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ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  

Tato bakalářská práce je zaměřena na internetové stránky Hornicko-geologické 

fakulty a jejich srovnání s internetovými stránkami obdobných fakult. Je složena 

z několika částí, které se tímto zabývají. V první části obsahuje analýzu současného 

stavu Prezentace Hornicko-geologické fakulty. V další části následuje srovnání stránek 

s minulou verzí, která začala být nahrazována v září roku 2007. Poté následuje analýza 

internetových stránek obdobných fakult a jejich srovnání s prezentací Hornicko-

geologické fakulty. Nakonec jsou umístěny návrhy na zlepšení stránek HGF a osobní 

zhodnocení postavení stránek oproti konkurenci. 

 

 

 

 

ABSTRACT OF THESIS  

 

This thesis focuses on the web pages of the mining and geological department and 

a comparison with web pages of similar departments. It consists of several parts which 

address this topic. The first section contains an analysis of the current state of the 

presentation of the mining and geological department. In the subsequent section, the 

thesis proceeds to compare the older web pages of the same department to the newer 

versions which were updated in September of 2007. The proceeding section compares 

the web pages of similar departments to that of the mining and geological department. 

Finally, the thesis presents suggestions for the improvement of the HGF's web pages 

and a personal evaluation of these suggested pages against competing web pages
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1. Úvod 
Internet jako takový zná v dnešní době téměř každý a nebylo by asi jednoduché 

najít někoho, kdo o něm alespoň neslyšel. Většina obyvatel se s ním již dostala do 

styku. Ať už při vyhledávání informací, zábavy  či kontakt s jinými lidmi, kteří se také 

zrovna vyskytovali na síti. Internet je hlavně prostředkem. Prostředkem předávání dat. 

Spousta lidí navštíví internetové stránky, které vyžaduje a zase stránky opustí aniž by 

přemýšlela, jak takové stránky fungují, čím ho vlastně zaujaly. Odnese si data která 

potřeboval a tím končí. Ovšem za každou internetovou prezentací je někdo, kdo tuto 

aplikaci vytvořil, kdo ji spravuje a kdo informace pro uživatele, který jeho stránky 

navštíví zprostředkovává. A tento člověk má zájem na tom, aby poskytl onomu uživateli 

informace v co nejlepší formě, přilákal tohoto uživatele znovu a obstál tak v konkurenci 

ostatních internetových stránek. Dnes má téměř každá firma či organizace svou 

internetovou prezentaci. Dobrá internetová stránka působí jako dobrá reklama a kvalitní 

informační systém. Účelem této práce je analýza a návrh optimalizace internetové 

prezentace Hornicko-geologické fakulty, aby mohla lépe plnit svou funkci, pro kterou 

byla vytvořena. 

Tato bakalářská práce je rozdělena na několik částí. Cílem první části je 

zanalyzovat současné stránky HGF a poskytnout tak základ pro ostatní části této 

bakalářské práce v možnosti porovnání. Následujícím úkolem této práce je jejich 

srovnání se stránkami, které současné prezentaci Hornicko-geologické fakulty 

předcházely a od září roku 2007 byly postupně nahrazovány stránkami aktuálními. Další 

částí práce je  srovnání těchto internetových stránek se stránkami jiných fakult. Toto vše 

by mělo poskytnout přehled o situaci v internetových prezentacích fakult vysokých škol 

a nabídnout dostatečný aparát pro vývoj a vylepšení stávajících internetových stránek 

HGF.  
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2. Analýza současných internetových stránek HGF 
Tato část bakalářské práce se snaží zanalyzovat současný stav stránek HGF, které 

se vyskytují na internetu. Pokusí se zachytit kvality a chyby stránek dle vzhledu, obsahu 

i struktury a dodržování zásad a doporučení pro internetové prezentace. Jako první 

podkapitola této kapitoly je seznámení s fakultou HGF jako takovou, druhá část se snaží 

seznámit se zásadami pro tvorbu kvalitního a přístupného webu, poté následuje samotná 

analýza internetových stránek HGF. 

 

2.1 Charakteristika fakulty HGF 
Internetová prezentace je významnou součástí informačního systému. Informační 

systém musí respektovat historii, současnost i plánovanou budoucnost organizace, jejíž 

data má prezentovat. Proto je dle mého názoru důležité seznámit se s fakultou ve všech 

těchto ohledech, zda se její prezentace na internetu drží historických souvislostí, 

současného stavu, vizí a strategie, kterou fakulta HGF zavedla. 

Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO je jediná svého druhu v české republice. 

Svým přístupem se snaží dostát aktuálním trendům a krom přírodovědných a 

hornických oborů se zde vyučují také obory technického a ekonomického rázu. 

Podíváme-li se do historie fakulty, ta sahá až do 18. století. Roku 1716 byla 

založena nejstarší báňská škola. Ta v různých podobách a inovačních změnách výuky 

existovala až do roku 1945, kdy byla přesunuta do Ostravy. V tomtéž desetiletí 

minulého století následovalo po zmiňovaném přesunu dělení školy na fakulty. Současný 

název Hornicko-geologická fakulta získala škola po spojení samostatné fakulty 

Hornické s fakultou Geologickou. To se událo roku 1959. 

Dalším významným mezníkem školy byla revoluce ve státním zřízení, změna jeho 

struktury a národního hospodářství, která proběhla během roku 1989. Následkem toho 

byl krom jiného útlum v hornictví . Ten znamenal i zmenšený zájem o studium v této 

oblasti. Postup fakulty pro zmírnění tohoto negativního jevu byl ten, že sloučila 

podobné katedry do institutů a separovala některé obory, které se staly základem dalších 

fakult(fakulta stavební, fakulta bezpečnostního inženýrství). Zároveň nastalo 

zdokonalení a aktualizování výuky mnoha oborů, včetně zavedení nových oborů 

sociálně-ekonomického a technického směru. Vypíchnout se dají oblasti cestovního 

ruchu, informatiky či ekonomiky.  
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Důležitou součástí fakulty je i detašované pracoviště v Mostě. Existuje tak jistá 

návaznost na to, že škola v této oblasti působila již dříve. Samotné pracoviště vzniklo 

v roce 1962 a v současné době nabízí krom tradičních oborů typických pro tuto oblast, 

zabývajících se především těžbou v lomech i značné spektrum výuky v oblastech, které 

jsou v dnešní době zajímavé. Výuka zde probíhá zejména v kombinované formě. 

