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Příloha 1: Vzdělávací systém v ČR a současnost vysokých škol 

Tab. č. 1: Délka studia a dosažené vzdělání po absolvování jednotlivých stupňů vzdělávání 

Stupeň Délka studia Dosažitelné vzdělání 

terciární 3-5 let vysokoškolské 

primární 9 let základní 

sekundární 4 roky středoškolské 

Zdroj: zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání [23] 

Tabulka č. 1. Zobrazuje rozdělení příslušných stupňů studia s příslušnou délkou studia 

a možným dosažitelným vzděláním. Je zřejmé, že nejdéle trvající je primární stupeň. Primární 

stupeň je koncipován do prvního a druhého stupně, přičemž druhý stupeň začíná šestou třídou.  

Obr. č. 2: Vývoj počtu studentů vysokých škol 

Zdroj: Český statistický úřad [11]  

Na obrázku č. 2 je patrný rostoucí trend počtu studentů v ČR 

Tab. č. 3: Počet státních vysokých škol v České republice 

Školní rok Počet vysokých škol 

1945/46 8 

1946/47 13 

1947/48 14 

1948/49 18 

1969/70 24 

1974/75 23 

2001/02 24 

2005/06 25 

2008/09 26 

2010/11 26 

Zdroj: Český statistický úřad [11] 
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Příloha 2: Marketingový mix Ekonomické fakulty 

Tab. č. 1: Studijní programy a obory pro akademický rok 2010/2011 

Studijní program Obor 
stupeň studia 

Bakalářský Magisterský Doktorský 

Hospodářská 

politika a správa 

Finance * * * 

Národní hospodářství * *  

Euro správa * *  

Veřejná ekonomika a 

správa 
*  * 

Ekonomická 

žurnalistika 
*   

Kvantitativní 

metody v ekonomice 

Metody řízení a 

rozhodování v 

ekonomice 

*   

Kvantitativní podpora 

managementu 
 *  

Ekonomika a 

management 

Účetnictví a daně * *  

Ekonomika a právo v 

podnikání 
* *  

Ekonomika podniku * * * 

Management * *  

Marketing a obchod * *  

European Business 

Studies 
*   

Sportovní 

management 
* *  

Systémové 

inženýrství a 

informatika 

Aplikovaná 

informatika 
* *  

Systémové inženýrství 

a informatika 
* * * 

Ekonomické teorie    * 

Pozn.: * aktuálně otevřené studijní programy akademického roku 2010/2011 

Zdroj: Webové stránky Ekonomické fakulty [13] 
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Tab. č. 2: Seznam kateder Ekonomické fakulty 

Číslo 

katedry 
Název katedry 

114 Katedra ekonomie 

115 Katedra managementu 

116 Katedra marketingu a obchodu 

117 Katedra účetnictví 

118 
Katedra regionální a environmentální 

ekonomiky 

119 Katedra práva 

120 Katedra evropské integrace 

121 Katedra ekonomické žurnalistiky 

151 Katedra matematických metod v ekonomice 

152 Katedra podnikohospodářská 

153 Katedra veřejné ekonomiky 

154 Katedra financí 

155 Katedra aplikované informatiky 

156 Katedra národohospodářská 

157 Katedra systémového inženýrství 

Zdroj: webové stránky Ekonomické fakulty [13] 

Tab. č. 3: Nabídka studijních programů a jednotlivých oborů detašovaných pracovišť 

Město Studijní program Obor 

Uherské Hradiště 

 
Ekonomika a management 

Ekonomika cestovního ruchu 

Sportovní management 

Valašské Meziříčí 

 

