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1 Úvod 

Vyučovanie cudzích jazykov je súčasťou základného vzdelania už roky, no i napriek 

tomu ľudia prejavujú záujem o ďalšie štúdium jazykov v každom veku. Znalosť jedného 

alebo viacerých cudzích jazykov nesie zo sebou konkurenčnú výhodu v zamestnaní 

i v spoločenskom živote. Jednou z možností ako sa cudzí jazyk efektívne naučiť je  prihlásiť 

sa na kurz do jazykovej školy. Ich počet na trhu vzdelávacích inštitúcií je značný 

a konkurenčný boj stále silný. Preto sa každá škola snaží byť svojou ponukou služieb 

i prezentáciou pre zákazníkov tou najlepšou. Najrýchlejšou a najúčinnejšou je v súčasnosti 

on-line komunikácia a výnimkou nie sú ani vzdelávacie inštitúcie ako jazykové školy. Svoju 

existenciu na internete využívajú k všetkým činnostiam, ktoré podnikajú i off-line, len s tým 

rozdielom, že takto šetria čas, náklady a účinok aktivít je oveľa silnejší. Všetkých týchto 

výhod si je vedomá i Jazyková škola Hello dlhoročne pôsobiaca v Ostrave.  

Téma tejto práce sa viaže práve na Jazykovú školu Hello a hodnotenie jej internetovej 

prezentácie na základe užívateľského testovania 

Cieľom tejto práce je posúdiť web Jazykovej školy Hello z  užívateľského hľadiska 

a pomocou užívateľského testovania odhaliť dôvody komplikácií pri práci na stránkach. Tento 

kvantitatívny výskum má pomôcť pochopiť príčiny nedostatočnej interakcie užívateľov 

s webom, ktoré boli zistené zo sekundárnych zdrojov.  

Analýza výsledkov testovania prináša podrobný pohľad na problémy týkajúce sa 

funkčnosti a použiteľnosti internetových stránok. Následne budú navrhnuté odporúčania, 

ktoré by vychádzajúc z overených štandardov mali zaručiť zlepšenie orientácie a ďalších 

zistených nedostatkov, a tým zvýšiť konkurencieschopnosť oproti ostatným inštitúciám na 

danom trhu.  

Záver práce hodnotí celkový priebeh a výsledky výskumu, v skratke prináša 

odporúčania na zlepšenie, ktoré v prípade implementácie môžu viesť k získaniu spokojných 

zákazníkov, s čím súvisí i vyššia miera dokončenia konverzných cieľov, zlepšenie image a 

zvýšenie zisku spoločnosti.  
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2 Teoretické východiská testovania použiteľnosti 

Aby bolo možné správne vykonať testovanie, následnú analýzu a zhodnotenie 

webových stránok, je potrebné priblížiť problematiku z teoretického hľadiska. V tejto kapitole 

sú objasnené štandardy spracovania webovej prezentácie, používané štatistiky zberu dát a 

metódy testovania. To všetko vzájomne nadväzuje na prepojenie s marketingom, bez ktorého 

by internetová prezentácia firmy nebola účinná.  

2.1 Internetový marketing   

Internetový marketing a on-line marketing sú názvy pôsobiace, a často používané, 

ako synonymá. Pre ujasnenie je vhodné zmieniť, že internetový marketing sa používa pre 

všetky marketingové aktivity realizované na internete, zato on-line marketing rozširuje tento 

pojem o aktivity vykonávané cez mobilné telefóny a podobné zariadenia. Rozdiel medzi 

týmito pojmami sa však postupne stiera. V mobiloch je už takmer štandardný internetový 

prehliadač a ľudia začínajú mobilné zariadenia používať ako bežný počítač. Je len otázkou 

času, kedy budú užívatelia trvalo pripojení, najmä prostredníctvom sociálnych sietí. 

(JANOUCH, 2010) 

Internetový marketing je dnes už významnejší, čo do účinnosti, než klasický, 

predovšetkým tam, kde ľudia používajú vyspelé technológie. Dôvodom je fakt, že dlho vládol 

masový marketing, ktorý začal byť časom viac otravný ako účinný a spotrebitelia reklame ako 

takej prestali dôverovať. Marketing však nemá byť len o reklame, ale o zisťovaní potrieb 

a požiadaviek zákazníkov za účelom poskytnúť im produkt, ktorý mu prinesie pridanú 

hodnotu a firme zisk. Vďaka internetu je napĺňanie tohto poslania jednoduchšie, presnejšie 

a následné oslovovanie zákazníkov účinnejšie. Internetový marketing má radu výhod, vďaka 

ktorým už mnoho firiem off-line prostredie úplne opustilo. (JANOUCH, 2010) 

Jednou z výhod je jednoduchšie monitorovanie a meranie, ktoré navyše prináša 

prostredníctvom internetových nástrojov oveľa viac a kvalitnejších dát. Dostupnosť 24/7 

umožňuje vykonávať marketingové aktivity na internete nepretržite, čo opäť zvyšuje možnosť 

zasiahnuť cieľovú skupinu, kedykoľvek a kdekoľvek vo svete. Komplexnosť internetového 
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marketingu zabezpečuje, že zákazníkov možno osloviť niekoľkými spôsobmi súčasne, 

testovať, na aké podnety sú viac reaktívni a lepšie tak smerovať komunikáciu. Možnosť 

individuálneho prístupu eliminuje pocit anonymného zákazníka. Nejde však o narušovanie 

súkromia, ale o snahu vyhnúť sa obťažovaniu spotrebiteľov niečím, o čo nemajú záujem. 

Lepšie zákazníka spoznať znamená uspokojiť jeho potreby. Nakoniec vďaka dynamickému 

obsahu  možno neustále meniť ponuku podľa potrieb, čo oproti off-line aktivitám nenesie tak 

vysoké náklady. (JANOUCH, 2010) 

Ideálnym spôsobom, ako firmu na internete zhmotniť, je vytvorenie vlastných 

webových stránok, čo je z pohľadu podniku nielen žiaduce, ale i nutné. Nemať stránky totiž 

dnes znamená ignorovať zákazníkov. Väčšina z nich totiž hľadá informácie práve tam. 

Stránky sú vizitkou každej firmy (alebo jednotlivca) no musia mať nejaký účel, prečo ich má 

užívateľ navštíviť, ideálne i niečo vykonať. Určiť zámer stránok je kľúčovým krokom 

k vytvoreniu úspešného webu. Ďalším krokom je stanoviť si cieľovú skupinu a cieľ 

správania tejto skupiny. Inými slovami, čo by mali návštevníci na stránkach urobiť, aby bolo 

možné web považovať za úspešný, a čo povedie k úspechu samotnej firmy. Takéto správanie 

užívateľov sa označuje ako MDA – Most Desired Action, čo možno preložiť ako najviac 

očakávaná alebo chcená akcia, úkon. Takouto akciou môže byť nákup, registrácia na stránke, 

odoberanie noviniek, zdieľanie obsahu stránky na sociálnych sieťach, kliknutie na kontakt 

a mnohé iné, ktoré sú zároveň dobre merateľné. MDA znamená interakciu so zákazníkom, 

jeho vtiahnutie do deja. Ak sa to podarí, je vysoký predpoklad zvyšovania miery konverzie 

(conversion rate),  ktorá vyjadruje mieru úspešnosti. Konverzia je vo svojej vrcholnej fáze 

premena návštevníka stránky na zákazníka, no podľa nastavených cieľov nemusí ísť nutne 

o nákup, aby ku konverzii došlo. Informáciu o stave konverzie získame z výpočtu 

konverzného pomeru (miery konverzie) ako podiel počtu konverzií na celkovom počte 

návštev. (JANOUCH, 2010) 

2.2 Filozofia webdesignu 

Jednotná definícia webdesignu sa určuje pomerne ťažko, ak vôbec, pretože názory 

odborníkov sa  líšia, a zároveň si neodporujú. Všeobecne prevláda povedomie, že 

webdesignér musí byť nutne programátor, čo však nie je celkom pravda. V osobe kvalitného 

webdesignéra by sa mali spájať tiež vlastnosti grafika, textára, obchodníka a marketéra. 
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Takáto kombinácia vlastností je výnimočná, preto je v praxi bežné vytvárať menšie tímy za 

účelom vzniku a fungovania dobrého webdesignu, ktorý má slúžiť predovšetkým 

k efektívnej komunikácii so zákazníkmi a šíreniu informácii. Bez ohľadu na povahu a účel 

webu existujú tri základné faktory, ktoré platia pre každý z nich (ECCHER, 2005): 

Estetická stránka spôsobuje, ako web na užívateľa pôsobí. Rôzni užívatelia môžu 

prezentáciu internetových stránok vnímať rôzne, no snahou webdesignéra je docieliť, 

profesionálny dojem a konzistentný vzhľad s identitou spoločnosti či jednotlivca. 

Použiteľnosť označuje stupne jednoduchosti či náročnosti, s akou môže užívateľ 

vyhľadať a spracovať potrebné informácie a vykonávať niektoré činnosti. 

Funkčnosť je dosahovaná správnym naprogramovaním určitých aspektov 

spôsobujúcich interakciu medzi návštevníkom a stránkou. Pre definovanie najdôležitejšieho 

hľadiska funkčnosti stránky je dôležité definovať jej účel. Ak je zjavné, za akým účelom je 

web navrhnutý, funkčnosť je už z veľkej časti vyriešená. (Barnes, 2014) 

Na základe týchto faktorov možno webdesign označiť za viacoborovú činnosť zameranú na 

užívateľa, ktorá zahŕňa vplyvy z vizuálneho umenia, technológie, obsahu a obchodu. 

(POWELL, 2004)  

2.2.1 Webová prezentácia  

On-line reputácia, celková prítomnosť na internete, je pre firmy veľmi dôležitou 

súčasťou podnikania. Na internete sú všetky marketingové činnosti vzájomne prepojené, 

dopĺňajú sa a podmieňujú, preto je potrebné využívať všetky dostupné nástroje i priestor pre 

zanechanie čo najvýraznejšej stopy. K tomu slúžia nielen webové stránky, ale tiež účasť na 

sociálnych sieťach, vydávanie správ o činnosti, publikácia článkov s popisom ponuky 

produktov a pod. (JANOUCH, 2010) 

Spôsob, akým sa firma na internete prezentuje, závisí predovšetkým od druhu jej 

podnikateľskej činnosti, od účelu stránok a od typu zákazníkov, ktorých má osloviť. 

Primárnym poslaním webovej prezentácie je ukázať firmu v čo najlepšom svetle a poskytnúť 

záujemcovi dostatočné množstvo informácii. Najbežnejšiu štruktúru, resp. kostru prezentácie, 

tvorí úvodná stránka, údaje o poskytovateľovi, informácie o poskytovaných produktoch 
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a službách, referencie a kontakty. Tieto, a ďalšie prvky, majú byť vzájomne usporiadané tak, 

aby pôsobili konzistentne, zapamätateľne a jednoducho na orientáciu.  

Design  

Webdesignéri sa snažia byť kreatívni, nasledovať trendy alebo štandardy, aby boli 

stránky čo najviac efektívne a atraktívne zároveň. Jedným zo zásadných aspektov pri 

navrhovaní grafickej podoby webu je úvaha o zariadení, ktoré budú užívatelia používať. 

Je jasné, že dnes i pre najbližšie roky platí, že pôjde prevažne o mobilné zariadenia, akými sú 

smartphony, tablety a im podobné. Rovnako treba brať ohľad na rozlíšenie, aké je vo 

všeobecnosti najpoužívanejšie. Otázkou na túto odpoveď je rozlíšenie 1366x768, ktoré od 

roku 2012 nahradilo najpoužívanejšie monitory a zariadenia s rozlíšením 1024x768. Dôkazom 

je graf na obrázku 1.1. Rozlíšenie (resolution) monitoru alebo displeja je počet pixelov, ktoré 

môžu byť zobrazené na obrazovke monitoru. Platí, že čím je rozlíšenie vyššie, tým je obraz 

krajšie, čistejšie zobrazovaný.   

 

Obrázok 1.1 - Vývoj používania zariadení s rôznym rozlíšením obrazu v období štyroch rokov 

Zdroj:(StatCounter, 2014) 

Pokiaľ ide o skĺbenie vzhľadu a funkčnosti navrhovaných stránok, veľa designérov 

dnes s obľubou používa Modern UI Design. Ide o podobu grafického užívateľského 
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rozhrania (GUI – Graphical User Interface) navrhnuté spoločnosťou Microsoft, prvýkrát 

použité v roku 2012 pre prenosné zariadenia s operačným systémom Windows 7. Modern UI 

Design kladie dôraz viac na typografiu a menej na grafiku, s centrovaním obsahu na stred. 

Originálny názov bol „Metro menu“ až do chvíle, než nemecký maloobchodný gigant Metro 

AG zažaloval spoločnosť z dôvodu vlastníckych práv značky Metro. (BBC, 2012) (Vasile, 

2012) 

 Základným princípom Modern UI je používanie dlaždíc ako prvkov navigácie. 

Ústredným bodom pozornosti je obsah, ktorého názov má byť krátky, aby užívateľovi 

stačilo len pár sekúnd na rozpoznanie významu dlaždice. Ďalšími dôležitými typografickými 

princípmi sú rovnováha, symetria a hierarchia. Takto navrhnuté menu ponúka rýchly 

prehľad o obsahu webu i ďalších podstránok. Veľkou výhodou tohto designu je, že sa skvele 

hodí pre prenosné dotykové zariadenia, čím si vyslúžil pomenovanie – design budúcnosti. 

Jedným z dôvodov je odstránenie gradientov (tieňov) z grafiky, vďaka čomu sa stránky 

rýchlejšie načítavajú. Nevýhodou je, že design je celkom odlišný od doteraz zaužívanej 

grafiky softwarov spoločnosti Microsoft. Užívateľom tak môže nejakú dobru trvať, kým si 

na jeho používanie zvyknú a ich práca bude komfortná. (Vasile, 2012). 

2.2.2 Použiteľnosť 

Úroveň použiteľnosti úzko súvisí s časom, ktorý návštevník na stránke strávi. Podoba 

a štruktúra úvodnej stránky a rýchlosť načítania a zobrazenia webu sú faktory, ktoré ho 

primárne ovplyvňujú. Na domovskej stránke trávia užívatelia najmenej času, preto je dôležité 

za ten čas upútať ich pozornosť a udržať ich nielen na úvodnej stránke, ale i na ďalších 

podstránkach. Pre zvýšenie použiteľnosti webu je vhodné zamerať sa na niekoľko oblastí 

akými sú architektúra webu, rozvrhnutie prvkov a navigácia. (ECCHER, 2005) 

Zjednodušenie architektúry webu 

Architektúra je jedným zo základných prvkov webovej prezentácie. Podstatou jej 

návrhu  je vytvoriť takú štruktúru, ktorú budú užívatelia ľahko a intuitívne prechádzať a ktorá 

im podá informácie v ucelenej a plnohodnotnej forme. Štruktúra webu musí návštevníka viesť 

trasou, ktorá najefektívnejšie prezentuje zamýšľané poslanie. Vizuálnym znázornením 

architektúry je „mapa webu“, ktorá býva umiestnená v dolnom okraji stránky formou odkazu, 

preto je trúfalé predpokladať, že návštevník si ju zobrazí, ak o nej nevie. Pre zjednodušenie 
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architektúry webu sa odporúča zamerať na názvy prvkov, stránok, ich vzájomné 

prepojenie a obmedzenie počtu klepnutí vedúcich k hľadanému výsledku. (POWELL, 

2004) 

V prípade pomenovania jednotlivých sekcií a stránok by designér mal staviť na istotu 

a ponúknuť návštevníkom také názvy, aké pri hľadaní očakávajú a budú sa v nich môcť ľahko 

orientovať. (ECCHER, 2005) 

Obmedzenie počtu klikov potrebných k nájdeniu informácie alebo dokončeniu úlohy 

na stránke umožní, aby užívateľ našiel požadovaný obsah rýchlejšie. Zamedzí sa tak pocitu 

z dlhého a komplikovaného hľadania a ďalšieho načítavania stránok. V súčasnosti sa 

odporúča taký návrh architektúry webu, aby bolo možné aspoň väčšinu informácií zobraziť po 

maximálne troch preklikoch. (ECCHER, 2005) 

Návrh rozvrhnutia prvkov 

 Dobrý layout, teda rozmiestnenie textu, obrázkov a ostatných prvkov na stránke, je 

základom toho, aby web pôsobil profesionálnym dojmom a zároveň zvyšoval použiteľnosť 

webu. Pri jeho navrhovaní je potrebné premyslieť dve oblasti, a to posúvanie po stránke 

a umiestnenie obsahu.  

 Pokiaľ ide o rozhodovanie o veľkosti stránky, zvažujú sa dve možnosti. Buď sa bude 

stránka zobrazovať na celú šírku obrazovky, teda bude bez posúvania, alebo sa bude dať po 

nej posúvať dole, prípadne do strán. Obe verzie majú svoje klady a zápory, preto neexistuje 

správne stanovisko a často je táto oblasť predmetom sporu. Pri navrhovaní webu by sa mal 

v tejto otázke vyjadriť i zadávateľ. Kladnou stránkou posúvania je, že na stránku možno 

umiestniť viac obsahu a ak užívateľ používa myš s koliečkom, jeho práca je pohodlná. 

Negatívom je, že stránky sa dlhšie načítavajú, zvlášť v prípade, že je web zobrazovaný na 

malých zariadeniach, práca sa o to viac komplikuje. Je totiž jednoduchšie klepnúť na odkaz, 

ktorý otvorí novú stránku, než používať posuvník a pohybovať ním hore a dole. (ECCHER, 

2005) 

Vychádzajúc zo súčasných trendov nielen webdesignu, ale i technológii vôbec, 

nemožno opomenúť dnes tak obľúbené smartphony a tablety, ktoré sú k práci na internete 

využívané čoraz viac a to nielen v súkromí, ale i v práci. Veľké firmy to považujú za 
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samozrejmosť a obchodníci dokonca očakávajú, že ak tieto zariadenia používajú oni, rovnako 

tak budú konať i ich partneri, či konkurencia. Zaužívalo sa dokonca nové slovné spojenie, 

a síce BYOD (Bring Your Own Device) – prines si vlastné zariadenie. V tomto prípade, čo sa 

posúvania po stránke týka,  rozhodne sa presadzuje  názor o zobrazovaní stránky na celú šírku 

obrazovky. (ECCHER, 2005) (Imagine Publishing Ltd, 2013) 

Pri vytváraní profesionálneho intuitívneho webu je rozmiestnenie obsahu 

pravdepodobne najdôležitejším krokom. Užívateľ by nemal byť nútený informácie hľadať. 

Mali by byť umiestnené tam, kde ich ľahko nájde. Opäť je nutné premyslieť dve základné 

veci, umiestnenie ponuky (menu) a záhlavie.  

Trvalo niekoľko desaťročí, kým sa osvedčili návrhy umiestnenia navigačných 

prvkov. Najdôležitejším z nich je ponuka, a ako najúčinnejšie miesto sa zatiaľ ukazuje ľavá 

alebo horná vodorovná časť stránky. To sú miesta, kam návštevník spravidla pozerá 

najčastejšie, pravdepodobne aj preto, že tam ponuku už očakáva. Niektorí webdesignéri do 

týchto miest umiestňujú obsah, ktorý simajú návštevníci všimnúť ako prvý, 

Záhlavie väčšinou obsahuje nejakú kombináciu položiek, ako je logo spoločnosti, 

reklamný pruh,  motto alebo slogan spoločnosti, hypertextové odkazy a odkazy na globálne 

využité  funkcie (napr. dátum). Pri navrhovaní záhlavia je rozumné rozvrhnúť ho tak, aby 

obsahoval čo najviac obsahu, ktorý sa uloží do medzipamäti prehliadača. Tým sa urýchli 

načítavanie ďalších stránok s rovnakým záhlavím, nakoľko sa nebude z webu znova sťahovať, 

len sa načíta z pamäti počítača. (ECCHER, 2005)  

Pre vytváranie záhlavia sú stanovené uznávané štandardy, ktorými sa možno pri 

návrhu obsahu inšpirovať. Logo spoločnosti sa napríklad umiestňuje do ľavého horného 

rohu stránok, a to ako na úvodnej, tak na všetkých podstránkach, aby užívateľ po celú dobu 

vedel, na koho stránkach sa nachádza, a zároveň sa mohol z akejkoľvek podstránky ľahko 

dostať na domovskú. Na toto miesto sú užívatelia zvyknutí pozerať, preto by bolo vhodné 

umiestniť sem prvok, ktorý by bol pre firmu dôležitejší ako logo. Ďalším dôležitým prvkom je 

umiestnenie hlavného textu. Najvhodnejšie miesto je ťažké určiť, pretože to závisí od 

celkového vzhľadu stránky. Za štandardný priestor sa ale považuje ľavá až stredová časť 

vo vodorovnom smere a horná časť v zvislom smere. V prípade používania zariadenia 

s menším rozlíšením by ale pravý pruh nebolo dostatočne vidno, takže táto oblasť sa na 
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komunikáciu veľmi nevyužíva. To všetko však ale neznamená, že webdesignéri nemôžu 

experimentovať a byť kreatívni. Koniec koncov, sudcami sú vždy užívatelia, ktorí hodnotia 

príťažlivosť a funkčnosť webu tým, ako dlho na stránke zotrvajú. (ECCHER, 2005) (Imagine 

Publishing Ltd, 2013) 

Navigácia 

 Pri tvorbe úspešného webdesignu je kľúčovým prvkom ponuka (menu). Mala by 

užívateľa nasmerovať, aby intuitívne našiel požadované informácie. Ak tomu tak nie je, riziko 

straty návštevníka sa zvyšuje. Ponuka by mala byť navrhnutá tak, aby bola jednoduchá na 

údržbu, teda aby pridávanie, upravovanie a odstraňovanie položiek nepôsobilo žiadne 

komplikácie. Aby návrh menu nepôsobil na návštevníka mätúco, existuje pár osvedčených 

rád, ako sa vyvarovať chybám. (ECCHER, 2005) 

 Ponuka by mala byť umiestnená vždy v rovnakej oblasti a v rovnakom štýle. Nemala 

by sa teda meniť z vodorovnej na zvislú ani obsahovať pridané položky prechodom po 

stránkach. V prípadoch, že sa dôležité položky nevojdú do globálnej ponuky (hlavné menu 

obsiahnuté na všetkých stránkach), používa sa sekundárna ponuka, pre ktorú tiež platí 

pravidlo o zachovaní umiestnení a štýlu. Navigácia má slúžiť návštevníkovi webu ako 

prehľadný zoznam obsahu, ktorý na stránkach nájde. Jej účelom je práve zjednodušenie a 

urýchlenie hľadania. Ak sa na webe, od domovskej stránky alebo na podstránkach, začnú 

objavovať doplnkové mini ponuky, prehľadnosť a navigácia sa zhorší. Na správne 

navrhnutom webe by sa nemali umiestňovať viac než dva prvky menu. Ďalším overeným 

návrhom uľahčenia orientácie je používanie obrázkov v položkách ponuky. Je dokázané, že 

ľudský mozog dokáže skôr zareagovať na obrázky ako na text a vyhodnotiť ich význam. 

Obrázky uľahčujú prácu (ako užívateľom, tak i programátorom) tiež v prípade, že web 

navštívia cudzinci a zároveň prispejú k lepšiemu vzhľadu stránky. Použité obrázky však 

musia byť jasné a výstižné, aby ich pochopili všetky cielené segmenty zákazníkov. 

(ECCHER, 2005) 

2.2.3 Funkčnosť 

Pre zaručenie čo najlepšej funkčnosti webu je odborníkmi navrhnutých niekoľko 

osvedčených pravidiel, ktoré užívateľovi uľahčia prácu, napr. dokáže rýchlejšie a presnejšie 

vyplniť formulár, dokončiť objednávku či len jednoducho nájsť hľadané informácie. Aby tieto 
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pravidlá mohli fungovať, je potrebná určitá konzistencia správania návštevníkov webu. Tá sa 

však veľmi nelíši od bežného spotrebiteľského správania, preto možno niektoré akcie 

predvídať a generalizovať a spoľahnúť sa, že štandardy fungujú pre každý web. Pravidlá 

funkčnosti webových stránok možno zhrnúť, do troch základných kategórii: (Barnes, 2014) 

Rýchlo a jasne navigovať užívateľa k hľadanému výsledku znamená, predpokladať, 

za akým účelom návštevník na stránku prichádza a vytvoriť mu očividnú cestu, aby vynaložil 

čo najmenej úsilia a riadil sa podvedomou intuíciou. Aj tento javy vyplýva z prirodzenej 

povahy spotrebiteľa, že chce za minimum námahy získať maximum informácii. Dobre 

navrhnutý web by mal tejto požiadavke vyhovovať. Čím dlhšie totiž bude užívateľ hľadať, 

tým je nižšia šanca na vykonanie konverzného cieľa.  

Premýšľať ako užívateľ, nie ako designér. To sa týka napr. pomenovania 

jednotlivých záložiek. Faktom je, že návštevníci stránky nečítajú, len skenujú pohľadom. 

Preto je dôležité voliť správne názvy s ohľadom na ich dĺžku, farebný kontrast či použitý font.  