Prezenční studium je možné absolvovat pouze v jediném oboru a to Geovědní a 

montánní turismus. 

V současné době nabízí více než 30 oborů prezenční(denní) a 

kombinované(dálkové) formy ve 3 možných stupních a to bakalářské trvající 3 roky, 

magisterské trvající 2 roky(v kombinované formě 3 roky) a doktorské, které je dlouhé 3 

roky. 

 

2.2 Zásady tvorby internetové prezentace 
Webová prezentace často není schopna využít svého potenciálu sdělování 

informací. V mnoha případech je to způsobeno nedostatečnou formou, jakou jsou 

informace prezentovány a web si nedokáže zajistit dostatečnou přízeň lidí, pro které je 

určen. Příčin,  které toto způsobí je mnoho, počínaje špatným grafickým návrhem, který 

je například v málo kontrastních barvách, špatným rozmístěním obsahu pokračujíc. 

Častou chybou bývá i nedostatečná a zmatečná navigace. Proto se jisté organizace 

zabývající se tím, jak jsou informace na internetu předávány a prezentovány rozhodlo 

sepsat jistá doporučení pro tvůrce takových aplikací, aby jejich web byl přístupný všem 

skupinám návštěvníků, kteří na web zavítají. Krom jiných to mohou být i osoby 

s všemožným tělesným postižením.  

 

2.2.1 World Wide Web Consortium 

Asi nejznámějším vydavatelem podobných doporučení je konsorcium W3C. 

World Wide Web consortium bylo založeno v roce 1994 za účelem standardizace 

internetového prostředí. V této souvislosti koordinuje množství specializovaných firem, 

včetně institucí. V současnosti se zabývá standardy HTML, XHTML, CSS, XML, 

DOM, MathML, PNG, WebCGM, SVG, SMIL, RDF a dalšími. 

Přehled všech jimi vytvořených standardů a komplexní popis je možno zhlédnout 

na internetových stránkách www.w3c.org. 

 

http://www.w3c.org/
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2.2.2 Ministerstvo informatiky ČR 

Další institucí zabývající se tímto problémem je nyní již zrušené ministerstvo 

informatiky. To bylo založeno roku 2003. Jeho odpovědnost tkvěla hlavně v tvorbě 

právních norem pro oblast informatiky a dalším jemu podřízeným oblastem. Tyto 

oblasti jsou informační a komunikační technologie (úprava elektronického podpisu, 

elektronického obchodu a informačních systémů veřejné správy), telekomunikací a 

poštovních služeb. V polovině roku 2007 bylo ministerstvo zrušeno a jeho záležitosti 

byly převzaty ministerstvem vnitra, ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem 

pro místní rozvoj. Jeho hlavní přínos bych viděl ve zprovoznění portálu veřejné zprávy 

portal.gov.cz, který je nyní pod zprávou ministerstva vnitra. Důležité pro tuto práci 

ovšem považuji vytvoření doporučení „Pravidla pro tvorbu přístupného webu“, které ve 

shodě s doporučeními WAI – iniciativy pro bezbariérový přístup na web konsorcia 

W3C. Ačkoliv se práce ministerstva informatiky týkalo především informačních 

systémů veřejné zprávy, myslím, že tento dokument je použitelný obecně pro 

jakoukoliv internetovou prezentaci. V roce 2007 byl dokument přepracován a v aktuální 

podobě se vyskytuje na adrese http://www.pravidla-pristupnosti.cz/. 

 

2.2.3 Dogma W4 

Jako alternativu nadnárodního konsorcia a státní správy uvádím dogma skupiny 

webdesignérů pod názvem W4D. Autoři vytvořili nezávazná doporučení pro strategii 

při tvorbě webu. Tento příklad je zde uveden proto, aby bylo zřejmé, že snahu o validní 

a přístupný web nemají pouze lidé pod vedením konsorcií, či orgány státní správy ale i 

širší oblast lidí zajímajících se o internetové prezentace, jako jsou třeba samotní tvůrci. 

 

2.2.4 SEO Optimalizace pro vyhledávače 

V poslední době se stále více mluví o takzvané Search Engine optimization, což je 

optimalizací stránek pro vyhledávače. Myšleno tím je optimalizovat obsah, strukturu 

klíčová slova a další aspekty stránky pro to, aby se ve výsledku vyhledání 

vyhledávačem objevila mezi prvními. Tato procedura spočívá v dobré indexaci, 

správnosti využití html či xhtml kódu a kvalitních metadatech. V mnoha věcech se 

prolíná s pravidly pro tvorbu přístupného webu. Tato problematika je však poměrně 

rozsáhlá a složitá a vyžaduje razantní zásahy do zdrojových kódů stránek, čím se ve své 
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práci nechci zabývat a proto tyto aspekty tvorby stránek budu používat pouze 

v omezeném množství. 