Hospodářská politika a správa Eurospráva 

Ekonomika a management Ekonomika podniku 

Systémové inženýrství a 

informatika 

Aplikovaná informatika 

Informační a znalostní management 

Šumperk Hospodářská politika a správa Veřejná ekonomika a správa 

Zdroj: webové stránky Ekonomické fakulty [13] 
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Tab. č. 4: Maximální počty přijímaných studentů pro akademický rok 2010/2011 do 

bakalářských studijních programů 

Studijní obor Počet studentů 

Ekonomika a management 

- studijní obor Sportovní management 
60 

Ekonomika a management 600 

Hospodářská politika a správa 500 

Hospodářská politika a správa 

- kombinovaná forma 
200 

Hospodářská politika a správa 

- studijní obor Ekonomická žurnalistika 
50 

Systémové inženýrství a informatika 100 

Kvantitativní metody v ekonomice 50 

Zdroj: webové stránky Ekonomické fakulty [13] 

 

Tab. č. 5: Struktura zaměstnanců včetně jejich počtu a celkové mzdy pro rok 2009 

Statistický údaj

  
Pracovní pozice Počet Jednotka 

Stav k 31.10. 2009 

 

 

 

Profesoři 
16 osob 

Docenti 
22 osob 

Odborní asistenti 
142 osob 

Technicko-hospodářští 

pracovníci 
67 osob 

Celkem 
247 osob 

Mzda * 
99 729 tis. Kč/rok 

* zahrnuty všechny zdroje mimo doplňkové činnosti 

Zdroj: výroční zpráva Ekonomické fakulty VŠB –TU Ostrava [21] 
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Obr. č. 6.: Procentuální vyjádření zastoupení jednotlivých pracovníků Ekf VŠB-TU Ostrava. 

 

Zdroj: výroční zpráva Ekonomické fakulty VŠB –TU Ostrava [21] 

 

Obr. č. 7: Struktura zaměstnanců 

 

Zdroj: přednášky Ing. Jana Ostrožná, Ph. D [20] 
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Příloha 3: Internetová prezentace Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava 

  Obr. č. 1: Změna konzistentních záložek na obsahovou část 

Zdroj: Zdroj: webové stránky Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava [13] 

 

Hlavní menu 

Sekce O fakultě obsahuje celkem 10 položek aktuality, úřední deska, historie, 

současnost, vize, organizační struktura, rozvoj, projekty, granty a výzkumné záměry, vnější 

vztahy, studentský život, Chorus Ostrava, a základní odborová organizace. Rozložení 

podsekcí je zobrazeno na níže uvedeném obrázku č. 2. 

Obr. č. 2: O fakultě 

 

Zdroj: Zdroj: webové stránky Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava [13] 

 

Tato sekce je velmi rozsáhlá, proto je svým širokým záběrem informací určena pro 

všechny návštěvníky webu, tedy pro zájemce o studium, studenty, pedagogy, i veřejnost. 

Hlavní cílovou skupinou však jsou uchazeči o studium, kteří mají potřebu se o fakultě 
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dozvědět veškeré přístupné informace. Účelem této sekce je poskytnou co nejširší informace 

o Ekonomické fakultě VŠB – TU Ostrava. Tato sekce shrnuje prezentaci Ekonomické fakulty 

do systematického souboru, který je pro lepší orientaci uživatele rozdělen do tematických 

podsekcí. 

Sekce studium a výuka obsahuje podsekce o studiu na fakultě, organizace výuky, 

pomoc při studiu a podklady ke studiu. Rozložení podsekcí je uvedeno na obrázku č. 3.  

Obr. č. 3: Studium a výuka 

 

Zdroj: Zdroj: webové stránky Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava [13] 

 

Cílovými skupinami jsou zájemci o studium a studenti fakulty. Sekce poskytuje 

zájemcům o studium informace a formuláře potřebné pro podání přihlášky na Ekonomickou 

fakultu. Studentům naopak poskytuje informace potřebné v průběhu výuky a odkazuje na 

podklady ke studiu. 

Sekce věda a výzkum obsahuje podsekce spolupráce, projekty, granty a výzkumné 

záměry, konference a semináře, odborná činnost fakulty, věda a výzkum na VŠB-TUO, 

profesorská a habilitační řízení, oddělení vědy a výzkumu a oddělení doktorského studia. 

Přehledné rozložení podsekcí je znázorněno na obrázku 4. 