Užívateľovi pomáhať, nie ho obmedzovať používaním zdvorilostných fráz namiesto 

striktných pokynov. V prípade, že urobí niečo nesprávne, namiesto hlásenia o chybe je lepši 

ho upozorniť, ako akciu vykonať úspešne. (Napr. namiesto „Zadané množstvo je nesprávne!“  

je vhodnejšie problém špecifikovať: „Prosím, vpisujte len celé čísla.“). Automatickou 

a očakávanou funkciou každej stránky by mala byť možnosť vrátiť sa o krok späť pomocou 

šípky. Rovnako sa neodporúča, aby sa odkazy otvárali v novom okne práve z dôvodu, že 

návštevníka môže zmiasť, že šípka  „späť“ je nefunkčná. (POWELL, 2004)(Friedman, 2008) 

2.3 Riešenia pre prenosné zariadenia s malým monitorom 

Optimalizácia webových stránok pre mobilné zariadenia je dôležitým prvkom 

modernej firemnej online prezentácie. Smartphony a tablety sú čím ďalej tým viac využívané 

ako primárne zariadenie pre prácu na internete. Malo by byť v záujme každej firmy, či už 

využíva internetový marketing alebo sa prostredníctvom webových stránok snaží prezentovať 

a dostať do povedomia svojich potenciálnych zákazníkov, zjednodušiť im prístup i celkovú 

prácu na svojich stránkach. Optimalizáciu webových stránok pomocou responzívneho 

dizajnu, vytvoreniu mobilných verzií, či aplikácii možno dnes považovať za značnú 
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konkurenčnú výhodu. O najvhodnejšom riešení rozhoduje typ činnosti, na ktorú sú stránky 

zamerané.  (Taylor, 2013) 

2.3.1 Responzívny design 

Adaptívny (responzívny) design predstavuje najmodernejší spôsob optimalizácie 

webových stránok. „Automaticky vyhodnocuje parametre zobrazovacieho zariadenia 

a následne mu prispôsobuje design webovej stránky. Dokáže sa prispôsobiť najrôznejším 

veľkostiam a rozlíšeniam displejov mobilných zariadení, dokonca i desktopových monitorov 

či televízorom. Vďaka využitiu moderných frameworkov ako napríklad Bootstrap vyvýjaný 

firmou Twitter alebo Foundation od spoločnosti Zurb, je responzívny dizajn vhodný aj pre 

obsahovo bohatšie webové portály.“ Ukážka zobrazovania obsahu na responzívnych 

stránkach je znázornená na obrázku 1.2. (Webclinic, © 2013) 

 

Obrázok 1.2 – Princíp prispôsobovania obsahu stránok s responzívnym designom na 

rôznych zariadeniach, Zdroj: (Krutá, 2014) 

2.3.2 Mobilné verzie  

Takáto podoba webových stránok umožňuje návštevníkom zobraziť web v 

jednoduchej a prístupnejšej verzii. Zvyčajne je návštevník presmerovaný na mobilnú verziu v 

tvare m.nazovdomeny.cz. Obsah je eliminovaný o zbytočné obrázky a grafické prvky (ako sú 

tiene, blikanie, farebné prechody) a menej podstatné informácie, čím sa zvyšuje rýchlosť 

načítania stránky. „Dôležité informácie sú v mobilnej verzii prehľadne usporiadané tak, aby 
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sa dali prezerať na mobilných zariadeniach, ktoré zobrazujú stránku primárne ako vertikálne 

usporiadaný sled informácií.“ (Webclinic, © 2013) Ukážka spracovania stránky pre mobilnú 

verziu je zobrazená v obrázku 1.3. (Webclinic, 2013) 

 

                                                                                       

 

Obrázek 1.3 – Ukážka vzhľadu webových stránok a mobilnej verzie webu IDOS 

Zdroj: (i.dnes, 2014) (PLAY, 2013) 

2.4 Testovanie webu 

Podľa viacerých autorov(Krug, 2010),(Friedman, 2008) je istotou dobre navrhnutého 

a fungujúceho webu jeho pravidelné testovanie. Existuje viacero spôsobov a metód 

testovania, kvalitatívny, kvantitatívny výskum, formálny, neformálny, s veľkou vzorkou 

testujúcich alebo s malou, vždy záleží od situácie, ktorý z nich sa najlepšie hodí k zisteniu 

požadovaných výsledkov. Kvantitatívny výskum býva základom pre následný kvalitatívny 

výskum. Zdroje sú získavané zo štatistík a pozorovaní, no samotné čísla sú poväčšine málo 

vypovedajúce údaje o tom, či je web úspešný alebo nie. K interpretácii čísel a hlbšiemu 

zisťovaniu ich príčin slúži kvalitatívny výskum, ktorý môže prebiehať na rôznych úrovniach.   
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2.4.1 Heuristická analýza 

Ide o metódu pre zistenie problémov s použiteľnosťou v designe užívateľského 

rozhrania, ktoré sú súčasťou opakujúceho sa procesu. Heuristické hodnotenie zahŕňa malú 

skupinu odborníkov kontrolujúcich a posudzujúcich zhodu návrhu webu s odporúčanými 

štandardmi a princípmi tvorby webu. Toto hodnotenie je pre jednotlivca pomerne náročné, 

preto sa ho zúčastňujú rôzni ľudia, ktorí sú schopní odokryť rôzne problémy v použiteľnosti. 

Odborníci spisujú reporty o prevedení analýzy a porovnávajú ich s ostatnými, čo je zárukou 

objektivity definovaných výstupov. Heuristická metóda je často spájaná s ďalšou metódou, 

a síce užívateľským testovaním, čo zvyšuje efektivitu tejto metódy testovania. Analýza 

prebieha na základe vopred stanovených podmienok kvality – heuristik – ktoré definujú 

štandardy sledovaných oblastí, ako napr. navigácia a orientácia, použiteľnosť či vizuálne 

spracovanie. (Nielsen, 1995) 

2.4.2 Užívateľské testovanie 

Táto metóda má odhaliť problémy a komplikácie pri práci bežného užívateľa na 

internetových stránkach. Testovania sa zúčastňujú náhodní užívatelia, ktorých testovaním 

vedie výskumník. Ten má zároveň povinnosť nahrávať priebeh a právo interpretovať zistené 

výsledky. Výhodou je objektivita testujúcich za predpokladu, že nemajú veľa znalostí 

o štandardoch užívateľského rozhrania webu, takže svoje kroky vykonávajú prirodzene 

a intuitívne. (Krug, 2010) 

Nástroje 

Nástrojom užívateľského testovania je scenár, ktorého sa majú testujúci držať 

a vykonávať úlohy v ňom stanovené. Určuje sa časový limit, za ktorý majú testujúci úlohy 

splniť. V závere sa porovnaním priemerného reálneho času s časom stanoveným vyhodnotí 

náročnosť splnenia úlohy. Treba počítať s tým, že môže existovať viac ciest, ako úlohu splniť, 

a teda neexistuje tá správna a treba stanoviť, čo je danou úlohou sledované. Či je dôležité, aby 

užívateľ danú informáciu našiel alebo aby ju našiel tak, ako si praje majiteľ webu. Počas 

testovania je vždy prítomný výskumník (moderátor), ktorý môže testujúcemu pomôcť 

v prípadoch, ktoré priamo neovplyvňujú výsledok akcie, príp. mu poskytnúť viac informácii 

k úlohe. Aby mohol facilitátor (výskumník) výsledky testovania vyhodnotiť čo najpresnejšie, 

celý priebeh sa nahráva na web kameru (vrátene zvukového záznamu s použitím mikrofónu) 
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a pomocou softwaru sa nahráva plocha obrazovky. V ideálnom prípade je nasadená i tepelná 

mapa (heatmap) – zvýraznené (teplé) oblasti na stránke, kam testujúci, resp. užívatelia vo 

všeobecnosti, klikajú. Vďaka ním možno sledovať efektivitu jednotlivých prvkov. 

(JANOUCH, 2010) 

 

 

Kvalita verzus kvantita testujúcich 

Kvalitatívny výskum má v porovnaní s kvantitatívnym oveľa menej účastníkov, no 

výsledky majú často oveľa vyššiu vypovedaciu hodnotu. Vyplýva to z klesajúcej návratnosti 

zistení so zvyšujúcim sa počtom účastníkov. V prípade testovania webových stránok je oveľa 

efektívnejšie testovať viackrát s menším počtom testujúcich. Platí totiž, že prví traja testujúci 

odhalia väčšinu problémov, ktoré možno do ďalšieho kola testovania opraviť, čo podstatne 

skráti čas celkových úprav a ušetrí náklady. Navyše je jednoduchšie nájsť troch účastníkov 

pre desať kôl testovaní, ako tridsať pre jedno kolo. Záverečná analýza dát môže byť týmto 

počtom tiež skreslená, pretože chyby, ktoré objavili piati testujúci sa oproti tridsiatim môže 

zdať ako zanedbateľný detail. (Krug, 2010) 

2.4.3 Analytické údaje a nástroje 

Vďaka údajom zo štatistík a analýz môže spoločnosť získať cenné informácie nielen 

o výkonnosti webu, ale najmä o svojich zákazníkoch a lepšie im porozumieť. Týchto údajov 

býva spravidla väčšie množstvo, než sú pracovníci marketingu schopní spracovať, preto je 

dôležité rozoznávať dôležitosť ponúkaných dát. Tá vyplýva zo stanovených cieľov, ktoré 

majú stránky za účel naplniť, ako je napríklad vysoká návratnosť výsledkov pri prirodzenom 

vyhľadávaní na dané kľúčové slová či zvyšovanie konverzného pomeru. Na základe 

definovaných cieľov sa potom nastavujú metriky, ktoré zaznamenávajú správanie 

návštevníkov na stránke a do istej miery z nich generujú použiteľné informácie. (Fox, 2011)  

V súčasnosti je zdarma k dispozícii niekoľko nástrojov na meranie a spracovanie 

webových štatistík pod súhrnným účtom Google Analytics od spoločnosti Microsoft. 

Spoločnosť Google využíva spomínané nástroje v súlade so svojimi pravidlami ochrany 

osobných údajov, aby lepšie pochopila používanie vlastných produktov zákazníkmi. 
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K rovnakému účelu majú nástroje slúžiť i ďalším firmám. Najnovšie prichádza s novinkou 

zameranou na digitálne zariadenia, a tou je možnosť zhromažďovať údaje z akéhokoľvek 

takého zariadenia prostredníctvom platformy Universal Analytics. (Google, 2014) 

Prostredníctvom Google analytics možno využiť službu AdWords na generovanie kľúčových 

slov a tvorbu kampaní, ďalej sledovanie návštevníkov stránky a ich podrobných 

charakteristík, či ide o nové alebo opakované návštevy, z akej krajiny pochádzajú, aké 

zariadenia a operačný systém využívajú k návšteve stránok. Vďaka tomu môžu webdesignéri 

lepšie optimalizovať navrhované stránky. Takisto je možné vidieť priemerný čas strávený na 

jednotlivých stránkach i tok pohybu užívateľa po stránke. Z týchto údajov možno 

vydedukovať problém pri orientácii, ak je cesta nelogická, zdĺhavá alebo nedôjde k žiadnemu 

dokončeniu konverzného cieľa.  

Meranie návštevnosti patrí medzi najviac sledované metriky. Je však potrebné 

uvedomiť si rozdiel medzi počtom celkových návštevníkov na stránke a návštevníkov,  ktorí 

vykonajú želanú akciu. Samotná návštevnosť totiž negeneruje žiaden zisk, dokonca práve 

naopak, stojí majiteľa webu nemalé peniaze v prípade, že využíva platené vyhľadávanie. Aby 

bola takáto investícia efektívna, je potrebné vypočítať, aké sú náklady na získanie jedného 

zákazníka oproti tomu aký zisk firme prinesie. Ak sa podarí návštevníkov získať, hoci 

neprinesú žiaden zisk, je vhodné dať im príležitosť k dokončeniu iných konverzných cieľov, 

ako je napríklad ohodnotenie stránky, zodpovedanie otázky, pridanie komentára alebo reakcie 

na web. 

S meraním návštevnosti úzko súvisí vyhľadávanie výsledkov na určité dotazy 

zadávané užívateľmi, ktoré sa rozlišuje na platené a prirodzené. Platené vyhľadávanie sa 

realizuje prostredníctvom inzerátov, ktorých zobrazenie si inzerujúci môžu kúpiť. Tieto 

inzeráty, nazývané PPC (pay per click) reklamy, sa zobrazujú medzi prvými na zadané 

výrazy súvisiace s konkrétnou firmou. Prirodzené, alebo organické vyhľadávanie je tvorené 

výsledkami, ktoré sa generujú algoritmicky. „Vyhľadávací nástroj prechádza webové stránky, 

preberá ich obsah, priradzuje stránkam hodnoty relevancie a následne vracia a radí stránky 

k jednotlivých dotazom.“ (Fox, 2011, p. 21) Ak je určitý web viditeľný v platených 

i organických výsledkoch zároveň, zvyšuje to celkový počet kliknutí, preto je výhodné 

investovať do oboch typov vyhľadávania.  
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K zvýšeniu účinnosti prirodzeného vyhľadávania sú určené techniky pre optimalizáciu 

pre vyhľadávače, známe ako SEO – Search Engine Optimization. Jedným z ústredne 

sledovaných bodov sú kľúčové slová, dotazy zadávané užívateľmi. Ďalej sa pozornosť 

vyhľadávačov zameriava na kvalitný obsah a spätné odkazy na stránku všade na internete. 

K tomu môžu dopomôcť práve samotní návštevníci zdieľaním a šírením odkazov na daný 

web. 

Vďaka informáciám získaným zo štatistík a priamo od užívateľov možno poodhaliť 

niektoré nedostatky v plnení definovaných cieľov webu i spoločnosti. Čísla a grafy 

znázorňujú dobrý alebo zlý stav danej situácie. Jej dôvody však už neponúka, preto treba pre 

ich zistenie zapojiť ďalšie aktivity, akými sú rôzne metódy užívateľského testovania. 

2.4.4 Hĺbkový rozhovor 

Metóda hĺbkového rozhovoru patrí do kvalitatívneho výskumu, kedy výskumník vedie 

s účastníkom diskusiu na danú tému a nahráva jeho odpovede. Podrobne sa zisťuje, čo si 

účastník myslí, a podľa jeho reakcií je možné odkloniť sa od pripravenej štruktúry otázok. 

Táto metóda je zvlášť prínosná v tom, že účastník niekedy vysloví i myšlienky, ktoré by napr. 

v dotazníkovom šetrení nemal možnosť či vôľu vyjadriť. Táto metóda však kladie zvýšené 

požiadavky na výskumníka. Mal by byť dobrým poslucháčom, vytušiť príležitosť pýtať sa na 

detaily, smerovať účastníka rozhovoru, aby sa držal témy a vzbudzovať v ňom dôveru. 

(Ashley Crossman, 2014) 

2.4.5 A/B a multivariantné (MVT) testovanie 

Ide o účinnú metódu porovnania efektivity rovnakého prvku na stránke. Na 

reálnych užívateľoch testujeme dve varianty prvku (A/B), prípade viac variant (MVT)  a sami 

sa vyjadria, ktorá verzia im najviac vyhovuje. Táto metóda je výhodná hneď z viacerých 

dôvodov, akými sú nízke náklady, dôveryhodné dáta, rýchle nasadenie a vysoká 

efektivita. Rôzne verzie sa môžu testovať v umelom prostredí, teda na vybraných testujúcich 

i v reálnom, na skutočných návštevníkoch stránky. Možno varianty postupne meniť a na záver 

údaje štatisticky vyhodnotiť a vybrať alternatívu s najvyšším konverzným pomerom. Týmto 

jednak spoznávame názory a preferencie zákazníkov, na druhej strane sa tým významne šetria 

náklady. (Martin Snížek, 2011) (LinkedIn Corporation, 2014) 
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3 Charakteristika internetového prostredia jazykovej školy 

Táto kapitola podrobne predstavuje Jazykovú školu Hello a trh, na ktorom pôsobí. 

Každá firma sa nachádza v prostredí mnohých faktorov,  ktoré ovplyvňujú jej činnosť. Tieto 

faktory pôsobia z jej vlastného mikroprostredia v podobe marketingového mixu, ktorý má 

podporiť firmu v naplňovaní jej stratégie, ďalšími faktormi pochádzajúcimi z mezzoprostredia 

sú zákazníci a konkurencia spoločnosti, a konečne faktory makroprostredia, ktoré vplývajú na 

všetky firmy v danom odvetví rovnako.  

3.1 Predstavenie Jazykovej školy Hello  

Jazyková škola Hello, založená v roku 1996, bola pôvodne zameraná len na kurzy pre 

deti. Konkurencia v Ostrave však bola silná natoľko, že pre udržanie konkurencieschopnosti 

musela škola zatraktívniť ponuku svojich služieb. Svoje portfólio rozšírila o jazykové kurzy 

ponúkané verejnosti i firmám. 

Organizácia časom vybudovala kompletnú bilingválnu vzdelávaciu sústavu - 

Materskú škôlku, Základnú školu a v roku 2013 aj Gymnázium Hello. Okrem svojej 

centrály v Ostrave, kde má tri pobočky, pôsobí Jazyková škola Hello  aj v Opave a v Brne. ( 

Jazyková škola Hello, 2012) 

3.1.1 Produkt 

Predmetom podnikateľskej činnosti Jazykovej školy Hello, a teda jej hlavným 

produktom je poskytovanie služieb v oblasti vzdelávania. Pokiaľ ide o doplnkové štúdium 

cudzieho jazyka, táto služba uspokojuje podľa Maslowovej hierarchie hodnôt najvyšší stupeň 

potrieb, a teda potrebu sebarealizácie,. I keď v dnešnej dobe sa znalosť ďalšieho jazyka stáva 

viac nutnosťou ako záujmom vlastného rozvoja.  

Základnou službou Jazykovej školy Hello je široká škála jazykových kurzov – 

anglický, francúzsky, nemecký, španielsky, taliansky, fínsky, ruský, čínsky i čeština pre 

cudzincov, ktoré sú prispôsobované rôznym skupinám zákazníkov podľa ich veku, jazykovej 

úrovni či časovým možnostiam. Podľa úrovne sú kurzy rozdelené do niekoľkých skupín, 

ktoré na seba nadväzujú. Ide o štandardné úrovne, ktoré sa všeobecne používajú pre 

vyjadrenie úrovne znalosti jazyka A0 – C2 (viď tabuľka 3.1), pričom je vždy daná kategória 

rozšírená na skupiny 1 a 2. ( Jazyková škola Hello, 2012) 
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Tab. č. 3.1- Označenie a charakteristika jednotlivých úrovní kurzov,  

 

Zdroj ( Jazyková škola Hello, 2012) upravené autorom 

Okrem bežných jazykových kurzov je možné sa tiež zapísať na celoročné 

pomaturitné štúdium, víkendové či individuálne kurzy, vykonať si prípravu i samotné 

skúšky pre získanie medzinárodne uznávaných certifikátov. Škola tiež zabezpečuje 

prekladateľskú činnosť či jazykový audit, ktoré ponúka prevažne firmám. Ďalšou 

ponúkanou službou v rámci portfólia produktov Jazykovej školy je školenie lektorov. Ide 

konkrétne o projekt financovaný z fondov Európskej Únie na vzdelávanie, Projekt ESF - 

Moderní lektoři, ktorý  má zvýšiť odbornosť lektorov z hľadiska ich počítačovej 

a prezentačnej kompetencie.  

Doplnkové služby predstavuje predaj učebníc, slovníkov a ďalších učebných 

pomôcok.  

3.1.2 Cena 

Ceny jazykových kurzov, skúšok i ďalších služieb sú individuálne. Hoci je informácia 

o cene priradená pri každom kurze, jej výška sa môže meniť v závislosti od počtu 

vyučovaných hodín, náročnosti kurzu či miesta výučby, podľa požiadavok zákazníka. Ceny sú 

v porovnaní s konkurenciou podobné, pričom škola často ponúka rôzne zľavy.  

3.1.3 Distribúcia 

Miesto poskytovania služieb Jazykovej školy Hello  závisí od povahy konkrétnych 

kurzov. Vo väčšine prípadov sa kurzy (alebo jazykové skúšky) odohrávajú v priestoroch 

jazykovej školy, t. zn., že zákazník musí za službou dochádzať. Ak ide o individuálne kurzy 

či kurzy  pre firmy, existujú hneď tri možnosti poskytovania služieb: buď v budove 

konkrétnej firmy (príp. domácnosti), čo predstavuje značnú časovú úsporu pre zákazníkov, 

v priestoroch jazykovej školy alebo na inom dohodnutom mieste, napr. v rekreačnom 

stredisku mimo mesto, čo môže byť výbornou temabuildingovou akciou. Vykonanie 

jazykových skúšok prebieha v jednotlivých mestách v centrálnych budovách školy Hello.  
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Ako už bolo spomenuté, v Ostrave prebieha výučba na troch miestach a to, v Ostrave 

– Mariánskych Horách, kde má firma oficiálne sídlo, ďalej v Ostrave – Hrabůvke, 

a v Ostrave – Porube. Mimo Ostravy je možné služby Jazykovej školy Hello využiť 

v Opave a v Brne. Škola využíva priamu distribúciu od poskytovateľa k zákazníkovi, teda 

bez existencie sprostredkovateľa. ( Jazyková škola Hello, 2012) 

3.1.4 Charakteristika marketingovej komunikácie 

Jazyková škola Hello  využíva rôzne nástroje pre komunikáciu so svojimi súčasnými 

i potenciálnymi zákazníkmi. Komunikuje na regionálnej úrovni, keďže pôsobí v dvoch 

mestách Moravsko-sliezského kraja, v Ostrave a v Opave a v mestách cieli predovšetkým na 

záujemcov z okolia kde pôsobí. S ohľadom na silnú konkurenciu v tomto odvetví i v daných 

mestách je komunikácia a propagácia školy zásadným prvkom marketingového mixu. 

Dôležitým komunikačným kanálom je práve internet, a to prostredníctvom webovej 

prezentácie školy, i dnes tak populárnych, sociálnych sietí. Pre svoju propagáciu využíva 

jazyková škola tieto prvky komunikačného mixu (JANOUCH, 2010): 

Reklama  

Využívajú sa najmä tlačené formy reklamy, ako sú bilboardy, letáky, bannery 

umiestnené na verejných priestranstvách.
1
 Letáky sa strategicky umiestňujú do škôl v Ostrave, 

Opave a Brne, kde je vysoká pravdepodobnosť zásahu jednej z cieľových skupín, teda 

študentov, ktorí si chcú zdokonaliť svoje jazykové znalosti.  

Ďalšou veľmi využívanou formou propagácie je reklama na internete a JŠ Hello 

využíva  dve formy, a to platené reklamy pre zobrazovanie vo výsledkoch prehliadačov a 

umiestňovanie bannerov na iných stránkach a sociálnej sieti Facebook. Platená reklama, 

alebo PPC je realizovaná formou inzerátov, za ktoré firma platí v momente, keď návštevník 

naň klikne. Firma platí určitý paušál za to, aby mala v prehliadačoch prvé pozície pri 

vyhľadávaní na dané kľúčové slová. Jazyková škola Hello využíva na tento účel najmä službu 

Adwords od spoločnosti Google a rovnako si vďaka nej vytvára kampane cielené na segment 

zákazníkov, ktorý chce prilákať. Takéto výsledky sú od ostatných buď vizuálne odlíšené 

farbou, alebo je pri nich poznámka, že ide o reklamu, aby ich  návštevník vedel odlíšiť 

od prirodzene vyhľadaných výsledkov na daný dotaz. (viď Príloha č. 1) (Google, 2014) 

                                                 
1
 Zistené empiricky 
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Webové stránky 

Vlastná prezentácia na internete je pre Jazykovú školu Hello jedným z kľúčových 

prvkov úspešného fungovania firmy ako takej. Webové stránky sú nástrojom komunikácie, 

akvizície nových zákazníkov i predaja služieb zároveň. Okrem toho, že je to najlepšia 

forma komplexnej ponuky produktov, plnia stránky informatívnu funkciu a poskytujú 

možnosť prvého priameho kontaktu so zamestnancami školy. Ďalšou ich výhodou je fakt, že 

umožňujú sledovanie a meranie správania návštevníkov webu. Tým škola získava veľmi 

cenné údaje pre vylepšenie vzťahov s potenciálnymi zákazníkmi, rovnako ako ich dokáže 

efektívnejšie nasmerovať aby našli, čo hľadajú.   

Webové stránky Jazykovej školy Hello  sú umiestnené na doméne www.Hello.cz 

a počas rokov 2009 – 2011 prešli niekoľkými zmenami prevažne v navigácií.  V roku 2012 

nastala kompletná zmena celkového designu, ktorá sa vylepšovala ešte aj v nasledujúcom 

roku. Tvorcovia sa snažili prispôsobiť súčasnému trendu v zobrazovaní menu použitím štýlu 

Modern UI, celkovo je web farebnejší a modernejší. Ďalšou významnou zmenou je pridanie 

slov „Jazyková škola“ do oficiálneho loga spoločnosti. Slovíčko „Hello“ totiž novému 

návštevníkovi stránok veľmi nenapovedá, o akú firmu ide. Ukážky jednotlivých premien 

webových stránok (viď Obr. 1) a porovnanie nového loga s predošlým (viď Obr. 2 a Obr. 3) 

sú zobrazené v Prílohe č. 2. (Internet Archive, 2001) 

K pôvodným dvom pruhom navigácie pribudli ďalšie prvky, a hoci je ich obsah 

logicky usporiadaný, vďaka rozdielnemu štýlu môžu na prvý dojem pôsobiť chaoticky. 

Spomínané Modern UI menu v podobe farebných dlaždíc má dvojakú úlohu. Na úvodnej 

stránke púta pozornosť na najdôležitejšie odkazy, aby návštevníkovi urýchlilo hľadanie. Na 

ostatných podstránkach hlavného menu plní funkciu rozcestníku jednotlivých  položiek. 

Layout je rozdelený na päť základných častí, čo si možno všimnúť na obrázku 3.1 

zobrazujúcom domovskú stránku, záhlavie, dlaždicové menu, ľavý pruh, pravý pruh a stred 

stránky.   

http://www.hello.cz/
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Obr. 3.1 – Domovská stránka webu Jazykovej školy Hello 

 Zdroj: ( Jazyková škola Hello, 2012) 

Záhlavie tvorí logo, počet zákazníkov, ktorí doteraz využili služby Jazykovej školy 

Hello, obrázok mladých ľudí pravdepodobne symbolizujúci cieľovú skupinu, nákupný košík 

a okno pre prihlásenie registrovaných užívateľov. Záhlavie je zvrchu i zdola ohraničené 

pruhmi navigácie, čo je na jednu tretinu zobrazovanej stránky viac informácii než je nutné 

a môže to pôsobiť zahlcujúco. Horný pruh predstavuje celú inštitúciu Hello, kariéru pre 

lektorov i odkaz na Facebook. Spodný pruh umiestnený do úrovne očí návštevníka je zároveň 

hlavným menu a zobrazuje ponuku služieb školy, ako sú jazykové kurzy a skúšky, 

pomaturitné štúdium, preklady a tlmočenie, služby pre deti, lektorov, firmy a taktiež kontakt. 

