravená podľa metodiky popísanej v kapitole 2.1.1 

Heuristická analýza použiteľnosti. Po pripravení zoznamu bodov použiteľnosti som 

prešiel stránky Fakulty podnikateľskej a skontroloval som ich dodržiavanie. Zároveň 

som zapísal typický problém na stránkach v prípade nesplnenia odporúčania. Riešenie 

problému väčšinou zapísané nie je, pretože je dostatočne jasné z formulácie odporúčaní. 

V prípade nejasnosti, ako problém riešiť, je riešenie doplnené. 

3.3.1 Zápis z heuristickej analýzy 

ID Odporúčanie Splnené? 
A Optimalizácia užívateľského zážitku.   
A1 Nemať nevyžiadané vyskakovacie okná alebo grafiku. Áno 

Problém: 
Žiaden. Vyskakovacie okná sa používajú len v „průvodce“ a sú 
vyžiadané (zobrazia sa po kliknutí). 
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A2 Optimalizovať hodnovernosť informačne zameraných stránok. Áno 

Problém: 
Žiaden. Stránky FP sú v špecifickej pozícii, informácie na nich sú 
považované za hodnoverné, pretože sú oficiálnymi školskými stránkami 
FP VUT. 

  

A3 Minimalizovať čas potrebný na načítanie stránok. Nie 

Problém: 

Čas potrebný na načítanie hlavnej stránky pri ISDN 128Kbps je až 14 
sekúnd - veľkosť stránky je až 160KB. Pri simulácii sa stránka načítala za 
11 sekúnd. Používať sa dala približne za 5 sekúnd (načítanie textu 
a navigácie). V prípade, že by táto stránka bola internetovým 
obchodom, užívateľ by v mnohých prípadoch odišiel preč.  
 
Odporúčam preto zmenšiť veľkosť obrázkov (momentálne majú cez 
100KB) a odstrániť CSS z HTML súboru spolu s JavaScriptom 
ovládajúcim menu do externého súboru. JavaScript by som, pokiaľ 
možno, odstránil úplne. 

  

A4 
Nevyžadovať od užívateľov pamätať si informácie z jedného miesta na 
druhé na webe. 

Nie 

Problém: 

Typický problém stránok. Nevyžadujú síce pamätať si nejaký konkrétny 
údaj, ale pri relevantných informáciách je potrebné pamätať si, kde 
som našiel dodatočné informácie predtým. Príklad: Zisťujem pomocou 
„průvodce“ obsah magisterských odborov a rád by som si pozrel 
vyučované predmety. Musím si však pamätať, že predmety sú v 
prehľade študijných programov na portáli VUT. Súvisí s celkovou 
previazanosťou obsahu FP VUT. 

  

A5 
Zobrazovať informácie a dáta vo formáte, ktorý nevyžaduje ďalšie 
úpravy užívateľom. 

Nie 

Problém: 

Ďalší problém, ktorý sa na stránkach často prejavuje. Prevažné 
množstvo informácií je zverejňovaných v uzavretom formáte doc.  
Užívateľ tak informácie priamo nevidí, musí si ich stiahnuť a otvárať v 
programe.  
 
Ďalším problémom je pomenovávanie súborov, ktoré je nevhodné. Aby 
sa súbor dal ľahko nájsť, je potrebné ho zakaždým premenovať do 
použiteľného tvaru. Viac k tomuto problému je popísané v riešení 
problémov z užívateľského testovania, riešenie bodu 3-M. 

  

A6 
Pripraviť informácie s očakávaním, že stránka bude čítaná on-line, alebo 
vytlačená. 

Nie 

Problém: 
Stránka s možnosťou, že bude vytlačená vôbec nepočíta – nepoužíva 
žiadne tlačové zostavy (napr. pomocou CSS). 

  

A7 
Ak chcú užívatelia vytlačiť jednu, alebo viac stránok, tvorte stránky so 
šírkou ktorá sa v poriadku vytlačí. 

Nie 

Problém: Šírka stránky je príliš veľká na to aby sa vytlačila v poriadku.   

A8 
Pri radení ako používať web, používať terminológiu užívateľa k popisu 
elementov a funkcií. 

- 

Problém: Web neobsahuje pomoc.   
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B Hardvér a softvér   
B1 Dizajnovať, vyvíjať a testovať pre najbežnejšie prehliadače. Nie 

Problém: 
Stránka obsahuje množstvo chýb v rôznych prehliadačoch. Viac k 
tomuto problému je v zápise z užívateľského testovania, riešenie bodu 
1-B. 

  

B2 
Nepredpokladať, že všetci užívatelia majú rovnaké vlastnosti 
prehliadačov a že majú rovnaké nastavenia. 

Nie 

Problém: 
Stránka je závislá na JavaScripte, bez neho je nepoužiteľná - nezobrazí 
sa hlavná navigácia. 

  

B3 Dizajnovať pre monitory s rozlíšením 1024x768 pixelov. Nie 

Problém: 
Pri rozlíšení 1024x768 sa zobrazuje horizontálny rolovací pruh 
(scrollbar). Toto rozlíšenie pritom používa podľa mnou realizovanej 
ankety 39% užívateľov. 

  

C Hlavná stránka   
C1 Umožniť prístup na domovskú stránku z každej stránky webu. Nie 

Problém: 

Stránka FP VUT obsahuje na množstvo informácií, ktoré sa týkajú jej 
chodu, ale sú umiestnené na serveroch VUT. Z tých je nemožné sa 
dostať na stránky FP VUT. V rámci webu FP VUT je možnosť dostať sa 
na hlavnú stránku pomocou odkazu „Úvodní strana“ alebo kliknutím na 
logo FP v ľavom hornom rohu. 

  

C2 Prezentovať na hlavnej stránke všetky významnejšie možnosti. Nie 

Problém: 

Na hlavnej stránke sú prezentované odkazy s diskutabilným prínosom 
pre užívateľa. Napríklad „ESF“, „VUT“,  „Fakulta“ a odkazy na prijímacie 
skúšky (pričom momentálne je skôr čas skúškového, odovzdávania 
záverečných prác a štátnych záverečných skúšok). 

  

C3 Použiť domovskú stránku ako kľúč k dokázaniu kvality webu. Nie 

Problém: 

V tomto prípade opäť platí špeciálna pozícia FP VUT, ktorá svojím 
spôsobom nemá konkurenciu a tak na ňu neplatí pravidlo „konkurencia 
je vzdialená jedno kliknutie“.  
 
Podľa mnou realizovanej ankety ohodnotilo grafickú atraktivitu 
známkou A (podľa vysokoškolského hodnotenia) len 3% zúčastnených. 
33% ju ohodnotilo známkou B, 44% známkou C, avšak až 14% známkou 
D. Známky E a F udelilo spolu 6% účastníkov. 
 
Informácie a grafická prezentácia hlavnej stránky teda kvalitu webu 
nedokazuje. 

  

C4 
Jasne a význačne komunikovať zmysel a hodnotu stránok na hlavnej 
stránke. 

Nie 

Problém: 

Opäť narážame na výnimočnosť stránok FP VUT, ktoré sú oficiálnymi 
stránkami Fakulty podnikateľskej. Každému návštevníkovi je to jasné, 
napriek tomu, že to samotný web nikde nekomunikuje - ani v názve 
stránky (title), ani v nadpisoch (headings). 

  

C5 Limitovať dlhé texty na hlavnej stránke. Áno 

Problém: 
Na hlavnej stránke sa nachádza len jeden dlhší text. I ten by však bolo 
možne nahradiť za kratší a prehľadnejší. 
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C6 
Zabezpečiť  aby hlavná stránka mala potrebné charakteristiky hlavnej 
stránky. 

Áno 

Problém: Hlavná stránka je dostatočne odlišná od ostatných webových stránok.   
C7 Limitovať hlavnú stránku na jednu obrazovku, ak je to možné. Nie 

Problém: 
Najväčším problémom je zobrazenie dôležitých informácií ako „Aktuální 
důležité informace:“ pod ohybom pri rozlíšení 1024x768. Napríklad 
zadania testov a vyhľadávanie osôb. 

  

D Rozloženie stránok   
D1 Tvoriť stránky, ktoré nie sú považované za preplnené. Nie 

Problém: 
Počas užívateľského testovania bol pocit zavalenia informáciami 
viackrát spomenutý. 

  

D2 
Umiestňovať dôležité, klikateľné prvky na rovnaké miesto a bližšie k 
vrchu stránky, kde sú viac predpokladané. 

Áno 

Problém: Hlavná navigácia je perzistentná.   

D3 
Umiestniť najdôležitejšie prvky hore doprostred stránky aby bolo 
užívateľovi umožnené nájsť informácie. 

Nie 

Problém: 
Množstvo dôležitých informácií je umiestnených pod ohybom stránky. 
Príkladom môžu byť dôležité informácie na hlavnej stránke, či odkaz na 
vyhľadávanie kníh v sekcii „Fakulta – Knihovna“. 

  

D4 
Zaviesť radenie podľa pravidla od najdôležitejšieho po najmenej 
dôležité a používať tento postup na všetkých stránkach. 

Nie 

Problém: 
Mnohé menej dôležité informácie sú zobrazené pred dôležitejšími 
informáciami. Príkladom môže byť opäť sekcia „Fakulta – Knihovna“. 

  

D5 
Umožniť nájdenie kľúčových informácií na stránkach tým, že nebudú 
preplnené prvkami či informáciami. 

Nie 

Problém: 

Vo všetkých sekciách sa nachádza príliš mnoho elementov, ktoré sú na 
seba „natlačené“.  Pocit preplnenosti stránok bol bežne popisovaný pri 
užívateľskom testovaní. Spôsobuje ho napríklad blok aktualít na každej 
stránke a zlé riešenie zobrazovania informácií na stránkach. 

  

D6 
Vizuálne zarovnať elementy na stránkach, horizontálne alebo 
vertikálne. 

Áno 

Problém: V tomto smere sa nevyskytujú problémy.   