Obr. č. 4: Věda a výzkum 

 

Zdroj: Zdroj: webové stránky Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava [13] 
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Sekce věda výzkum zprostředkovává informace o vědecko-výzkumné činnosti na 

Ekonomické fakultě a možnostech spolupráce s jednotlivými výzkumnými odděleními. Tato 

část menu je určena pro všechny uživatele stránek. Hlavní cílovou skupinou jsou však 

pedagogové a veřejnost. 

Sekce katedry a pracoviště je velmi rozsáhlá a poskytuje výčet všech kateder spolu 

s pracovišti. Vizuální podoba sekce je uvedena na obrázku č. 5. Každá podsekce obsahuje 

stručné informace a charakteristiky daného pracoviště či katedry. Na obrázku č. 5 je zobrazen 

výčet podsekcí oblasti katedry a pracoviště.  

Obr. č. 5: Katedry a pracoviště 

 

Zdroj: Zdroj: webové stránky Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava [13] 

Sekce je vzhledem k stručným informacím o jednotlivých katedrách a pracovištích 

určena pro všechny uživatele stránek. Hlavní cílovou skupinou jsou uchazeči o studium, 

studenti a veřejnost. Cílem této sekce je poskytovat ucelené informace o pracovištích fakulty. 

Sekce kontakty poskytuje veškeré informace o možnostech kontaktování jednotlivých 

pracovníků fakulty. Obsahuje 5 podsekcí, které jsou označeny na obrázku č. 6, mapa 

umístění, Schéma budov A – D, vedení fakulty, telefonní seznam a zaměstnanci. Rozložení 

sekce kontakty je uvedeno na obrázku č. 6.  
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Obr. č. 6: Kontakty 

 

Zdroj: Zdroj: webové stránky Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava [13] 

 

Cílem této sekce je poskytnou veškeré informace a kontaktní údaje na zaměstnance 

fakulty, které je možno vyhledat v databázi webových stránek, dále poskytuje kontaktní 

informace na jednotlivá pracoviště a mapy areálů budov fakulty. Cílovou skupinou jsou 

všichni uživatelé webu. 

Sekce zahraniční styky Ekf poskytuje kontaktní informace na osoby angažující se 

v oblasti zahraničních styků fakulty a stručné informace o zahraničních aktivitách 

a možnostech zahraničního studia. Zobrazení sekce je uvedeno na obrázku č. 7. Hlavní 

cílovou skupinou jsou převážně pro uchazeče o studium, a studenti, kteří mají zájem 

o studium v zahraničí.  

Obr. č. 7: Oddělení zahraničních styků 

 

Zdroj: Zdroj: webové stránky Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava [13] 
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Studentský život poskytuje informace o možnostech mimo studijního vyžití. 

Poskytuje informace o sportovních i kulturních aktivitách, kterých se mohou studenti účastnit. 

Dále odkazuje na studentské organizace Aiesec a studentskou komoru. Cílovou skupinou této 

sekce jsou studenti Ekonomické fakulty. Sekce studentský život je zobrazena na obrázku č. 8. 

Obr. č. 8: Studentský život 

 

Zdroj: Zdroj: webové stránky Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava [13] 

 

Sekce VŠB – TU Ostrava je odkaz na webové stránky Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava. Webové stránky poskytují veškeré informace o vysoké škole. 

Cílovou skupinou jsou všichni uživatelé webu. Odkaz i samotné webové stránky jsou 

zobrazeny na obrázku č. 9. 

Obr. č. 9: VŠB – TU Ostrava 

 

Zdroj: Zdroj: webové stránky Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava [13] 
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Menu určeno pro obsahuje celkem 6 tematicky zaměřených sekcí. Jednotlivé sekce jsou 

pojmenovány podle hlavní cílově skupiny uživatelů. Rozvržení menu je zobrazeno na obrázku 

č. 10. Každá sekce obsahuje specifické informace právě pro svou cílovou skupinu. Sekce jsou 

tedy určeny pro uchazeče, studenty, zaměstnance, absolventy, partnery a spolupráci a pro 

veřejnost.  