Ľavý pruh vypĺňajú ďalšie farebné dlaždice, pomocou ktorých sa návštevník dostane na web 

jednotlivých škôl – materskej, základnej školy a gymnázia. Nedostatkom týchto dlaždíc je, že 

sú v inom štýle ako Modern UI, čo na jednu stranu poukazuje na rozdielne zameranie, na 

druhú stranu to však mätie celkový dojem zo stránky. Písmo je navyše otočené kolmo na ľavý 

pruh, takže obsah dlaždíc pozornosti návštevníka aj napriek výrazným farbám uniká. Pravý 

pruh ako na domovskej stránke, tak  na ďalších podstránkach, vypĺňajú novinky a chystané 

akcie. Len na niektorých sa striedajú s referenciami na danú oblasť služieb. Stred stránky 
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vypĺňa obsah toho, čoho sa jednotlivé podstránky týkajú. Jediný jazyk, v ktorom si možno 

stránky pozrieť, je český, čo môže do veľkej miery odradiť zahraničných potenciálnych 

zákazníkov. Podrobnejší rozbor webu Jazykovej školy Hello  je obsiahnutý v kapitole 

Analýza webových stránok www.hello.cz. 

Webové stránky školy Hello ako jediné spomedzi uvedených konkurenčných webov 

nemajú v prehliadači zobrazený favicon – malú ikonu na rýchlu identifikáciu webovej 

stránky. Nejde o výrazné zníženie kvality stránok, je to len detail, ktorý čiastočne zvyšuje 

konkurencieschopnosť. 

Sociálne siete 

V dnešnej dobe takmer každá firma, bez ohľadu na povahu jej podnikateľskej činnosti, 

figuruje na sociálnych sieťach. Pre niektoré organizácie je to samozrejmým komunikačným 

a informačným kanálom, pre iné len možnosť zviditeľniť sa v rámci internetovej siete. Čím 

viac odkazov firma na seba na internete zanechá, tým je väčšia šanca, že ju potenciálny 

zákazník nájde aj bez toho aby ju poznal, a to je predsa účelom marketingu, dať o sebe 

zákazníkom vedieť. Veľkou výhodou, ktorú so sebou táto existencia prináša, je rýchle šírenie 

noviniek samotnými návštevníkmi, čo je v podstate reklama, za ktorú spoločnosť nemusí 

platiť.  

Jazyková škola Hello nepôsobí na mnohých sociálnych sieťach. Ku komunikácii 

využíva Facebook a hudobný kanál YouTube, a to veľmi aktívne. Každá pobočka, Ostrava, 

Brno, a najnovšie i Opava, má vlastný profil so spätným odkazom na tie ostatné i na oficiálny 

web. Obsahom účtu sú novinky z prostredia školy, zaujímavosti z cudzích jazykov, 

informácie o voľných miestach v kurzoch či aktívne upozorňovanie na kurzy, ktorým sa blíži 

termín uzavretia prihlášok. Účelom existencie JŠ Hello na sociálnej sieti Facebook je teda 

informovať potenciálnych zákazníkov, pripomínať sa súčasným, zodpovedať ich dotazy 

a budovať vzťah medzi nimi a inštitúciou. 

V databáze YouTube má Jazyková škola Hello vytvorený vlastný kanál,  kde 

uverejňuje promo videá ku kurzom či skúškam, ukážky z hodín a rôznych podujatí 

organizovaných školou. Je tu tiež priestor zapojiť sa do Diskusie, či prostredníctvom 

komentáru ohodnotiť video alebo položiť otázky. (skolaHello, 2013) 

 

http://www.hello.cz/
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Public Relations  

Veľmi dôležitú rolu zohrávajú referencie, ktoré nielen vytvárajú dobrý image 

spoločnosti, ale lákajú aj nových zákazníkov vďaka odporúčaniam známych. Zamestnanci i 

vlastní zákazníci, ako šíritelia pozitívneho prístupu k Jazykovej škole Hello, sa tak stávajú 

neplatenou, a navyše veľmi účinnou reklamou. Preto im treba venovať zvýšenú starostlivosť 

aj v období keď už kurz nenavštevujú. 

Ďalšou formou, ktorú Jazyková škola využíva na vytvárania dobrých vzťahov 

s verejnosťou sú rôzne publikácie, články, či sponzoring.  

Obrázok, aký si verejnosť utvorí o firme, je do veľkej miery ovplyvnený partnermi, 

ktorí s ňou spolupracujú. Známe a prestížne mená z daného oboru dodávajú dôveryhodnosť 

a lesk aj JŠ Hello. Okrem toho, že je jedným zo zakladateľských členov organizácie AJŠA,  

ďalej spolupracuje s nakladateľstvom Macmillan -  dodávateľom učebníc, Univerzitou 

Cambridge English a inštitútom Goethe-Institut -  oficiálnymi poskytovateľmi  jazykových 

certifikátov z anglického a nemeckého jazyka s medzinárodnou platnosťou. Ďalším, no nie 

posledným, partnerom je Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých ČR. 

Podpora predaja 

 Je uskutočňovaná rôznymi darčekovými poukazmi alebo zľavami na kurzy, dá sa 

povedať sezónnymi, buď pri príležitostiach ako sú Vianoce, letné prázdniny, alebo pred 

začatím jednotlivých kurzov, z dôvodu naplnenia kapacity. Obdobnou formou podpory 

predaja je finančná zľava z kurzu pre účastníka, ktorý priláka ďalšieho zákazníka, čo je 

výhodné pre páry alebo priateľov, ktorí chcú kurz navštevovať spoločne.  

Osobný predaj 

Lektori navštevujúci firmy a školy propagujú produkty, ktoré by mohli osloviť 

cieľového zákazníka, akými sú napríklad firemné kurzy pre zamestnancov, jazykový audit 

alebo pomaturitné štúdium pre stredoškolákov. Podaním presných informácií priamo od 

poskytovateľov služby pôsobí ponuka dôveryhodnejšie a zaujímavejšie. 



 

30 

 

3.1.5 Materiálne prostredie 

S ohľadom na nehmotný charakter služieb slúži materiálne prostredie k dotváraniu 

celkového výsledku a hodnoty poskytovanej služby zákazníkovi. Toto prostredie sa delí na 

základné a periférne. Prvky napomáhajúce celkovému dojmu, ako zariadenie, farebnosť, 

úroveň hluku, atmosféra a hmotné podnety sú navrhnuté tak, aby sa návštevník cítil dobre už 

pri prvom kontakte so školou a osobná návšteva v ňom  podporila pozitívne dojmy.  

Základné prostredie predstavuje budova školy, zariadenie interiéru a vybavenie 

učební. Hoci je budova, v ktorej škola sídli, staršieho roku výstavby, priestory učební sú 

moderne vybavené. Nakoľko sú v škole organizované tiež kurzy na zlepšenie technickej 

zručnosti pedagógov, sú k dispozícií najnovšie technologické pomôcky, ako je interaktívna 

tabuľa a pod. Na webových stránkach, medzi kontaktmi, sú uvedené i fotky jednotlivých 

centrálnych budov, takže zákazník si môže vopred pozrieť, do čoho ide. Navyše, ak niekto 

plánuje inštitúciu navštíviť prvýkrát, podľa fotky ľahko zistí, kde sa škola nachádza. Škola má 

vlastnú recepciu, kde môžu záujemcovia dostať viac informácií.  

Periférne prostredie dotvára celkovú atmosféru i imidž spoločnosti Jazyková škola 

Hello, vďaka prvkom ako sú letáky, bilboardy, používané prospekty a spôsob ich spracovania. 

Dôležitú úlohu hrajú použité farby a motívy, ktoré by mali okamžite evokovať, o akú 

spoločnosť ide. Rovnako u školy Hello je samozrejmosťou používanie firemného loga pri 

akejkoľvek komunikácii s verejnosťou, či ide o reklamu, kontakt so zákazníkom (logo na 

prihláške), prezentáciu v tlači alebo vnútropodnikovú komunikáciu, v prípade hlavičkových 

papierov, pier či uvádzaniu loga na zmluvách a dokumentoch. Tieto aspekty majú zabezpečiť, 

aby bola Jazyková škola Hello  ľahko rozpoznateľná od iných inštitúcií.  

3.1.6 Procesy 

Procesy sa stanovujú zvyčajne na dvoch úrovniach, a to vo vzťahu poskytovateľ 

a príjemca služby a medzi zamestnancami navzájom. V prvom prípade procesy 

zabezpečujú bezchybné fungovanie poskytovania služieb. Aby bola dodržaná ich kvalita, 

jednotnosť a účelnosť, škola má stanovené určité postupy, na ktoré musí dbať každý lektor. 

Obsah a tempo výučby sú prispôsobované podľa vyučovanej úrovne jazyka, avšak každý 

lektor si môže hodiny do istej miery modifikovať podľa potrieb. Procesy prebiehajúce medzi 

zamestnancami sú obsiahnuté v podnikovej politike. Zavádzanie procesov v službách navyše 
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poskytuje prehľad o dĺžke trvania určitých činností, čo pomáha plánovať čas ako 

zamestnancom, tak zákazníkom.  

3.1.7 Ľudský faktor 

Po tom, ako sa podarí potenciálnych zákazníkov „premeniť“ na súčasných, nastupuje 

ďalší významný prvok, a to ľudský faktor. Lektori ako priami sprostredkovatelia služby majú 

významný vplyv ako na poskytnutie samotných služieb, tak na zákazníkov. Je dôležité, aby 

mali potrebné vzdelanie a kvalifikáciu v danom jazyku i v pedagogickej oblasti. Kurzy vedú 

českí i zahraniční lektori, takže kvalita výučby je zaručená počúvaním originálneho zvuku 

daného jazyka.   

Tento prvok okrem lektorov dopĺňajú i ďalší zamestnanci školy, ktorí veľkou mierou 

prispievajú k fungovaniu organizácie ako celku, často sú dokonca v kontakte so zákazníkom 

ešte skôr, ako lektori. Takýmito sú napríklad pracovníci recepcie, na ekonomickom oddelení 

alebo technická podpora,  teda zamestnanci v iných sférach, než je tá odborná, jazyková. 

Neodmysliteľnou súčasťou tejto zložky sú zákazníci. Nejde len o to, že sú primárnymi 

a zároveň koncovými príjemcami služieb jazykovej školy, ale významne sa podieľajú na 

tvorbe dobrého mena spoločnosti. To, akí zákazníci využívajú služby školy Hello ovplyvňuje 

celkový imidž spoločnosti. Podľa toho, aké mali s ňou zákazníci skúsenosti, šíria referencie 

vo svojom okolí, čím sa môžu stať dobrou neplatenou reklamou, ale rovnako tak i zlou.  

3.2 Charakteristika trhu 

Jazyková škola Hello  pôsobí na trhu vzdelávacích inštitúcií, nie je však v štátnej, ale v 

súkromnej správe. Jej aktivitu ovplyvňujú ďalší hráči na trhu, ako sú zákazníci a konkurencia, 

tvoriaci mikroprostredie firmy. Obe skupiny sú veľmi významné pri tvorbe nových produktov 

a služieb a  neustále vytvárajú podnety k aktivite jazykovej školy.  

3.2.1 Zákazníci 

Každý produkt, v tomto prípade jazykový kurz alebo akákoľvek doplnková služba, je 

presne definovaný podľa segmentu zákazníkov, ktorým je určený. Z rôznorodosti zákazníkov 

a ich potrieb vyplýva i rôznorodosť produktov. Primárne možno zákazníkov školy Hello 

rozdeliť do dvoch skupín na B2B a B2C, podľa toho, na akom trhu sa nachádzajú. B2C je trh 
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koncových spotrebiteľov, zatiaľ čo B2B je forma obchodného vzťahu, kedy sú služby 

poskytované iným firmám. Každá z týchto skupín zahŕňa ďalšie špecifické segmenty.  

Pre konečných spotrebiteľov na B2C trhu sú navrhnuté tri veľké kategórie produktov, 

a to kurzy pre verejnosť, jazykové skúšky a pomaturitné štúdium. Pomaturitné štúdium je 

určené pre absolventov stredných škôl predtým, než nastúpia na vysokú školu. Jazykové 

skúšky si môže zložiť každý, ich diferenciácia spočíva v jazyku a úrovni. Kurzy pre verejnosť 

predstavujú celú škálu možností, ako sú odborne zamerané kurzy, gramatika, konverzácie, 

príprava na maturitu či certifikát alebo kurzy pre seniorov, ktoré sú otvorené pre ľudí vo veku 

55 rokov a vyššie. Po rokoch pôsobenia na trhu vzdelávacích inštitúcií už Jazyková škola 

Hello  vie odhadnúť potreby zákazníkov, a tie sa v tomto prípade zásadne nemenia, takže 

každý záujemca o zvýšenie svojej jazykovej gramotnosti by mal bez problémov nájsť čo 

potrebuje.  

B2B trh predstavuje predovšetkým firmy, ktoré okrem jazykových kurzov pre firmy 

využívajú tiež jazykový audit, tlmočnícke a prekladateľské služby Jazykovej školy Hello . Na 

webových stránkach školy sú uverejnené významné firmy, ktoré so školou spolupracovali, 

ako napr. ASUS Czech, Goodyear, Český statistický úřad alebo Siemens, čo môže do 

značnej miery zavážiť pri rozhodovaní potenciálnych zákazníkov. Okrem firiem možno na 

B2B trh zaradiť i lektorov a pedagógov,  ktorí v podstate zlepšujú svoje znalosti preto, aby 

ich mohli poskytovať ďalej.  

3.2.2 Charakteristika konkurencie 

V súčasnosti pôsobí v rámci celej Českej Republiky 334 evidovaných jazykových 

škôl, z čoho najvyššia koncentrácia je v hlavnom meste s počtom 91. Druhá nasleduje 

Ostrava, kde možno využiť služby 52 firiem zaoberajúcich sa výučbou cudzích jazykov 

v rôznych formách. Tento počet podčiarkuje fakt, že konkurencii treba venovať patričnú 

pozornosť, a zároveň, že záujem o štúdium cudzích jazykov je stále veľký. Nakoľko je 

portfólio poskytovaných služieb veľmi podobné u všetkých škôl, ťažko určiť priameho 

konkurenta Jazykovej školy Hello. Každá z vybraných škôl predstavuje konkurenta v inom 

ohľade. Pre prípad testovania webových stránok bola za konkurenčný web stanovená 

jazyková škola Cloverleaf pre odlišný návrh a navigáciu na webových stránkach, takže bude 

možné porovnať jednotlivé prvky. (gdi, 2014) 
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Vybrané jazykové školy slúžia ako prehľad návrhov webových stránok pre jazykové 

školy, podrobne sú opísané v prílohe č. 3. V tejto kapitole sa popisuje krátke oboznámenie 

s konkurenčnými školami, prečo môžu byť pre Jazykovú školu Hello na trhu vzdelávania 

v cudzích jazykoch hrozbou.  

 

Cloverleaf Group  

Jazyková škola s dlhoročnou tradíciou pôsobí v Ostrave od roku 1993, pobočky má 

tiež v Brne, v Prahe a zaisťuje výučbu aj v iných mestách. Zameriava sa na poskytovanie 

rôznych jazykových kurzov, skúšok Cambridge English, ponúka jednoročné pomaturitné  

štúdium angličtiny, nemčiny a španielčiny i ročné jazykové pobyty v zahraničí. Ďalšími  

doplnkovými službami sú preklady a tlmočenie, jazykový audit, vzdelávanie pedagógov, 

manažérov a organizuje konferencie. Nesídli priamo v centre Ostravy, takže z pohľadu 

spádovej oblasti by táto škola nemala predstavovať výraznú konkurenciu pre Jazykovú školu 

Hello.  

 

Obr. 3.1 – Úvodná stránka webu jazykovej školy Cloverleaf 
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On-line prezentácia školy Cloverleaf, umiestnená na adrese www.cloverleaf.cz, má 

oproti webu Hello na prvý pohľad tú výhodu, že stránky sa dajú preložiť do ďalších dvoch 

jazykov, angličtiny a ruštiny. Použité farby korešpondujú s farbami loga, rozvrhnutie stránky 

je klasické, teda pre užívateľa na orientáciu prirodzené. Logo je jasne rozpoznateľné, 

umiestnené v ľavej časti záhlavia. Záhlavie ďalej obsahuje slogan, upozornenia na zápisy do 

kurzov a informáciu o 20 ročnej tradícií školy ako známku kvality. Nechýba typický obrázok 

mladých ľudí, symbol aktívneho života a štúdia, ktorý s obľubou využívajú viaceré jazykové 

školy. Navigácia na domovskej stránke je vyriešená dvojitým spôsobom. Pod záhlavím sa 

nachádza vodorovné menu obsahujúce on-line prihlášku a položky informujúce prevažne 

o spoločnosti. Naľavo je umiestnená rolovacia lišta predstavujúca všetky základné i 

doplnkové služby, galériu, partnerov školy i obchodné podmienky. Najdôležitejšie odkazy 

z oboch „menu“ sú opätovne umiestnené v pravom pruhu vo farebných, dobre viditeľných, 

poliach tak, aby ich návštevník rýchlo našiel. Stred stránky je venovaný špecifickému obsahu, 

podľa názvu podstránky. V prípade domovskej stránky sa tu nachádzajú základné informácie 

o spoločnosti, novinky a aktuality, ako možno vidieť na obrázku 1.4. 

Ponuka kurzov neuvádza všetky dostupné jazyky a pôsobí, akoby boli vedené len 

v angličtine. Hoci má škola Cloverleaf pobočky tiež v Brne a v Prahe a každá z nich má svoj 

vlastný web, chýba na ne priamy odkaz a zmienka o ich prevádzke je iba na jednom mieste, 

a síce na úvodnej stránke. Na úvodnej stránke tiež chýba okno pre prihlásenie registrovaných 

užívateľov, čo však nemusí nutne znamenať nedostatok, nakoľko všetky informácie sú 

prístupné rovnako pre registrovaných i neregistrovaných, s výnimkou e-larningu, kde sa ale 

prihlasovacie okno nachádza. (Cloverleaf Group, 2012) 

Lite® 

 Jazyková škola Lite, ktorej názov je odvodený z prvých písmen anglických slov Life 

Improvement Through Education - zlepšovanie života pomocou vzdelávania - pôsobí od roku 

1997. V súčasnosti prevádzkuje štrnásť pobočiek v Česku a dve na Slovensku. Zameriava sa 

výhradne na výučbu angličtiny, a nakoľko sa špecializujú na konverzačné kurzy, štúdium bez 

učebníc považujú za svoju konkurenčnú výhodu. To je dôvod, prečo jazyková škola Lite 

predstavuje značnú konkurenciu v rámci konverzačných kurzov pre JŠ Hello. Na rozdiel od 

ostatných jazykových škôl neposkytujú prekladateľské služby, zato však organizujú tábory 

pre deti a firemné kurzy a ponúkajú ukážkovú hodinu zdarma. (Lite, 2014) 

http://www.cloverleaf.cz/
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ABC English 

Jazyková škola a zároveň prekladateľská agentúra ABC English funguje od roku 1997 

a už z názvu je zjavné, že sa špecializuje výhradne na anglický jazyk. Pokiaľ však ide 

o prekladateľské služby, zaisťuje preklady zo všetkých do všetkých svetových jazykov 

z ľubovoľných oborov. Svojou činnosťou sa zameriava na Ostravu a jej blízke okolie, čím 

môže predstavovať priamu hrozbu pre školu Hello. Centrálu má v Ostrave – Mariánskych 

horách, a ďalšie pobočky v Ostrave Porube a v mestách Orlová, Karviná a Havířov. Firemnú 

výučbu zaisťuje v rámci celej Moravy a on-line kurzy v celej Českej Republike. Okrem 

bežných kurzov škola zabezpečuje tiež jazykové skúšky Cambridge a je hrdým partnerom 

inštitúcie British Council (Britská rada).  (ABC English, 2014) 

1st English s.r.o 

 Ďalšou školou pôsobiacou v Ostrave zameranou na vyučovanie angličtiny pre 

verejnosť, firmy i individuálnu výučbu je inštitúcia 1st English, s.r.o. Sídlo, a zároveň jediné 

pracovisko, má priamo v centre Ostravy. Jazykové kurzy sú vedené bežným spôsobom 

i ďalšími metódami ako je Direct Method for English
2
 či Callan Method

3
, ktorých účelom je 

naučiť študentov prekonať strach z konverzácie,  a to osobne i on-line formou e-learningu. 

Primárne pre študentov sú navrhnuté letné jazykové kurzy prebiehajúce v dobe letných 

prázdnin s rôznou dĺžkou trvania podľa zvolenej intenzity. Škola navyše ponúka prvú 

ukážkovú hodinu vo vybranej metóde výučby zdarma. (1st English, 2014) 

Jazyková škola Skřivánek 

Jazyková škola Skřivánek bola založená v roku 1994 a v súčasnosti pôsobí 

v devätnástich mestách, čo ju robí najväčšou v Českej Republike. Je členom niekoľkých 

asociácií združujúcich vzdelávacie jazykové inštitúty či prekladateľské a tlmočnícke 

spoločnosti. Okrem angličtiny má vo svojom portfóliu všetky ďalšie svetové jazyky, češtinu 

pre cudzincov i iné jazyky na vyžiadanie zákazníkov. Škola svojim zákazníkom umožňuje 

                                                 
2
 Direct Method for English® je efektívna metóda výučby cudzieho jazyka prostredníctvom  riadenej 

konverzácie v malých skupinkách (od 3 do 6 študentov). Metóda je založená na princípe rýchleho kladenia 

otázok a získavania odpovedí na určitú tému. Na českom trhu táto metóda funguje od roku 2009. (Direct 

English, 2009)  
3
 Callan Method je metóda známa vyše 50 rokov založená na aktívnom zapojení študenta do 

výukového procesu tak, aby čas využil naplno.  Program hodiny zahŕňa inštrukcie štruktúrované do inštrukcií  do 

dvanástich stupňov. Učiteľ kladie sériu otázok, na ktoré musia študenti odpovedať a postupne sa im rozširuje 

slovná zásoba i znalosti gramatiky. (1st English, 2014) 
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tiež výučbu on-line hneď v troch formách z pohodlia ich domova. Spoločnosť Skřivánek 

prichádza s vlastnou vyučovacou metódou cudzích jazykov, Effecto, ktorú predstavila 

v auguste 2013. Ide o inovatívnu formu učenia charakterizovanú piatimi princípmi: aktivita, 

inšpirácia, zábava, osobný prístup a garancia pokroku. (Kopecká, 2014) (Skřivánek, 2014) 

 

Pygmalion 

 Od roku 1999  je na českom trhu jazykových škôl inštitúcia Pygmalion, ktorá pôsobí 

v troch mestách Moravsko-sliezského kraja, v Ostrave, Českom Tešíne a Třinci. Podobne ako 

škola Hello, aj Pygmalion vyučuje jazykové kurzy okrem angličtiny i ďalších svetových 

jazykoch, a zároveň poskytuje kurzy českého jazyka pre cudzincov. Škola je oficiálnym 

partnerom Cambridge centra s tou výsadou, že jej lektori sú oprávnení vykonávať skúšky aj n 

a iných školách. (Pygmalion, 2013) 

3.3 Analýza makroprostedia 

Každá organizácia je vždy súčasťou väčšieho celku,  v ktorom sa nachádza a ktorý ho 

ovplyvňuje. Takýchto celkov môže byť niekoľko – región, odvetvie, štát či organizácie 

a spolky, do ktorých firma patrí. Pre väčšinu podnikov, ak nie pre všetky, je spoločným 

zdrojom vplyvov makroprostredie v podobe štátu, na území ktorého firma podniká. Analýza 

makroprostredia je samozrejmosťou, pretože každý podnik chce vedieť aké faktory má pri 

svojom podnikaní zvážiť. Existuje mnoho metód akými ho možno analyzovať. V prípade  

Jazykovej školy Hello je vhodné použiť napr. PEST analýzu, ktorá podrobne rozoberá 

jednotlivé zložky makroprostredia, a tie sa navzájom prepájajú a ovplyvňujú. 

3.3.1 Politicko-legislatívne prostredie 

Kurzy cudzích jazykov patria do aktivít neformálneho vzdelávania, ktoré je 

charakterizované ako „dobrovoľné zámerné učenie, ktoré rozvíja schopnosti, zručnosti, 

záujmy a potreby človeka mimo rámec bežného školského vzdelávania.“ (NÚV © 2014) 

O dôležitosti štúdia cudzích jazykov vypovedá i upravený Rámcový vzdelávací 

program pre základné vzdelávanie (ďalej len RVP ZV), ktorý vydáva Ministerstvo 

školstva, mládeže a telovýchovy. Jeho úprava spočíva v zavedení povinnej výuky druhého 
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cudzieho jazyka najneskôr v ôsmej triede v rozsahu výuky šesť vyučovacích hodín týždenne. 

Zákon v súlade s upraveným RVP ZV podľa § 5 odst. 1 školského zákona nadobudol platnosť 

k 1.9. 2013.
4
 (NÚV - Národní Ústav pro Vzdělávání, 2014) 

Jazyková škola, hoci je súkromnou organizáciou,  ako vzdelávacia inštitúcia spadá 

predovšetkým pod Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy (MŠMT), ktoré tvorí 

platformu pre vzdelávací systém v ČR a škola tak musí nasledovať vyhlášky, smernice 

a nariadenia Ministerstvom vydané.  Pre každú jazykovú školu je dôležitým dokumentom tzv. 

Seznam standardizovaných jazykových zkoušek, ktorý by mal slúžiť ako predloha pre 

zaradenie základných produktov, ktoré budú potenciálny zákazníci pravdepodobne 

vyžadovať. Ministerstvo ponúka tiež rôzne vzdelávacie programy a semináre pre učiteľov, 

pedagógov a lektorov cudzích jazykov. (MŠMT, 2014) 

Jazyková škola Hello  je riadnym členom Asociácie jazykových škôl a agentúr ČR 

(AJŠA), ktorej poslaním je zvyšovať úroveň jazykového vzdelávania na území celej Českej 

Republiky, rozvíjať činnosť a profesijnú prestíž svojich členov. Jazyková škola Hello  je teda 

povinná byť v súlade s legislatívnymi predpismi a Kódexom kvality AJŠA, ktorý garantuje 

kvalitu ponúkaných služieb členov zákazníkom. (AJŠA, 2011) 

Odhliadnuc od povahy  vzdelávacej inštitúcie je jazyková škola zároveň bežným 

ekonomickým subjektom, ktorý sa musí riadiť všeobecnými zákonmi stanovenými v Obchodnom 

a Občianskom zákonníku. Akékoľvek zmeny a nové nariadenia týkajúce sa jazykovej školy ako 

právnickej osoby ju tak budú ovplyvňovať.  