D7 
Presvedčiť sa, že umiestnenie nadpisov a iných elementov na stránke 
nevytvára ilúziu dosiahnutia vrcholu, prípadne spodku stránky, pokiaľ 
to tak nie je. 

Áno 

Problém: Tento pocit nemal žiaden z účastníkov užívateľského testovania, ani ja.   
D8 Tvoriť dĺžku stránok, ktoré podporujú primárny účel webu. - 

Problém: 

Nie je možné ohodnotiť, pretože stránky FP VUT neobsahujú skoro 
žiadne informácie vo www forme. Väčšina kľúčových informácií je 
tvorených proprietárnym formátom doc, prípadne xls. Časť informácií 
je dostupná vo formáte pdf. 

  

D9 
Limitovať množstvo prázdnej plochy na stránkach, ktoré sú určené na 
prehliadanie a vyhľadávanie. 

Áno 

Problém: -   
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D10 
Ak je dôležitá rýchlosť čítania, používať dlhšie  riadky (75 - 100 znakov). 
Ak je dôležitejšia príjemnosť stránok používať kratšie riadky 
(50 znakov). 

Nie 

Problém: Na stránkach je používaná šírka riadkov viac ako 130 znakov.   

D11 
Používať rámy (frames) ak niektoré funkcie musia zostať viditeľné keď 
užívateľ pristupuje k informáciám na stránke. 

Nie 

Problém: 

Použitie rámov (frames) by však bolo vhodné napríklad v prípade, že by 
nebolo možné presunutie dôležitého obsahu (najmä predmety a 
študijné programy) z portálu VUT. Viacerí užívatelia počas 
užívateľského testovania hľadali možnosť prekliknúť sa pomocou loga 
na stránky FP VUT. Je zároveň potrebné si uvedomiť nevýhody 
používania rámov (jediný názov stránok, zlá možnosť tlače, nemožnosť 
uložiť obsah do obľúbených odkazov a iné).  

  

E Navigácia   

E1 
Nevytvárať, alebo nesmerovať užívateľov na stránky ktoré nemajú 
žiadne navigačné možnosti. 

Nie 

Problém: 

Mnoho stránok sa otvára do nového okna bez varovania. V prípade, že 
sa užívateľ chce dostať späť pomocou tlačidla Späť v prehliadači, nie je 
mu to umožnené, pretože novootvorené okno nemá históriu.  
 
Ak je nutné používať otváranie stránok do nového okna je vhodné túto 
informáciu  doplniť k odkazu. Ak ide o menšie (nemaximalizované) 
okná, doplniť možnosť zavrieť okno kliknutím na odkaz (typicky 
obrázky). 

  

E2 
Jasne diferencovať navigačné prvky jeden od druhého. Zároveň ich však 
zoskupovať a umiestniť na rovnakom a ľahko nájditeľnom mieste na 
každej stránke. 

Áno 

Problém: S výnimkou hlavnej stránky, obsahujú stránky jedinú navigáciu.   

E3 
Na dlhých stránkach poskytnúť „index“ s odkazmi na zodpovedajúci 
obsah nižšie na stránkach. 

Nie 

Problém: 

Problém je najmä  v tom, že všetky dôležité informácie sú v priložených 
súboroch. Vhodný príklad použitia by bolo  doplnenie zoznamu 
študijných odborov na začiatok stránky na portáli VUT (pokiaľ by nebolo 
možné vytvoriť stránky len pre bakalárske, magisterské a doktorandské 
programy). 

  

E4 
Podávať spätnú väzbu užívateľom, aby vedeli kde sa na webe 
nachádzajú. 

Nie 

Problém: 

Užívateľ má jedinú spätnú väzbu na základe nadpisu. Ten však často 
prehliadne pretože je príliš vysoko a je nevýrazný – užívateľ sa sústredí 
na obsah. Zároveň chýba omrvinková navigácia (breadcrumb 
navigation) a vyznačenie v navigácii kde sa nachádza (navigácia druhej 
úrovne je skrytá a vyznačenie nedostatočné). 

E5 
Umiestniť hlavnú navigáciu do ľavého panelu a sekundárnu a terciárnu 
navigáciu zoskupiť. 

Áno 

Problém: -   

E6 
Ubezpečiť sa, že popisy záložiek sú dostatočne popisné o ich funkcii či 
destinácii. 

- 

Problém: Na stránkach sa nepoužívajú záložky.   
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E7 
Uistiť sa že navigačné záložky sú umiestnené na vrchu stránky a 
vyzerajú ako klikateľné verzii ozajstných záložiek. 

- 

Problém: Na stránkach sa nepoužívajú záložky.   

E8 
Nevyžadovať od užívateľov aby sa museli posúvať po rýdzo navigačných 
stránkach. 

Áno 

Problém: 
Tieto stránky sú dostupné len z hlavnej stránky kliknutím na obrázok, 
napríklad „Fakulta“. 

  

E9 Používať mapy webu (sitemap) na rozsiahlych weboch. Nie 

Problém: 
Mapa webu neexistuje. Jedna užívateľka počas užívateľského 
testovania by ju uvítala. 

  

F Rolovanie (scrolling) a stránkovanie   

F1 
Používať vhodné rozloženie stránok, aby sa eliminovalo horizontálne 
posúvanie stránky. 

Nie 

Problém: 
Pri rozlíšení 1024x768 sa v mnohých prehliadačoch zobrazuje 
horizontálny rolovací pruh (scrollbar). 

  

F2 Umožniť rýchle posúvanie stránok vyznačením dôležitejších prvkov. Áno 

Problém: 
Nadpisy sú vyznačené dostatočne, nie všetky prvky sú však dostatočne 
vyznačené (napr. odkaz na vyhľadávanie v knižnici). Dá sa však povedať, 
že tento bod je splnený. 

  

F3 
Ak užívatelia hľadajú špecifické informácie, je vhodné tieto informácie 
rozdeliť do osobitných stránok, aby sa zabránilo posúvaniu. 

Nie 

Problém: Skoro všetky kľúčové informácie sú v osobitných súboroch.   
G Názvy (title), nadpisy (headings) a popisy   

G1 
Uistiť sa, že popisy kategórii, vrátane odkazov,  jasne vyjadrujú 
informácie a prvky obsiahnuté v kategórii. 

Nie 

Problém: 

Užívatelia bežne nevedeli, čo očakávať pod danou kategóriou. 
Napríklad v sekcii „Informace o studiu – Studium“ sa nachádzajú odkazy 
na „průvodce“. Pritom v „Informace o studiu“ existuje aj kategória 
„Přijímací řízení“.  
 
Samotné označenie „Průvodce přijímacím řízením do bakalářského 
studia“ vyvolávalo zmätok. Užívatelia napríklad vôbec v tejto časti 
neočakávali výber študijného odboru. 

  

G2 
Používať popisný, jedinečný  a zmysluplný názov (title) na každej 
stránke. 

Nie 

Problém: 

Názov stránky je na všade rovnaký. To napríklad neumožňuje stránku 
uložiť v prehliadači medzi obľúbené bez zmeny názvu, nespomínajúc 
problematickosť uloženia stránky do obľúbených kvôli použitiu rámov 
(rovnaká URL adresa).  

  

G3 Používať popisné nadpisy (headings) hojne na celom webe. Nie 

Problém: 
Nadpisy priložených súborov vyzerajú ako nadpisy avšak nimi nie sú. 
Zároveň však nie sú dostatočne popisné o svojom obsahu - používajú 
množstvo odborného žargónu a skratiek (napr. CŽV, MBA, PFO). 

  

G4 Používať jedinečné a popisné nadpisy (headings). Nie 

Problém: 
Nadpisy nie sú jedinečné, napríklad „Normy a pokyny“ sú na stránkach 
dvakrát. Zároveň napríklad užívateľ v sekcii „Studium“ neočakáva 
informácie o prijímacích skúškach.  
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G5 
Vizuálne odlíšiť (zvýrazniť) dôležité prvky na stránke, ktoré vyžadujú 
užívateľovu pozornosť. Hlavne ak sa tieto prvky zobrazujú občasne. 

Nie 

Problém: 
Výborným príkladom je odkaz na vzory testov, ktorý je len na hlavnej 
stránke. Napriek tomu nie je nijak zvýraznený a na stránkach sa 
vyslovene stráca. 

  

G6 
Uistiť sa že dátové tabuľky majú jasný, stručný a presný nadpis riadkov 
a stĺpcov. 

- 

Problém: 
Priamo na stránkach sa nevyskytujú žiadne tabuľky s dátami. Pri 
štatistikách prijímaných uchádzačov sú popisy napríklad nejasné a 
nedostatočne prehľadné. 

  

G7 Používať nadpisy (headings) v správnom HTML poradí. Nie 

Problém: 

Na stránkach sa nevyskytuje H1. V záhlaví je ako H2 použitá nadradená 
sekcia a ako H3 je použitá aktuálna  sekcia. Správne by mal byť v H1 
nadpis aktuálnej stránky a v H2 a H3 podnadpisy (napríklad názvy 
dokumentov, nadpisy rozcestníkov...). 

  

H Odkazy   
H1 Používať zmysluplné popisy odkazov. Nie 

Problém: 

Hneď na hlavnej stránke sú popisy niektorých odkazov „zde“ či 
„Celoživotního vzdělávaní“.  Odkaz s popisom „zde“ sa vyskytuje na 
mnohých stránkach, taktiež je problémom odkaz „download“ na 
priložený súbor, ktorý je vždy rovnaký. 

  

H2 
Poskytnúť odkazy na iné stránky na webovej stránke k súvisiacemu 
obsahu. 

Nie 

Problém: 
Nepreviazanosť obsahu bola veľkým problémom pri užívateľskom 
testovaní. Napríklad z prehľadu odborov v  „průvodce“ chýbal odkaz na 
vyučované predmety. 

  

H3 
Mať text odkazov zhodný s názvom (title), alebo nadpisom na cieľovej 
stránke. 