Obr. č. 10: Menu určeno pro 

 

Zdroj: Zdroj: webové stránky Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava [13] 

 

Každá cílová skupina nalezne ve své sekci informace typické pro potřeby právě dané 

skupiny. Uchazeči o studium ve své sekci najdou informace o příjicím řízení, fakultě 

a možnostech studia. Sekce určena pro studenty obsahuje informace ohledně výuky, průběhu 

studia, možnostech stravování nebo například kontaktní údaje na zaměstnance studijního 

oddělení. Zaměstnancům je v sekci poskytnut přístup do interního informačního systému, 

edisonu i ostatních databází školy. Mimo jiné jsou zde uvedeny informace o bezdrátovém 

připojení poskytované internetovou sítí fakulty. V sekci absolventi jsou uvedeny informace 

o možnostech pracovního uplatnění či navazujícím studiu na ekonomické fakultě. V sekci pro 

partnery a spolupráci jsou uvedeny loga partnerů a sponzorů fakulty včetně stručného 

popisu každého zmíněného subjektu. Sekce pro veřejnost shrnuje základní informace 

o fakultě, možnostech studia a výzkumné činnosti fakulty. 
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Rychlé odkazy 

Menu rychlé odkazy obsahuje sekci tiskové zprávy, konference, časopisy fakulty, 

MERLINGO, SGD aplikace a univerzita 3. věku.  

Sekce tiskové zprávy, zobrazena na obr. č. 11, obsahuje tiskové zprávy týkající se 

ekonomické fakulty, různé rozhovory, případně záznamy přednášek od pozvaných osobností. 

Sekce je tak určena jak široké veřejnosti, tak také učitelům, studentům a v menší míře 

uchazečům o studium, kterým podává nejnovější informace z fakulty.  

Obr. č. 11: Tiskové zprávy 

 

Zdroj: Zdroj: webové stránky Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava [13] 

 

Konference, které pořádá ekonomická fakulta, jsou uvedeny právě v sekci konference, 

uvedené na obrázku č. 12, a uživateli této oblasti je veřejnost, pedagogové či studenti.
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Obr. č. 12: Konference 

 

Zdroj: Zdroj: webové stránky Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava [13] 

 

Sekce časopisy obsahuje časopisy, které jsou vydávány ekonomickou fakultou. Ta 

vydává dva vědecké časopisy – ER – CEREI (Ekonomická revue – Central European Review 

of Econonomic Issues a ECON  (Journal of Economics, Management and Business). Dále 

fakulta vydává neperiodickou monografickou publikaci SAEI (Series and Advanced 

Economic Issues). Rozložení sekce je zvýrazněno na obrázku č. 13. V této sekci jsou 

k dohledání všechna čísla publikací a je tak určena převážně studentům, pedagogům a široké 

veřejnosti, hlavní cílovou skupinou jsou však studenti a pedagogové.  

Obr. č. 13: Časopisy 

 

Zdroj: Zdroj: webové stránky Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava [13] 

Sekce MERLINGO – MEdia-rich Repository of LearnING Objects) obsahuje 

komplexní záznamy výukových procesů, jedná se např. o záznamy konferencí, přednášek 
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a různých prezentací. Sekce je atraktivní pro studenty, širokou odbornou veřejnost 

a pedagogy. Sekce je zobrazena na obr. č. 14 a cílovou skupinou této sekce jsou pak převážně 

studenti.  

Obr. č. 14: Merlingo 

 

Zdroj: Zdroj: webové stránky Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava [13] 

 

Sekce univerzita 3. věku je možností celoživotního vzdělávání, kterou nabízí 

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava ve spolupráci s Obchodní akademií Orlová. Je určena 

převážně zájemcům v důchodovém věku.  Sekce jako celek obsahuje podsekce infoservis 

a novinky, přihlášku na U3V, harmonogram výuky, důležité kontakty, informace z tisku, které 

se týkají U3V a neméně důležitou fotogalerii, kde jsou k nalezení fotografie z promocí, výuky 

a imatrikulace. Sekce je zobrazena na obr. č. 15 a je určena výhradně studentům U3V.  