 

2.3 Analýza designu 
V začátcích internetových prezentací byl u dokumentů převládající obsah nad 

formou zobrazení dat. Nejspíše to bylo způsobeno tím, že nástroje pro tvorbu těchto 

prezentací neměly tolik možností jako dnes. Možná na tom měli podíl i lidé, kteří tyto 

prezentace vytvářeli. Dnes však tyto technologie pokročily kupředu a možností pro 

úpravu a prezentaci dat je opravdu hodně, což mělo velký vliv i na to, jak jsou data 

prezentována a forma prezentace je dnes v mnoha případech stavěna do stejné roviny, či 

někdy dokonce výše, než je samotný obsah. Je těžké zhodnotit nakolik je tento postup 

správný, ale je jasné, že design je pro prezentaci v dnešním světě důležitý. 

 

2.3.1 Rozvržení stránky 

Podíváme-li se na úvodní stránku prezentace HGF na obrázku č.1, je zde poměrně 

jasné rozvržení, kdy horní část stránky vyplňuje hlavička nebo jinak řečeno horní lišta, 

následuje tělo dokumentu, které se dále rozděluje na levý sloupec obsahující navigační 

menu a další odkazy, střed s obsahem a pravý sloupec s aktualitami. Na dalších 

stránkách je pak pravý sloupec pohlcen středovou částí s obsahem. 

 

Obrázek č.1: Stránka webu HGF 
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Pro lepší názornost viz obrázek č.2 – hlavička zelená, levý sloupec žlutý, středová 

část modrá, pravý sloupec červený, patička šedá. 

Není to nijak inovativní přístup, ale zato osvědčený a pokud může z něčeho těžit, 

pak ze zvyklostí lidí na toto rozvržení, protože se na webu vyskytuje často a tak se lidé 

mohou i na této prezentaci snadno orientovat. Navíc jsou hlavní stránky školy 

koncipovány podobně, což dobře působí v pohledu na informační systém školy jako 

celek. 

 

Obrázek č.2: Rozvržení stránky webu HGF 

 

 

2.3.2 Barvy 

Barvy jsou  na první pohled nedílnou součástí designu. Velmi důležitý je jejich 

dostatečný kontrast, aby informace na stránce byly čitelné. Konsorcium W3C 

doporučuje, aby rozdíl mezi součty hodnot RGB modelu jednotlivých barev byl větší 

než 500. Samotný obsah stránek sdělovaný barvou však podle pravidla 5 „Pravidel 

tvorby přípustného webu“ musí však být dostupný i bez tohoto barevného rozlišení. 

Proto je nutné rozlišení textu a odkazů i jinak než pouze podle barevného schématu. 
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Tabulka č1: Rozvržení barev stránek HGF 

 

 

 

Hlavička 
Levý 

sloupec 

Středová 

část 

Pravý 

sloupec 
Patička 

Pozadí #3fa333 #ffffff #ffffff #ffffff #33812A 

Text #ffffff #34812b #000000 #000000 #ffffff 

Odkazy #ffffff #000000 #065fa3 #065fa3 #ffffff 

Rozdíl barev 

Pozadí vs. text 
488 542 765 765 543 

Rozdíl barev 

Pozadí vs. odkazy 
488 765 501 501 543 

 

Podíváme-li se na tabulku č.1 zobrazující barevné rozlišení stránek HGF, zjistíme, 

že doporučení W3C nejsou dodržována v oblasti hlavičky. 

 

2.3.3 Text 

Text na stránkách HGF je strukturovaný a dobře čitelný. Obsáhlé bloky jsou 

rozděleny do menších pomocí odstavců a nadpisů. Problémy při zvětšení nastaly až pří 

zvětšení do velkých velikostí, zhruba 200% původní velikosti textu. 

 

2.3.4 Navigace a odkazy 

Navigace je jednou z nejdůležitějších částí struktury internetové stránky. Měla by 

být na všech částech webu stejnorodá a umístěna na stejných místech. Zároveň musí být 

zřetelně odlišena od ostatního textu. Weby většího rozsahu, což stránky fakult většinou 

bývají, by měly obsahovat formulář pro vyhledávání a mapu stránek na každé stránce  

prezentace.  Kromě navigace by měla každá stránka krom úvodní obsahovat i odkaz na 

vyšší úroveň a odkaz na úvodní stránku prezentace. [viz. Příloha č.1; Příloha č.2; 

Příloha č.3] 

Podíváme-li se do kapitoly „2.3.1 Rozvržení stránky“, zjistíme, že navigační menu 

se nachází v levém sloupci. Jistý problém bych viděl v tom, že toto menu se se změnou 

stránek mění dle hloubky v níž se zrovna v prezentaci nacházíme. Ač stránky mají 

odkazy na vyšší úrovně, přesto bych navíc uvítal jedno konzistentní navigační menu na 
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první rozlišovací úroveň stránek. Dynamicky se měnící navigace dle obsahu prohlížené 

rozlišovací úrovně by mohla zabírat prostor pod ním. 

Jedno z pravidel přístupného webu je označení odkazu, který směřuje na 

dokument v jiném formátu, nežli je výchozí formát stránky. Takovýto odkaz by měl být 

označen formátem souboru, na který odkazuje a jeho velikostí. S tímto jsem se na 

internetových stránkách fakulty HGF setkal jen velmi zřídka a většina dokumentů 

jiného formátu, nežli je výchozí formát stránek označena není ani formátem ani 

velikostí. 

 

2.3.5 Informace o stránce 

Informace o stránce jsou součástí metadat a usnadňují tak vyhledávání. Základní 

popis stránky by měl přinejmenším obsahovat datum poslední aktualizace a tvůrce 

stránky. Tyto metadata obsahují všechny stránky fakulty HGF, krom úvodní. Většina 

těchto stránek je popsána kompletní url, plným názvem, krátkým popisem, datumem a 

časem poslední aktualizace a kontaktem na tvůrce stránek. Tyto informace naleznete 

pod příslušným odkazem „Informace o stránce“. 