Nie 

Problém: 
Texty odkazov sú často málo popisné, okrem toho stránky majú jeden 
názov stránky na celom webe. 

  

H4 
Uistiť sa že objekty na ktoré sa nedá kliknúť, nemajú vlastnosti 
navodzujúce dojem možnosti kliknutia. 

Nie 

Problém: 

Ide hlavne o pravidlo nepodčiarkovať texty, ktoré nie sú odkazmi. Hneď 
na úvodnej stránke je toto pravidlo porušené podčiarknutím dátumu 
„do 9.5.2007“. Naopak to funguje pri „průvodce“ kde nie je klikateľnosť 
vôbec naznačená. 

  

H5 Uistiť sa, že dôležitý obsah je prístupný z viac než jedného odkazu. Nie 

Problém: 

Informácie sú úplne nepreviazané. Napríklad na štatistiky prijatí sa 
užívateľ dostane len z hlavnej stránky a aj to s pomocou odkazu, ktorý 
je úplne neočakávane spojený s týmto obsahom (odkaz na vzory 
testov). Užívatelia by však takéto informácie uvítali a očakávali skôr v 
iných sekciách.  

  

H6 
Uprednostňovať používanie textových odkazov pred obrázkovými 
odkazmi. 

Áno 

Problém: 

Väčšina odkazov je tvorená textom. Pri užívateľskom testovaní sa však 
vyskytli problémy pri použití „průvodce“. Jedna užívateľka nevedela 
nájsť odkaz na e-prihlášku. Osobne som s tým mal taktiež výrazné 
problémy počas prihlasovania sa na magisterské štúdium. 
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H7 Používať zmenu farieb pre naznačenie navštíveného odkazu. Áno 
Problém: Odkazy po navštívení menia farbu.   

H8 
Poskytnúť dostatočné podnety na jasné naznačenie, že je objekt 
klikateľný. 

Nie 

Problém: 
Prejavilo sa to najmä pri e-prihláške (viď. bod H6 v tejto tabuľke) a pri 
„průvodce“. Od užívateľov by sa nemalo očakávať, že presunú myš nad 
objekt aby zistili či je klikateľný. 

  

H9 
Keď sa používajú odkazy z textu, text odkazu by mal presne popisovať 
cieľ odkazu. 

Nie 

Problém: Problematika je dostatočne opísaná v bode H1 tejto tabuľky.   

H10 
Uprednostniť metódu „point-and-click“ pred „mousing over“ v prípade 
výberu z kaskádového menu. 

Nie 

Problém: 
Menu sa rozbaľuje metódou „mousing over“ (podržaním myšou na 
kategóriou). 

  

H11 
Mať texty odkazov dostatočne dlhé, aby boli pochopené. Zároveň však 
dostatočne krátke, aby sa nezalamovali. 

Nie 

Problém: 
Mnoho odkazov je označených nedostatočne, aby bol pochopený ich 
cieľ len z textu odkazu. Spĺňajú však podmienku dostatočnej krátkosti, 
aby sa nezalamovali. 

  

H12 Naznačiť užívateľom, ak ich odkaz presunie na iný web. Nie 

Problém: 

Časť externých odkazov je označená popisom „Externí odkaz na 
Internetu:“ nie však všetky. Na označenie by malo postačiť aj označenie 
ako má Wikipedia (štvorček so šípkou smerujúcou von). Žiaduce je 
taktiež označenie odkazu, ktorý sa otvorí do nového okna. 

  

H13 
Ak je časť obrázku klikateľná, uistiť sa, že je klikateľný celý obrázok, 
alebo sú klikateľné časti zrejmé. 

Nie 

Problém: 

Výrazné najmä v prípade „průvodce“. Jeden užívateľ mohol požadované 
informácie nájsť po kliknutí na správnu položku „průvodce“. Prešiel 
však myšou cez neklikateľnú položku a tak usúdil, že neklikateľné 
položky sú všetky a odišiel zo stránky. 

  

H14 Používať odkazy k podporným informáciám. Nie 

Problém: 
Napriek tomu, že by sa to zišlo. Napríklad v prípade nutnosti použitia 
skratiek, by bolo vhodné zobraziť vysvetľujúci tooltip (malé okienko nad 
myšou s popisom). 

I Vzhľad textu   

I1 
Ak sa od užívateľov očakáva rýchle čítanie a pochopenie prózového 
textu, použite čierny text na jasnom, kontrastnom a nevzorkovanom 
pozadí. 

Áno 

Problém: 
Text je výborne čitateľný. Výnimka je možno nižší kontrast farieb pri 
nadpisoch názvov priložených dokumentov (šedá na šedej). 

  

I2 
Uistiť sa že formát bežných prvkov (telefónne čísla, maily...) je rovnaký 
na všetkých stránkach. 

Áno 

Problém: -   
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I3 
Zaistiť vizuálnu konzistenciu elementov na webovej stránke a medzi 
stránkami. 

Áno 

Problém: 
Stránky nemajú rozdielne rozloženie prvkov na podstránkach. K 
zmäteniu užívateľa však dochádza pri prezentovaní časti informácií na 
serveri VUT. 

  

I4 
Používať tučné písmo len keď je potrebné pritiahnuť užívateľovu 
pozornosť k špecifickej informácii. 

Nie 

Problém: 
Toto odporučenie je porušené najmä stučnením dátumov „vystaveno 
dne:“ a „dokument je platný do:“, ktoré užívateľa nezaujímajú. 

  

I5 
Používať metódy priťahujúce pozornosť s opatrnosťou a len keď sú 
vysoko relevantné. 

Nie 

Problém: 

Stránka minimálne zvýrazňuje najdôležitejšie informácie. Väčšinou 
navyše nedostatočne - napríklad zvýraznenie modrou obrubou 
„Aktuální důležité informace:“ im neprinieslo zvýšenú pozornosť počas 
užívateľského testu. 

  

I6 Použiť známe fonty k dosiahnutiu najlepšej rýchlosti čítania. Áno 
Problém: Stránka používa fonty z rodiny sans-serif.   
I7 Používať aspoň 12 bodovú veľkosť fontu na stránkach. Áno 
Problém: Vo väčšine textu je použitá 13 bodová veľkosť písma.   

I8 
Pri používaní farebného kódovania sa uistiť, že schému kódu je možné 
rýchlo a ľahko pochopiť. 

- 

Problém: Farebné kódovanie nie je použité.   
I9 Zmeniť vlastnosti fontu na zvýraznenie slova, alebo krátkej frázy. Áno 

Problém: 

Avšak nie všade a nie úplne správne. Zvýrazniť by sa mali v prípade 
nutnosti len kľúčové informácie. Vhodný príklad zvýraznenia je 
napríklad vo vyskakovacom okne v „průvodce“, časť „Přijímací 
zkouška“. Neodporúčam však používať na zvýraznenie podčiarknutie. 
Vyvoláva to pocit že dané slovo, alebo fráza, je odkazom. 

  

I10 
Nepoužívať dve (alebo viaceré) rôzne metódy zvýraznenia rovnakej 
informácie na stránke. 

- 

Problém: 
Nepoužíva sa viacero metód zvýraznenia (napr. farebné kódovanie a 
zvýrazňovanie). 

  

J Grafika, obrázky a multimédiá   

J1 
Zdržanlivo používať obrázky v pozadí a utvrdiť sa, že sú jednoduché. 
Hlavne v prípade, že sú použité ako pozadie textu. 

Áno 

Problém: Stránky FP nepoužívajú obrázkové pozadia.   

J2 
Uistiť sa, že klikateľné obrázky sú buď označené, alebo bez váhania 
pochopené typickými užívateľmi. 

Nie 

Problém: Už spomínané problémy v „průvodce“ a e-prihláške.   

J3 
Podniknúť kroky zabezpečujúce, že obrázky na stránke nespomalia 
načítanie stránok. 

Nie 

Problém: 
Obrázky na úvodnej stránke majú približne 100KB, čo je približne 10 
sekúnd pri 56,6Kbps modeme. 

  

J4 Umiestniť logo organizácie na konzistentné miesto na každej stránke. Áno 
Problém: Problém je pri prezentácii údajov umiestnených na portáli VUT.   
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J5 
Netvoriť dôležité obrázky podobné bannerovým reklamám, alebo 
bezdôvodným dekoráciám. 

Áno 

Problém: Obrázky sa na stránkach skoro vôbec nevyskytujú.   

J6 
Nevyplňovať prvú obrazovku jedným obrázkom ak sú ďalšie obrazovky 
naplnené textovými informáciami pod ohybom. 

Áno 

Problém: 
Veľký obrázok sa nachádza len v „průvodce“ a pod ním už nie sú žiadne 
dôležité informácie. 

  

J7 
Zabezpečiť, aby obrázky webu sprostredkovávali cielenú myšlienku 
užívateľom, nielen dizajnérom. 

Nie 

Problém: 
Opäť e-prihláška. Voľba obrázkových odkazov na intranete aj extranete 
je taktiež nejasná. 

  

J8 
Zhrnúť aktuálne hodnoty dát grafickým znázornením dát, ak je 
potrebné ich precízne čítanie. 

Nie 

Problém: 
Vhodné použitie by bolo pri grafickej reprezentácii štatistík prijímaných 
uchádzačov. 

  

J9 
Použiť grafický formát na zobrazenie dát keď užívateľ musí sledovať 
meniace sa dáta. 

- 

Problém: Žiadne také dáta sa na stránkach FP nenachádzajú.   

J10 
Je vhodné najprv prezentovať náhľad obrázku, pokiaľ nie je nutné 
prezeranie obrázkov v plnej veľkosti. 

- 

Problém: 
Stránky FP neobsahujú fotogalériu aj keď by bola iste zaujímavým 
doplnkom. 

  

J11 
Na zjednodušenie učenia, použiť radšej obrázky ako text, vždy keď je to 
možné. 

Nie 

Problém: 
Ilustrácie by boli zaujímavé napríklad u „průvodce“. Tento bod má nízku 
dôležitosť. 