Obr. č. 15: Univerzita 3. věku 

 

Zdroj: Zdroj: webové stránky Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava [13] 
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Příloha 4: Scénář Focus group 

SCÉNÁŘ FOCUS GROUP 

UVOLŇOVACÍ OTÁZKA 

1. Cítíte se pohodlně? 

 

„Každý z vás právě obdržel sémantický diferenciál, prosím vyplňte jej.“ 

 

1. Blok 

Účel webových stránek       20 min. 

„Webové stránky fakulty jsou pokládány za hlavní informační prostředek fakulty. 

Je tedy velmi důležité, aby jejich koncepce odpovídala potřebám a požadavkům 

uživatelů.“ 

„Nyní budou následovat otázky, na které bych ráda znala vaši odpověď:“ 

Otázky: 

1. Jaký účel/poslání plní webové stránky fakulty? 

2. Co myslíte? Kdo jsou hlavní a kdo vedlejší uživatelé webových stránek fakulty – 

pro koho jsou určeny. Pro koho dalšího by měli být www. 

3. Webové stránky jsou informačním zdrojem fakulty, co všechno na nich 

potřebujete nalézt? 

4. Co konkrétně Vás nutí k tomu, navštívit internetové stránky fakulty opakovaně? 

5. Kolikrát za týden se na internetové stránky připojíte?  

6. Na které sekce nejčastěji chodíte? 

7. Odcházíte ze stránek spokojeni?  

8. Cítíte se na stránkách zmateni?  

„Dále se budeme zabývat skutečnými webovými stránkami 

 (spuštění webových stránek fakulty) 

  



Přílohy 

 
 

II 

 

2. Blok 

Domovská stránka       30 min. 

 

„Prosím všechny, aby si krátce prohlédli domovskou stránku pro osvěžení paměti. 

Ráda bych o vás teď slyšela, co všechno by podle vás měla domovská stránka obsahovat.  

 

„Nyní budou následovat otázky, na které bych ráda znala vaši odpověď:“ 

 

Otázky: 

 

1. Pokládáte domovskou stránku za přehlednou-rozložení stránek, jednotlivé prvky, 

jednotlivé menu, grafická podoba? Hodnocení škála 1 - 4 

2. Jaká tři různá menu obsahuje domovská stránka?  

(odhalení tří menu) 

3. K jakému účelu jsou jednotlivá menu?.  

4. Pokládáte některé položky za zbytečné, jestli ano tak které? 

5. Myslíte si, že vám v jednotlivých menu chybí nějaké položky? Jaké? 

6. Jsou podle vás menu na domovské stránce dobře viditelná?  

Ohodnoťte na škále 1 - 4 

7. Už někdy navštívili menu rychlé odkazy? Kterou položku konkrétně? Na které 

položce naposledy byli? 

8. Už někdy navštívili sekci aktuality? Vzpomínáte si, jaká informace vás zaujala? 

Pročítáte si  

9. V případě, že by se vyskytla velmi důležitá informace týkající se studentů školy, 

myslíte, že by měla být vyvěšena na domovskou stránku výrazně viditelněji než 

ostatní informace? Jako příklad se podíváme na informace o přijímacím řízení 

v sekci aktuality 

 

Nyní bude vyhrazen prostor pro návrhy k domovské stránce   



Přílohy 

 
 

III 

 

3. blok 

Vyhledávání na stránkách       35 min. 

 

„Nejprve by mě zajímalo, zda využíváte webové stránky jako hlavní prostředek pro 

získání informací týkajících se studia a jaké jiné zdroje informací využíváte?“ 

 

„Nyní bych se ráda zeptala na několik otázek“ 

 

Otázky: 

 

1. Při vyhledávání informace máte možnost využít menu nebo vyhledávací políčko. 

Čemu dáváte přednost? 

2. Při hledání kterých informací preferujete hledání informace přes menu a kdy přes 

vyhledávací pole? 