 

2.4 Analýza obsahu internetových stránek HGF 
Informace jsou tím hlavním, proč internetové stránky navštěvujeme. Prezentace na 

webu vysoké školy je vytvořena pro široké spektrum lidí. V této kapitole jsem rozdělil 

informace dle zájmů různých cílových skupin, které internetové stránky školy mohou 

navštívit, ale snažil jsem se zachytit rovněž informace obecného charakteru, které jsou 

přínosné pro všechny skupiny, jako jsou informace o fakultě, jazyková lokalizace či 

použité formáty.  

 

2.4.1 Informace o fakultě 

Toto je jedna z oblastí těžko zařaditelných pro cílovou skupinu. Informace o 

fakultě mohou být přínosné pro každého návštěvníka, který se podívá na prezentaci 

fakulty HGF. 

Popis historie, současnosti a vizi do budoucna uvedenou v profilu fakulty považuji 

za samozřejmost, jakou by prezentace podobného charakteru měla obsahovat. Za klady 

této sekce bych považoval zmapované vedení fakulty a jeho struktury. Dalším kladem je 
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videoprezentace fakulty přístupná ve dvou formátech. Za zápor několik prázdných sekcí 

jako například „Události a připravované akce“ nebo „úřední dopisy.“ 

 

2.4.2 Pro uchazeče o studium 

Pro uchazeče o studium bývají důležité hlavně obecné informace o škole a podle 

toho je také sekce pro zájemce o studium zařízena. Největší část informací je proto 

umístěna na hlavním portálu školy www.vsb.cz. Co se konkrétních věcí týče, obsahuje 

prezentace HGF přehled nabídky studia pro následující ročník a pro uchazeče velmi 

důležité podmínky přijetí. Součástí je také přehled maximálních počtů přijatých 

studentů na jednotlivé obory fakulty. 

 

2.4.3 Pro studenty 

Student je základem školy. Bez nich by škola neměla význam, protože by 

nesplňovala svůj účel vzdělávání lidí. Sekce určená přímo studentům je proto dle mého 

názoru v dnešní době nepostradatelnou součástí internetové prezentace školy. 

Harmonogram výuky jako první věc, na kterou jsem se zaměřil je samozřejmou 

součástí, stejně jako kontakt na studijní oddělení. Kladnou částí této sekce je rozhodně 

nabídka školních formulářů s možností stažení a vytisknutí. Nepochopitelnou je pro mě 

část přijímací řízení, kterou bych zařadil spíše do sekce uchazečů o studium. Navíc je 

tato sekce prázdná. 

 

2.4.4 Pro zaměstnance 

Každá organizace má své zaměstnance. Pokud by taková společnost existovala, 

která organizace zaměstnance neměla, její činnost by mi připadala přinejmenším 

podezřelá. Organizace mající nějaký informační systém, by měla brát zaměstnance jako 

podstatnou součást její struktury a proto jejich produktivitu práce podporovat tímto 

systémem co nejvíce. 

Sekce stránek Hornicko-geologické fakulty určená pro zaměstnance je především 

odkazující. Obsahuje odkazy na školní systémy určené zaměstnancům a snaží se tak 

urychlit jejich přístup k těmto systémům. Krom společných aplikací, nemám k těmto 

součástem informačního systému školy přístup a proto nemůžu zhodnotit ani jejich 

přínos. 
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2.4.5 Pro absolventy 

Absolventi již nejsou součástí školy, jediné čím se školou nejspíše souvisí je šíření 

dobrého jména školy díky jejich pracovních výsledkům. Jak používat zpětnou vazbu 

těchto lidí jež ukončili zdárně ukončili studium na fakultě je na škole samotné. Mám-li 

však zhodnotit podporu stránek HGF pro tuto cílovou skupinu, dá se nazvat mizernou. 

Prezentace Hornicko-geologické fakulty obsahuje pouze pracovní nabídku města 

Ostravy. Tato cílová skupina je téměř nulově podporována i domovskou prezentací 

školy na stránkách www.vsb.cz. 

 

2.4.6 Detašovaná pracoviště 

Stránky pro detašované pracoviště v Mostě se nacházení na adrese 

www.hgf.vsb.cz/most. Jedná se o jakoby obsahově zmenšenou verzi stránek fakulty 

HGF, zaměřenou právě na toto pracoviště, proto by hloubková analýza formální stránky 

byla zbytečná a z velké části by pouze kopírovala analýzu stránek HGF. Co se obsahu 

týče, obsahují stránky přehled studijních programů a oborů, které je možno na tomto 

pracovišti studovat. Ostatní informace jsou víceméně kopií informací na stránkách 

fakulty HGF v pozměněné podobě pro Most.  

 

2.4.6 Jazyková lokalizace 

Stránky Hornicko-geologické fakulty obsahují přepínač jazyku do angličtiny, jako 

jediného jazyku, do kterého jsou lokalizovány. Ten ovšem přesměruje uživatele na 

anglickou verzi domovských stránek www.vsb.cz.  Pokud se touto anglickou verzí 

pokoušíte dále proklikat až k anglické verzi stránek fakulty, narazíte na neexistující 

složku anglické verze stránek. Jazyková lokalizace do cizích jazyků je tedy na stránkách 

fakulty nulová a tedy ji nemohu hodnotit jinak, než velmi záporně. 

 

2.4.7 Použité formáty 

V této části své bakalářské práce se zabývám formáty, ve kterých jsou stránky 

fakulty HGF prezentovány. Jazykem, ve kterých jsou stránky generovány je XHTML 

1.0  verze Strict. Jedná se o jazyk o jehož standardizaci se stará konsorcium W3C. 