  

K Písanie obsahu na web   

K1 
Keď sa popisuje akcia, či úloha ktorá ma prirodzený postup (návody na 
zloženie, riešenie problémov etc.) štruktúrujte obsah tak, aby bol 
postup jasný a konzistentný. 

Nie 

Problém: 
Tento postup by sa dal použiť napríklad v sekcii „Informace o studiu – 
Rozvrhy“ k téme „Vysvětlivky k označení studijních skupin v rozvrhu“. 

  

K2 Nepoužívať slová, ktorým typický užívateľ nerozumie. Nie 

Problém: 
Na stránkach sa vyskytuje množstvo slov, ktorým bežný užívateľ 
nerozumie. Väčšinou sú to skratky, avšak pomenovanie sekcie 
„Dislokace fakulty“ tiež nie je jasné bežnému užívateľovi. 

  

K3 Používať slová, ktoré sú často viditeľné a počuté. Nie 

Problém: 
Viď o bod vyššie. Ďalší príklad „Hledání osob - Hledání podle iniciálů 
osoby“, „Zahraniční styky“. 

  

K4 
Nepoužívať neznáme, alebo nedefinované akronymy či skratky na 
webe. 

Nie 

Problém: 
Príklad z aktualít: „Návod k ukládání BP a DP do IS VUT“. Obrázkový 
odkaz s popisom „ESF“. Bežne sa používajú skratky ako CŽV v miestach, 
kam má prístup široká verejnosť. 
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K5 Vypisovať radšej celé slová miesto skratiek. Nie 

Problém: 
Viď vyššie. Nájdu sa však aj výnimky, napríklad „Informace o studiu - 
Manažerské studium MBA“ či obrázkový odkaz „Celoživotní vzdělávání“ 
na hlavnej stránke. 

K6 
Pre optimalizáciu pochopenia čítaného, je vhodné minimalizovať počet 
slov vo vetách a počet viet v odsekoch. 

Nie 

Problém: 
Problematické ohodnotiť, keďže väčšina materiálov je publikovaných 
ako súbor na stiahnutie. Obsah vyskakovacích okien v „průvodce“ je 
možné ešte preriediť. 

  

K7 Nedávať veľké množstvo prózového textu na navigačné stránky. Áno 

Problém: 
Taká stránka je však len jedna a to po kliknutí na obrázkový odkaz 
„Fakulta“ na hlavnej stránke. 

  

K8 Zahrňte primárnu tému a oblasť odseku v prvej vete. Áno 

Problém: 
Máloktorý text však má viac ako jeden odsek, keďže väčšina informácií 
je publikovaných formou priložených súborov. 

  

L Organizácia obsahu   

L1 
Organizovať informácie na každej úrovni stránky tak, že ukazuje jasnú a 
logickú štruktúru pre užívateľa. 

Nie 

Problém: 
Počas užívateľského testovania mali užívatelia výrazné problémy 
pochopiť organizáciu stránok. 

  

L2 
Štruktúrovať každú obsahovú stránku tak, aby umožnila prehliadanie: 
používať jasné, dobre umiestnené nadpisy, krátke frázy a vety a malé 
dobre čitateľné odseky. 

Nie 

Problém: 
Užívatelia mali problémy s prehliadaním stránky napriek pomerne 
výraznému zvýrazneniu informácií. 

  

L3 
Uistiť sa, že všetky potrebné informácie sú dostupné a zobrazené na 
stránke kde a keď sú potrebné. 

Nie 

Problém: Previazanosť stránka je nedostatočná. Viď bod A4.   

L4 
Zhlukovať všetky relevantné informácie a funkcie, aby sa skrátil čas 
potrebný na hľadanie a prehliadanie stránok. 

Nie 

Problém: 

Informácie sú rozložené po celom webe, bez vzájomnej previazanosti. 
Napríklad dokumenty k bakalárskej práci sa nachádzajú v intranete v 
sekcii „Diplomové práce a SZZ„ a časť je v sekcii „Aktuality - Veřejně 
přístupné aktuality FP“. 

  

L5 
Na efektívne nájdenie požadovaného obsahu, dizajnujte tak, aby boli 
bežné úlohy splniteľné s čo najmenším počtom klikov. 

Nie 

Problém: 

Pre nízku previazanosť obsahu a zlé označenie aktuálnej sekcie bola 
vysoká chybovosť pri vyhľadávaní informácií a tak aj vysoký počet klikov 
na dosiahnutie cieľa. Nepríjemný je taktiež výskyt druhej úrovne menu 
aj keď obsahuje len jednu položku (napríklad „Ubytování“. 

  

L6 
Limitovať informácie na stránke len na tie, ktoré sú pre užívateľa 
potrebné. 

Nie 

Problém: 
Niektoré informácie patria do inej sekcie ako sú zaradené. Príkladom 
môže byť „průvodce“ v „Informace o studiu – Studium“, ktorý by mal 
byť skôr v „Informace o studiu - Přijímací řízení“. 
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L7 
Používať farebné kódovanie, aby bolo užívateľom jasné čo patrí spolu a 
čo nie. 

- 

Problém: Na stránkach sa nepoužíva farebné kódovanie.   
Počet splnených odporúčaní 26 
Počet nesplnených odporúčaní 62 
Počet odporúčaní, ktoré nebolo možné aplikovať 10 

 
Tab. 3.3.1.1 - Heuristická analýza použiteľnosti 

3.3.2 Analýza prístupnosti 

Podobne ako pri heuristickej analýze, ani v tejto kapitole až na výnimky nepíšem 

riešenie jednotlivých problémov prístupnosti. Pravidlá sú jasne definované a riešenie 

problémov sa ponúka prečítaním pravidiel v plnom znení. 

 

ID   Splnené? 
  Obsah webových stránok je dostupný a čitateľný   
1 Každý netextový prvok majúci význam má svoju textovú alternatívu. Nie 

Problém: Obrázky neobsahujú popisy alt. 
 

2 
Informácie prezentované prostredníctvom skriptov, objektov, appletov, 
kaskádových štýlov, obrázkov a iných doplnkov na strane užívateľa sú 
dostupné aj bez ktoréhokoľvek z týchto doplnkov. 

Nie 

Problém: Hlavná navigácia a „průvodce“ sú závislé na JavaScripte.  
 

3 
Informácie prezentované farbou sú dostupné aj bez farebného 
rozlíšenia. 

Áno 

   
4 

Farby popredia a pozadia sú dostatočne kontrastné. Na pozadí nie je 
vzor, ktorý znižuje čitateľnosť. 

Nie 

Problém: 

Na stránkach sa nepoužíva vzor v pozadí textov. Rozdiel kontrastu 
medzi bežným textom a pozadím, medzi textom a pozadím nadpisu 
sekcie a taktiež medzi textom nadpisu zverejnenej informácie a 
pozadím nie je dostatočný podľa konzorcia W3C. Postačuje však podľa 
odporúčaní Hewlett Packard. 

 

5 Predpisy určujúce veľkosť písma nepoužívajú absolútne jednotky. Nie 

Problém: 
V CSS sú použité absolútne predpisy písma na veľkosť 11, 13 a 15 
pixelov.  

6 Predpisy určujúce typ písma obsahujú obecnú rodinu písiem. Áno 
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  Prácu s webovou stránkou ovláda užívateľ   
7 Obsah WWW stránky sa mení, len keď užívateľ aktivuje nejaký prvok. Áno 

   
8 

Webová stránka bez priameho príkazu užívateľa nemanipuluje 
užívateľským prostredím. 

Áno 

   
9 

Nové okná sa otvárajú len v odôvodnených prípadoch a užívateľ je na to 
vopred upozornený. 

Nie 

Problém: 
Nové okná sa otvárajú pri rôznych odkazoch na webe. Väčšinou pritom 
otvorenie do nového okna nie je potrebné a užívateľ naň nie je 
upozornený.  

10 Na webovej stránke nič nebliká rýchlejšie než raz za sekundu. Áno 

   11 Webová stránka nebráni užívateľovi posúvať obsahom rámov (frames). Áno 

   

12 
Obsah ani kód webovej stránky nepredpokladá ani nevyžaduje 
konkrétny spôsob použitia ani konkrétne výstupné či ovládacie 
zariadenie. 

Nie 

Problém:  
JavaScriptové menu nie je dostupné klávesnicou. V alternatívnych 
prehliadačoch sú stránky chybne zobrazené.  

  Informácie sú zrozumiteľné a prehľadné   

13 
Webové stránky prezentujú informácie jednoduchým jazykom a 
zrozumiteľnou formou. 

Nie 

Problém:  
Na stránkach sa bežne vyskytujú skratky a odborný žargón, ktorý nie je 
každému zrozumiteľný. Napríklad hneď na úvodnej stránke je použitý 
termín „extranet“.  

14 
Úvodná webová stránka jasne popisuje zmysel a účel webu. Názov 
webu, či jeho prevádzkovateľa je zreteľný. 

Nie 

Problém:  
Stránka svoj zmysel a účel nepopisuje. Prípad webu vysokej školy je 
však špecifický. Každý predpokladá čo na stránkach môže nájsť. Názov 
webu a prevádzkovateľa je jasný.  

15 
Webová stránka aj jednotlivé prvky textového obsahu uvádzajú svoje 
hlavné poslanie na svojom začiatku. 

Nie 

Problém:  
Stránka na samom začiatku obsahuje navigáciu, ktorú nie je možné 
preskočiť (napriek tomu, že samotná navigácia je neprístupná).  

16 
Rozsiahle obsahové bloky sú rozdelené do menších, výstižne 
nadpísaných celkov. 

Áno 

Problém:  Obsah webu je prezentovaný hlavne formou priložených súborov. 
 

17 
Informácie zverejňované na základe zákona sú dostupné ako textový 
obsah webovej stránky. 

Nie 

Problém:  
Výsledky hospodárenia sú vystavené vo formáte doc. Nie som si však 
istý, či je zo zákona povinné zverejňovať výsledok hospodárenia FP.  