3. Jste úspěšní při vyhledávání, najdete vždy vše, co hledáte? Hodnotící škála 1 - 4 

4. Vyskytla se během vašeho užívání stránek situace, kdy jste nebyli schopni nalézt 

potřebné informace? Jaká informace to byla? 

5. Jaké informace vám na stránkách chybí/chyběla? 

6. Rozšířené vyhledávání je takové vyhledávání, kdy zadáte do vyhledávacího pole 

hledaný výraz a tomuto výrazu přiřadíte specifikaci. Nejjednodušším příkladem je 

třeba vyhledávání na hudebním serveru kdy hledám výraz „Modrá je dobrá“ 

a přiřadím specifikaci název písničky. Pomohla by vám při vyhledávání možnost 

rozšířeného vyhledávání? 

7. Jak by podle vás mělo být vyhledávání rozšířeno, jaké filtrační kritéria? 

 

„Nyní bude následovat malý test složený z pěti úloh. Každou úlohu se pokuste splnit 

a následně zhodnoťte pomocí škály 1 – 4 proces vyhledávání.“ 

 

(hodnotí se vždy: rychlost, se kterou jsem informaci vyhledal, náročnost, se kterou 

jsem informaci vyhledal a úspěšnost, se kterou jsem informaci vyhledal) 



Přílohy 

 
 

IV 

 

1. Prosím, vyhledejte datum a místo konání dne otevřených dveří. 1 – 4 (škála) – 

jednoduchost nalezení (např. co myslíš? Nějaký dotazník k tomuto – hodnocení) 

2. Prosím, vyhledejte výroční zprávu Ekf z roku 2006 

3. Prosím, vyhledejte informace ohledně bakalářského oboru. 

4. Prosím, vyhledejte telefonní číslo na studijní oddělení. 

5. Najděte formulář pro vyplnění elektronické přednášky. 

 

 „Máte nějaký návrh jak vyhledávání ulehčit?“ 

  

 

Prostor pro vyjádření 

4. blok 

hodnocení obsahu        30 min. 

 

„Jak již bylo několikrát zmíněno, pro uživatele webových stránek je stěžejní dopátrat 

se k informacím. Nyní vás prosím o zodpovězení otázek souvisejících s obsahem webu.“  

 

Otázky: 

1. Hlavními skupinami uživatelů jsou uchazeči o studium, studenti a pedagogové. 

Myslíte si, že je obsah, tedy informace poskytované na webových stránkách fakulty, 

pro vás jako hlavní skupinu uživatelů dostačující? 1 - 4 

2. Z vlastních zkušeností s webem zhodnoťte na škále 1-4 atributy vztahující se 

k informacím poskytovaným na stránkách. 

srozumitelnost informací 1 – 4 

adekvátnost informací s potřebami uživatelů 1 – 4 

dostatečná podrobnost informací 1 – 4 

3. Ohodnoťte aktuálnost informací.  1 – 4  

4. Ohodnotit přesnost informací. 1 -  4 

5. Ohodnotit jak by podle vás přispěla fotogalerie na atraktivitě webových stránek. 1 – 4   



Přílohy 

 
 

V 

 

6. Kde byste fotogalerii umístili? 

7. Co by měla obsahovat? 

8. Čím byste ještě web doplnili – obsah, prvky atd.  

 

 

Prostor pro vyjádření 

 

 

„Velmi vám děkuji za ochotu a spolupráci, nashledanou.“



Přílohy 

 
 

I 

 

Příloha 5: Sémantický diferenciál 

 

 

Sémantický diferenciál 

Prosím, označte čitelně křížkem vámi vybrané pole tak, aby co nejlépe vyjadřovalo váš postoj 

při hodnocení obsahu webových stránek www.ekf.vsb.cz   

 

užitečný                      zbytečný 

přehledný                           chaotický 

hodně informativní                              málo informativní 

strukturovaný                            jednotvárný 

aktuální                        zastaralý 

srozumitelný                               nesrozumitelný 

čtivý                               nudný 

hodně obsáhlý                                   málo obsáhlý 

jednoduché užívání                 složité užívání  

stránek                              stránek 

  

 