Doplňujícími formáty jsou otevřený formát  společnosti Adobe s označením PDF a 

formát společnosti Microsoft s označením DOC. Videoprezentace fakulty je nabízena 

ve formátu WMV a MPG. 
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2.6 Shrnutí  
V této kapitole byla provedena analýza internetových stránek HGF. V první části 

analýzy se konalo seznámení s fakultou HGF. Následovalo analyzování designu stránek 

a poté byl zanalyzován obsah stránek. 
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3. Srovnání součastných stránek HGF se stránkami 
používaných před 09/2007 

Internetové stránky Hornicko-geologické fakulty začaly být v září roku 2007 

nahrazovány novou verzí prezentace ústavu HGF. Tato změna nebyla razantní, ale 

probíhala postupně a stránky byly plně nahrazeny počátkem roku 2008. To jaké změny 

tento přechod přinesl obsahuje tato část bakalářské práce. 

 

3.1 Stručná analýza stránek používaných před 09/2007  

3.1.1 Design stránek 

Na první pohled určitě nejvýraznější změnou byl design stránek. Stránky školy 

přijaly nový kabát a do velmi podobného kabátu se oblékly i stránky HGF. Dostalo se 

tak zpracování, které se navzájem doplňuje a je sourodé na rozdíl od předchozího 

řešení, které bylo pro každou část školních stránek samostatné. Změnou rozsáhlosti 

stránek se musela změnit i jejich navigace, aby bylo schopno tuto rozlehlost pokrýt. 

Navigace umístěna v horní části obrazovky byla dle předlohy školních stránek 

přesunuta na levý kraj a z předtím statické navigace se přeměnila na velice dynamickou, 

měnící se dle prohlíženého obsahu stránek. Byla přidána patička a doplněny informace 

o aktualizacích a autorech článků. Přidáno bylo vyhledávání na stránkách a také 

podrobná mapa stránek, což k tam rozsáhlé prezentaci nevyhnutelně patří. 

 

3.1.2 Obsah stránek 

Obsah stránek a jeho uspořádání také dostál značných změn. Texty byly 

uspořádány do skupin, které se vyskytovaly i na staré verzi ale stránky byly obohaceny 

o nové oblasti a přibyly i zaměření na cílové skupiny, jako jsou uchazeči o studium, 

studenti, zaměstnanci a absolventi, což umožnilo větší přehlednost stránek a snadnější 

orientace právě pro tyto skupiny. Aktualizovány byly také informace o fakultě, kterým 

byl rozšířen obsah, zkvalitnily se informace o zaměstnancích a vedení. Byla přidána i 

videoprezentace fakulty. 

Co se na nových stránkách nevyskytuje je lokalizace stránek do jiného, než 

výchozího jazyka. Staré stránky byly z části přeloženy do anglického jazyka a bylo 

možno přepínat mezi těmito verzemi. 
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Co se týče používaných formátů stránek, html používané ve staré verzi bylo 

nahrazeno xhtml. Soubory formátu PDF a DOC byl a je používán v obou verzích 

stránek. Ve staré verzi se vyskytovaly soubory ve formátu RTF. 
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4. Srovnání současných stránek HGF se stránkami obdobných 
fakult 

Konkurence mezi vysokými školami je dnes obrovská. V rámci systému 

přidělování dotací se dá současná situace doslova nazvat jako boj o studenta. A 

internetová prezentace může být jedním z prvních kontaktů budoucího studenta 

s fakultou a nabídnout mu tak první dojem o instituci, ve které by se mohl rozhodnout 

pro studium. To jak jsou kvalitní internetové stránky některých fakult se pokouším 

zhodnotit v této kapitole a poté je srovnat s prezentací fakulty HGF.  

Najít u nás fakulty podobného rázu a zaměření nebylo jednoduché.  

Hornicko-geologická je specifická svým studijním obsahem i šířkou zaměření oborů, 

které se na ní vyučují. Proto byl výběr fakult zaměřen na studijní obsah jen částečně. 

 

4.1 Analýza stránek Hospodářské fakulty Technické univerzity 
v Liberci 

4.1.1 Charakteristika fakulty  

Hospodářská fakulta byla založena roku 1992. Během své působnosti se 

transformovala do instituce zajišťující kompletní bakalářské, magisterské i doktorské 

vzdělání. Studijní programy vyučované na fakultě jsou Ekonomika a management, 

Systémové inženýrství a informatika a Hospodářská politika a správa. Tato instituce se 

hrdě hlásí ke své vědecko-výzkumné činnosti a možnosti jedno čí vícesemestrálního 

studia na zahraničních univerzitách. 

 

4.1.2 Rozvržení stránky 

Z obrázku č.3 je patrné, že rozvržení stránek HF je z části podobné jako rozložení 

stránek HGF. Rozdíl se vyskytuje v tom, že pravý sloupec je stálý a nevyskytuje se 

pouze na první stránce. Další rozdíl je v umístění stálého středového menu s cílovýmí 

skupinami. 

Pro lepší názornost viz obrázek č.4 – hlavička zelená, levý sloupec žlutý,středové 

menu tmavě modré, středová část světle modrá, pravý sloupec červený, patička šedá. 

Toto rozvržení mi přijde stejně jako u fakulty HGF intuitivní a uživatel se v něm snadno 

zorientuje. 
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Obrázek č.3: Stránka webu HF 

 

 

Obrázek č.4: Rozvržení stránky webu HGF 

 

 

4.1.3 Barvy 

Podíváme-li se na tabulku č.2 zobrazující barevné rozlišení stránek HF, zjistíme, 

že doporučení konsorcia W3C jsou dodržována ve všech uvedených částech stránky. 
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Výjimku tvoří popis formuláře vyhledávání v části hlavičky. Tam byla naměřena 

hodnota 210 pro rozdíl barev textu a pozadí. 