  



47 
 

18 
Na samostatnej webovej stránke je uvedený kontakt na technického 
správcu a prehlásenie, jasne vymedzujúce mieru prístupnosti webu a 
jeho častí. Na túto webovú stránku odkazuje každá stránka webu. 

Nie 

Problém:  Taká stránka na webe FP VUT vôbec neexistuje. 
 

  Ovládanie webu je jasné a pochopiteľné   

19 Každá webová stránka má zmysluplný názov, vystihujúci jej obsah. Nie 

Problém:  Všetky stránky majú rovnaký názov (title). 
 

20 
Navigačné a obsahové informácie sú na webovej stránke zreteľne 
oddelené. 

Áno 

   
21 

Navigácia je zrozumiteľná a je konzistentná na všetkých webových 
stránkach. 

Nie 

Problém: 
Navigácia je konzistentná avšak, s jej používaním a zrozumiteľnosťou 
boli počas užívateľského testovania výrazné problémy.  

22 
Každá webová stránka (okrem úvodnej webovej stránky) obsahuje 
odkaz na vyššiu úroveň v hierarchii webu a odkaz na úvodnú WWW 
stránku. 

Nie 

Problém: 
Napriek tomu, že všetky stránky sú v hierarchii ako prvé (hlavná stránka 
-> stránka), v menu sú v druhej úrovni (navigácia -> kategória -> 
stránka). Prvá úroveň navigácie však nie je dostupná.  

23 
Všetky webovej stránky rozsiahlejšieho webu obsahujú odkaz na 
prehľadnú mapu webu. 

Nie 

Problém: Stránky vôbec neobsahujú mapu webu. 
 

24 
Obsah ani kód webovej stránky nepredpokladá, že užívateľ už navštívil 
inú stránku. 

Áno 

   
25 Každý formulárový prvok má priradený výstižný nadpis. Nie 

Problém: 
Formulárové prvky vyhľadávania osôb síce obsahujú nadpisy, nie však 
prístupným spôsobom.  

26 
Každý rám (frame) má vhodné meno, či popis vyjadrujúci jeho zmysel a 
funkčnosť. 

Nie 

Problém: 
Použitie rámov (frame) na FP VUT je zbytočné. Obsahujú totiž len jednu 
stránku. Rámy majú jednotný názov stránky (title).  

  Odkazy sú zreteľné a návodné   

27 
Označenie každého odkazu výstižne popisuje jeho cieľ i bez okolitého 
kontextu. 

Nie 

Problém: 
Bežne sa vyskytujúci text odkazov je „zde“, „klikněte zde“, „download“, 
etc.  

28 Rovnako označené odkazy majú rovnaký cieľ. Nie 

Problém: 
Súvisí s vyššie uvedeným. Hneď na úvodnej stránke sú dva odkazy s 
textom „zde“, ktoré smerujú na rôzne ciele.  

29 Odkazy sú odlíšené od ostatného textu, a to nielen farbou. Áno 
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30 

Obrázková mapa na strane serveru je použitá len v prípade, že nebolo 
možné pomocou dostupného geometrického tvaru definovať oblasti v 
obrázkovej mape. V ostatných prípadoch je použitá obrázková mapa na 
strane užívateľa. Obrázková mapa na strane serveru je vždy 
sprevádzaná alternatívnymi textovými odkazmi. 

Nie 

Problém: 
Obrázková mapa „průvodce“ nedostatočne popisuje jednotlivé ciele 
segmentov.  Navyše využíva JavaScript.  

31 
Užívateľ je vopred jasne upozornený, keď odkaz vedie na obsah iného 
typu, než je webová stránka. Taký odkaz je doplnený informáciou o 
type a veľkosti cieľového súboru. 

Nie 

Problém: Priložené súbory túto informáciu neobsahujú. 
 

  Kód je technicky spôsobilý a štruktúrovaný   

32 
Kód webových stránok zodpovedá nejakej zverejnenej finálnej 
špecifikácii jazyka HTML či XHTML. Neobsahuje syntaktické chyby, ktoré 
je správca webových stránok schopný odstrániť. 

Nie 

Problém: Kód nie je validný, obsahuje 34 chýb (stav k 13.5.2007). 
 

33 V meta značkách je uvedená použitá znaková sada dokumentu. Áno 

   

34 
Prvky tvoriace nadpisy a zoznamy sú korektne vyznačené v zdrojovom 
kóde. Prvky, ktoré netvoria nadpisy či zoznamy, naopak v zdrojovom 
kóde takto vyznačené nie sú. 

Nie 

Problém: 
Názvy jednotlivých informácií (napríklad „Nový obor - European 
Business and Finance“ v „Informace o studiu – studium“) vyzerajú ako 
nadpisy, nadpismi však nie sú.  

35 
Pre popis vzhľadu webovej stránky sú uprednostnené štýlové predpisy 
(CSS). 

Nie 

Problém: Stránka je tvorená tabuľkovým layoutom. 
 

36 
Ak je tabuľka použitá pre rozvrhnutie obsahu webovej stránky, 
neobsahuje záhlavie riadkov ani stĺpcov. Všetky tabuľky zobrazujúce 
tabuľkové dáta naopak záhlavie riadkov a/alebo stĺpcov obsahujú. 

Áno 

Problém: 
Tabuľka na rozvrhnutie stránky záhlavie neobsahuje, neobsahuje ho 
však napríklad ani „Statistika přijímacích řízení“ na portáli VUT.  

37 Všetky tabuľky dávajú zmysel čítané po riadkoch zľava doprava. Áno 

  
Počet splnených bodov 13 

Počet nesplnených bodov 24 
 
Tab. 3.3.2.1 - Zhodnotenie prístupnosti podľa metodiky „Best practice“ (6) 
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3.4 Zhodnotenie súčasného stavu 

Oficiálne stránky Fakulty podnikateľskej musím v súčasnom stave ohodnotiť ako veľmi 

zlé. Počas užívateľského testovania sa potvrdil predpoklad zlej použiteľnosti, ktorý je 

podopretý aj výsledkom heuristickej analýzy použiteľnosti. Užívatelia boli po skončení 

užívateľského testovania značne frustrovaní a znechutení. Mnohokrát sa im nepodarilo 

nájsť požadované informácie, alebo až po neúmerne dlhej dobe. K tomu sa pripája 

výsledok analýzy prístupnosti, ktorá potvrdzuje neprístupnosť stránok.  

Mierny redizajn neprichádza do úvahy. Súčasný stav môže zmeniť len kompletný 

redizajn stránok. A to ako z grafického hľadiska, tak aj z hľadiska informačnej 

architektúry a technologického riešenia (prechod na kvalitný CMS). 
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4 Vlastné návrhy riešenia 

4.1 Riešenie problémov užívateľského testovania 

Užívateľské testovanie zviditeľnilo množstvo problémov použiteľnosti. V nasledujúcej 

tabuľke sú navrhnuté ich riešenia. 

 

Prvé stretnutie so stránkami 
Úloha 1-A Identifikácia stránok 

Riešenie problémov - 
Úloha 1-B Prvý dojem 

Riešenie problémov 

Preriediť text, ponechať len vety s významom. Aktuality skrátiť na 
nadpis (bez skratiek, aby bolo jasné čo obsahuje) a jednoriadkový 
popis. Zmenšiť a nahradiť za popisnejšie verzie obrázky Studium, 
Celoživotní vzdělávání, Fakulta, VUT, Manažerské studium MBA a ESF. 
Zároveň zvážiť či práve tieto odkazy musia byť na hlavnej stránke - 
napr. obrázok VUT smeruje na externý server, skratka ESF je úplne 
nejasná a je otázny prínos tejto informácie.  
 
Opraviť chybu, ktorá spôsobuje posun stránky v prehliadačoch Mozilla 
Firefox (verzia 1.5 až 2.0; verziu 1.0 som nemal možnosť otestovať), 
Opera (verzia 9.21), Flock (verzia 0.7.12), Iceweasel 2.0.0.3 a 
SeaMonkey 1.1.1. Opraviť chybu, ktorá spôsobuje, že pri rozlíšení 
1024x768 pixelov sa objaví horizontálny rolovací pruh. Toto rozlíšenie 
používa podľa mnou realizovanej ankety 39% študentov, ktorí sa 
ankety zúčastnili.  
 
Presunúť najdôležitejšie informácie nad ohyb stránky (miesto ktoré je 
viditeľné pri 1024x768 bez posunu obrazovky). V IE 5.5 sa vôbec 
nezobrazí ľavé menu. V Opere sa „odtrhne“ by mala normálne byť. 
Odporúčam grafické zatraktívnenie stránok. 

Úloha 1-C 
Určenie dôležitých prvkov na stránke - menu, nadpis, hlavný blok 
textu 

Riešenie problémov - 
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Časť 1. - Záujemca o bakalárske štúdium 
Úloha 2-A Zistenie ponúkaných študijných odborov 

Riešenie problémov 

Zmeniť názov „Průvodce přijímacím řízením do bakalářského studia“ 
na popisnejší titulok, napríklad „Postup pro zájemce o bakalářské 
studium“, „Informace pro uchazeče o bakalářské studium“. Ideálne by 
však bolo vytvoriť sekciu „Informace pro uchazeče (o studium)“, kde 
by boli všetky potrebné informácie pohromade. Informácie o 
študijných odboroch by mali byť dostupné na lokálnom serveri v 
prehľadnej podobe (lepšie štruktúrovať text).  
 
V súčasnej podobe (na externom serveri) je nutné spraviť niekoľko 
zmien, ktoré prispejú k prehľadnosti:  
1) Odstrániť vyhľadávaciu časť navrchu.  
2) Jednoznačne odlíšiť čo je študijný program a odbor a v akom sú 
vzťahu.  
3) Výrazne vizuálne oddeliť bakalárske, magisterské a doktorandské 
odbory. V ideálnom prípade ich nezobrazovať naraz - zobraziť len 
bakalárske, len magisterské a len doktorandské odbory.  
 