3.3.2 Ekonomické prostredie 

Ekonomické prostredie v ktorom podnik, jazyková škola, podniká je jedným 

z najdôležitejších zvažovaných faktorov, a to už pred začatím samotnej činnosti. S ohľadom 

na to, že jeden z cieľov podniku by mal byť vytváranie zisku, je potrebné aby na trhu 

existoval kúpyschopný dopyt po produktoch školy. Ten je zväčša daný reálnym príjmom 

domácností i individuálnych spotrebiteľov a ochotou investovať časť svojich príjmov do 

vzdelávania a osobnostného rozvoja. Za štvrtý kvartál roku 2013 priemerná mzda českého 

občana medziročne poklesla o 1,8%, teda je na úrovni 26 637 Kč (údaj platný k 11.3.2014). 

Všetky výdaje vynaložené spotrebiteľom na určité položky spolu tvoria spotrebný kôš. Podľa 

                                                 
4
 Doteraz bol povinný prvý cudzí jazyk od tretej triedy a druhý bol voliteľný. 
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štatistického úradu ČR sa spotrebný kôš delí na dvanásť základných skupín, ktoré tvoria tisíce 

položiek. Podiely výdajov na jednotlivé skupiny sú zobrazené v Prílohe č. 4, kde možno 

vidieť, že vzdelanie tvorí najmenšiu časť výdajov, a to 0,78 % z celkových výdajov. Z tejto 

časti pripadá 0,143 % na jednu hodinu cudzích jazykov. To v praxi znamená, že ak by 

mzda spotrebiteľa bola 26 637 Kč a 0,78%, teda 207,76 Kč, by predstavovali jeho výdaje na 

vzdelanie, potom 0,143 %, teda 0,297 Kč by investoval do hodiny štúdia cudzieho jazyka. 

Táto suma, hoci nie je finálna
5
, poukazuje na nezáujem investovať do osobného rozvoja. Na 

druhú stranu fakt, že vzdelanie ako také je v Česku bezplatné môže byť vysvetlením, prečo je 

podiel výdajov na vzdelanie tak nízky. Mohlo by sa zdať, že oblasť štúdia cudzích jazykov 

nemá priaznivú budúcnosť, no opak je pravdou. Vďaka otvorenému trhu viacero firiem 

spolupracuje so zahraničnými partnermi, čo vyvoláva požiadavky na zamestnancov, aby sa 

učili cudzie jazyky. Samotné firmy často ponúkajú svojim zamestnancom bezplatné kurzy 

a možnosť certifikácie. Vďaka znalosti cudzieho jazyka majú obyvatelia možnosť stať sa 

konkurencieschopnejší a dosahovať vyšších zárobkov. (Kurzy.cz, 2014), (Český statistický 

úřad, 2014).  

3.3.3 Sociálno-kultúrne prostredie 

Ďalším významným prostredím je sociálno-kultúrne prostredie. Práve ono podnietilo 

vznik, a naďalej podporuje fungovanie, jazykových škôl. Vplyvom vzdelávania obyvateľov, 

väčším možnostiam cestovania, medzinárodného podnikania a iných dôsledkov 

internacionalizácie a globalizácie, bola znalosť cudzieho jazyka ešte pred pár rokmi 

konkurenčnou výhodou, či už v zamestnaní alebo osobnom živote, dnes už je však 

považovaná za samozrejmosť. Často krát jeden jazyk dokonca nestačí. Preto sa napríklad 

študenti alebo ľudia pracujúci v nadnárodných firmách učia ďalší svetový jazyk, i keď už 

jeden perfektne ovládajú. S tým však súvisia aj ďalšie služby, ktoré jazykové školy ponúkajú, 

a to napríklad jazykový audit, ktorý má vo firme nastaviť určitú úroveň cudzieho jazyka, akú 

majú jej zamestnanci ovládať. Ďalej poskytuje tlmočnícke a prekladateľské služby v prípade, 

že firma na tieto činnosti ešte nemá adekvátneho zamestnanca.  

Postupnú internacionalizáciu spoločnosti badať i v Ostrave. Vďaka tomu, že tu pôsobí 

niekoľko zahraničných firiem a realizujú sa výmenné študijné programy vysokých škôl, je tu 

                                                 
5
 0,297 Kč=0,143 % je časť výdajov za hodinu cudzieho jazyka na jedného obyvateľa v prípade, že 

všetci obyvatelia ČR majú rovnakú štruktúru výdajov. Pri počte obyvateľov 10 513 834 je toto číslo celkom 

logické.   
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značné zastúpenie cudzincov. To je pre Jazykovú školu Hello hneď dvojaká príležitosť. Vo 

vlastnom záujme budovať dobré vzťahy na pracovisku i v spoločnosti sa buď Česi začnú učiť 

ďalší jazyk, alebo cudzinci češtinu, v ideálnom prípade nastane oboje. Podľa prieskumov nie 

je súčasná jazyková gramotnosť obyvateľov Ostravy práve chvályhodná a paradoxne, začína 

byť stále viac vyžadovaná,  preto možno predpokladať, že počet zákazníkov jazykových škôl 

bude do budúcna rasť.  

Druhá stránka hojného výskytu cudzincov v spoločnosti predstavuje riziko pre 

jazykové školy v tom, že ľudia z rôznych krajín si vytvárajú komunity, aby spoznali nových 

ľudí a rýchlejšie sa začlenili do nového prostredia.  Lokálni obyvatelia sú v nich samozrejme 

vítaní, keďže od nich sa cudzinci môžu o miestnom kraji dozvedieť najviac. Pôsobenie 

v takýchto spoločenstvách je výhodné v tom, že zúčastnení si zdarma môžu trénovať 

konverzáciu v cudzom jazyku, často dokonca s rodeným hovoriacim. Jednou z takýchto 

komunít je napríklad English Coffee Ostrava fungujúca viac ako rok. Ide o neformálne 

stretávanie ľudí hovoriacich anglicky každý štvrtok na vopred určenom mieste. Návštevníci 

pritom nie sú viazaní žiadnou registráciou, poplatkom či záväzkami. Ďalšou možnosťou ako 

preniknúť do multikultúrneho prostredia sú International parties organizované študentmi 

Vysokej Školy Báňskej, ktoré sú opäť otvorené širokej verejnosti bez rozdielu. Otázkou 

zostáva, do akej miery sú tieto formy „trénovania“ cudzieho jazyka efektívne. Zúčastnení síce 

postupne stratia ostych z vyjadrovania, no zároveň sa môžu dopúšťať chýb, o ktorých sami 

nevedia.  

3.3.4 Technologické prostredie 

Technologické prostredie vždy ovplyvňuje i spoločnosti, s ktorými na prvý pohľad 

priamo nesúvisí. Pokiaľ ide o jazykovú školu, rýchly vývoj technológií možno pozorovať 

v rôznych vyučovacích metódach, kde je napr. osobná výučba nahrádzaná e-learning 

programami, teda voľne prístupnými materiálmi, z ktorých môže záujemca študovať bez toho, 

aby školu navštevoval. Často sú tieto materiály dostupné zdarma priamo na webe škôl i pre 

neregistrovaných návštevníkov, a zároveň to neuberá na klientele, nakoľko ľudia prejavujú 

najväčší záujem o konverzačné kurzy. Vďaka materiálom možno naštudovať gramatiku 

i slovnú zásobu a v hodinách potom zostáva viac priestoru pre konverzácie, čo zefektívňuje 

výučbu.  
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Novinky v technológií ovplyvňujú, okrem iného, i spôsob komunikácie firmy 

s verejnosťou. V tomto ohľade nekompromisne vedie internet. On-line reklama, e-marketing 

či konferencie a konzultácie cez Skype dnes už  nie sú žiadnou novinkou. Čo je však veľkým 

trendom súčasnosti, a pravdepodobne i budúcnosti, je používanie mobilných zariadení pre 

akúkoľvek prácu na internete. Smartphony, tablety a netbooky postupne vytláčajú notebooky 

z domácností bežných spotrebiteľov, nehovoriac a tých, ktorí väčšinu svojho času cestujú. 

S ohľadom na dôležitosť on-line existencie firiem, a jazykových škôl zvlášť, je  nutné sa 

tomuto trendu prispôsobiť. Konkrétne ide o prispôsobenie webových stránok z hľadiska ich 

zobrazovania a funkčnosti. Návštevník by nemal byť diskriminovaný za to, aké zariadenie 

používa pre zobrazovanie stránok. Mal by teda vidieť celý obsah a využiť všetky možnosti 

stránok (objednávka, nákup, e-mail) rovnako na mobilnom telefóne ako na klasickom 

monitore.  

3.3.5 Ekologické prostredie 

Keďže charakter poskytovaných služieb jazykovej školy je nehmotný, ekologické  

faktory nezohrávajú významnejšiu úlohu v zmysle ovplyvňovania podnikateľskej činnosti 

Jazykovej školy Hello. Ani jazyková škola žiadnym zásadným spôsobom neovplyvňuje 

životné prostredie, nakoľko používané učebné pomôcky (ani ich množstvo) nepredstavujú 

hrozbu pre narušenie ekológie. Naopak, škola môže toto prostredie využiť na vytváranie 

dobrého PR organizovaním a podporovaním rôznych eventov spojených s ekológiou. 

Dôležitou povinnosťou zostáva ekologické správanie prejavované predovšetkým v triedení 

odpadu, preto je škola povinná umožniť a pobádať k jej plneniu.  
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4 Metodika 

Táto kapitola ponúka súhrn základných faktov smerovania práce. Prípravná fáza 

podrobne objasňuje problematiku, stanovené ciele a získavanie dát. Realizačná fáza v skratke 

ponúka prehľad o priebehu testovania a získaných údajoch.   

4.1 Definovanie problému a cieľa 

Najvhodnejším spôsobom ako si vybrať jazykový kurz alebo inú službu jazykovej 

školy je návšteva jej webových stránok. Užívateľ má dostatok času zorientovať sa v ponuke, 

zvážiť svoje možnosti a porovnávať s konkurenciou. Konkurencia v oblasti výuky cudzích 

jazykov je v súčasnosti stále silnejšia, preto aj jednoduchá orientácia na stránkach môže 

predstavovať konkurenčnú výhodu. Nakoľko sú nové stránky spustené len viac ako rok, je 

potrebné ich pravidelne testovať a odstraňovať prípadné nedostatky. Zvlášť vo svete internetu, 

kde technológie napredujú veľmi rýchlo, je nutné držať krok s dobou.  

Primárnym predmetom testovania je orientácia na webových stránkach a 

navigácia medzi jednotlivými položkami, ktoré majú návštevníkovi uľahčiť vyhľadávanie 

potrebných informácií. Nakoľko sa škola Hello angažuje vo viacerých oblastiach, teda okrem 

klasickej jazykovej školy prevádzkuje i materskú a základnú školu, gymnázium, či poskytuje 

rôzne služby pre firmy, sú stránky skutočne bohaté na obsah a informácie. Poskytnúť ich 

návštevníkovi v čo možno najprehľadnejšej forme nie je jednoduché, preto je postupná zmena 

rozloženia jednotlivých prvkov na stránke prirodzeným vývojom vylepšovania. Vďaka tomu, 

že na domovskej stránke je niekoľko prvkov predstavujúcich menu, majú návštevníci viacero 

možností nájsť čo hľadajú. Otázkou zostáva, či to plní svoj účel alebo pôsobí mätúco. Táto 

práca je zameraná na testovanie podstránok týkajúcich sa výhradne jazykovej školy. Testovať 

totiž web ako celok, zahŕňajúc sekcie Materská škola, Základná škola i Gymnázium, by 

mohlo analýze vo výsledku viac uškodiť ako pomôcť. Pre náročnosť na obsah by musel byť 

scenár s úlohami dostatočne podrobný, a to by mohlo testujúcich odradiť. Naopak, ak by bol 

scenár zostavený v primeranej dĺžke, pravdepodobne by sa nepodarilo otestovať všetky 

sledované oblasti.  

Ďalším značným nedostatkom, z hľadiska prilákania nových zákazníkov, je fakt, že 

stránky nie je možné „prepnúť“ do iného cudzieho jazyka. V ponuke jazykovej školy je 

tiež výuka češtiny pre cudzincov. Keďže je ale celá cesta k nájdeniu kurzu v českom jazyku, 



 

42 

 

je tu značné riziko, že zahraniční návštevníci sa na stránkach ďaleko nedostanú a odídu ku 

konkurencii. 

Ďalšou pozorovanou oblasťou je zobrazovanie webových stránok  na rôzne 

veľkých zariadeniach, ako je netbook, tablet či mobilný telefón. Používanie týchto zariadení 

je v dnešnej dobe samozrejmosťou, ich obľuba i predaj stúpajú, zatiaľ čo klasické počítače a 

notebooky sa dostávajú do pozadia. Tomuto trendu treba prispôsobiť vzhľad i funkcie 

stránok, aby boli pre užívateľa čo najviac priateľské, nech už ich navštívi prostredníctvom 

akéhokoľvek média s rôznym rozlíšením obrazu. Riešením tohto problému je responzívny 

design alebo mobilná verzia webových stránok. Nielen Jazyková škola Hello, ale ani 

konkurenčné školy túto úpravu stránok nemajú a testovanie má ukázať, či by to užívatelia 

ocenili alebo im súčasné zobrazovanie stránok úplne vyhovuje.  

Cieľom testovania je odhaliť komplikácie a nedostatky pri práci so stránkami a 

navrhnúť vylepšenia na základe aktuálnych trendov a zabezpečiť tak bezproblémovú 

a rýchlu orientáciu v internetovom prostredí Jazykovej školy Hello  a tým zvýšiť jej 

konkurencieschopnosť oproti ostatným inštitúciám na danom trhu.  

4.2 Metóda zberu dát 

Výskum použiteľnosti webových stránok vychádza z primárnych dát získaných 

pomocou užívateľského testovania. Ide o kvalitatívnu metódu, realizovanú 

prostredníctvom hĺbkového rozhovoru jednotlivých testujúcich. Sledujú sa ich reakcie 

a názory a zároveň je z testu uskutočnená videonahrávka pomocou web kamery, aby bolo 

možné následne vyhodnotiť aj sprievodné znaky správania, ako pohyb očí, mimika tváre, 

nevedomé gestá a pod. Od testujúcich sa vyžaduje slovné komentovanie počas priebehu testu 

a následne prebehne krátky rozhovor na základe pripravených otázok, kde môže testujúci 

vyjadriť svoje názory, návrhy a pripomienky. Obsahovou náplňou testu sú úlohy a otázky 

stanovené v scenári (viď Príloha č. 5). Odmenou za spoluprácu bude pre testujúceho 

pripravené občerstvenie a malý darček.  

Pomocným sekundárnym zdrojom pre zisťovanie nedostatkov webu Jazykovej školy 

Hello je diplomová práca spracovaná minulý rok po spustení nového vzhľadu stránok. 

Prostredníctvom užívateľského testovania boli odhalené určité nedostatky a následne 
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odporučené návrhy. Úlohou tejto práce je otestovať, či zistené nedostatky pretrvávajú alebo sa 

užívatelia pohybujú na stránkach automaticky, bez výrazných problémov. (Vránová, 2013) 

Podporné materiály pre analýzu predstavujú údaje získané zo štatistík Google 

Analytics a iných štatistických programov dostupných na internete, ktoré majú poodhaliť 

problémy pri orientácii na stránkach. Internetové stránky Jazykovej školy Hello sú zdrojom 

informácií predovšetkým pre oboznámenie s produktmi a prostredím firmy. Dodatočné 

sekundárne údaje predstavujú internetové stránky konkurenčných jazykových škôl. (Google, 

2014) (StatCounter, 2014) 

4.3 Výberový súbor 

Základný súbor pre výber testujúcich predstavuje široká verejnosť obyvateľov mesta 

Ostrava, keďže prevažne tu inštitúcia pôsobí,  čo je zhruba 297 421 osôb. Finálni testujúci sú 

vybraní metódou vhodného úsudku, teda nespĺňajú žiaden konkrétny profil zákazníka 

jazykovej školy, pretože aj návštevníci webových stránok sú rôzni. Jedinou požiadavkou je 

základná znalosť práce na internete a zručnosť pri používaní spomínaných mobilných 

zariadení a ideálne žiadne doterajšie skúsenosti s webovými stránkami Jazyková škola Hello . 

Obmedzenie vybraných ďalej spočíva v rovnomernom rozdelení podľa pohlavia a veku. 

Testujúcich osôb je celkom sedem, vekové  kategórie sú rozdelené na škále 18-25, 26-35, 

36+, národnostné zloženie zastupujú Česi a Slováci. Podrobné charakteristiky testujúcich sú 

zobrazené v tabuľke 2.1. Viac testovaných nebude potreba, vychádzajúc z predpokladu, že ich 

správanie na stránkach bude dostatočne zhodné s väčšinou návštevníkov.  

4.4 Obsah výskumu 

Pred začatím testovania oboznámi moderátorka, ktorou je autorka tejto práce Jana 

Podpleská, zúčastnených s následným priebehom a požiadavkami testovania.  Testujúci sú 

vyzvaní k podpisu prehlásenia o súhlase s nahrávaním a použitím nahrávky pre účely 

výskumu. (viď Príloha č. 6) 

Úvodom moderátor položí testujúcim pár otázok pre získanie ich krátkej 

charakteristiky, ktorá môže neskôr poslúžiť pre vysvetlenie ich správania a myšlienok. Blok 

úloh zo scenára otvárajú otázky o povedomí a pôsobení Jazykovej školy Hello a jej 
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konkurencii v Ostrave. Scenár predstavuje zoznam 32 úloh, z čoho 19 je zameraných na web 

Hello a zvyšných 13 na porovnateľný web jazykovej školy Cloverleaf. Na riešenie úloh je 

v každom bloku stanovený časový limit a celkovo by testovanie nemalo presiahnuť 90 minút. 

Jednotlivé úlohy sú formulované ako konkrétne situácie, do ktorých sa má testujúci vžiť, aby 

si lepšie uvedomil ich účel.  

Spomedzi všetkých konkurenčných škôl  bola pre porovnanie zvolená jazyková škola 

Cloverleaf. Výber sa uskutočnil na základe zhodnotenia jednotlivých webových stránok. 

Inštitúcia Cloverleaf  je, čo sa ponúkaných  služieb týka, veľmi podobná Jazykovej škole 

Hello, naopak vizuálnym návrhom je celkom odlišná, čo je ideálna situácia pre účely 

testovania. Testujúci tak môžu porovnať, na ktorom webe sa im dané (rovnaké alebo 

podobné) úlohy plnia jednoduchšie a vyjadriť, čo konkrétne im na stránkach vyhovuje a čo 

nie. 

Testovanie je rozdelené na tri časti. Prvé dve obsahujú testovanie webov, tretia ich 

vzájomne porovnáva a hľadajú  sa ďalšie riešenia na zlepšenie. Oba weby sú sledované podľa 

testovaných oblastí, ktorými sú všeobecná orientácia na webe vykonávaná na bežnom 

počítači a orientácia na stránkach zobrazovaných v iných mobilných zariadeniach.  

Cieľom prvej kategórie úloh je zistiť, či užívateľom vyhovuje súčasné rozloženie 

prvkov na stránke alebo majú s hľadaním informácií a prípadným nákupom služby problém. 

Pre Jazykovú školu Hello je v prvej sekcii určených 12 úloh s časovým limitom 40 minút 

a pre školu Cloverleaf 8 úloh na 25 minút. 

Druhá časť úloh má preveriť, či je obsah funkčný a orientácia na stránkach 

dostatočne komfortná, nech sú stránky zobrazované na akokoľvek veľkom zariadení 

alebo by testujúci uvítali prispôsobenú úpravu webu. Testovaný bude následne i konkurenčný 

web jazykovej školy Cloverleaf. Zadania úloh sa líšia, no hľadané výsledky budú rovnaké 

ako pri testovaní Hello, aby bolo možné porovnať náročnosť dohľadania rovnakých 

informácii na rozdielne navrhnutých weboch.  

Po samotnom testovaní prebehne vizuálne i funkčné porovnanie webových stránok 

formou rozhovoru moderátora s testujúcim. V tejto sekcii budú ako názorné ukážky rôznych 

riešení webov pre mobilné zariadenia použité webové stránky elektronického obchodu 
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www.alza.cz, ktoré majú navrhnutú mobilnú verziu a stránky s responzívnym designom 

celosvetovej siete kaviarní www.starbucks.com. 

4.5 Rozpočet výskumu 

S ohľadom na technicky nenáročný priebeh testu ani náklady spojené s výskumom nie 

sú vysoké. Miestnosť, počítač so softwarom na nahrávanie priebehu testu spolu s web 

kamerou a mikrofónom, tablet a mobilný telefón potrebné k vykonaniu testu, sú zabezpečené 

Ekonomickou fakultou a z vlastných zdrojov. Pokiaľ ide o mobilné zariadenia, testujúci 

väčšinou využívali vlastné, aby bol pohyb na stránkach pre nich prirodzený. Použitý software 

na nahrávanie obrazovky i testujúceho je Camtasia Studio 7. Program je jednoduchý na 

ovládanie a spoľahlivý pre potreby výskumu. Reálne náklady predstavujú položky ako tlač 

scenárov, občerstvenie a darček pre testujúcich.  Celkové náklady sú zobrazené v tabuľke č. 

4.1. 

Tab.4.1 – Rozpočet výskumu v Kč 

 

4.6 Časový harmonogram 

V tabuľke č. 4.2 sú rozpísané potrebné činnosti výskumu, ako budú po sebe 

nasledovať a v akom časovom intervale by mali byť dodržané. Najdlhší čas je venovaný 

štúdiu problematiky použiteľnosti webu, čo zároveň zahŕňalo analýzu sekundárnych dát. 

Samotná realizačná fáza výskumu ukončená odporúčaniami trvá približne dva mesiace. 

 

 

 

http://www.alza.cz/
http://www.starbucks.com/
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Tab. 4.2 - Časový harmonogram výskumu 

 

4.7 Realizácia výskumu  

Výskumu sa zúčastnilo sedem testujúcich z rôznych oblastí, pričom rozdelenie podľa 

pohlavia, národnosti a veku je rovnomerné, a zároveň boli zachované podmienky výberu z 

hľadiska veku i (minimálne ročnom) pôsobení v Ostrave. Vzorku teda možno považovať za 

dostatočne reprezentatívnu. Testovania sa zúčastnili dvaja študenti vysokej školy, tri osoby 

s ukončeným vysokoškolským vzdelaním a dve so stredoškolským vzdelaním s maturitou. Ich 

ďalšie charakteristiky sú zachytené v tabuľke 4.3. Vo vekovej kategórii 36+ sa podarilo získať 

len jedného testujúceho. Jednou z podmienok účasti na testovaní bola neznalosť webových 

stránok Jazykovej školy Hello preto, aby sa na stránkach počas testu pohybovali z pozície 

nového návštevníka. Túto podmienku všetci splnili.  

Tab. 4.3 - Zloženie testujúcich podľa veku, národnosti, vzdelania a ekonomického statusu 
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4.7.1 Pilotáž a testovanie  

Pred finálnou verziou scenára prebehli dve kolá pilotáže. Úlohy sa testovali na dvoch 

ďalších užívateľoch, čo zásadným spôsobom prispelo k zmenám alebo oprave znenia 

niektorých úloh. Jednotlivé kolá pilotáže trvali dve až tri hodiny, takže oprava otázok 

prebehla starostlivo. Na účastníkov pilotáže boli kladené rovnaké požiadavky ako testujúcich. 

Testovanie prebiehalo na prelome mesiacov marec - apríl a trvalo celkom desať hodín. 

Priemerná doba jedného testovania bola zhruba sto minút, čo je o desať minút viac oproti 

stanovenému limitu. Presiahnutý čas možno vysvetliť krátkymi prestávkami na občerstvenie 

testujúcich. Priebeh testu bol vždy zaznamenávaný dvomi spôsobmi. Pomocou programu 

Camtasia Studio bola nahrávaná plocha počítača i testujúci pomocou webkamery, a zároveň 

boli jeho odpovede a reakcie moderátorkou zapisované do záznamových hárkov. Získané 

údaje boli následne vyhodnotené kvalitatívne, prípadne pomocou programu Microsoft Excel. 

Úlohy sú zostavené tak, aby si testujúci vyskúšali pozíciu každého kľúčového 

zákazníka Jazykovej školy Hello, či už študenta strednej a vysokej školy, čerstvého 

absolventa, podnikateľa, lektora  alebo pracujúceho človeka, a tým vedel lepšie pochopiť účel 

hľadaných informácií. Základnými testovanými oblasťami bola navigácia (hlavné, vedľajšie, 

dlaždicové menu a rozšírené vyhľadávanie), orientácia v jazykových kurzoch a skúškach, 

referencie, kontakty, vzdelávanie lektorov, celková funkčnosť a vizuálny dojem stránok. 

Nakoľko sú stránky statické, t.zn. že nedochádza k zásadným zmenám ak sa na stránke niečo 

zmení, funkčnosť bola testovaná len v prípade rozšíreného vyhľadávania, objednávky 

a registrácie.  

Špeciálne testovanou oblasťou bolo zobrazovanie stránok na rôznych zariadeniach 

s malým monitorom. Toto zobrazovanie sa javí ako nedostatočné, preto sa v rámci testovania 

hľadali iné možnosti na zlepšenie. Testujúcim boli k dispozícií rôzne zariadenia, no zvolili si 

svoje vlastné, keďže sú na ne zvyknutí. Prevažovali mobilné telefóny. 

U testujúcich sa pred začatím testovania zisťovalo povedomie o jazykových školách 

v Ostrave. Štyria testujúci si nevedeli vybaviť žiadnu, u troch sa objavili odpovede ako 

Sokrates, Slůně, Cloverleaf  a dvakrát Jazyková škola Hello, bez toho, aby vedeli, aké webové 

stránky budú testovať. Nikto z nich zatiaľ žiadnu službu jazykovej školy nevyužil a len dvaja 

dávnejšie navštívili stránky iných škôl.  
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5 Testovanie použiteľnosti webových stránok 

Aby bolo možné stránky dobre otestovať, odhaliť ich nedostatky, prípadne poukázať 

na silné stránky, je dôležité prejsť ich analýzou. Tá v prípade webu Jazykovej školy Hello  

vychádza z teoretických východísk uvedených v predošlých kapitolách,  štatistík 

zaznamenávaných nástrojom Google Analytics a odborného posudku, ktorý bol spracovaný 

pre účel tejto práce odborníkom z praxe na žiadosť autorky, aby bola zachovaná objektivita 

zhodnotenia. Posudok nezávisle na výsledkoch testovania hodnotí jednotlivé prvky z hľadiska 

designu a funkčnosti. Poukazuje na nedostatky a navrhuje riešenia z programátorského 

hľadiska. Porovnaním všetkých vykonaných analýz, vrátane výsledkov testovania, je 

dodržaný postup heuristickej analýzy webových stránok (teda porovnania posudkov 

vychádzajúcich z platných štandardov a výsledkov užívateľského testovania). 