 

Tabulka č.2: Rozvržení barev stránek HF 

 

 

 

Hlavička 
Levý 

sloupec 

Středová 

část 

Pravý 

sloupec 
Patička 

Pozadí #edeff1 #f1f4e1 #ffffff #f1f4e1 #026900 

Text #322e2b - #000000 - #ffffff 

Odkazy - #000000 #d20000 #000000 #ffffff 

Rozdíl barev 

Pozadí vs. text 
578 - 765 - 658 

Rozdíl barev 

Pozadí vs. odkazy 
- 710 555 710 658 

 

4.1.4 Text 

Rozsáhlé texty jsou umístěny pouze ve středové části. Tam také i při zvětšení na 

zhruba 200% nenastal žádný problém. Podobných výsledků dosáhly i boční navigace. 

Problém se vyskytl v navigaci umístěné ve středové části, kde se v malém prostoru jí 

vymezené text při zvětšení ztratil.  

 

4.1.5 Navigace a odkazy 

Jedna část navigace je rozdělena po stranách. V levém sloupci je nazvána menu a 

odkazuje na základní informace fakulty jako je kontakt, sponzoři, kalendář akcí a 

podobně. Pod touto navigací se nachází dynamická část, která nabízí odkazy které 

souvisí s částí stránek, v níž se právě nacházíme. V pravém sloupci jsou umístěny 

odkazy na jednotlivé katedry fakulty a školní informační systémy. Druhou částí je 

navigace umístěná ve středové části, která je zaměřena na cílové skupiny, což jsou 

uchazeči o studium, studenti, zaměstnanci a odborná veřejnost. Odkazy v textu jsou 

zřetelně odlišeny barvou(červená) a také linkou pod. Co se týče pravidla odkazování na 

jiné formáty, nežli je výchozí, nevyskytuje se téměř vůbec. Výjimku tvoří studijní 

předpisy. Každá stránka obsahuje odkaz na každou část stromu, který zrovna prochází.  
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4.1.6 Informace o stránce 

Každá stránka prezentace Hospodářské fakulty je doplněna autorem obsahu, 

datumem a časem poslední změny. Informace jsou umístěny přímo na stránkách pod 

jednotlivým textem. Označeny tak nejsou stránky, které jsou v přípravě.  

 

4.1.7 Informace o fakultě 

Podíváme-li se přímo do oblasti stránek nazvané informace o fakultě, pak se 

setkáme s popisem fakulty a její základní charakteristikou v jednom jediném 

dokumentu. Ten obsahuje odkaz na zobrazení nejužšího vedení fakulty. Celkově je 

informací o škole na stránkách spousta, ale uživatel se musí proklikávat ostatními 

sekcemi. 

  

4.1.8 Pro uchazeče o studium 

Úvodní věcí, která se objeví hned při otevření této sekce je odkaz na elektronickou 

přihlášku. Co mě v této sekci zaujalo bylo uvedení doporučení, proč jít studovat na tuto 

fakultu a popis kvalit města Liberec. Za další kladnou součást považuji vzory 

přijímacích testů z minulých let a vzory přijímacích testů na navazující studium. 

 

4.1.9 Pro studenty 

Informace sekce pro studenty je poměrně rozsáhlá. Krom tradičních součástí, jako 

je studijní oddělení či studijní předpisy, obsahuje tato část například přehled 

státnicových okruhů či nabídku zaměstnání. 

  

4.1.10 Pro zaměstnance 

Tato část prezentace je pojmuta hlavně ze strany organizace školy. Jsou zde 

zobrazeny části vedení jak je vědecká rada, vedení fakulty a kolegium děkana. Také je 

zde podrobný výpis zaměstnanců fakulty. Zajímavým považuji zobrazení publikační 

činnosti pracovníků školy. Naneštěstí je tato sekce prázdná s odůvodněním přípravy 

obsahu. 
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4.1.11 Pro absolventy 

Sekce pro absolventy je umístěna v sekci pro studenty. Neobsahuje však žádné 

konkrétní informace, pouze to, že je možno zdě něco o absolventech umístit, budou-li si 

to přát. 

4.1.12 Detašovaná pracoviště 

Ze stránek jsem pochopil, že fakulta má pracoviště v Jablonci. Obsah této stránky 

je zatím pouze v přípravě. 

 

4.1.13 Jazyková lokalizace 

Stránky jsou kromě výchozí češtiny přeloženy také do angličtiny. Přeložena je 

většina navigačního menu a také většina obsahu stránek. Horší je to s překladem odkazů 

uvnitř textu, které jsou přeloženy pouze z větší poloviny. 

 

4.1.14 Použité formáty 

Výchozím formátem, v němž jsou stránky prezentovány je HTML 4.0 

Transitional. Dalším formátem s nímž se můžete na stránkách setkat je formát PDF. 

 

4.2 Analýza stránek Technické fakulty České zemědělské univerzity 
v Praze 

4.2.1 Charakteristika fakulty  

Technická fakulta byla založena roku 1952 jako Mechanizační  fakulta Vysoké 

školy zemědělské v Praze. Její zaměření bylo na vytváření kvalitních pracovních sil do 

zemědělství, zejména oblasti mechanizace. V roce 1964 byla přestěhována do 

současných prostor v Praze – Suchdol. Svým zaměřením se krom malých inovací 

v zemědělství fakulta nezměnila až do roku 1990, kdy změnou potřeb současné 

společnosti rozšířila svou činnost o oblasti automobilové a městské dopravy, 

odpadového hospodářství, projekční činnosti technologických zařízení staveb a 

obchodování s technikou. V roce 1992 byla Mechanizační fakulta přejmenována na 

fakultu Technickou. Nabízeno je studium bakalářské a navazující magisterské. 
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4.2.2 Rozvržení stránky 

Podíváme-li se na stránku prezentace TF na obrázku č.5, vidíme, že, rozvržení 

stránky je v některých částech trochu jiné, než rozvržení stránky fakulty HGF a fakulty 

HF. Stejná je hlavička umístěna nahoře, pak následuje horní navigační menu. V tělu 

dokumentu se vyskytuje pouze levý sloupec, který rovněž obsahuje menu a zbytek těla 

vyplňuje obsahová část. Spodek stránky uzavírá patička. Pro lepší názornost  

viz obrázek č.6 – hlavička zelená, středové menu tmavě modré, levý sloupec žlutý, 

obsahová část světle modrá, patička šedá. 