Zaujímavé by napríklad bolo porovnanie oboch odborov v tabuľke, 
napríklad s ohľadom na obsah matematiky, ekonomiky, technických 
predmetov, etc.  

Úloha 2-AA Nájdenie vyučovaných predmetov v študijnom odbore 

Riešenie problémov 

Ponechať odkaz na súčasnom mieste. Zvážiť zobrazenie odkazu na 
vyučované predmety už pri prehľade študijných odborov na portáli 
VUT. Pridať odkaz na vyučované predmety do textu s popisom 
odborov v „průvodce“.  
 
Presunúť všetky informácie týkajúce sa FP priamo na jej server. V 
prípade že to nie je možné, zvážiť použitie rámov (v hornej časti by 
bolo viditeľné záhlavie FP), či vloženie informácie do stránok FP 
pomocou PHP, alebo ASP (stránka by bola na serveri FP, informácia by 
sa vkladala zo serveru VUT). 

Úloha 2-B Overenie akreditácie 

Riešenie problémov Doplniť odkaz na akreditáciu k študijným odborom. 
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Úloha 2-C Nájdenie podrobností o prijímacích skúškach 

Riešenie problémov 

Umiestňovať informácie do jedinej sekcie – „průvodce“ je v 
„Informace o studiu – Studium“, zároveň však existuje v „Informace 
o studiu“  odkaz „Příjmací řízení“.   
 
Na obrázkovej mape „průvodce“ by mali byť klikateľné buď všetky, 
alebo žiadna položka. Zároveň je vhodné doplniť textovú informáciu 
„Pro více informací klikněte“. Dátumy by mali byť písané bližšie k 
jednotlivým položkám.  
 
Je vhodné vypracovať smernicu o pomenovávaní informácií pre 
študentov - súbor s informáciami o prijímacích skúškach CŽV nedával 
dostatočne najavo, že sa týka len Celoživotného vzdelávania. Táto 
informácia by mala byť na začiatku. Príklad vhodnejšieho 
pomenovania: „Celoživotní vzdělávaní - Informace o přijímacom řízení  
k dalšímu studiu - obory Daňové poradenství a Manažerská 
informatika“ 

Úloha 2-D Dostať sa na e-prihlášku 

Riešenie problémov 

Odkaz na e-prihlášku vytvoriť aj s textovým odkazom (využiť textový 
popis nad obrázkom). Obrázok vytvoriť tak aby bolo jasné, že je naň 
možné kliknúť. Odkazovať priamo na e-prihlášku zo všetkých 
materiálov - je zbytočné aby užívatelia znovu hľadali odkaz na ďalšej 
stránke, keď kliknú na odkaz priradený k e-prihláške. 
 
Pop-up okná by sa nemali v ideálnom prípade na celom webe vôbec 
vyskytovať. Sú závislé na použití JavaScriptu, nemajú históriu (nie je 
možné použiť tlačidlo späť) a čoraz viac ľudí používa programy 
blokujúce pop-up okná. V tomto prípade navyše nemajú viditeľnú URL 
adresu a nie sú maximalizovateľné. V prípade nutnosti použitia, 
nesmú mať okná zakázanú URL adresu a maximalizáciu. Užívateľ by 
mal byť upozornený na načítanie informácie v novom okne.  

Úloha 2-E Získať štatistiky prijímaných uchádzačov 

Riešenie problémov 

Odkazy uviesť pri každej relevantnej položke. To znamená odkaz v 
„Průvodce - přihláška do bakalářskeho studia, příjmací zkouška, 
výsledky přijímací zkoušky“. Odkaz by mal byť aj v sekcii „Informace o 
studiu - Přijímací řízení“. Použiť dostatočne popisný odkaz, napríklad 
„Statistiky přijímaných uchazečů v minulých letech“. 
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Úloha 2-F Nájsť vzory testov použitých na prijímacích skúškach 

Riešenie problémov 

Doplniť odkaz na vzory testov do „Průvodce - Přijímací řízení“ a 
„Informace o studiu - Přijímací řízení“. Odkaz na vzory testov by mal 
byť dostatočne popisný, napríklad „Vzory přijímacích testů“. 
 
Odstránenie problému „straty orientácie“ (užívateľ nevie kde je a na 
základe toho sa potom nevie opätovne dostať k už nájdeným 
informáciám) si vyžaduje kompletnú zmenu navigačného menu vľavo. 
S týmto krokom by sa tak spojila potrebná reštrukturalizácia 
informačnej architektúry.  
 
Použila by sa statická navigácia, s jasným vyznačením kde sa užívateľ 
nachádza pomocou:    
- výrazných a popisných nadpisov (heading) 
- popisných názvov stránok (title) 
- omrvinkovej navigácie (breadcrumb navigation) 
- dostatočného označenia aktívnej sekcie v menu (napr. výraznou 
zmenou farby a ďalším ukazovateľom aktívneho výberu - napríklad 
zmenou rezu písma (nie však podtrhnutím), šípkou etc.)  
- znemožnením opätovného prekliknutia sa do aktívnej sekcie 
 
Odstránením týchto problémov by mal užívateľ bez väčších 
problémov vedieť nájsť už raz nájdené informácie. 

Úloha 2-G Zistenie možnosti absolvovania prípravných kurzov 

Riešenie problémov 

Ponechať na súčasnom mieste v „průvodce“ a doplniť odkaz do 
„Informace o studiu - Přijímací řízení“. Opätovne zvážiť nutnosť 
používania vyskakovacích (pop-up) okien. Odporúčam doplniť 
vyhľadávanie v rámci stránok, zjednotené s vyhľadávaním osôb – 
„Vyhledávaní osob a obsahu“.  
 
Doplniť vyhľadávanie a umiestniť ho na štandardné miesto do 
pravého horného rohu. Nie však nad grafiku školy, tam by sa strácalo. 
Pre kvalitné vyhľadávanie je taktiež vhodné zmeniť JavaScript menu za 
textové a nepoužívať rámy (frames). Vyhľadávanie môže byť buď 
vlastné riešenie, prípadne jedno z komerčných (napríklad od firmy 
Jyxo, ktorej technológie využíval aj Seznam.cz), či riešenie zdarma 
(napr. Google Co-op). K dobrej funkčnosti by však bolo potrebné 
výrazné prepracovanie stránok. 
 
Doplniť informáciu o možnostiach platby za prípravné kurzy. 
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Úloha 2-H Zistiť kde presne sa Fakulta podnikateľská nachádza 

Riešenie problémov 

Doplniť adresu do záhlavia každej stránky. Doplniť odkaz na mapu ku 
každej adrese fakulty. Zrušiť sekciu „Fakulta - Dislokace fakulty“ a 
vytvoriť „Kontakty“, prípadne „Kontakty a umístění fakulty“.  
 
Odkaz mapy by mal odkazovať na mapový server (typu 
www.amapy.cz, www.supermapy.cz či www.mapy.cz) s vyznačenou 
Fakultou podnikateľskou. Druhou možnosťou je vloženie interaktívnej 
mapy na stránky FP pomocou API ponúkaného od Google Maps,  
Mapy.cz či  Amapy.cz.  
 
Dôležité je overiť funkčnosť vo viacerých prehliadačoch, najmä: 
Internet Explorer 5.5/6/7, Opera, Mozilla Firefox, Mozilla. Zvážiť 
kontrolu funkčnosti v Safari a Konqueror. 

    

Časť 2. - Študent 
Úloha 3-A Nájsť rozvrhy 

Riešenie problémov 

Dostupnosť rozvrhu rôznymi cestami je v poriadku. Odporúčam však 
prepísať odkaz v sekcii „Informace o studiu – Rozvrhy“ z 
momentálneho „zde“ na „Aktuální rozvrhy pro Fakultu 
podnikatelskou“. Rozvrh by taktiež mohol byť zobrazený priamo na 
stránkach FP. Rozvrh by sa nemal bez varovania otvárať do nového 
okna. 
 
Pripomienky k prehľadnosti rozvrhu nie sú brané do úvahy, pretože 
nie sú predmetom tejto práce. Užívatelia by však určite ocenili 
možnosť rozvrh uložiť do súboru xls, či pdf. Zaujímala by ich iste 
(aspoň v prvom ročníku) možnosť zistenia spolužiakov zo študijnej 
skupiny. Táto funkcia je zle dostupná. 

Úloha 3-B Získanie časového plánu štúdia 

Riešenie problémov 

Zvážiť pridanie odkazov do noriem a pokynov, smerníc na intranete, či 
aktualít. Odkaz v rozvrhoch pokladám za relevatný a tak ho 
odporúčam pridať. Zvážiť doplnenie názvu „Časový plán studia 
2006/2007“ o krátky popis obsahu – „Časový plán studia (trvání 
letního a zimního semestru, zkoušková období) 2006/2007“.  
 
Rozvrhy, ako aj všetok obsah relevantný k FP by mal byť na stránkach 
FP. Ak je nutné rozvrhy otvárať do nového okna, je vhodné užívateľa 
na to upozorniť. Na intranete by sa malo doplniť odhlásenie z 
extranetu. 

Úloha 3-C Zistiť kritériá pre ubytovacie štipendium 

Riešenie problémov 
Doplniť informáciu o kritériách ubytovacieho štipendia do sekcie 
„Ubytování“. 

Úloha 3-D Zistiť úradné hodiny na študijnom oddelení 

Riešenie problémov 
Vzhľadom na to, že táto informácia je pomerne často vyhľadávaná, 
navrhujem presun do prvej úrovne menu pod názvom „Studijní 
oddělení“. 
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Úloha 3-E 
Dostať sa na kartu predmetu - zistenie obsahu prednášok a garanta 
predmetu 

Riešenie problémov 
Zvážiť pridanie odkazu „Předměty“ do prvej úrovne menu, prípadne 
do „průvodce“. 