Pred začatím testovania sa u zúčastnených zisťovalo, koľko hodín denne trávia na 

internete a aký čas z toho pripadá na zábavu. Odchýlky medzi hodnotami boli extrémne kvôli 

rozdielnemu zamestnaniu testujúcich. Najmenej boli dve hodiny denne predstavujúce celkový 

čas i zábavu zároveň, a najviac dvanásť hodín, z čoho dve hodiny pripadali na zábavu. 

Priemerne pripadlo na jedného testujúceho 7 hodín denne strávených na internete, z čoho 

dve hodiny sa venuje inej než pracovnej činnosti. Z tohto výsledku možno súdiť, že 

testujúci majú dostatočnú skúsenosť s prácou na internete a patria do cieľovej skupiny 

užívateľov internetu. 

Cieľom testovania bolo pomocou zámerne nadefinovaných otázok odhaliť problémy 

a nedostatky pri orientácii na webových stránkach Jazykovej školy Hello a preveriť niektoré 

prvky smerujúce k úspešnej konverzii. Jednotlivé oblasti skúmania boli vybrané na základe 

zjavnej neprehľadnosti prvkov za účelom zistenia, čo presne spôsobuje návštevníkom webu  

komplikácie pri dokončení požadovanej akcie. Vďaka ich slovným reakciám a komentárom 

bolo možné nahliadnuť do čiernej skrinky správania užívateľov a po následnej analýze 

výsledkov navrhnúť patričné kroky k vylepšeniu konkurencieschopnosti webu. Jednotlivé 

otázky sú pri vyhodnocovaní združené do celkov v rámci sledovanej kategórie. Oba weby sú 

pre porovnanie vyhodnocované zároveň.  
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5.1 Testovanie vizuálneho spracovania 

Dôležitou súčasťou testovania bolo zistiť, aký prvý dojem vzbudzujú stránky u 

návštevníkov. Zúčastnení boli návštevníkmi testovaného webu po prvýkrát, preto ich reakcie 

a názory majú veľký význam. Vizuálne spracovanie totiž návštevníka buď zaujme alebo 

odradí, aby v prezeraní pokračoval, v ideálnom prípade si dokáže stránku zapamätať.  

5.1.1 Identifikácia webu 

Prvou úlohou testujúcich bolo zhodnotiť prvotný dojem domovskej stránky, 

konkrétne z hľadiska identifikácie funkcie a vlastníka webu. Hoci všetci spoznali, že web 

jazykovej školy, a teda školy Hello, zároveň uviedli, že ich nasmeroval nápis v logu 

„Jazyková škola Hello“. Na základe tohto poznatku, traja testujúci ďalej nepremýšľali, žeby 

mohlo ísť o inú firmu. Ďalší traja by web odhadovali skôr na reklamnú agentúru, cestovnú 

kanceláriu alebo e-shop,  vďaka výrazným políčkam „Košík“ a „Prihlásiť“. Jeden testujúci 

nedefinoval, čo mu stránka pripomína, ale rozhodne nie jazykovú školu. Možno teda potvrdiť, 

že zmena loga pridaním týchto dvoch slov bola prospešná, i keď trom testujúcim logo 

pripadá málo výrazné a v záhlaví stránky zaniká. Po tom, ako sa presvedčili, že ide o web 

jazykovej školy zhodnotili, že je pre tento účel vyhovujúci. Nenapadlo ich totiž nič, ako 

jasnejšie vyjadriť zámer stránok. Obrázok mladých ľudí sa teda javí ako najúčinnejšie 

zobrazenie cieľovej skupiny.  

Ani u jazykovej školy Cloverleaf nemal nikto problém identifikovať majiteľa webu. 

Hoci z názvu ani loga nie je jasné, o akú firmu ide, v úrovní očí je umiestnený nápis 

„Jazyková škola Cloverleaf v Ostrave“, takže nikto o zameraní stránok nepochyboval a 

obrázok mladých ľudí ich v názore utvrdil. Len dvaja testujúci sa vyjadrili, že im web 

pripomína skôr leteckú spoločnosť alebo stránky strednej školy. 

5.1.2 Grafický návrh 

Ďalším testovaným faktorom bolo grafické spracovanie, kde testujúci v oboch 

prípadoch nešetrili kritikou. K hodnoteniu vzhľadu webu boli vyzvaní dvakrát. Najprv na 

začiatku pre zistenie prvotného dojmu a potom na konci po tom, ako si stránkami prešli 

podrobnejšie. Záverečné hodnotenie oboch webov je porovnané v obrázku 6.1. Dvaja 

testujúci vyhodnotili web ako pekný, prehľadný a profesionálny, a hoci ich na stránke nič 
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nerušilo priznali, že je trochu prekombinovaný štýlmi. Jeden nemal k vzhľadu webu nijaký 

postoj, nič mu na ňom neprekážalo ani ho zvlášť nezaujalo. Naopak štyria testujúci 

vyjadrili, že na nich úvodná stránka pôsobí mätúco a neprehľadne, akoby ju vytváralo 

viacero designérov nezávisle na sebe. To sa prejavuje predovšetkým v odlišnom prevedení 

navigácie, čomu je venovaná špeciálna kategória otázok zhrnutá v podkapitole 5.2. 

Testovanie navigácie a orientácie. Ďalej testujúci upozornili na to, že farby, hoci sú pekné, 

neladia s logom firmy a textu je na úvodnej stránke priveľa.  

Pozitívne bola zhodnotená snaha priblížiť sa trendu pridaním dlaždicového menu. 

Tento prvok rozpoznalo šesť zo siedmich testujúcich, pričom traja mali voči nemu výhrady. 

Ostatní vďaka nemu označili web za moderný.  

Grafický návrh jazykovej školy Cloverleaf sa piatim testujúcim páčil viac ako web 

Hello. Ako prednosť vyzdvihli konzistenciu štýlu a farieb, ktoré ladia s logom a väčšiu 

prehľadnosť. Zvyšní dvaja testujúci naopak považujú web za viac komplikovaný, 

neprehľadný a teda menej atraktívny oproti stránkam Hello. O pravom pruhu, ktorý má 

pútať pozornosť návštevníkov na dôležité  odkazy sa vyjadrili, že na nich pôsobí ako 

reklama, čo ich okamžite odradilo.  

 

Obr. 5.1 – Porovnanie charakteristík jednotlivých webov hodnotené testujúcimi  
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Z obrázku 6.1 možno vidieť značné rozdiely vo vnímaní jednotlivých prvkov na 

testovaných weboch. Testujúci mali na škále 1-6 vyjadriť k akej charakteristike daný web 

viac inklinuje. Čím sú hodnoty bližšie k okrajom, tým je súhlas s vlastnosťami silnejší. 

Červená línia znamená stred medzi extrémnymi hodnotami. Škála je zámerne navrhnutá tak, 

aby si testujúci nemohli v prípade nerozhodnosti zvoliť neutrálnu hodnotu, ale vyjadriť ako na 

nich stránky pôsobia. Oba weby obstáli v hodnotení celkom dobre, no vyššie skóre  sa dostalo 

stránkam školy Cloverleaf. Najsilnejšou vlastnosťou sú použité farby, ktoré všetci testujúci 

ohodnotili pozitívne vo vzťahu k logu a ďalej prehľadnosť, ktorá je len o kúsok lepšie 

hodnotená pred Hello.  

Naopak najslabšou stránkou v návrhu Jazykovej školy Hello sa javí obsah, 

konkrétne množstvo textu. Jednak nie je na všetkých stránkach rozmiestnené rovnomerne 

a zároveň, hoci pôsobí tak, že obsahuje množstvo informácií, návštevník musí všetko pozorne 

prečítať. Na to sú dnes užívatelia už príliš pohodlní a preto treba dôležité veci zvýrazniť 

a umiestniť tak, aby boli viditeľné rýchlo a jasne. V tomto ohľade viac vyhovovali stránky 

školy Cloverleaf. Ďalšími oblasťami vhodnými pre zlepšenie sú podľa testujúcich použité 

farby a celkový design stránok, ktorý na testujúcich pôsobí viac amatérsky ako 

profesionálne.  

Jedinou charakteristikou, v ktorej boli oba weby hodnotené najviac podobne, je 

prehľadnosť. Čo je zaujímavé zistenie, keďže navigácie a celkové rozloženie prvkov je na 

porovnávaných stránkach celkom odlišné. Hoci mali testujúci v niektorých prípadoch značný 

problém úlohy dokončiť, vo výsledku prehľadnosť hodnotili celkom pozitívne. O málo 

lepšie však opäť dopadol web školy Cloverleaf. 

5.1.3 Zhodnotenie domovskej stránky Jazykovej školy Hello 

Úvodná stránka víta návštevníka, preto by mala byť dostatočne pútavá,  

reprezentatívna a mala by jasne vyjadrovať na akom, prípadne koho webe sa  užívateľ 

nachádza. Mala by byť odlišná od ostatných stránok no zároveň konzistentná s celkovým 

designom. Pokiaľ ide o úvodnú stránku Jazykovej školy Hello, týmto kritériám nie celkom 

vyhovuje. Hoci identifikácia majiteľa stránok prebehla bez problémov, po vyjadreniach 

testujúcich možno skonštatovať prevažujúci názor, že domovská stránka namiesto toho, aby 

ponúkla rýchly prehľad základných informácií a nasmerovala návštevníka tam, kam 
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potrebuje, pôsobí skôr chaos a zbytočne zapĺňa svoj obsah duplicitnými odkazmi. Použité 

písmo a celkový layout sa javí ako vyhovujúci. Naopak, menej uspokojivá je dĺžka 

stránky, po ktorej sa treba posúvať, ak si ju chce návštevník pozrieť celú.  S ohľadom na jej 

dĺžku ani jej obsah nie je vyriešený práve najlepšie. Ponúka informácie, ku ktorým jednotlivé 

navigácie návštevníka i tak nasmerujú. Z ekonomického hľadiska teda majiteľ stránok platí 

prevádzkarovi webu viackrát za tú istú vec. Dlaždicové menu zaberá najväčšiu plochu  

zobrazovanej stránky, preto sú novinky, aktuality a zľavy na kurzy umiestnené až v dolnej 

časti stránky a nevýrazným písmom. Väčší dôraz je kladený na propagáciu školy ako na 

výhody, ktoré majú prilákať zákazníkov. Odďaľuje sa tak možnosť konverzie.  

5.2 Testovanie navigácie a orientácie 

Úlohou testujúcich bolo vyjadriť sa k jednotlivých druhom navigácie. Najprv sa 

sledovalo, čo si o jednotlivých prvkoch predstavujúcich menu myslia, kam sa dostanú, ak na 

ne kliknú a vzápätí, či zobrazený obsah je taký ako očakávali. V tejto časti už testujúci 

prechádzajú jednotlivými úlohami, aby sa overila jednoduchosť navigácie a orientácie 

užívateľov na stránkach.  

5.2.1 Prvky navigácie a menu 

Testujúci mali odpovedať na otázku, ktoré menu je podľa nich hlavné. Tri odpovede 

boli pre vodorovné menu meniace pozadie, tri odpovede pre dlaždicové menu a jedna 

testujúca správne poznamenala, že nevie, ktoré má považovať za hlavné, pretože menu na 

hornom okraji obsahuje informácie o firme a vodorovné menu zase o produktoch spoločnosti. 

Ostatní testujúci si pruh na hornom okraji vôbec nevšimli. Následne mali určiť, koľko je 

na stránke prvkov,  ktoré im pripomínajú nejaký druh navigácie alebo menu. Všetci našli 

zhodne štyri druhy navigácie, pričom usúdili, že je to príliš a stačili by dve, a to práve 

vodorovný pruh a dlaždicové menu. Že ich obsah je viac menej rovnaký si všimli až po 

prečítaní jednotlivých polí. Prvky navigácie v rámci jedného webu sú zvýraznené v červených 

obdĺžnikoch na obrázku 5.2. 
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Obr. 5.2 -  Prvky navigácie na domovskej stránke Jazykovej školy Hello 

Zdroj: ( Jazyková škola Hello, 2012) upravené autorom 

Heuristicky sa teda potvrdilo, že je na stránke veľa prvkov navigácie v odlišnom štýle. 

Dve menu, ktoré by s ohľadom na ich obsah mali pôsobiť ako najdôležitejšie sú v šedom 

pruhu a malým písmom, takže návštevník si ich hneď nevšimne. Ani tie však nedodržujú 

zhodný štýl. Hlavné menu pôsobí „vypuklo“, horné menu je ploché a správajú sa rozdielne 

i po priblížení kurzorom. Za ďalšiu možnosť navigácie sa dá považovať rozšírený výber, 

ktorý opäť ponúka jazykové kurzy, skúšky a pretesty, profesijné vzdelávanie a kurzy pre deti. 

Značným nedostatkom tejto navigácie je, že ponúka vždy rovnaké možnosti pre výber 

kurzu, bez ohľadu na to, akú sekciu si návštevník zvolí. Z tohto hľadiska sú akékoľvek 

záložky pripomínajúce menu zbytočné. Ďalšie dve menu, farebný ľavý pruh a dlaždicové 

menu, boli v rámci testovania sledované podrobnejšie. Z analytického hľadiska sú najviac 

rozporuplné, preto bolo žiaduce získať názor návštevníkov.  

Bez ohľadu na to, či sa užívateľom dlaždicové menu páči alebo nie, zhodli sa na tom, 

že štýlom nezapadá do celkového konceptu stránok. Šesť testujúcich správne odhadlo, že 

ide o pokus o design, ktorý používa Windows 8, a ocenili snahu tvorcov webu ísť s dobou. 

Štyria testujúci použitie tohto štýlu vnímajú pozitívne, zvyšní traja negatívne, a to preto, že 

sa im Modern UI páči, ale v tomto prevedení sa nepodarilo. Porovnanie dlaždicového menu 

Jazykovej školy Hello a Windows 8 je zobrazené v Prílohe č. 7. Vytknuté boli použité 
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obrázky, ktoré sa nachádzajú len na niektorých dlaždiciach, opakujú sa a tak nevystihujú ich 

obsah. Taktiež obsahujú priveľa textu, stačilo by heslovite naznačiť, kam sa návštevník po 

kliku na dlaždicu dostane. Napriek kritike, len dvaja užívatelia si myslia, že toto menu je 

zbytočné, ostatní by ho ponechali, ale zmenili. Pokiaľ ide o účel tejto navigácie, dvaja 

testujúci ho označili na hlavné menu, zvyšní predpokladali, že má upútať pozornosť 

návštevníkov na dôležité veci a urýchliť tak vyhľadávanie. Jednej testujúcej pripomínali 

dlaždice na prvý pohľad skôr reklamu. 

Pravdou zostáva fakt, že väčšine sa dlaždicové menu páči a nemajú s ním problém. 

Vhodná je však úvaha, že ak je trištvrte užívateľov s takto navrhnutým menu spokojná, 

spomínané vecné pripomienky, ktorých realizácia by nestála veľa úsilia, by mohli viesť 

k získaniu zvyšnej tretiny návštevníkov tohto webu, čo opäť zvyšuje šancu na konverziu.   

Pri dlaždicovom menu bolo použité intuitívne testovanie a to tak, že testujúci mali 

bez premýšľania kliknúť na ľubovoľnú dlaždicu. Účelom tohto testu bolo zistiť, aké farby, 

príp. umiestnenie dlaždice návštevníkov najviac priťahujú. Výsledok by mohol slúžiť na 

umiestňovanie noviniek, prípadne prvkov smerujúcich ku konverzii. Zaujímavým zistením 

bolo, že traja zo štyroch testujúcich, ktorí klikli na sivú dlaždicu, označili web za pekný 

a bezproblémový, zatiaľ čo zvyšní traja, ktorým sa web nepáčil klikli na modrú dlaždicu. 

Väčšinou šlo o dlaždice umiestnené v rohoch menu, alebo tie s veľkou plochou (viď obrázok 

5.3) 

Menu v ľavej časti stránky, umožňujúce preklik na jednotlivé školy, si všetci 

testujúci všimli, no buď mu nepripisovali dôležitosť, alebo ich rušili použité farby, 

predovšetkým červená,  ktorá tým, že je jediná, opäť nezapadá do konceptu.  Jeden testujúci 

považoval menu za reklamu, ďalším dvom pripomínal záložky v zošite. Traja testujúci po 

prečítaní nápisov odhadli, že je navigácia určená pre rodičov. Aj napriek výrazným farbám 

testujúci rovnako vyhodnotili menu ako málo viditeľné a kvôli pootočenému písmu by mu 

vôbec nevenovali pozornosť ako prvku, v ktorom by mali niečo hľadať. Taktiež poznamenali, 

že informácie o školách sú umiestnené i v menu na hornom okraji stránky, takže ľavé menu 

je zbytočné.  
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Obr. 5.3 – Dlaždice, na ktoré testujúci klikali najčastejšie 

Zdroj: ( Jazyková škola Hello, 2012) upravené autorom 

Navigácia na webe spoločnosti Cloverleaf má len dva panely predstavujúce menu. 

Rovnako ako u Hello, vodorovné predstavuje spoločnosť, zvislé ľavé produkty a služby. 

Testujúci označili z 90 % vodorovné menu ako hlavné a tiež poznamenali, že obe navigácie 

sú bohatšie na položky oproti menu u Hello, čo na niektorých pôsobilo chaoticky. Rozdielny 

je aj spôsob prezerania rozšírenej ponuky z hlavnej navigácie. V prípade ľavého menu je 

použitá rolovacia lišta, kedy sa po kliku na danú položku v menu „rozbalia“ ďalšie možnosti. 

To spôsobí, že zoznam sa rozšíri a na užívateľa to pôsobí neprehľadne.  

5.3 Analýza úloh 

 V tejto časti majú testujúci overiť schopnosť orientácie na stránkach a medzi 

jednotlivými položkami menu. Nakoľko sú jazykové kurzy primárnym predmetom ponuky 

jazykovej školy, kladie sa na ich vyhľadávanie najväčší dôraz. Ďalšou sledovanou oblasťou je 

orientácia vo vyhľadávaní jazykových skúšok, referencii. Ďalej sa sledovali názory 

testujúcich na pôsobenie školy na sociálnej sieti Facebook.  

5.3.1 Vyhľadávanie jazykových kurzov 

Táto úloha sa ukázala ako najkomplikovanejšia a zároveň trvala zo všetkých 

najdlhšie. Testujúci si zvolili rôzne cesty  pre nájdenie vhodného kurzu, niektorí hľadali 

cielene, no väčšina si chcela vybrať až priamo z ponuky kurzov. Jedna testujúca by si vybrala 

individuálny jazykový kurz a ten našla priamo na úvodnej stránke v dlaždicovom menu. 

Toto hľadanie prebehlo bez problémov za pár sekúnd. Ostatní mali cestu zložitejšiu. 
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Štyria testujúci začali hľadať v rozšírenom vyhľadávaní, no všetci skončili s rovnakým 

neúspešným výsledkom – nula nájdených kurzov. Problémom je, že zadané požiadavky sa 

nefiltrujú závisle na sebe a teda dochádza k tomu, že užívateľ zvolí kombinácie, pre seba 

najvýhodnejšie, a tie sa nezhodujú s reálne ponúkanými kurzami. Testujúci považovali 

rozšírené vyhľadávanie za urýchlenie práce, no v konečnom dôsledku im ju skôr predĺžilo. Po 

opätovnom vrátení na domovskú stránku skúsili možnosť Katalóg kurzov, umiestnený 

v dlaždicovom menu, ktorý však opäť návštevníka presmeruje na rozšírené vyhľadávanie. 

Nakoniec si teda zvolili Jazykové kurzy z hlavného menu, čo už viedlo k úspešnému 

výsledku hneď dvoma spôsobmi. Na dlaždicovom menu sú rozdelené kurzy podľa jazykov 

a Pomocník s výberom, ktorý ďalej smeruje na (obsahovo iný) Katalóg kurzov, kde už sú 

skutočne rozpísané všetky aktuálne kurzy. Táto cesta je pomerne zdĺhavá a s ohľadom na to, 

že rovnako pomenované políčka skrývajú odlišný obsah je aj ťažšie zapamätateľná. 

Priemerný čas nájdenia kurzu bol päť minút, čo je nadštandardne veľa oproti tomu, že 

vo finále nebolo treba kliknúť viac ako trikrát. Testujúcim sa vyhľadávanie zdalo 

neprehľadné, no po tom, ako kurz našli potvrdili, že pri ďalšom hľadaní by už vedeli ako na to 

a nemali by problém. 

V tomto prípade sa teda potvrdzuje princíp zapamätateľnosti, a hoci cesta 

nevychádza zo štandardov, užívatelia by si pri opakovanej návšteve stránok dokázali na 

takúto navigáciu zvyknúť. Princíp zapamätateľnosti funguje, ak si užívatelia dokážu 

zapamätať cestu k výsledku na akejkoľvek stránke s použitím  maximálne troch preklikov. 
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Obr. 5.4 – Zobrazenie cesty a ponuky jazykových kurzov v angličtine na webe Jazykovej 

školy Hello 

Vyhľadávanie jazykového kurzu na webe školy Cloverleaf trvalo podstatne kratší 

čas, v priemere asi 3 minúty. Štyrom testujúcim pripadalo jednoduchšie na orientáciu a dvom 

naopak, komplikovanejšie ako u Hello. Všetci si pochvaľovali prehľadnejšie informácie 

priamo pri kurze, naopak ich obťažoval rozsah textu, v ktorom sa skrývala informácia o 

dĺžke kurzu. Rozdiel v navigácii kurzov je v tom, že zatiaľ čo u Hello je možností niekoľko 

ako sa k výberu kurzu dostať, na webe Cloverleaf je možnosť len jedna a to cez ľavú 

navigáciu. Ďalším rozdielom je spôsob zobrazovania kurzov, u Hello sa návštevník po pár 

preklikoch cez „Jazykové kurzy“ dostane na podstránku kde sú v dlaždicovom menu 

rozpísané kurzy, u Cloverleaf jednoducho klikne na Jazykové kurzy a vyroluje sa mu zoznam 

kurzov. Hoci bola cesta u Jazykovej školy Hello zdĺhavejšia, užívateľom sa toto grafické 

spracovanie páčilo viac. Obe navigácie jazykových kurzov sú porovnané v obrázkoch 6.4 

a 6.5. Červeným je označená cesta k zoznamu kurzov, modrým sú samotné kurzy a v prípade 

obrázku 6.4 červená plocha poukazuje na nevyplnený priestor a tým na nevyvážený dojem zo 

stránky.  
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Obr. 5.5 – Zobrazenie cesty a jazykových kurzov na webe jazykovej školy Cloverleaf, 

Zdroj: (Cloverleaf Group, 2012) upravené autorom 

5.3.2 Vyhľadávanie ostatných služieb 

Úlohy v tejto časti zahŕňajú vyhľadávanie jazykových skúšok, certifikátov a orientáciu 

v ponuke pomaturitného štúdia. Pomaturitné štúdium je v dobe spracovania tejto práce najviac 

propagovaným produktom, keďže sa blíži koniec školského roka a práve maturujúci 

stredoškoláci sú pre tento produkt primárnou cieľovou skupinou.  

Úlohou testujúcich bolo nájsť možnosti a ceny pomaturitného štúdia, čo sa 

všetkým úspešne podarilo do jednej minúty. Vyhľadávanie začali v hlavnom menu v záložke 

„Pomaturitné štúdium“ kde im bol ponúknutý odkaz smerujúci na PDF dokument v novom 

okne. Pôsobí to ako samostatný web, čo nie je celkom pochopiteľné. Ceny sa v ňom však 

testujúci nedozvedeli, preto hľadali ďalej. V ďalšom odkaze (a PDF súbore) už boli balíčky 

i s cenami. Priemerný čas nájdenia ceny bol asi 35 sekúnd, čo testujúci ohodnotili ako 

prijateľnú dobu. Toto už bola úloha testovaná na mobilných zariadeniach, takže namiesto 

otvárania nového okna sa im stiahol PDF súbor do pamäti. Nejeden testujúci sa pritom 
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zatváril prekvapene, dvaja sa dokonca mračili. Predpokladá sa totiž, že si návštevník prečíta 

všetko priamo zo stránky a okrem prihlášky nebude potrebné čokoľvek sťahovať. 

Každopádne, informácie o pomaturitnom štúdiu v Jazykovej škole Hello sú pre užívateľa 

ľahko dostupné.   

Túto úlohu nebolo problematické splniť ani na stránkach školy Cloverleaf. Testujúci 

našli potrebné informácie na dva kliky na jednej stránke, čo považovali za oveľa pohodlnejšie 

oproti Hello.  

Ďalšou úlohou, ktorá sa testovaním javila ako pomerne náročná, bolo vyhľadanie 

certifikátu a jazykovej skúšky. V tomto prípade mali testujúci presne stanovenú ich 

jazykovú úroveň, a to konkrétne mierne pokročilú z nemčiny. V prvom rade bolo treba nájsť 

príslušný certifikát, ktorý testujúci našli cestou cez dlaždicové menu a bol označený ako 

A1/A2. Ďalej mali nájsť príslušnú jazykovú skúšku pre jeho získanie a tu už narazili na 

problém. Traja užívatelia automaticky siahli po rozšírenom vyhľadávaní, no ten hľadané 

možnosti certifikátov neponúkal. Ostatní hľadali na rôznych miestach odkazujúcich na 

jazykové skúšky a konečne sa ako úspešná cesta ukázala opäť prostredníctvom dlaždíc. Tam 

si testujúci zvolili jazyk Nemčina – Príprava na certifikát a po odskrolovaní našli odkaz na 

potrebné informácie. Celý proces trval najmenej dve minúty a najviac päť minút, pričom 

dvaja testujúci už mali tendenciu zo stránky odísť. Opäť však priznali, že pri ďalšom hľadaní 

by už problém nemali.  