 

Obrázek č.5 Stránka webu TF 

 

 

Obrázek č.6: Rozvržení úvodní stránky webu TF 
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4.2.3 Barvy 

Po prozkoumání tabulky č.3 vidíme, že doporučení o rozdílu barev společnosti 

W3C nedodržují stránky v hlavičce patičce. Zvláště patička by mohla být problémová, 

protože nedodržuje standard ani v textu ani v odkazech. 

U levého sloupce nebyl v tabulce uveden text, přestože jej obsahuje. Bylo to 

způsobeno charakterem tabulky, která pracuje pouze s jedním pozadím pro danou část. 

Poměr textu a pozadí v této části je 162 a rovněž nevyhovuje doporučením. 

 

Tabulka č.3: Rozvržení barev stránek TF 

 

 

 

Hlavička 
Navigační

menu 

Levý 

sloupec 

Obsahová 

část 
Patička 

Pozadí #ffffff #2c4683 #e1e1e1 #ffffff #d6d6d6 

Text #3547a6 - - #000000 #7e7e7e 

Odkazy - #ffffff #243a6a #243a6a #243a6a 

Rozdíl barev 

Pozadí vs. text 
475 - - 765 264 

Rozdíl barev 

Pozadí vs. odkazy 
- 520 555 565 442 

 

4.2.4 Text 

Zobrazovaný text neměl ani při výrazném zvětšení ani při zmenšení problémy se 

zobrazením, byl čitelný a nepřekrýval se. Jediný problém nastal v navigačním menu, ve 

kterém se při zvětšení ztratil ve svém omezeném prostoru. 

 

4.2.5 Navigace a odkazy 

Navigace na těchto stránkách je řešena příjemně. Její hlavní část je umístěna ve 

vodorovném sloupci umístěném pod hlavičkou. Tato navigace je neměnná a slouží 

k základní orientaci na stránce. V levém sloupci je umístěno dynamické menu, které se 

mění podle oblasti, v níž se na stránkách právě nacházíte. Tato navigace se mění i podle 

úrovně v níž zrovna jste a tak máte vždy po ruce odkaz o úroveň výše a zároveň i na 
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úvodní stránku. Prezentace má textový odkaz na hlavní stranu v každé stránce. Odkazy 

v textu jsou zřetelně odděleny barvou i linkou pod. Odkazy na jiné formáty než výchozí 

jsou z větší části označeny. Odkazy na PDF dokumenty jsou označeny všechny ikonou 

dokumentu. HTML dokumenty označeny nejsou. 

 

4.2.6 Informace o stránce 

Každá část stránek obsahuje, která osoba je zodpovědná ze její obsah. Údaje o 

změnách či aktualizacích stránky mají pouze ty, které obsahují větší část textu. 

 

4.2.7 Informace o fakultě 

Informace o fakultě jsou zpracovány strukturovaně a jsou rozděleny podle částí. 

Zajímavá je fotogalerie umístěná v této části, která mapuje fakultu od jejich počátků až 

po dnešní dobu. Oceňuji i dobrý návod jak se na fakultu dostat a přiložený plán. 

 

4.2.8 Pro uchazeče o studium 

Pokud chceme vidět ucelenou sekci určenou pro uchazeče o studium, musíme na 

úvodní stránku. Jinde přímo část určená uchazečům není takto přidělena a informace 

jsou roztroušeny po různých částech stránek. Sekce jako taková nemá tudíž samostatný 

text, pouze odkazuje na části stránek, kde může uchazeč informace najít. 

 

4.2.9 Pro studenty 

Stejně jako sekce „4.2.8. Pro uchazeče o studium“ i tato sekce je pouze na úvodní 

straně a je prezentována odkazy do různých částech stránek. Navíc ještě obsahuje 

odkazy do několika jiných školních informačních systémů. 

 

4.2.10 Pro zaměstnance 

Pro zaměstnance nemá stránka samostatnou sekci. 

 

4.2.11 Pro absolventy 

Při zkoumání stránek jsem nenarazil na část, která by byla určena přímo 

absolventům. 



Strana 29 

 

4.2.12 Detašovaná pracoviště 

Dle informací fakulty, uvedených na jejích stránkách, fakulta má jimi nazývané 

konzultační pracoviště v Jičíně a Hradci Králové. Při zkoumání stránek byly nalezeny 

bližší informace o těchto pracovištích v sekci „o studiu - ostatní informace“, kde byl 

uveden základní popis pracovišť a kontakty. 

 

4.2.13 Jazyková lokalizace 

Výchozím jazykem je na stránkách čeština. Krom toho je ještě možnost zobrazit 

stránky v anglickém jazyce. Tento překlad je téměř úplný a přeložena je jak navigace, 

tak většina textů prezentace. Pokud stránky přeloženy nejsou, není zde použit způsob 

kombinace češtiny a angličtiny, ale tyto texty jsou z obsahu vypuštěny. 

 

4.2.14 Použité formáty 

Výchozím formátem stránek je XHTML 1.0 Strict. Doplňkovými formáty jsou 

HTML a PDF. 

 

4.3 Analýza stránek Provozní ekonomické fakulty MZLU v Brně 

4.3.1 Charakteristika fakulty  

Provozně ekonomická fakulta je nejstarší ekonomickou fakultou na Moravě. 

Založena byla roku 1959 s orientací na ekonomiku v zemědělství. Po roce 1990 byla 

fakulta transformována a obohacena o nové obory jakými jsou například informatické 

obory. Na fakultě jsou vyučovány obory bakalářské, magisterské a doktorské. 