Úloha 3-F Vyhľadanie vyučujúceho 

Riešenie problémov 

Premiestniť vyhľadávanie osôb na hlavnej stránke do pravej hornej 
časti a zlúčiť ho s vyhľadávaním obsahu. Popis vyhľadávacieho poľa by 
bol „Vyhledávání osob a obsahu“. V prípade nemožnosti technického 
riešenia týmto spôsobom odporúčam pomenovať vyhľadávacie pole 
„Vyhledat“ a doplniť dve tlačidlá. Jedno s popisom „v obsahu“ a druhé 
s popisom „v osobách“.  
 
V prípade presunu vyhľadávacieho poľa navrhujem zrušiť celú sekciu 
„Hledání osob“. Ak nie je možné presunúť vyhľadávacie pole, 
navrhujem zrušiť menu druhej úrovne obsahujúce odkazy „Hledání 
podle iniciálů osoby“ a „Hledání v organizační struktuře“. Namiesto 
nich bude odkaz „Hledání osob“ z prvej úrovne menu odkazovať na 
stránku, ktorá je dnes pod odkazom „Hledání podle iniciálů osoby“.  
 
Na stránke „Hledání podle iniciálů osoby“ navrhujem zmeniť „Zadejte 
příjmení hledané osoby (včetně diakritiky):“ na „Vyhledat podle 
příjmení (včetně diakritiky):“. Tip presunúť pod vyhľadávacie pole. 
 
Študenti by určite ocenili priloženú fotografiu dotyčného vyučujúceho, 
kvôli jednoznačnej identifikácií. 

Úloha 3-G Nájdenie odkazu na školský e-mail 

Riešenie problémov 
Zvážiť možnosť prihlasovať sa zo stránky šifrovanej pomocou SSL, aby 
ju bolo možné jednoducho pridať do obľúbených stránok (favourites) - 
tak ako je možné sa prihlasovať na webmail napríklad na Seznam.cz. 

Úloha 3-H Nájdenie sekcie knižnice a odkazu na vyhľadávač literatúry 

Riešenie problémov 

Zvážiť presun „Knihovna“ z druhej úrovne menu, do prvej úrovne. 
Usporiadať informácie na stránke od najdôležitejších (úradné hodiny, 
kontakt a umiestnenie, odkaz na vyhľadávač) po najmenej dôležité 
(mená knihovníčiek, maily na nich). 

Úloha 3-I Nájdenie aktualít z predmetu 

Riešenie problémov 

Dostatočne odlíšiť „Aktuality z FP“ od „Aktuality z předmětů“. Zrušiť 
sekciu „Materiály pro studium – Skripta“, pokiaľ sa neplánuje jej 
využitie - momentálne nič neobsahuje. Presunúť obsah stránky 
„Materiály pro studium - Aktuality z předmětů“ do „Materiály pro 
studium“.  
 
Zmeniť text odkazu v sekcii „Materiály pro studium – Aktuality 
z předmětů“ na systém Studis z „www.vutbr.cz“ na „Nové aktuality z 
předmětů byly přesunuty na portál VUT (www.vutbr.cz/studis/)“ 
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Úloha 3-J Nájsť odkaz na registráciu ku skúškam 

Riešenie problémov 

Odkaz v menu na extranete je možné ponechať bez zmien, aj keď by  
bolo vhodné nemusieť, aby ho užívateľ nemusel hľadať v druhej 
úrovni navigácie. Na intranete je vhodné pridať odkaz „Registrace 
termínů zkoušek“ do menu. Táto stránka bude obsahovať krátky text 
(informácia, že táto sekcia je na portále VUT) a odkaz na 
www.vutbr.cz/studis/ s kratším popisom a obrázkom (screenshot 
Studis) - aby bolo jasné kam kliknúť. 

Úloha 3-K Nájsť odkaz na elektronický index 

Riešenie problémov 
Presunúť odkaz na elektronický index do menu v prvej úrovni. Na 
intranete nezobrazovať načítaný Studis v položke aktuality, radšej 
ponúknuť výrazný odkaz naň. 

Úloha 3-L Dohľadanie podmienok prospechového štipendia 

Riešenie problémov 

Zlúčiť normy a pokyny v „Informace o studiu“ a „Fakulta“. Nechať ich 
umiestnené pod „Informace o studiu“, prípadne „Informace o studiu“ 
premenovať priamo na „Studium“. Zmeniť názov na „Normy, pokyny 
a směrnice“, prípadne „Normy, pokyny, směrnice a formuláře“ a 
doplniť do nich všetky oficiálne informácie. 

Úloha 3-M Použitie verejných aktualít 

Riešenie problémov 

Aktuality by mali byť kompaktnejšie. Mali by taktiež byť (podobne ako 
väčšina webu FP) publikované na internete - bez nutnosti sťahovania 
informácii na počítač vo formáte doc.  
 
Mali by zároveň byť jasné - nepoužívať skratky, v prípade použitia 
nejasného označenia doplniť vysvetlenie v texte popisu (vhodný 
príklad - POPAI STUDENT AWARD: „Nabídka spolupráce v rámci 
nového projektu asociace POPAI CENTRAL EUROPE, kterým je soutěž 
POPAI STUDENT AWARD. Tato soutěž je zaměřena na podporu 
spolupráce se zástupci a studenty vysokých a středních škol se 
specializací na marketingovou podlinkovou komunikaci v České 
republice a na Slovensku. Pro první ročník soutěže vyhlašujeme jako 
soutěžní kategorie soutěž o nejlepší design POP materiálů dle 
zadaného briefu od konkrétního zadavatele a soutěž o nejlepší design 
POP materiálů – volné téma. Další informace v přílohách aktuality.“, 
textu by však malo byť menej).  
 
Zobraziť pár riadkov o aktualite. V prípade, že je aktualita dlhšia, 
priložiť odkaz „Více informací o nazev_aktuality“. V prípade nutnosti 
priloženého súboru by stálo za úvahu uviesť miesto „přiložený 
soubor:“ radšej „Ke stažení:“.  Presunúť „vystaveno dne:“ do 
podtitulku, hneď pod názov. Zrušiť „platnost do:“, aktualita sa buď 
zmaže, alebo sa je platnosť vyznačí v nadpise. 
 
Informačná ikonka o type súboru je dobrá. Je potrebné zariadiť aby sa 
súbory nepremenovávali na formát „priezvisko_datum_cas“. Bolo by 
dobré vydať smernicu o pomenovávaní súborov na internet (krátke a 
výstižné názvy súborov, písať podčiarniky namiesto medzier, 
nepoužívať diakritiku, napr. „HVB_bank-
nabidka_pro_absolventy.doc“, alebo „Prednaska-
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Transatlanticka_nedorozumeni.doc“). Tento názov potom kompletne 
zobrazovať ako odkaz na súbor, namiesto „download“. 
 
Preferovať vystavovanie informácií v nasledovných formátoch: html 
(priamo na stránkach), rtf, pdf (prístupné), doc. Podľa mnou 
realizovanej ankety má nainštalovaný MS Office nelegálne 306 z 610 
študentov (legálny naproti tomu len 229 z 610 študentov). Prehliadač 
PDF však má 310 z 610 študentov. Vystavovaním uzavretého formátu 
doc Fakulta podnikateľská nepriamo núti študentov používať produkty 
MS Office. 
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Úloha 3-N Vyhľadanie krajín, do ktorých je možné vycestovať  v rámci Erasmus 

Riešenie problémov 

Premenovať sekciu „Zahraničný styky“ na „Studium v zahraničí“. Zo 
sekcie „Zahraniční styky – Erasmus“ vedie časť odkazov na externé 
servery. Väčšinu informácií by pritom mal užívateľ nájsť na lokálnom 
serveri. Pri pomenovávaní súborov, či písaní nadpisov nepoužívať 
skratky a odborný žargón.  
 
Príklad nesprávneho nadpisu: „Informace o studentských mobilitách 
Erasmus ze stránek UVV Rektorátu“. Správny nadpis by bol: 
„Informace o možnostech studia v zahraničí  v rámci programu 
Erasmus na stránkách Ústavu vnějších vztahů VUT“.  
 
Je správne označovať externé odkazy. Namiesto „Externí odkaz na 
Internetu:“ stačí na koniec odkazu napísať do zátvorky „(externí 
odkaz)“, či použiť ikonu ma externé odkazy (ako má Wikipedia – 
štvorec so šípkou smerujúcou von z neho). 

Úloha 3-O Získať informácie o bakalárskej práci 

Riešenie problémov 

Veľkým problémom je roztrúsenosť informácií - informácie o SZZ nie 
sú na jednom mieste a tak je problematické nájsť všetky informácie. 
Časť z nich je v aktualitách, časť na portáli VUT a časť v intranete. Je 
preto vhodné zriadiť osobitnú sekciu, či už na extranete, alebo na 
intranete, kde budú všetky informácie pohromade (alebo aspoň 
združené odkazy na ne). 

Úloha 3-M Získanie informácií o magisterských programoch 

Riešenie problémov 

Opäť sa potvrdzuje vhodnosť zriadenia špeciálnej sekcie pre 
uchádzačov o štúdium, kde by našli informácie pre všetky typy štúdií.  
Túto sekciu by bolo po novom roku napríklad možne prezentovať 
výrazným boxom na hlavnej stránke. 

 

Tab. 3.3.2.1 - Riešenie problémov užívateľského testovania 

4.2 Návrh rozloženia webovej stránky na základe 

zistených problémov 

Cieľom práce nie je len zistiť problémy v použiteľnosti, prístupnosti a navrhnutie ich 

riešenia, ale aj koncept rozloženia stránok na základe zistených problémov. Navrhnutá 

je nová štruktúra stránky a taktiež grafický náhľad stránok. Tieto predlohy ešte prejdú 

mini užívateľským  testovaním v počte 3-5 užívateľov. 

Informačná architektúra nemusí obsahovať kompletnú štruktúru pôvodných stránok. 