Hľadanie certifikátu a jazykovej skúšky na webe spoločnosti Cloverleaf nebolo 

zadané tak jednoznačne, malo však ísť o certifikát pre osobu, ktorá má už hotovú štátnu 

skúšky z angličtiny, takže ideálne C1, za účelom vyššej kvalifikácie  pre súkromné 

doučovanie. To pravdepodobne testujúcich zmiatlo a neorientovali sa tak na úroveň ako na 

účel. To je ale v prípade testovania v poriadku, pretože dôležité je zistiť, či užívateľ dokáže 

nájsť čo hľadá. Zameriavali sa teda na vzdelávanie pedagógov, či skúšky pre učiteľov 

a odborníkov, kde sa im skôr či neskôr podarilo nájsť uspokojivú možnosť. Pri porovnávaní 

oboch webov vo vyhľadávaní certifikátu ich testujúci vo väčšine označili za zhodné. 

Splnenie tejto úlohy trvalo priemerne tri minúty, čo odpovedá času pri rovnakej úlohe na 

webe Hello.  
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Pri testovaní úloh z pohľadu lektorov ako užívateľov webu bol zistený rovnaký 

problém u 3 testujúcich, nesprávne pochopenie záložky v menu. Ľavý okraj navigácie 

obsahuje položku kariéria/pre lektorov, no oku návštevníka slovo „kariéra“ celkom uniká  

a myslí si, že ide o sekciu určenú pre vzdelávanie lektorov. Preto dochádzalo 

k nedorozumeniam vo vyhľadávaní kurzov pre pedagógov a zároveň by mohol nastať 

problém, ak by niekto hľadal voľné pozície a záložku si na prvý pohľad nevšimne.  

5.3.3 Vyhľadávanie referencií  

 Jedným z výstupov minuloročného výskumu bolo problematické hľadanie referencií 

a ich neprehľadnosť. V tejto práci sa úloha opakuje s cieľom zistiť, či sa správanie 

návštevníkov na stránkach v čase mení. Úlohou testujúcich bolo nájsť vhodné referencie 

pre prípad, že chcú organizovať firemnú výučbu pre svojich zamestnancov. Hľadanie bolo 

pre všetkých úspešné, no cesta k výsledku v niektorých prípadoch zdĺhavá.  

Nikto si nevšimol záložku na dlaždicovom menu – Referencie – takže ak majú 

dlaždice pútať pozornosť na najhľadanejšie odkazy, nie je to veľmi účinné. Väčšina 

testujúcich, celkom štyria, našla referencie prostredníctvom záložky v hlavnom menu – 

Pre firmy – kde už referencie na dlaždici našli jednoducho. Je vhodné zmieniť, že referencie 

na úvodnej stránke sú umiestnené na sivej dlaždici, zatiaľ čo v sekcii Pre firmy je dlaždica 

s referenciami zelená. Pre lepšie zapamätanie a orientáciu by mali byť farby dodržané všade, 

kde sa informácia na webe opakuje.  

Jeden testujúci hľadal referencie na lište O nás, potom skúsil Facebook, čo ho ale 

neuspokojilo tak pokračoval na Kontakty, ďalší dal prednosť vyhľadávaniu cez vyhľadávacie 

okno, no výsledok ani jeden z nich nenašiel, skúsili teda záložku Pre firmy a boli úspešní. 

Jeden testujúci si všimol referenciu ponúknutú na stránke v pravom pruhu, po kliku na ňu 

sa dostal do zoznamu všetkých referencií a výsledok našiel. 

Nasledovalo zhodnotenie samotných referencií, na ktoré sa názory respondentov 

opäť líšili na negatívne a neutrálne. Dvaja respondenti boli s referenciami celkom spokojný. 

Pokiaľ však našli ako referenciu zoznam firiem,  ktoré využili služby Jazykovej školy Hello, 

nepresvedčilo ich to a pokračovali v hľadaní. Ako dôvod uviedli, že firmy sú len v zozname 

a nedá sa na ne kliknúť pre viac informácií a keďže ide o veľké množstvo pomerne 

veľkých firiem vyvolávalo to v nich skôr pochybnosti ako dôveru. Referencie pre verejnosť a 
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pre firmy, ktoré boli cieľom hľadania vyhodnotili testujúci ako postačujúce. Napriek tomu im 

ale vadilo vizuálne prevedenie, kde sa text zlieva dokopy a celkovo na stránke referencie 

opäť nie sú konzistentné v štýle. Štyria testujúci upozornili na to, žeby ocenili, keby medzi 

reakciami zákazníkov boli aj nejaké negatívne alebo aspoň nie samé pochvalné komentáre. 

Ďalším návrhom bolo pridanie aktívneho okna, kde môže svoju skúsenosť vyjadriť každý. 

Na tento účel môže slúžiť sociálna sieť Facebook, ktorú traja testujúci považujú za vhodný 

zdroj referencií o firme. Aj tu sa však v prípade Hello nachádzajú len pozitívne ohlasy 

a priestor pre reakcie by mohol byť väčší. Pekný návrh referencie má napríklad Jazyková 

škola Lite s.r.o, ktorý možno vidieť v prílohe č. 8 

Referencie na stránkach jazykovej školy Cloverleaf sú celkom iné ako u Hello, na čo 

testujúci ihneď reagovali. Názory testujúcich boli opäť ovplyvnené ich vkusom, t. zn. komu 

sa páčili referencie školy Hello, nepáčili sa tie u Cloverleaf a opačne. Všetci testujúci ich 

však dokázali nájsť v priebehu pár sekúnd rovnakým spôsobom -  z vodorovného menu 

v záložke Referencie.  V tomto prípade ide o naskenované dokumenty priamo od firiem, čo 

traja testujúci označili za príliš formálne, neosobné a tým aj neobjektívne. Ako nevýhodu 

tiež uviedli ich malý počet a že každú referenciu treba zvlášť rozkliknúť, zatiaľ čo u Hello 

ich bolo možné čítať všetky priamo zo stránky. Traja testujúci naopak vyhodnotili referencie 

za dôveryhodné vďaka vlastným príspevkom konkrétnych firiem. Väčšina sa zhodla na 

tom, že chýbajú referencie od bežných návštevníkov kurzov. Jeden testujúci bol v názore 

nerozhodný, pretože mu vyhovovalo na každom prevedení niečo.  

Pokiaľ by sa teda návštevníci stránok mali rozhodnúť pre služby jazykovej školy na 

základe referencií, ktoré našli, vybrali by si Jazykovú školu Hello, no veľmi by ocenili 

aspoň ich vizuálne prepracovanie.  

5.3.4 Pôsobenie na sociálnej sieti Facebook  

Všetci zúčastnení sú aktívnymi členmi sociálnej siete Facebook a využívajú ho 

k rôznym účelom, ako je zábava, komunikácia, zdieľanie zaujímavostí a sledovanie aktualít, a 

to prevažne vo svojom voľnom čase. Až na jedného testujúceho si všetci myslia, že 

pôsobenie firiem na tejto sieti je dôležité a mali by ho využívať k vlastnej prezentácii, 

informovaní o novinkách, budovaní a udržiavaní vzťahu so svojimi zákazníkmi. 

Zúčastnení sa zhodli, že tieto predpoklady Jazyková škola Hello spĺňa podľa očakávaní.  
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Pre nikoho z testujúcich nebolo ťažké nájsť na stránkach odkaz na Facebook, hoci 

uviedli, že bez vyzvania by si ho vôbec nevšimli a viac by ocenili obrázkové logo. Len jedna 

testujúca hľadala cestu k Facebook účtu školy medzi kontaktmi, kde ho tiež našla. Po 

zhliadnutí obsahu zhodnotili, že ho škola využíva prevažne na propagáciu aktuálnych 

produktov, upozorňuje na novinky a termíny uzávierok prihlášok, chváli sa úspechmi 

lektorov, a poskytuje zopár referencií a kontakty. Obsah účtu bol sledovaný jeden mesiac 

v čase od 12.3. do 13.4. a z najdôležitejších a najčastejších príspevkov je vytvorená štruktúra 

charakteru účtu. Výsledok možno vidieť na obrázku č. 5.6. Príspevky sa zameriavajú na 

cieľovú skupinu, ktorou sú mladí ľudia, študenti strednej a vysokej školy. Okrem jednej 

z testujúcich, ktorá by uprednostnila hľadanie informácii skôr na Facebooku ako na oficiálnej 

stránke školy, a to konkrétne novinky a aktuality, by ostatní dali prednosť hľadaniu informácii 

na oficiálnych stránkach.  

Na webe školy Cloverleaf si testujúci všimli logo Facebooku aj bez vyzvania, ale 

tento účet už pre celkovú časovú náročnosť testovania zúčastnení nehodnotili.  

 

Obr. 5.6 – Štruktúra obsahu účtu Jazykovej školy Hello na sociálnej sieti 

5.3.5 Vyhľadávanie kontaktov 

Neodmysliteľnou súčasťou akejkoľvek prezentácie firmy je uvádzanie kontaktov, 

a v prípade webových stránok je to o to samozrejmosťou. Situácie, v ktorých mali testujúci 

kontakty vyhľadávať boli rôzne formulované podľa toho, ako ich užívatelia vyhľadávajú 

v bežnom živote. Počas testovania sa ukázalo, že by ich testujúci hľadali i v mnohých iných 

prípadoch, čo len podčiarkuje dôležitosť ich správneho umiestnenia.  

41% 

18% 

18% 

6% 

18% 
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Pri testovaní webu Jazykovej školy Hello mali testujúci nájsť kontakt pre objednanie 

prekladateľskej služby, čo sa všetkým podarilo dostatočne rýchlo a bez problémov. 

Hľadali automaticky v hlavnom menu pod záložkou „Preklady a tlmočenie“, kde našli 

telefonický i e-mailový kontakt.  Druhou úlohou bolo nájsť informácie o pobočke v Opave, 

kde testujúci prejavili svoju kreativitu a hľadali na viacerých miestach. Okrem troch, ktorí 

hľadali priamo v Kontaktoch, dvaja využili vyhľadávacie okno s kľúčovým slovom 

„Opava“ a dvaja sa pomocou rozšíreného výberu jazykových kurzov snažili zistiť, či je 

výučba organizovaná aj v Opave. Všetci boli s výsledkami ktoré našli spokojní, preto test na 

kontakty dopadol zo všetkých najlepšie. 

V prípade webu Cloverleaf mali testujúci rovnakú úlohu. Niektorí testujúci zvolili 

ľavú navigáciu na doplnkové služby, kde našli preklady a tlmočenie s odkazom na osobnú 

alebo telefonickú konzultáciu,  telefón však uvedený nebol. Preto museli testujúci ísť späť na 

Kontakty, kde potrebnú informáciu našli. Celkovo bolo však hľadanie bezproblémové. Štyria 

zúčastnení sa touto cestou vybrali na prvýkrát. Všetci ocenili, že oproti webu Hello, je tu 

uvedených viac kontaktov na rôzne osoby, ktoré majú v popise fotku i funkciu. Hoci by si 

vo väčšine prípadov vybrali Manažérku kurzov, majú dobrý pocit z toho, že budú hovoriť 

priamo s niekým kompetentným, pričom Hello uvádza rovnaký kontakt na všetky 

požadované služby a zákazník vlastne nevie, komu sa dovolá.  

5.4 Testovanie funkčnosti  

Stránky Jazykovej školy Hello neobsahujú veľa dynamických prvkov, t. zn., že nie je 

možné do nich externe zasahovať tak, aby sa niečo v ich funkcii zmenilo. Tri prvky, ktoré 

možno v rámci funkčnosti otestovať sú registrácia, objednávka a vyhľadávanie jazykových 

kurzov a skúšok pomocou rozšíreného vyhľadávania. Objednávkový proces sa javí ako 

bezproblémový, nakoľko kroky nie sú ničím komplikované, preto sa táto práca zameriava len 

na otestovanie funkčnosti zvyšných dvoch prvkov.  

5.4.1 Rozšírené vyhľadávanie 

Ako bolo spomenuté v podkapitole 5.2, vyhľadávanie jazykových kurzov 

prostredníctvom rolovacích okien umožňujúcich záujemcom nadefinovať si kritéria pre 

požadovaný kurz bolo vo väčšine prípadov neúspešné. Testujúci očakávali, že všetky 
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položky, ktoré majú na výber sú aktuálne a reálne, preto si spočiatku túto možnosť výberu 

pochvaľovali, no nakoniec sa museli opakovane prispôsobovať, aby nejaký vyhovujúci kurz 

našli. Rozšírené vyhľadávanie testujúci použili celkom často, a s ohľadom na jeho 

nefunkčnosť tak na stránke strávili viac času, než by bolo žiaduce.  

Jazyková škola Cloverleaf túto možnosť vyhľadávania ponúka tiež. Majú ju však 

prispôsobenú tak, aby sa všetky ďalšie ponúkané položky filtrovali podľa predošlej 

požiadavky, takže užívateľ okamžite vie, aké má skutočné možnosti výberu.  

5.4.2 Registrácia 

Aby si užívateľ mohol objednať kurz alebo inú službu jazykovej školy, je potrebné 

aby sa na stránkach zaregistroval. Táto registrácia vyžaduje bežné údaje ako je meno 

a priezvisko, rok narodenia, telefón, e-mail, heslo k prihlasovaciemu e-mailu a ďalšie, ktoré 

však nie sú označené ako povinné. Účelom testovania v tejto oblasti bolo zistiť funkčnosť 

povinných polí v prípade, že užívatelia budú zadávať neplatné údaje.  

Každý testujúci si mal vybrať jazykový kurz a pokračovať v imaginárnej objednávke. 

Boli im preddefinované unikátne údaje, ktoré mali pri registrácii zadávať. Boli navrhnuté 

rôzne kombinácie, aby sa otestovalo, čo systém vyhodnotí ako nesprávnu informáciu 

a zabráni užívateľovi v registrácii. Tento test bol vykonaný len na stránkach Jazykovej 

školy Hello.  

Úplne prvou chybou, ktorá sa pri objednávke objavila bolo množstvo vložených 

kurzov do košíku. Samozrejme, nepredpokladá sa, žeby niekto objednával veľké množstvo 

rovnakých kurzov na jednu registráciu, ale vždy treba počítať s možnými krajnými situáciami, 

a podľa toho systém zabezpečiť. Rovnako z pohľadu užívateľa, aby bolo nastavenie k nemu 

ústretové, a zároveň z pohľadu majiteľa webu, aby sa zamedzilo mylným objednávkam. 

Testujúci mali teda do košíka vkladať rozdielne množstvá, počnúc nulou a končiac tisíckou. 

Ak testujúci vložil nulu, mohol v objednávke ďalej pokračovať a do košíku sa pričítala suma 

kurzu. Ak vložil viac ako jeden (rovnaký) kurz opäť mohol pokračovať, ale suma v košíku 

zostala rovnaká len pre jeden kurz. Maximálny počet vložených rovnakých kurzov je 

teda 999 no nemá to žiadny vplyv na finálnu cenu ani objednávku.  
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Pri registrácii sa ukázalo že polia pre meno a priezvisko nerozlišujú vložené znaky, 

rovnako ako pole pre uvedenie telefónu nemá žiadne konkrétne požiadavky, takže do 

oboch polí bolo možné vpísať čokoľvek a následne pokračovať v registrácii. Jediné skutočne 

ošetrené polia sú rok narodenia a e-mail, u ktorých hlási chybu, ak sa vpíše neštandardný 

údaj. Rovnako, ak nie sú niektoré z povinných polí vyplnené vôbec, objaví sa žiadosť 

o opravenie zadaného výrazu.  

5.5 Zobrazovanie na mobilných zariadeniach 

Samostatne testovanou oblasťou bolo zobrazovanie a funkčnosť webových stránok na 

iných zariadeniach ako je bežný osobný počítač alebo notebook. Testujúci väčšinou využili 

vlastné zariadenia, konkrétne štyrikrát smartphone, dvakrát tablet a raz netbook. Úlohou 

testujúcich bolo zistiť, či je hľadanie požadovaných informácií rovnako náročné ako pri 

veľkosti bežného monitoru, či im zobrazenie vyhovuje alebo by uvítali iné spracovanie 

stránok prispôsobené týmto zariadeniam. Testujúci mali prejsť radou úloh, ktoré mali overiť 

navigáciu medzi základnými najvyhľadávanejšími položkami. Niektoré z nich už boli 

spomenuté, medzi inými teda kontakty, vyhľadanie jazykového certifikátu, rozraďovacieho 

testu, informácií pre lektorov a iné.  

Ani pri jednom z testovaných webov nemali testujúci zásadný problém nejakú 

informáciu nájsť. No mali výhrady voči zobrazeniu. U Jazykovej školy Hello by radšej so 

stránkou pracovali na väčšom monitore, pretože obsah sa zmenšil na veľkosť použitého 

zariadenia, a hoci si mohli všetko dostatočne zväčšiť, ich prácu to spomaľovalo a celková 

orientácie na stránkach bola strnulá. Naopak, stránky školy Cloverleaf sú navrhnuté tak, že 

hoci nemajú žiadnu úpravu pre menšie monitory zobrazenie je dostatočne veľké, takže 

testujúcim práca so stránkami vôbec neprekážala. Jediná informácia, ktorá bola na 

stránkach Cloverleaf zle viditeľná bola možnosť dopravy ku škole. Obrázky znázorňujúce 

jednotlivé druhy dopravy sú totiž umiestnené príliš nízko na to, aby si ich užívatelia všimli, no 

i tak sa im podarilo túto úlohu splniť. Výhodou týchto stránok je návrh ich layoutu – 

neobsahuje totiž toľko prvkov, ktoré sa majú na stránku zmestiť. Majú teda dosť priestoru a je 

možné ich dobre vidieť i na malom monitore.  

Po tom, ako bola testujúcim predstavená mobilná verzia na stránkach www.alza.cz 

a responzívny design stránok www.starbucks.com, ich názory sa začali meniť. Traja 

http://www.alza.cz/
http://www.starbucks.com/
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zúčastnení majú za to, že mobilnú verziu stránok by mali začať spracovávať všetky weby 

jazykových škôl, kde by boli len základné informácie a nezahlcovali užívateľa informáciami 

navyše. S ohľadom na značné množstvo navigácii na stránke Hello by štyria testujúci 

odporúčali navrhnúť mobilnú verziu a zvyšní traja reponzívny design. Oproti tomu, webu 

Cloverleaf traja ľudia odporúčajú ponechať aktuálny design a štyria responzivitu. Postoje 

testujúcich sú zobrazené v obrázku 5.7. 

 

Obr. 5.7 – Názory testujúcich na vylepšenie designu webových stránok Jazykovej školy 

Hello i Cloverleaf.  

5.6 Záverečné zhodnotenie porovnávaných webov 

V závere testovania, ktoré zabralo v priemere asi päť minút času, mali zúčastnení 

v krátkosti porovnať oba testované weby. Ich celkové hodnotenie odpovedalo hodnoteniu 

orientácie na stránkach a času strávenému splnením všetkých úloh. Z pohľadu 

užívateľského testovania je funkčnosť navigácie rozhodujúca v porovnaní s vizuálnym 

spracovaním webových stránok. Z tohto záveru bude vyvodená i dôležitosť jednotlivých 

odporúčaní pre zlepšenie. Na otázku, na ktorom webe sa im orientovalo celkovo lepšie, 

odpovedali štyria testujúci v prospech školy Cloverleaf a traja pre školu Hello, čo súhlasí 

s odhadom testujúcich ešte pred začiatkom testovania (viď podkapitola 5.1.2 Grafický návrh). 

Na základe všetkých súhrnných pre a proti názorov možno za užívateľsky prívetivejší 

označiť web jazykovej školy Cloverleaf v pomere päť ku dvom oproti webu Hello.  

3 

4 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Hello Cloverleaf 



 

67 

 

V analýze bola sledovaná možná závislosť medzi jednotlivými charakteristikami 

testujúcich a ich schopnosťou orientovať sa na stránkach oboch webov. Prekvapivo sa 

neprejavila žiadna súvislosť, čo je vo finále dobrým znakom toho, že skupina testujúcich 

dobre vystihuje celú škálu možných návštevníkov webu školy Hello. Štatistika medzi 

jednotlivými znakmi je zachytené na obrázku 5.8.  

 

Obr. 5.8 – Vzájomné závislosti znakov priemerný počet hodín strávených  denne na 

internete a celkový čas testovania a ich vplyv na celkový dojem webovej stránky Jazykovej školy 

Hello 

V rámci testovania designu pomocou vizuálnych testov boli zisťované preferencie 

v zobrazovaní navigácie. Konkrétne šlo o porovnanie rolovacej lišty v prípade webu 

Cloverleaf a dlaždicového menu, ktoré využíva Hello. V tomto teste jednoznačne vyhralo 

Modern UI menu.  

Posledným testovaným prvkom bol favicon, ktorý je z designérskeho hľadiska 

pomerne dôležitý. Jazyková škola Hello ako jediná spomedzi uvedených konkurenčných 

webov tento doplnok nemá, no ukázalo sa, že pre užívateľov je to celkom bezpredmetná 

ozdoba stránky. Nikto zo siedmych testujúcich si ho nevšimol ani na jednom 

z testovaných webov. Po položení otázky, či si myslia, že je tento prvok dôležitý, všetci 

zhodne odpovedali záporne. Hoci uznali jeho výhodu, nepovažujú jeho pôsobenie v 

prehliadači za zásadnú konkurenčnú výhodu. Ukážky jednotlivých ikon webových stránok  

jazykových škôl zobrazovaných v prehliadači sú uvedené v Prílohe č. 9, Jazyková škola Hello 

je v červenom ráme. Zároveň je pridaný návrh pre favicon webu Hello.  
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6 Návrhy a odporúčania 

Po vykonaní heuristickej analýzy a užívateľského testovania boli vyvodené závery, 

ktoré pomohli objasniť dôvody nedostatočnej orientácie návštevníkov na internetových 

stránkach Jazykovej školy Hello. Táto kapitola predstavuje navrhované riešenia zoradené 

podľa dôležitosti tak, aby v prípade ich aplikácie odstránili problémy od tých najzávažnejších 

po tie detailné. Tento postup vedie k efektívnemu riešeniu problémov funkčnosti stránok 

i k šetreniu nákladov. Oprava najdôležitejších problémov býva zväčša najviac nákladná, no 

pre správne fungovanie stránok je zároveň nutná. V takom prípade môžu menšie úpravy 

počkať a konverzie schopnosť stránok to zásadne neovplyvní. 

Niektoré riešenia boli navrhnuté už na základe analýzy stránok vyvodenej 

z teoretických štandardov a následné testovanie niektoré z nich potvrdilo, iné vyvrátilo. Hoci 

boli testovaním sledované dve oblasti, a síce grafika a použiteľnosť, výsledky analýzy 

ukázali, že spolu vzájomne súvisia a vyriešenie jedného problému rieši druhý. Väčšinu 

problémov funkčnosti, resp. orientácie by bolo možné riešiť prepracovaním grafického 

návrhu webových stránok. Rovnako tak grafickými úpravami niektorých prvkov možno 

predpokladať zvýšenie miery konverzie, alebo aspoň niektorých konverzných cieľov. Nešlo 

by však o kompletný redesign, len o iné usporiadanie, prípadne odstránenie niektorých prvkov 

na stránke a zjednodušenie cesty k hľadaným výsledkom. Nasledujúce podkapitoly popisujú a 

objasňujú navrhnuté odporúčania. 

6.1 Návrhy na vylepšenie orientácie 

Tieto odporúčania vychádzajú z výsledkov užívateľského testovania analyzovaných 

v podkapitolách 5.2 a 5.3. podporené osvedčenými štandardmi webdesignu.  

6.1.1 Redukcia prvkov navigácie 

Navigácia vo všeobecnosti slúži k tomu, aby ľudom uľahčila nájsť cestu. Toho chcú 

docieliť rýchlo a účelne aj užívatelia na stránkach. Testovanie ukázalo, že čím menej 

možností má užívateľ na výber, tým menej chýb pri hľadaní urobí. Štyri alebo päť prvkov 

navigácie na domovskej stránke zhodnotili testujúci ako príliš, preto by ich redukcia na dva 

základné panely mohla byť vhodným riešením pre uľahčenie vyhľadávania. Položky, ktoré 

jednotlivé prvky navigácie obsahujú sa opakujú, preto budú zjednotené podľa ich významu do 
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dvoch základných skupín. Ako účinné sa ukázalo zaužívané rozdelenie navigácie zvlášť pre 

umiestnenie informácií o firme a zvlášť o produktoch a službách ktoré ponúka. V tomto 

prípade sa odporúča ponechať hlavné vodorovné menu predstavujúce firmu a dlaždicové 

menu pre orientáciu v ponuke produktov. Zvyšné dva panely – ľavý farebný pruh a pruh na 

hornom okraji stránky testujúci takmer nevnímali a vôbec ich nepoužívali 

k vyhľadávaniu.  

Odporúčané vodorovné menu by malo spájať záložky súvisiace s firmou, ktoré sú 

aktuálne obsiahnuté na viacerých miestach. Podľa nového návrhu by teda toto menu malo 

obsahovať položky O nás, Mateřská škola, Základní škola, Gymnázium, Kariéra, 

Reference, Kontakt. Tu je treba podotknúť ďalšiu navrhovanú zmenu, ktorou je 

premenovanie záložky Kariéra/Pro lektory len na Kariéra, nakoľko aktuálny názov 

návštevníkov mätie a hľadajú v ňom iné informácie ako obsahuje.  

Do návrhu nového dlaždicového menu pribudli niektoré záložky z vodorovného 

menu i jedna celkom nová, Fotogaléria. Toto odporúčanie vychádza zo sekundárnych 

výsledkov testovania, kedy viacero testujúcich reagovalo pozitívne na umiestnené fotografie 

z prostredia školy, či už na webe Jazykovej školy Hello alebo Cloverleaf. Ostatné položky by 

mali osloviť zamýšľané segmenty zákazníkov svojimi nápismi Pro firmy, Pro pedagogy, 

Pro děti – kde sú segmentom, samozrejme, rodičia. Zvyšné dlaždice pútajú pozornosť na 

Jazykové kurzy, Překlady a tlumočení, Jazykové zkoušky a Pomaturitní studium, 

nakoniec Z pôvodného Projekty a vzdělávaní sa odporúča skrátiť názov záložky na 

Vzdělávaní, čo je dostatočne výstižné a pre návštevníka lepšie viditeľné. Nové podoby menu 

možno vidieť v komplexnom  návrhu novej stránky na obrázku 6.1.  

S týmto odporúčaním súvisí i grafická úprava oboch menu, konkrétne zjednotenie 

štýlu, ktorá je pre nižšiu dôležitosť popísaná v podkapitole 6.3.1 
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6.1 Návrh nového layoutu stránky Jazykovej školy Hello 

rozšírené vyhľadávanie nemuselo byť vôbec. Nakoľko ho ale testujúci využívali 

pomerne často, odporúča sa jeho zanorenie na podstránku s jazykovými kurzami, príp. 

skúškami.  