Niektoré sekcie vypadli na základe môjho uváženia, prípadne boli presunuté pod inú 

sekciu (pre viac informácií viď príloha č. 1, adresár Mapa webu). Neznamená to, že na 
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webe byť nemôžu. Taktiež by mohli byť predmetom polemiky niektoré mnou pridané 

kategórie (napríklad „Předměty“). Vybrať najvhodnejšie kategórie, ktoré sa zobrazia 

priamo v menu, by však bolo predmetom rozsiahleho kvantitatívneho testovania, na 

ktoré nemám technické možnosti.  

V prípade realizácie nových stránok FP by určite stálo za úvahu dať zvoliť študentom 

formou ankety, aké sekcie by mali byť v menu na stránkach. Predsa len sú najčastejšími 

návštevníkmi a používateľmi stránok FP. 

Podstatou konceptu je rozloženie informácií na stránke. Jemná fialovo-modrá čiara 

horizontálne pretínajúca návrh označuje ohyb stránky pri rozlíšení 1024x768 pixelov. 

Všetky koncepty stránok, ktoré som navrhol sú dostupné na prílohe č. 1, adresár 

Koncept novych stranok.  

 
Obr.  4.2.1 - Koncept novej hlavnej stránky 

 



60 
 

Zmien sa dočkala celá stránka. Najdôležitejšie zmeny, viditeľné z obrázku: 

• Nová navigácia na vytvorená na základe zistení z užívateľského testovania 

o Navigácia má len jednu úroveň 

o Delí sa na dve vizuálne oddelené časti – „Studium“ a „Fakulta“ 

• Text na hlavnej stránke je doplnený o odkazy a skrátený 

• Stránky obsahujú inteligentné vyhľadávanie osôb a obsahu 

o  V prípade zadania priezviska vyučujúceho sa mi ponúkne najprv stránka 

s kontaktmi na neho 

�  Profily vyučujúcich sú doplnené o fotku 

• Stránky prezentujú informácie v blokoch kvôli prehľadnosti 

o  Oranžový blok vľavo hore sa mení podľa sezóny, napr. od decembra do 

konca februára tam bude zobrazovať informácie pre uchádzačov. Od 

marca do konca mája bude zobrazovať rozcestník pre záverečné práce 

študentov. Od júla sa zobrazia informácie pre prvákov atď. 

o  Ostatné informácie obsiahnuté na súčasnej hlavnej stránke majú 

priradené príslušné boxy 

• Stránky korektne používajú nadpisy (H1 je „Fakulta podnikatelská – oficiální 

stránky“, H2 potom „Informace pro uchazeče“, „Aktuální důležité informace“ 

etc.). 

• Stránky užívateľa jasne informujú o tom, kde sa nachádza 

o  jedinečný názov každej stránky (title) 

o  jedinečné a správne používané nadpisy (headings) 

o  omrvinková navigácia (breadcrumb navigation) 

o  vyznačenie aktívnej sekcie v navigácii vľavo (na priloženom obrázku je 

to biely trojuholník pri „Hlavní stránka“) 

• Stránky v pätičke obsahujú prehlásenie o prístupnosti 

• Stránky v pätičke obsahujú mapu webu 

• Odkaz na aktívnu stránku nie je v menu aktívny (tj. keď som na hlavnej stránke, 

nemôžem sa na ňu opätovne prekliknúť z menu) 
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Dôležité zmeny, ktoré na obrázku nevidieť: 

• Stránky fungujú na kvalitnom CMS (content management system) 

• Stránky sú prístupné podľa „Best practice - Pravidla pro tvorbu přístupného 

webu „ (6) 

• Stránky sú validné a tvorené kombináciou (X)HTML a CSS, nezávislé na 

JavaScripte 

• Stránky nepoužívajú rámy (frames) 

• Stránky obsahujú štýl vytvorený pre tlač (pomocou CSS) 

• Informácie sú prezentované hlavne vo www forme, priložené súbory sú 

priložené len keď je to nevyhnutné a hlavne vo formáte rtf, pdf (to však musí 

byť vytvorené prístupným spôsobom) 

o  formáty doc, xls sú použité len v prípade nevyhnutnosti 

• Obsah stránok je výborne previazaný (odkazovanie sa na relevantné informácie) 

• Obsah stránok je prezentovaný v jednoduchej forme 

• Všetky potrebné informácie sú na serveri FP VUT (aj predmety, študijné 

programy etc.) 

• Dostať sa na stránky je možné aj pri zadaní fp.vutbr.cz, www.fp.vutbr.cz 

a fbm.vutbr.cz – riešené pomocou presmerovania typu 301 

• Je vylepšená grafická atraktivita stránok 

• Odkazy sa otvárajú do nových okien len výnimočne a vždy s vedomím užívateľa 

• URL adresy sú popisné, napríklad aktuality majú URL 

www.fbm.vutbr.cz/aktuality/prace-v-tyrolsku/ 

 

4.3 Mini užívateľské testovanie 

Stránky v podobe papierovej predlohy absolvovali malé užívateľské testovanie. Cieľom 

nebolo zobraziť všetky potrebné informácie, ale zistiť, či sa užívateľ dopracuje 

k správnemu odkazu. Testovalo sa vyhľadanie rovnakých informácií a funkcií ako 
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v kapitole 3.2.2 Zápis z užívateľského testovania. Vynechaná bola len úloha 2-B 

(akreditácia) a úloha 3-I (aktuality z predmetu).  

Výsledky boli výborné, skoro všetky informácie boli nájdené bez problémov. Sporné sa 

javí zaradenie sekcií „Knihovna“ a „Studijní oddělení“ do časti „Studium“ v navigácii. 

Úspech mali napríklad textové odkazy z bloku textu o fakulte. Užívateľ by tak našiel 

požadované informácie o magisterských odboroch.  

V kombinácii s jednoducho podanými informáciami a kvalitnou previazanosťou stránok 

máme základ pre veľmi dobre použiteľné stránky. 

Vzhľadom na papierový koncept nebolo možné overiť, či sú postačujúce prvky na 

identifikáciu stránky na ktorej sa užívateľ nachádza. Teoreticky by však mali jednotlivé 

prvky stačiť na to, aby užívateľ vedel kde je a v akej úrovni hierarchie serveru sa 

nachádza. 
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5 Záver 

Analýza súčasného stavu oficiálnych stránok odhalila neradostnú situáciu. Podľa mnou 

realizovanej ankety má menšie problémy s vyhľadávaním informácií 58% užívateľov 

a veľké problémy (tipovanie kam kliknúť) až 14% užívateľov.  

Týmto číslam sa po analýze súčasného stavu niet prečo diviť. Užívatelia, ktorí prišli do 

kontaktu so stránkou po prvý krát, mali veľké problémy s vyhľadávaním informácií na 

nej. Heuristická analýza použiteľnosti taktiež nedopadla v prospech stránok FP VUT (aj 

keď je potrebné si uvedomiť, že sa jedná o odporúčania a nie dogmy). Analýza 

prístupnosti len dotvorila obraz zle použiteľného a neprístupného webu. 

Užívatelia odchádzali z užívateľského testovania rozladení, dokonca až frustrovaní. 

Zatiaľ čo na komerčnom internete platí pravidlo “konkurencia je vzdialená jedno 

kliknutie”, stránky FP VUT sú v úplne inej situácii. Študent FP donedávna nemal 

možnosť čerpania informácií k štúdiu z iných zdrojov. Od vzniku portálu Podfuck.net 

už má oficiálna stránka FP VUT „konkurenciu“. Podfuck.net preferuje 37% účastníkov 

mojej ankety na získavanie študijných informácií. Tvrdiť, že je to tak len pre výskyt 

študijných pomôcok od ostatných študentov by bolo krátkozraké. 

Za 3 roky pôsobenia som si všimol, že ani profesori nemajú valnú mienku o stránkach 

FP VUT. Niektorí dokonca priamo preferovali vystavovanie dokumentov na 

Podfuck.net, kým sa neprešlo na zverejňovanie materiálov pre štúdium v systéme 

Studis. 

Vzhľadom na stav, v akom sa extranet nachádza je najlepším riešením súčasné stránky 

zavrhnúť a vytvoriť nové. Základom úspechu by bol kvalitný CMS systém, logická 

informačná architektúra, grafická atraktivita a prístupnosť.  

Mnou vytvorené rozloženie stránok sa pri mini užívateľskom testovaní (viď. kapitolu 

4.3) ukázalo ako životaschopné. Mohlo by tak poslúžiť ako odrazový mostík pri tvorení 

nového webu. Pri jeho tvorbe by sa malo postupovať s ohľadom na pravidlá prístupnosti 

(6) a dodržiavať odporúčania použiteľnosti (2). Ak je cieľom vysoká kvalita, je nutné 
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urobiť niekoľko užívateľských testovaní. Odporučil by som tri, minimálne jedno 

užívateľské testovanie. 

Vhodné je urobiť užívateľské testovanie na začiatku, napríklad s náčrtmi stránok 

(oprava chýb pred samostatným programovaním). Nasledovať by malo testovanie 

uprostred projektu, ktoré by malo vychytať väčšinu chýb vzniknutých počas 

programovania stránok. Finálne testovanie by malo odstrániť drobné chyby a prípadne 

novovzniknuté chyby z opráv chýb pôvodných.  

Výsledkom by mali byť stránky, ktoré budú reprezentatívne nielen pre Fakultu 

podnikateľskú, ale pre celé Vysoké učení technické v Brne, ktoré patrí medzi 500 

najlepších univerzít sveta. 
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7 Prílohy 

Príloha č.1  - DVD nosič; Obash:  

• video záznam užívateľského testovania (formáty flash a wmv) 

• prescanované zápisy z užívateľského testovania 

• použité programy 

• vzor použitej ankety  

• kompletné výsledky ankety 

• návrh nového rozloženia stránok 

• návrh novej mapy webu 

• vzhľad stránky FP VUT v rôznych prehliadačoch pri nastavení 

obrazovky na 1024x768 pixelov 

• kompletný scenár užívateľského testovania 