Druhé, zásadné zlepšenie rozšíreného vyhľadávania spočíva vo filtrácii možných 

položiek. Snaha testujúcich vyhľadať kurz podľa ich požiadavkov končila neúspechom, čomu 

možno ľahko zabrániť tým, že všetky nasledovné ponúkané možnosti sa budú filtrovať podľa 

predošlej voľby. Tým, že návštevníci rýchlo nájdu čo potrebujú, a nebudú musieť strácať 

čas hľadaním príp. neodídu ku konkurencii, je vyššia šanca objednania produktu a 

pozitívneho dojmu zo spoločnosti. Ostatné návrhy týkajúce sa vylepšenia sprievodcu nie sú 

z marketingového hľadiska podstatné.   
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6.1.2 Návrhy pre vyhľadávanie  jazykových kurzov 

Účinnejšia cesta ako sa rýchlo a jednoducho dopracovať k nájdeniu kurzu opäť 

spočíva v úprave navigácie, konkrétne dlaždicového menu. Odporúča sa, aby toto miesto 

slúžilo ako jediné na úvodnej stránke ponúkajúce zoznam produktov a služieb školy 

Hello. Užívatelia tak nebudú musieť váhať, kde začať vyhľadávanie, keďže uvidia len jednu 

možnosť. Odstránením ďalších možností sa cesta zjednoduší, pretože bude priamo navádzať 

k hľadaným výsledkom. Zvyšné podstránky by tak mohli zostať podľa súčasného návrhu.  

Toto odporúčanie platí  rovnako pre vyhľadávanie všetkých ďalších služieb ako sú 

jazykové skúšky, pomaturitné štúdium, preklady a tlmočenie, referencie a iné.  

6.2 Návrhy na zvýšenie miery konverzie  

Aby bola premena potenciálnych zákazníkov na aktuálnych reálna a pokiaľ možno 

i vysoká, je potrebné zaručiť, aby web fungoval. V rámci testovania funkčnosti bolo testované 

už spomínané rozšírené vyhľadávanie i registračný formulár. Nasledujúce návrhy majú 

odstrániť komplikácie pri procese konverzie a tým zvyšovať jej mieru. 

6.2.1 Umiestnenie noviniek do stredovej časti stránky 

Ako už bolo spomenuté, odporúča sa, aby bolo rozšírené vyhľadávanie  nahradené 

aktualitami a upútavkami na cenové akcie, čím sa v podstate len presunú na vyššie miesto 

oproti aktuálnemu stavu. Hoci pozornosť návštevníka bude stále priťahovaná farebnými 

dlaždicami, novinky budú hneď pod nimi, a tak je veľká pravdepodobnosť, že si ich všimne. 

Súvisiacim návrhom je pridať titulok „Novinky a aktuality“ výraznou farbou oproti 

pozadiu. Informovanie o aktivitách spoločnosti a cenové zľavy opäť navodzujú pozitívny 

vzťah potenciálnych zákazníkov k firme. Stredová časť môže tiež slúžiť na akvizíciu nových 

zákazníkov propagovaním práve aktuálneho produktu, akým je napr. pomaturitné štúdium.  

6.2.2 Viacjazyčnosť stránok 

Netestovanou, no veľmi dôležitou oblasťou je multijazyčnosť stránok, v prípade webu 

jazykovej školy je tento fakt zvlášť podstatný. Možno vychádzať z predpokladu, že škola 

ponúka svoje služby českým a česky rozumejúcim zákazníkom, no s ohľadom na 

multikultúrnosť mesta Ostrava je takýto postoj diskriminujúci a predovšetkým si firma uberá 
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na klientele. Jazyková škola Hello sa teší značnej popularite, a tak je škoda, že ak jej web 

navštívi cudzinec z domovskej stránky sa ďaleko nedostane. Prevedenie stránok do 

viacerých cudzích jazykov by mal byť jeden z prvých krokov na ceste k zvýšeniu miery 

konverzie. Ako základné sa odporúčajú jazyky angličtina,  francúzština a kórejčina, pre 

veľké zastúpenie obyvateľov hovoriacich týmito jazykmi.
6
  

6.2.3 Zabezpečenie registračného formulára 

Registrácia nových užívateľov je jedným z konverzných cieľov spoločnosti 

Jazykovej školy Hello.
7
 Zistené nedostatky pri vypĺňaní registračného formulára 

nekomplikujú zákazníkovi cestu k dokončeniu objednávky, práve naopak, umožňujú mu 

odoslať nesprávne alebo mylné údaje. Návrhy na zmenu funkčnosti majú byť prospešné 

viac majiteľovi webu ako užívateľom. Pre zamedzenie chybových objednávok sa odporúča 

nastaviť formulár tak, aby údaje, ktoré užívateľ vypĺňa odpovedali štandardne 

používaným znakom i logike. Jediné polia, ktoré sú takto zabezpečené sú rok narodenia a e-

mailová adresa. Z hľadiska správnosti a dôveryhodnosti údajov sú rovnako dôležité i polia 

ako meno a priezvisko, prípadne telefonický kontakt, zvlášť ak sú označené ako povinné.  

Ďalším konverzným cieľom je dokončenie objednávky. Pri objednávaní kurzu sa 

odporúča nastaviť pole pre zadanie množstva jazykových kurzov tak, aby odpovedalo 

splniteľným požiadavkám, a zároveň by sa mal jeho obsah  prepočítavať v košíku.  

6.3 Návrhy na vylepšenie grafického spracovania 

Tieto odporúčania vychádzajú zo záverov kapitol 5.1 a 5.2.  Ako už bolo spomenuté, grafické 

úpravy v prípade webu jazykovej školy z veľkej časti dokážu vyriešiť zistené problémy 

a nedostatky pri používaní stránky. Jedným zo zásadných odporúčaní je zjednotenie štýlu, 

v ktorom je web spracovaný.  

6.3.1 Úprava vodorovného menu 

Ak designéri webu Jazykovej školy Hello stavili na moderný štýl použitím Modern UI 

menu, mali by byť konzistentní i v úprave ostatných prvkov na stránke. Aby však bolo možné 

jednotlivé navigácie odlíšiť a tým naznačiť ich rozdielny obsah, vodorovné menu by už 

                                                 
6
 odpozorované empiricky  
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nemalo byť zobrazované ako dlaždicové. Súčasné vodorovné menu pôsobí vypuklo vďaka 

zhora a zdola umiestnenému tieňu. Tým pádom sa líši od plochých dlaždíc a spôsobuje 

miešanie štýlov. Pre nový návrh tejto navigácie sa odporúča tiene odstrániť a v rámci 

zaistenia konzistencie štýlu zmeniť podfarbenie jednotlivých polí po nájdení kurzorom 

z modrej na farebné. Novú podobu vodorovného menu možno vidieť v súhrnnom návrhu na 

obrázku 6.1.  

6.3.2 Návrhy úpravy dlaždicového menu 

Dlaždicové menu by podľa odporúčaní malo prejsť najvýraznejšími grafickými 

zmenami, ktoré by boli efektívne hneď v niekoľkých oblastiach, ako už bolo viackrát 

spomenuté. Ide o zmenu obsahovú i vizuálnu. V porovnaní s originálnym Modern UI má 

niekoľko nedostatkov (viď Príloha č. 7), ktorých vizuálna zmena by mohla zjednodušiť 

vyhľadávanie produktov a služieb a navyše bude pôsobiť profesionálne. Nový návrh 

dlaždicového menu možno vidieť  na obrázku 6.3. 

Zásadnou zmenou sú použité farby, font i umiestnenie nápisov na dlaždiciach. 

Navrhované farby sa od pôvodných značne líšia. Sú pestrejšie, čím symbolizujú 

rôznorodosť ponúkaných služieb, a zároveň vkusne dopĺňajú farby loga spoločnosti. 

Nápisy boli premiestnené na stred dlaždíc a každá obsahuje ikonku pre rýchlejšiu 

orientáciu i vizuálne vyváženie. Pod stredovým obrázkom sa skrýva fotogaléria.  

      

Obr. 6.3 – Návrh nového dlaždicového menu,  Zdroj: vlastný 
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Pokiaľ ide o zoradenie a obsah dlaždíc, možno si všimnúť, že ľavá časť menu   

odkazuje na primárne poskytované služby a pravá je rozdelená pre zamýšľané 

segmenty.  

6.3.3 Návrh úpravy pravého pruhu 

V pravom pruhu stránky sa momentálne nachádzajú novinky a referencie. Testovaním 

sa ukázalo, že užívatelia pruh vnímajú, no len okrajovo. Nebudú si ho všímať, pokiaľ 

nebude obsahovať to, čo presne hľadajú. Je teda vhodné umiestniť tam často hľadané 

informácie, aby ich návštevníci pri prezeraní stránky voľným okom hneď zahliadli.   

Odporúča sa, aby takýmto prvkom boli práve kontakty, konkrétne možnosť priamo 

odoslať dotaz, nakoľko testujúci túto cestu volili i v prípadoch, kedy úloha k tomu 

nesmerovala. Nevýhodou tohto prvku zostáva, že dotazy sú smerované na jednu adresu, 

rovnako sú k dispozícií dve telefónne čísla bez uvedenia kontaktnej osoby, čo by mohlo 

pôsobiť dojmom, že dotazy sa len radia do fronty a nedostávajú sa ku kompetentným osobám. 

Preto by bolo vhodné uviesť, na koho je kontakt smerovaný a ako bude s dotazom 

naložené. Akútnosť tejto úpravy nie je zvlášť zásadná, ale stojí za zváženie. Tento panel je 

v pravom pruhu umiestnený aj teraz, no návštevník musí zísť po stránke dolu, aby ho videl.  

6.3.4 Návrh pre odkazy na sociálne siete 

Testovaním sa ukázalo, že odkaz na sociálne siete na webových stránkach školy nie je 

využívaný, no zároveň má zmysel informovať návštevníkov o pôsobení firmy na rôznych 

miestach na internete. Jedným z čiastočných konverzných cieľov by mohla byť akvizícia 

fanúšikov školy Hello, ktorí by prostredníctvom sledovania a zdieľania príspevkov 

pomáhali vytvárať dobré referencie a PR pre verejnosť.  

Aktuálny odkaz na Facebook nie je dostatočne viditeľný, odkaz na YouTube 

kanál na stránkach nie je vôbec. Videá, ktoré škola na stránkach zverejňuje sú opäť 

umiestnené v dolnej časti stránky, takže návštevník na ne narazí skôr náhodou ako by pritiahli 

jeho pozornosť. Odporúča sa preto radšej použiť obrázkové ikony, v rovnakom v štýle 

Modern UI, prípadne i s výzvou „Sledujte nás na“ pre pobádaniu k dokončeniu konverzného 

cieľa. Ďalšou pridanou položkou je sociálna sieť Google+, ktorej popularita v súčasnosti 
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rastie. Trojica ikoniek by mohla byť umiestnená pod hlavným menu a nad kontaktným 

formulárom, kde je dosť viditeľná.  

6.3.5 Ostatné grafické návrhy 

Nasledujúce odporúčania sú už len doplnkové. Ide o odpozorované slabé miesta 

webu, ktorých vylepšenie môže prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti na trhu 

z hľadiska zaujatia návštevníka. Ich zmena pravdepodobne neprispeje k zvýšeniu miery 

konverzie alebo zásadným spôsobom nezlepší orientáciu na stránkach, môže však zlepšiť 

komunikáciu firmy so zákazníkmi prostredníctvom toho, ako na nich bude pôsobiť.  

Návrh novej domovskej stránky  

Tento návrh je odporúčaný z hľadiska vizuálneho vylepšenia webu. Jeho realizácia nie 

je nijak zásadná pre zvýšenie miery konverzie či zlepšenia orientácie, no je to detail, ktorý 

bude na užívateľov pôsobiť dobrým dojmom.  

Domovská stránka Jazykovej školy Hello sa vizuálne vôbec nelíši od ostatných. 

V prípade, že sa užívateľ na webe stratí, domovská stránka by mala byť istotou, že môže 

začať vyhľadávanie odznova a cestu si lepšie zapamätá.  Odporúča sa spracovať domovskú 

stránku tak, aby skutočne plnila funkciu úvodnej stránky, ktorá návštevníka víta 

a ponúka rýchly prehľad o majiteľovi a zámere webu. S ohľadom na to, že dlaždicové 

menu je na stránkach dominantným prvkom (a to v súčasnom i novom návrhu) malo by ostať 

zachované i na úvodnej stránke a slúžiť k rýchlej orientácii. Neodporúča sa zahlcovať 

úvodnú stránku informáciami, takže vodorovné menu, logo a obrázok by mali stačiť.  

Vytvorenie ikony stránky (faviconu) 

Funkcia faviconu sa testovaním ukázala ako nedôležitá, takže odporúčanie na jeho 

vytvorenie pre stránky školy Hello sú neopodstatnené. Ak by však chcel byť majiteľ webu 

vo svojej komunikácii so zákazníkom dôsledný, mal by to do budúcnosti zvážiť. 

V prípade, že má užívateľ v prehliadači otvorených niekoľko webových stránok, rozpoznanie 

záložky jednak pomáha k zapamätaniu loga firmy, a zároveň užívateľovi pripomína, ž ze na 

stránke niečo hľadal a má sa na ňu vrátiť. Umiestnenie faviconu do prehliadača by 

rozhodne riešil i problém, že logo spoločnosti Hello nie je na prvý pohľad ľahko 

identifikovateľné. Návrh, ako by ikona stránky mohla vyzerať je predstavený v Prílohe č. 9. 
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Košík a prihlásenie 

V súčasnom návrhu sú tieto dva prvky (vizuálne ako jeden) po dlaždicovom menu 

najvýraznejšie vďaka oranžovej farbe, ktorá nie je použitá na žiadnom inom mieste okrem 

loga. To automaticky púta pozornosť užívateľov a vzbudzuje dojem elektronického obchodu. 

V prípade jazykovej školy nie sú tieto dve položky dôležité natoľko, aby boli tak viditeľné. 

Odporúča sa preto zmeniť ich farbu na inú, ktorá bude vychádzať s celkového štýlu stránky.  

6.4 Návrhy pre zobrazovanie stránok v zariadeniach s malým 

monitorom  

Testovanie a následný hĺbkový rozhovor s testujúcimi týkajúci sa zobrazovania 

webových stránok v mobilných zariadeniach vedie k záveru, že mobilnú verziu stránok 

Jazykovej školy Hello  by užívatelia viac než ocenili. V prípade, žeby bol realizovaný nový 

návrh webu (viď obr. 7.1), by mohli nastať dve možnosti. Z novej verzie vypadol ľavý pruh, 

čo zväčšuje priestor pre ostatné prvky layoutu. Tým pádom by bolo zobrazenie stránok na 

malom monitore podobné druhému testovanému webu jazykovej školy Cloverleaf, ktoré sa 

javilo ako vyhovujúce i bez akejkoľvek úpravy webu. V tomto prípade by mobilná verzia 

nebola potrebná a stránky by sa vzhľadovo nezmenili. V prípade realizácie mobilnej verzie 

by sa návrh mohol opäť opierať o dlaždicové menu, ktoré by bolo dostatočnou navigáciou 

i rozcestníkom pre potrebné položky. Menu by mohlo byť rozšírené o ďalšie dlaždice 

predstavujúce novinky, položky z hlavného menu či odkazy na sociálne siete. Eliminovali 

by sa zvyšné prvky, čím by verzia takýchto stránok bola pekná a prehľadná v akokoľvek 

veľkom zariadení.  

 

Obr. 6.4 – Súčasné zobrazenie webových stránok Jazykovej školy Hello na 

rôznych zariadeniach, Zdroj: (Am I Responsive, 2014) 
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7 Záver 

Internetová prezentácia je v dnešnej dobe synonymom existencie vôbec. Každý, kto 

chce podnikať a byť úspešný, by tento fakt nemal podceniť. Dobré webové stránky a s tým 

súvisiaci internetový marketing sú efektívnou zárukou spokojnosti na strane zákazníka 

i podnikateľa. Vďaka mnohým nástrojom na internete totiž zákazníci sami hovoria, aké sú ich 

potreby a želania, a je v šikovnosti každej firmy, či dokáže na podnet zareagovať. 

Jazykovej škole Hello je venovaná samostatná kapitola, Charakteristika internetového 

prostredia, pre zoznámenie s jej produktmi, zákazníkmi, konkurenciou i ďalším 

makroekonomickými faktormi, ktoré ovplyvňujú jej činnosť.  

Cieľom tejto diplomovej práce bolo zhodnotenie prezentácie webových stránok 

Jazykovej školy Hello a nájdenie príčin komplikovanej práce užívateľov na stránkach. 

Pretrvávajúcim problémom sa javí orientácia medzi jednotlivými položkami, hoci je web 

niekoľkokrát vylepšovaný. Sekundárne sledovanou oblasťou je optimalizácia stránok pre 

mobilné zariadenia, ktoré majú do budúcna veľký potenciál nahradiť bežné počítače, aspoň čo 

sa týka vyhľadávania na internete. Byť zákazníkovi blízko teda znamená sledovať jeho 

správanie a reagovať  naň tak,  aby bolo možné vytvoriť výhodu oproti konkurencii 

Teoretická časť sa zaoberá štandardmi webdesignu a výhodami on-line marketingu, 

oproti off-line nástrojom. Hodnotenie webu vychádza z heuristickej analýzy, kde nezávisle na 

sebe hodnotia web viacerí odborníci a porovnaním výsledkov vyvodia závery. Rovnako 

prebiehala analýza webu Jazykovej školy Hello a navyše bola podporená kvalitatívnym 

výskumom užívateľského testovania. Testovania sa zúčastnili rôzni účastníci reprezentujúci 

zákazníkov Jazykovej školy Hello s reálnymi požiadavkami v reálnom prostredí, preto možno 

výsledky považovať za spoľahlivé.  

Webové stránky Jazykovej školy Hello boli porovnávané s konkurenčným webom 

jazykovej školy Cloverleaf, kde si mohli užívatelia vyskúšať rôzne typy navigácií 

a vyhodnotiť, ktorý  im viac vyhovuje. Testujúcich bolo celkom sedem, a z nich jednoznačne 

štyria mali problém sa na stránkach intuitívne orientovať.  

Hoci bol výskum sústredený prevažne na funkčnosť a orientáciu na stránkach, ukázalo 

sa, že zjednodušenie grafického návrhu by návštevníkov doviedlo k hľadaným informáciám 

rýchlejšie. Súčasný  návrh stránky má štyri prvky navigácie, ktorými sa možno dostať k tej 
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istej informácií. Cesta je však vždy odlišná a preto má užívateľ problémy si cestu pamätať. 

Eliminácia navigačných prvkov a zjednodušenie cesty k dokončeniu požadovaných 

konverzných cieľov by vyriešilo mnoho problémov.  

Na záver bol navrhnutý nový layout stránky, ktorý by na základe zistených výsledkov 

mal užívateľom lepšie vyhovovať. Zároveň boli navrhnuté i grafické úpravy pre zachovanie 

konzistentného štýlu stránky. Vďaka dodržaniu trendov navyše pôsobí nový návrh moderným 

dojmom.  

Práca bola veľmi obohacujúca v rôznych smeroch. S ohľadom na aktuálnosť témy 

predpokladám, že využitie návrhov a odporúčaní by bolo v praxi prínosné.  
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B2C Business to Customers 
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cz Česká Republika 

Kč Korun českých 

min minúty 

MŠMT  Ministerstvo školstva, telovýchovy a športu 

MVT Multivariate Testing  

napr.  napríklad 

PPC Pay Per Click 

RVP ZV Rámcový vzdelávací program pre základné vzdelávanie 

s.r.o spoločnosť s ručením obmedzeným 

SEO Search Engine Optimization 

www world wide web 
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Príloha č. 2 - Vývoj grafického návrhu webových stránok Jazykovej školy Hello 

v rokoch 2011-2013. 

 

Obr. 1 – Ukážka webu Jazykovej školy Hello z roku 2011 

 

Obr. 2 – Ukážka webu Jazykovej školy Hello z roku 2012 
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Obr. 3 – Ukážka webu Jazykovej školy Hello z roku 2013 

 

 

                                  Obr.4 - Pôvodné logo Jazykovej školy Hello 

 

 

                                 Obr.5 - Nové logo Jazykovej školy Hello 
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Príloha č. 3 - Ukážky konkurenčných webových stránok 

 

Obr. 1 – Domovská stránka jazykovej školy Lite 

Webová prezentácia školy Lite je umiestnená na webe www.lite.cz, stránky sú vedené len 

v češtine. Layout je jednoduchý, ale farebne príjemne zladený. Navigácia je zjednodušená na 

jedno hlavné vodorovné menu, pod ktorým figurujú výstižné heslá charakterizujúce 

zameranie výučby, ako napr. „Mluvit, mluvit, mluvit anglicky.“ V záhlaví je logo spoločnosti, 

slogan, telefónne číslo a okno pre vyhľadávanie. V pravom hornom rohu je tiež možnosť 

registrácie či prihlásenia užívateľov. Jednotlivé podstránky obsahujú navyše pravý pruh, 

v ktorom sú umiestnené novinky, podrobnejšie informácie a dôležité odkazy pre rýchlejšie 

vyhľadávanie. Web je celkovo prehľadný, pre užívateľa jednoduchý na orientáciu. 

 

 

 

 

 

http://www.lite.cz/
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Obr. 2 – Domovská stránka jazykovej školy ABC English 

Internetovú identitu spoločnosti ABC English možno nájsť na webe 

www.abcenglish.cz. Vizuálny design stránok je veľmi podobný webu školy Cloverleaf. 

Layout je opäť klasický, takže návštevník sa po stránkach pravdepodobne bude pohybovať 

prirodzene bez toho, aby nad tým premýšľal. Logo v sebe skrýva kúsok vlajky Veľkej 

Británie, čo naznačuje charakter spoločnosti. Od toho je odvodené celkové farebné ladenie 

webu. Na prvý pohľad sa zdá, že stránky sú dvojjazyčné, no po prepnutí do angličtiny sa 

anglicky zobrazuje len jedna stránka, obsahujúca informácie o spoločnosti, pričom všetky 

ďalšie prvky na tejto stránke zostávajú v češtine, takže zahraničný návštevník sa ďaleko 

nedostane. Ďalšou stránkou s anglickým obsahom je podstránka „Kariéra“, ktorej účelom je 

zrejme prilákať nových, anglicky hovoriacich, lektorov. Vhodnejšie by preto bolo pomenovať 

záložku takisto v angličtine, teda Career. Hlavné menu je umiestené vodorovne pod záhlavím, 

takže ho má návštevník po celú dobu prezerania webu priamo pred očami. Ďalej je navigácia 

rozdelená na dve časti, v ľavom pruhu je možnosť výberu miesta výučby, vo vodorovnom 

(pod hlavným menu) je ponuka jednotlivých služieb. 

http://www.abcenglish.cz/
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Obr. 3 – Domovská stránka jazykovej školy 1st English 

Webové stránky, umiestnené na www.1stenglish.cz, sú vizuálne celkom odlišné od 

ostatných webov jazykových škôl. Jej layout je pomerne jednoduchý, stránky sa zobrazujú 

celé alebo s potrebou minimálneho skrolovania. Obsah webu je výstižný, nezahlcuje 

návštevníka textom.  Čo možno webu vytknúť je, že na prvý pohľad pripomína skôr e-shop 

alebo poradenskú firmu. Záhlavie, kde logo spoločnosti dopĺňa klientske centrum, adresa, 

kontakt a nákupný košík, túto myšlienku len podporuje. Jediné menu, umiestnené vodorovne, 

sa po nájdení kurzorom na dané pole rozčlení do širšej ponuky. Na stránkach nechýbajú 

fotografie absolventov, podnikateľov a mladých ľudí reprezentujúcich cieľové skupiny firmy. 

 

 

http://www.1stenglish.cz/
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Obr. 4 – Domovská stránka jazykovej školy Skřivánek 

Webová identita jazykovej školy Skřivánek sa nachádza na webe www.skrivanek.cz 

a stránky si možno pozrieť v českom a anglickom jazyku. Logo spoločnosti charakterizuje päť 

farebných štvorčekov (žltý, červený, zelený, modrý a čierny), s ktorými sa dá v rámci 

navigácie i komunikácie veľmi šikovne pracovať, no zároveň (favicon) pripomína logo 

antivírusového programu AVG. Navigácia na stránke je rozdelená do viacerých častí, pričom 

niektoré položky sa v nich opakujú. Na hornom okraji stránky sú umiestnené záložky ako 

spoločnosť, kariéra, novinky, dodávatelia a klienti, ktoré majú predstavovať rýchly rozcestník 

pre najhľadanejšie termíny. V úrovni očí je hlavné menu predstavujúce služby firmy 

Skřivánek a na spodnom okraji stránky je široký pruh obsahujúci kategórie informácií 

o spoločnosti, ktorý však nie je dobre viditeľný ani na dostatočne veľkom monitore. Hoci 

celková orientácia na stránkach nie je náročná, web nepôsobí veľmi profesionálnym dojmom.  

 

 

 

 

http://www.skrivanek.cz/
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Obr. 5 – Domovská stránka jazykovej školy Pygmalion 

Webové stránky školy Pygmalion sú na doméne www.pygmalion.cz. Layout sa  od ostatných 

webov líši tým, že navigácia sa nenachádza pod záhlavím, ale len v ľavom pruhu. Pre 

urýchlenie vyhľadávania sú na strede domovskej stránky umiestnené tri výrazne farebné 

dlaždice, ktoré upozorňujú na ich dôležitý obsah – jazykové kurzy, kurzy na získanie 

certifikátu a doplnkové služby. Doplnkové služby zahŕňajú tábory pre deti, pomaturitné 

štúdium, preklady, tlmočenie, korektúry textov, firemné kurzy a kurzy pre deti 

v predškolskom veku. Záhlavie tvorí logo spoločnosti, okno pre vyhľadávanie a prihlásenie 

užívateľov a možnosť prepnúť stránky do poľštiny a angličtiny. Hoci je design stránok  

z hľadiska orientácie navrhnutý veľmi dobre, mohol by byť viac zameraný na prezentáciu 

všetkých ponúkaných služieb. 

 

 

http://www.pygmalion.cz/
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Príloha č. 4 – Štruktúra výdajov spotrebného koša za rok 2013 

 

Tab. 1 – Logické usporiadanie kategórií spotrebného koša a ich podiel na celkových 

výdajoch za rok 2013
8
 

 

 

Obr. 1 - Štruktúra výdajov spotrebiteľov za rok 2013 

                                                 
Hodnoty v tabuľke 1.2 dávajú súčet 1000 (bežne sa uvádza 100) pre lepšie vyjadrenie veľmi nízkych 

hodnôt.  



 

2 

 

Príloha č. 5 – Scenár užívateľského testovania 

1. časť: ÚVOD 

 

 Uvítanie 

 Zoznámenie s pravidlami          

 Podpísanie prehlásenia o súhlase s nahrávaním 

„Vítam Vás na dnešnom testovaní a ďakujem, že ste prejavil ochotu pomôcť pri výskume 

pre moju diplomovú prácu zameranú na tému užívateľské testovanie webových stránok. 

Testovanie bude trvať približne sto minút, počas ktorých otestujete webové stránky dvoch 

jazykových škôl na rôznych zariadeniach. Prvá polovica testu bude prebiehať na počítači, 

v druhej s budete môcť vybrať nejaké mobilné zariadenie. Môžete použiť i svoje, ak 

chcete. Vašou úlohou bude splniť úlohy, ktoré Vám budem diktovať. Snažte sa prosím 

úlohu vždy dokončiť, až v prípade, žeby ste sa iných okolnosti zo stránky odišli, môžeme 

úlohu preskočiť. Ak budete mať kedykoľvek počas testovania nejaké otázky, som Vám plne 

k dispozícii. Rada by som Vás upozornila na to, že sa od Vás nevyžaduje žiadna pokročilá 

práca na internete ani odborné názory. Budem Vám vďačná za každý Váš postreh, 

pozitívne i negatívne dojmy, ktoré vo Vás bude práca na stránkach vyvolávať. Všetky 

myšlienky prosím vyslovujte nahlas, veľmi mi to pri analýze pomôže. 

Na začiatok by som sa Vás rada spýtala na pár otázok o Vás“ 

1. Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie? Akú školu ste navštevovali? 

2. Ste zamestnaný? Na plný pracovný pomer alebo brigádne? V akej oblasti pracujete? 

3. Aké sú Vaše záľuby, čo radi robíte vo voľnom čase? 

4. Koľko času denne priemerne strávite na internete? Koľko z toho pripadá na voľný čas? 

Aké stránky vtedy navštevujete? 

5. Aké jazykové školy pôsobiace v Ostrave poznáte?  

6. Využili ste niekedy služby niektorej z jazykových škôl v Ostrave alebo okolí?  

 Ak ÁNO – Akým spôsobom ste hľadali informácie a rezervovali si danú službu?  

 Ak NIE -  Navštívili ste niekedy webové stránky nejakej jazykovej školy? 

 

2. časť: SCENÁRE K TESTOVANIU WEBOVÝCH STRÁNOK 

Časový limit: 40 min 

 

SCENÁR K TESTOVANIU WEBU JAZKYKOVEJ ŠKOLY HELLO 

V tejto časti skúste prejsť jednotlivými úlohami a vyjadriť sa k položeným otázkam. 

Pripomínam, že účelom je otestovať predovšetkým orientáciu na stránkach a ich funkčnosť, 

takže akákoľvek Vaša pripomienka bude nápomocná. Vyslovujte, prosím, všetko čo si 

o stránkach myslíte, čo sa Vám na nich zdá dobré, zlé, čo by ste príp. zmenili. Ak by ste mali 

kedykoľvek pocit, že za iných okolností by ste zo stránky odišli, povedzte to nahlas, prosím.  
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1. VIZUÁLNY DIZAJN 

 

Otvorte si, prosím, web www.hello.cz, a prezrite si domovskú stránku, zatiaľ na nič 

neklikajte (ale môžete sa posúvať po stránke dole) a pár vetami ju skúste zhodnotiť. (Ako na 

vás pôsobia použité farby, layout, obrázky, je rozlíšenie dostatočné?) 

 Pôsobí na Vás stránka ako vhodná reprezentácia jazykovej školy?  

(asociuje jej dizajn vo Vás niečo iné? Napr. e-shop alebo stránky firmy s odlišným 

zameraním?) 

 

2. ORIENTÁCIA V MENU 

 

 Ktoré menu je podľa Vás hlavné? 

a) ľavé zvislé menu 

b) vodorovné menu meniace pozadie 

c) dlaždicové (Modern UI) menu 

d) vodorovné menu na hornom okraji stránky 

 

 Máte pocit, že je tam niektoré z nich navyše? 

 

3. MODERN UI MENU 

 

 Čo si myslíte  o farebných dlaždiciach? Akú majú funkciu? 

 

 Ako na Vás vizuálne i obsahovo pôsobia? 

 

 Kliknite, prosím, na ľubovoľnú dlaždicu.  

 

4. VYHĽADÁVANIE INFORMÁCIÍ O KRUZE 
 

Predstavte si, že ste študentom vysokej školy a naskytla sa Vám možnosť, o ktorú 

ste sa dlho usilovali – vycestovať na pracovnú stáž do zahraničia na 3 mesiace. Budete sa 

pohybovať medzi anglicky hovoriacimi ľuďmi a potrebujete si zlepšiť úroveň Vašej 

angličtiny a máte na to pol roka. Rozhodli ste sa preto zapísať sa na kurz do JŠ.  

 

 Aký jazykový kurz by Vám v tejto situácii najviac vyhovoval? 

(Najprv sa očakáva slovná reakcia) Skúste ho vyhľadať. 

 

 Našli ste ho bez problémov? Aký kurz ste hľadali?  

 

 Napadá Vás ešte nejaký iný spôsob, ako kurz vyhľadať? 

 

 Ktorý spôsob sa Vám zdal jednoduchší, rýchlejší, a prečo? 

 

 

 

http://www.hello.cz/
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5. VYHĽADANIE  CENY JAZYKOVEJ SKÚŠKY 

 

Predstavte si, že ste absolventom VŠ a aktualizujte si svoj životopis, aby ste sa 

mohli uchádzať o zamestnanie. Máte slušnú znalosť nemčiny, a tak by ste o tom chceli mať 

nejaký certifikát, ktorý získate napr. zložením jazykových skúšok.  

 Pokúste sa zistiť, aký certifikát potrebujete, ak ste mierne pokročilý a zistite cenu 

jazykovej skúšky k získaniu tohto certifikátu.  

 

 Zdala sa Vám cesta k výsledku jednoduchá a jasná?  

 

6. REFERENCIE  

Predstavte si, že ste majiteľom malej firmy a rozhodli ste sa zlepšiť kvalifikáciu 

svojich zamestnancov tým, že im zaplatíte výuku angličtiny. Neviete, ktorú školu si vybrať, 

preto pozeráte referencie na webových stránkach od účastníkov z minulých kurzov.  

 Skúste nájsť vhodné referencie pre tento prípad.  

 

 Podarilo sa Vám to? Kde ste ich hľadali? Ako na Vás pôsobia referencie, ktoré ste 

našli? Doplnili alebo zmenili by ste ich nejako? 

 

7. KONTAKTY 

Predstavte si, že ste podnikateľ a podnikáte na medzinárodnom trhu ako distribútor 

lekárskych prístrojov. Dodávateľ Vám posiela manuál k použitiu v angličtine, ale 

s ohľadom na komplikované odborné výrazy budete potrebovať prekladateľské služby.   

 Dokážete na stránkach JŠ Hello nájsť kontakt, ktorý by ste pre objednanie služby 

použili? 

 

 Viete ako dlho by preklad trval a koľko by to stálo? 

 

8. ÚČEL Facebooku  

Ste členom soc. siete Facebook? K akému účelu FB využívate? Myslíte si, že 

pôsobenie na soc. sieťach je pre firmy dôležité? Prečo? 

 Dokážete na stránkach JŠ Hello nájsť odkaz na Facebook? Použil/a by ste z nejakého 

dôvodu  tento odkaz? Prečo napríklad? 

 

 Kliknite, prosím, na odkaz na facebook, a prezrite si obsah stránky. K čomu má podľa 

Vás slúžiť?  

 

 Napadne Vás nejaká informácia, ktorú by ste hľadali radšej na facebooku ako na 

oficiálnych stránkach školy?  

 

Vráťte sa prosím na domovskú stránku. 
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9. ZVISLÉ MENU NAĽAVO 

 

 Všimli ste si zvislé panely naľavo? Upútali Vašu pozornosť?  

 

 K čomu podľa Vás slúžia? Zmenili by ste na nich niečo? 

 

10. OBSAH 

 

Preklikajte jednotlivé podstránky hlavného menu a skúste si všímať ich obsah, 

niečo málo si na nich prečítajte.  

 Ako na Vás pôsobí? Je podľa Vás zaujímavý a hodnotný na informácie? 

 

 Máte pocit, že sa informácie na domovskej stránke alebo na stránkach navzájom 

opakujú? (Ktoré?)  

 Ak ÁNO - Pôsobí to na Vás chaoticky alebo naopak, je možné informácie 

dohľadať rýchlejšie?  

 

 Ako na Vás pôsobí text? Vyhovuje Vám použité písmo,  jeho veľkosť, medzery 

medzi riadkami, rozvrhnutie textu a obrázkov na stránke (layout)? 

 

11. OBJEDNÁVKA 

 

Vyberte si niektorý z jazykových kurzov a pokračujte v jeho objednávke až  takmer do 

konca. 

Modifikácia úloh pre testujúcich: 

 

1. ks: 0,  Meno a Priezvisko: vypíšte len jedno z políčok, Rok narodenia: vpíšte 0, 

Telefón: nevyplňujte, email: skutočný bez zavináča 

 

2. ks: 3, Meno:  vpíšte len 2 písmená, Priezvisko: vpíšte 3 písmená, Rok narodenia: 

vpíšte 10, Telefón: vpíšte 0, email: skutočný bez .prípona 

 

3. ks: 10, Meno a Priezvisko: vpíšte číslice Rok narodenia: vpíšte 100, Telefón: 

vpíšte 1000, email: skutočný 

4. ks: 100, Meno a Priezvisko: vpíšte kombináciu písmen a čísel o celkovom počte 

znakov 4 pre obe polia, Rok narodenia: vpíšte 100, Telefón: vpíšte: 123JS456, 

email: nech obsahuje aspoň 40 znakov (vrátane zavináča a .prípona) 

5. ks: 1000, Meno a Priezvisko: vpíšte 25 písmen do oboch polí, Rok narodenia: 

vpíšte 1000, Telefón: +1234567898765432, email: nech obsahuje len 3 znaky 

pred zavináčom 

6. ks: 10.000, Meno a Priezvisko: vpíšte 10000,  Rok narodenia: 10 000 Telefón: 

vpíšte +358 100 100, email: skutočný 
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7. ks:  999, Meno a Priezvisko: pokiaľ možno vpíšte aspoň 40 znakov do každého 

políčka, Rok narodenia: skutočný Telefón: +358 100 100, email: skutočný 

 

 Aký kurz ste si chceli objednať? 

 

 Podarilo sa Vám objednávku dokončiť? Kde ste narazili na problém? 

 

12.  DESIGN – Zhrnutie 

 

 Bola rýchlosť načítania jednotlivých stránok dostatočná? 

 

 Pôsobí na Vás niečo rušivo alebo neprehľadne?  

 

 Napadá Vás niečo, čo by ste okamžite zmenili?  

 

 Nastal moment, že za iných okolností by ste stránku opustili? 

Ako by ste po testovaní web JŠ Hello zhodnotili?  

(Označte políčko, ku ktorému výrazu sa web podľa Vás približuje. Krajné hodnoty majú 

najsilnejší význam) 

 

 

Teraz si prosím vyberte niektoré zo zariadení: tablet/multipad/smartphone, 

a pokúste sa prejsť nasledujúcimi úlohami na stránkach Jazykovej školy Hello: 

www.hello.cz 

 

Časový limit: 15 min 

 

13. POMATURITNÉ ŠTÚDIUM 

 

Predstavte si, že ste študentom na gymnáziu a čoskoro budete štúdium končiť. Ešte 

ste sa však nerozhodli, aká VŠ by bola pre Vás tá pravá. Zvažujete teda iné varianty. 

 Pokúste sa zistiť aké sú možnosti pomaturitného štúdia v JŠ Hello.  

 

 Viete zistiť, koľko jednotlivé kurzy stoja?  

 

 

 

http://www.hello.cz/
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14. KONTAKTY  

Predstavte si, že navštevujete kurz v JŠ Hello. Máte kamaráta z Opavy, ktorý by na 

Vaše odporúčanie tiež rád JŠ Hello navštevoval a chcel by sa dozvedieť viac informácií 

o možnostiach výuky v Opave.  

 Skúste nájsť informácie, ktoré by mu pomohli.  

 

 Aké ste hľadali a našli ste ich? 

 

15. JAZYKOVÝ CERTIFIKÁT 

Ste absolventom VŠ a máte záujem o trainee program v zahraničí. Jednou 

z podmienok prijatia je predloženie certifikátu o jazykovej zdatnosti uchádzača.  

 Aký jazyk a ktorú úroveň jazykovej skúšky by ste hľadali?  

 

 Dokážete nájsť najbližší termín uzávierky prihlášok pre Vami vybranú skúšku? 

 

 Viete nájsť prihlášku k vykonaniu tejto skúšky? 

 

 

16. PRE LEKTOROV 

Predstavte si, že ste čerstvým lektorom angličtiny a Vašou úlohou je pripraviť 

študentov na skúšky FCE, s čím ešte nemáte dostatok skúseností. Od kolegov viete, že JŠ 

Hello organizuje takto zamerané kurzy.  

 Dokážete na stránkach nájsť informácie o cene a dátume konania takéhoto kurzu? 

 

17. ROZRAĎOVACÍ TEST 

Predstavte si, že ste zamestnanec na plný úväzok, a rozhodli ste sa prihlásiť do 

jazykovej školy. Naposledy ste sa cudzí jazyk poriadne učili na strednej škole, takže neviete 

odhadnúť úroveň Vašich súčasných znalostí. Na stránkach JŠ Hello sú charakterizované 

rozraďovacie testy, ktorými si môžete Vaše znalosti overiť.  

 Vyhľadajte si úroveň, do ktorej by ste sa zaradili a následne rozraďovací test. Aký by 

to bol? 

 

 Akú cestu ste použili, aby ste sa dostali k výsledku? 

 

 Zvládli ste to jednoducho alebo Vám hľadanie zabralo dlhší čas (viac ako 3 prekliky)? 
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18. DOMOVSKÁ STRÁNKA  

 

 Dokážete sa z tejto stránky jednoducho vrátiť na domovskú stránku? Ak áno, ako?  

 

19. ORIENTÁCIA – Zhrnutie 

  Ste spokojní s tým ako sa stránky v mobilnom zariadení zobrazujú? 

 

 Mali ste pri niektorej z úloh pocit, že na bežnom monitore by bolo vyhľadávanie 

informácií prehľadnejšie a rýchlejšie alebo ste nezaznamenali nič rušivé?  

 

 Zaznamenali ste nejaké problémy so zobrazovaním obsahu na stránkach? Bola 

rýchlosť načítania stránok primeraná? 

 

 Bol moment, že za iných okolností by ste zo stránky už odišli? 

 

SCENÁR K TESTOVANIU WEBU JAZKYKOVEJ ŠKOLY 

CLOVERLEAF 

 

               Časový limit: 20 min 

 

1. VIZUÁLNY DIZAJN 

Otvorte si, prosím, stránku www.cloverleaf.cz a opäť skúste povedať pár viet 

o tom, ako na Vás pôsobí úvodná stránka. Na nič pritom zatiaľ neklikajte, prosím.  

 Vidíte na prvý pohľad nejaké rozdielne, prípadne zhodné, znaky oproti stránkam JŠ 

Hello? Aké?  

 

 Pôsobí na Vás tento web ako vhodná reprezentácia jazykovej školy?  

(alebo jej dizajn vo Vás asociuje niečo iné? Napr. e-shop alebo stránky firmy 

s odlišným zameraním?) 

 

 Páči sa Vám návrh stránky? Rozloženie textu, obrázkov, použité farby? 

 

 

2. MENU 

 

 Ktoré menu je podľa Vás hlavné? 

a. Vodorovné    b. naľavo 

 

 Je podľa Vás viac alebo menej prehľadné ako menu na stránkach JŠ Hello? 

 

 

 

http://www.cloverleaf.cz/
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3. VYHĽADÁVANIE JAZYKOVÉHO KURZU 

Predstavte si, že študujete na Fakulte Elektrotechniky a Informatiky,  máte slušné 

základy angličtiny, ale keďže ju používate prevažne na odbornej úrovni, bežná 

komunikácia Vám robí problémy.  Zvažujete študijný výjazd do zahraničia, tak ste sa 

rozhodli svoju jazykovú zdatnosť vylepšiť absolvovaním jazykového kurzu.  

 Aký kurz by ste si pre seba v tomto prípade vybrali? Pokúste sa ho nájsť v ponuke JŠ 

Cloverleaf.  

 

 Podarilo sa Vám to?  

 

 Aká je priemerná dĺžka a cena vybraného kurzu? 

  

 Našli ste hľadaný kurz jednoducho? Bolo to jednoduchšie ako na webe Hello? 

 

4. VYHĽADANIE  CERTIFIKÁTU A CENY 

Predstavte si, že ste vyštudovali obor Anglický jazyk a literatúra na Filozofickej 

fakulte na Ostravskej Univerzite, no ako čerstvému absolventovi bez praxe sa Vám nedarí 

nájsť si prácu v obore. Rozhodli ste sa teda, že si založíte živnosť na súkromné doučovanie 

angličtiny a aspoň tak získate nejakú prax. Hoci máte zložené štátnice z cudzieho jazyka, 

chcete si vykonať ešte dodatočnú jazykovú skúšku, ktorá je uznávaná medzinárodne.   

 Vyhľadajte, aký typ certifikátu by sa Vám hodil a aká je jeho cena. 

 

 Akú cestu vyhľadávania ste zvolili? Zdalo sa Vám to jednoduchšie alebo zložitejšie 

ako na webe Hello? 

 

5. REFERENCIE  

Predstavte si, že ste HR manažér/ka vo firme a dostali ste od šéfa za úlohu nájsť 

pre zamestnancov jazykovú školu, ktorá by poskytovala jazykové kurzy pre zamestnancov 

v rámci čerpania firemných benefitov. Ponuka jednotlivých škôl je viac-menej podobná, 

preto sa zameriate na referencie.  

 

 Nájdite na stránke JŠ Cloverleaf referencie. Ako na Vás pôsobia? Ste spokojný/á 

s tým, čo ste našli? Zmenili by ste na nich niečo? 

 

6. KONTAKTY 

Referencie na Vás zapôsobili, preto sa rozhodnete školu kontaktovať.   

 Aký kontakt by ste pre dojednanie tejto služby použili? 

 

7. OBSAH 

Predstavte si, že ste zamestnaný/á na polovičný pracovný úväzok a  chcel/a by ste 

sa prihlásiť na jazykový kurz, a keďže jazykových škôl  je veľa, chcete si vybrať v rámci 
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možností tú najlepšiu. Ponuka kurzov je vo všeobecnosti dosť podobná, takže by ste sa 

chceli dozvedieť viac o samotnej škole.  

 Kde budete takéto informácie hľadať? 

 

 Kde ste hľadali a aké informácie ste našli?  

 

 Spĺňajú nájdené informácie predstavu toho, čo ste hľadali? 

 

 

8. ORIENTÁCIA – Zhrnutie  

 

 Keď to porovnáte s webom JŠ Hello, orientovalo sa Vám na stránkach JŠ Cloverleaf 

lepšie alebo horšie? V čom konkrétne? 

 

 Mali ste niekedy pocit, že za iných okolností by ste zo stránok už odišli? 

 

Ako by ste po testovaní web JŠ Hello zhodnotili?  

(Označte políčko, ku ktorému výrazu sa web podľa Vás približuje. Krajné hodnoty majú 

najsilnejší význam) 

 

Teraz si prosím vyberte niektoré zo zariadení: tablet/multipad/smartphone, 

a pokúste sa o nasledujúce úlohy na stránkach Jazykovej školy Cloverleaf: 

www.cloverleaf.cz 

 

    Časový limit: 10 min 

 

9. POMATURITNÉ ŠTÚDIUM 

Práve ste zmaturovali na samé jednotky a uvažujete o štúdiu na VŠ v zahraničí. 

Aby ste sa dobre pripravili, plánujete stráviť rok štúdiom cudzieho jazyka na jazykovej 

škole. 

 

 Aké možnosti ponúka JŠ Cloverleaf? 

 

 Viete povedať koľko jednotlivé kurzy stoja?  

 

 

 

 

http://www.cloverleaf.cz/
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10. KONTAKTY 

Predstavte si, že ste študent študujúci kombinované štúdium a máte záujem o 

individuálny jazykový kurz.  Máte dohodnuté stretnutie s lektorom, aby ste si bližšie 

špecifikovali požiadavky. V JŠ Cloverleaf ste nikdy predtým neboli a neviete kde sa 

nachádza. 

 

 Nájdite najbližšiu tramvajovú zastávku ku škole, ak pôjdete zo smeru Vášho 

bydliska.  

 

 Je na stránkach dostatok informácií, aby ste budovu bez problémov našla? 

 

11. PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY 

Predstavte si, že ste výrobcom BIO produktov z vlastnej farmy a plánujete 

vyvážať do susedných krajín – Poľsko, Maďarsko a Nemecko. Keďže ide 

o potravinárske produkty, je potrebné aby obal obsahoval presné informácie v úradnom 

jazyku spomínaných krajín. Aby ste zamedzili zbytočným chybám, rozhodnete sa využiť 

prekladateľské služby, aby bol preklad bezchybný. 

 Zistite, či je JŠ Cloverleaf schopná Vám túto službu poskytnúť. 

 

 Viete zistiť, ako dlho by preklad trval a koľko by to stálo? 

 

12. PRE LEKTOROV 

Predstavte si, že pracujete ako učiteľ/ka cudzieho jazyka na strednej škole. 

Chcete si zvýšiť kvalifikáciu a niečo nové sa naučiť, čím by ste vylepšili výukový proces.  

 Zistite, či škola Cloverleaf v týchto mesiacoch organizuje nejaké školenia alebo 

kurzy pre pedagógov. 

 

 Kedy sa koná najbližší kurz a aký je poplatok za účasť? 

 

 Je súčasťou kurzu i certifikát o absolvovaní?  

 

13. ZHODNOTENIE 

 

 Ako by ste po testovaní web JŠ Cloverleaf zhodnotili?  

 

 Ako sa Vám páči zobrazovaná stránka v mobilnom zariadení? 

 

 Našli ste všetky informácie, ktoré ste hľadali?  

 

 Fungovali všetky odkazy, na ktoré ste klikli? 

 

 Je na stránkach školy Cloverleaf niečo, čo sa Vám výrazne páčilo/nepáčilo oproti 

stránkam školy Hello? Čo to bolo? 
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3. časť: OTÁZKY K POROVNANIU WEBOV 

Časový limit: 10 min 

 

 Na ktorom webe sa Vám orientovalo lepšie?  

 

 Aký typ menu je pri vyhľadávaní pre Vás viac prirodzený?  

a. stránka obsahujúca rozcestník (Hello)? 

b. rozbaľovacia lišta (Cloverleaf) alebo  

 

Viete, čo je to favicon? Je to malá ikonka stránky, ktorá sa zobrazuje v prehliadači pred 

adresou stránky. Všimli ste si ju pri testovaní webov? Myslíte si, že je dôležité, aby stránky 

túto ikonku mali? K čomu má podľa Vás slúžiť? 
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4. Časť: DESIGN STRÁNOK PRE MOBILNÉ ZARIADENIA 

Časový limit: 10 minút 

 

Testujúcim bude pre porovnanie dizajnu ukázaná mobilná verzia stránok www.alza.cz 

a responzívna stránka www.starbucks.com  a prebehne krátka diskusia o to ako jednotlivé 

riešenia fungujú, aké sú ich výhody a či by uvítali túto podobu stránok i u jazykových škôl 

všeobecne, prípadne pre ktorú – Hello a Cloverleaf by bola niektoré z riešení vhodnejšie, 

alebo sa im súčasná forma zdá dostatočne prehľadná. 

Príloha č. 6 – Súhlas s nahrávaním počas testovania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1- Formulár pre písomný súhlas testujúceho s nahrávaním 

 

 

Súhlas s nahrávaním 

„Týmto Vás prosím o Váš súhlas s audiovizuálnym nahrávaním počas testovania, ktoré 

bude použité výlučne pre účely spracovania mojej diplomovej práce. Veľmi mi to pomôže 

spätne analyzovať testovanie.“ 

Jana Podpleská  

(moderátorka testovania) 

Ďakujem! 

 

Svojim podpisom dávam súhlas k nahrávaniu vizuálneho i zvukového záznamu 

z testovania. Súhlasím tiež s jeho spracovaním prítomnou moderátorkou Janou Podpleskou 

pre potreby jej diplomovej práce, nie však so šírením tretím stranám.  

   Meno a priezvisko: .............................................................................. 

   Miesto a dátum: ........................................................... 

Podpis: ................................... 

 

 

 

 

http://www.alza.cz/
http://www.starbucks.com/
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Príloha č. 7 – Porovnanie dlaždicového menu a originálneho Modern UI designu od 

spoločnosti Microsoft 

Obr. 1- Modern UI menu a jeho štandardné znaky 

 

Obr. 2- Odpozorované nedostatky dlaždicového menu Jazykovej školy Hello
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Príloha č. 8 – Ukážka vhodného návrhu referencií . 

 

Obr. 1 –Referencie na stránkach jazykovej školy Lite 

 

 

Obr. 2 – Detail referencie na stránkach jazykovej školy Lite 
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Obr. 3 – Ukážka referencií na webe školy Hello  (vľavo) 

Obr. 4 – Ukážka referencií na webe Cloverleaf (vpravo) 

        

           Obr. 5 – Detail referencie na webe školy Hello     

           

Obr. 6 – Detail referencie zobrazený  v pravom pruhu stránky školy Cloverleaf 
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 Príloha č. 9 – Ukážky ikon webových stránok (faviconov) 

 

 

 Obr. 1 – Ikony jednotlivých webov jazykových škôl. Hello je v červenom ráme. 

 

Obr. 2 – Návrh faviconu pre web Jazykovej školy Hello 

 

 

Obr. 3 – Zobrazenie ikony stránky Jazykovej školy Hello v prehliadači 
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