 

4.3.2 Rozvržení stránky 

Rozvržení stránek nabízí rozestavení složené z hlavičky, levého sloupce, obsahové 

oblasti a patičky. Zvláštní funkci má tmavě modrý pruh v horní části stránky, který 

slouží jako jakési navigační menu. Pro lepší názornost viz obrázek č.8 – hlavička 

zelená, středové menu tmavě modré, levý sloupec žlutý, obsahová část světle modrá, 

patička šedá, horní menu tmavě modré. 
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Obrázek č.7 Stránka webu PEF 

 

Obrázek č.8: Rozvržení úvodní stránky webu PEF 

 

4.3.3 Barvy 

Podíváme-li se na hodnoty obsažené v tabulce č.4, jediné části, které doporučení 

W3C dodržují jsou obsahová část a horní menu. Hlavička, levý sloupec a patička se 

s požadovanými hodnotami neslučují. 
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Tabulka č.4: Rozvržení barev stránek PEF 

 

 

 

Hlavička 
Levý 

sloupec 

Obsahová 

část 

Horní 

menu 
Patička 

Pozadí #5381AD #c9c9c9 #f4f4f4 #144474 #5381ad 

Text #fefefe #385b7c #000000 - - 

Odkazy - - #144474 #ffffff #ffffff 

Rozdíl barev 

Pozadí vs. text 
377 494 732 - - 

Rozdíl barev 

Pozadí vs. odkazy 
- - 528 561 442 

 

4.3.4 Text 

Text nemá se zvětšením v obsahové části žádný problém. Hlavička a levý sloupec 

jsou tvořeny obrázky, proto se v nich text nezvětšuje. Horní menu při zvětšení okolo 

200% svůj text ztratilo. Některé stránky byly až přehnaně dlouhé, obsahujíc i desítky 

obrazovek 

 

4.3.5 Navigace a odkazy 

Navigace stránek jako taková existuje pouze na úvodní stránce. Na ostatních 

stránkách prezentace je umístěn pouze odkaz na úvodní stránku, výjimečně odkaz o 

úroveň výše. 

Odkazy v textu jsou zřetelně odděleny. Odkazy na jiné typy souborů, nežli je 

výchozí formát jsou dodržovány z části. Takto označeny byly odkazy staršího data, 

novější odkazy již označovány nejsou. 

 

4.3.6 Informace o stránce 

Každá stránka má pod patičkou umístěny informace o poslední aktualizaci, ale 

pouze rok této aktualizace. Podle tohoto údaje byly stránky naposled aktualizovány roku 

2007. Každá strana obsahuje odkaz na webmastera, na autora textů nikoliv. 
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4.3.7 Informace o fakultě 

Ucelené informace o fakultě se na stránkách nevyskytují. Prokliká-li se návštěvník 

několika odkazy úvodní stránky, najde informace o vedení a zaměstnancích fakulty. 

 

4.3.8 Pro uchazeče o studium 

Informace pro uchazeče je potřeba rozdělit do dvou částí. Na první se nachází 

odkaz hned na úvodní stránce, kde se po prokliknutí dostane uchazeč do sekce 

vytvořené ve flashi. Zde je možno se dozvědět základní informace o studijních 

programech vyučovaných na škole. Druhá část je umístěna v sekci Public Relations, do 

které se uživatel stránek dostane více méně náhodou, protože je všude označována 

zkratkou PR. Zde se uchazeči dozví výsledky přijímacího řízení, důvody, proč jít na 

PEF a o možnostech přípravných kurzů. 

 

4.3.9 Pro studenty 

Sekce určená přímo studentům se dá nalézt pouze v již zmiňované PR sekci. Zde 

se student dozví o připravovaných akcích školy a studentských soutěžích. Zbytek 

vyplňují informace z hlavních stránek školy. 

 

4.3.10 Pro zaměstnance 

Ani při důkladném průzkumu nebyla na této prezentaci fakulty nalezena sekce, 

která by byla jasně a zřetelně určena zaměstnancům ani nebyl zjištěn odkaz, který by na 

takovou sekci v jiné sekci informačního systému MZLU poukazoval. 

 

4.3.11 Pro absolventy 

Ze zkoumaných stránek je na této prezentaci tato sekce asi nejobsáhlejší. Obsahuje 

spíše obecné informace, ale reprezentuje snahu školy s touto skupinou spolupracovat. 

Nejvíce informací asi naleznete v takzvaném „newsletteru“, který je umístěn v této 

sekci ve formátu PDF. 

 

4.3.12 Detašovaná pracoviště 

Na stránkách této fakulty nebyly nalezeny informace o žádném takovémto 

pracovišti. 
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4.3.13 Jazyková lokalizace 

Obsah stránek v anglické verzi byl značně okleštěn, zato však texty zde uvedené 

jsou přeloženy komplexně. Překvapením pro mne bylo uvedení informací o fakultě, 

které se české verzi na stránkách nevyskytují. 

 

4.3.14 Použité formáty 

Stránky jsou prezentovány formátem XHTML 1.0 Strict. Jako doplňkové formáty 

byly použity formáty PDF a Flash. 

 

4.4 Porovnání stránek HGF se stránkami obdobných fakult 

4.4.1 Rozvržení stránky 

V rozvržení jsou si stránky fakult podobné a drží se osvědčeného schématu 

hlavička, tělo s jedním či dvěma sloupci a polem s obsahem a patička. Toto uspořádání 

bylo u všech stránek přehledné a funkční. Stránky HGF v této oblasti nezaostávají 

  

4.4.2 Barvy 

Podíváme-li se na dodržování standardů a doporučení, ani jedna stránka 

nedodržela všechny tyto předpoklady pro tvorbu přípustného webu. Pro stránky HGF 

mluví v prospěch to, že rozdíl barev menší než 500 se vyskytl pouze v hlavičce, což je 

podstatně lepší než u většiny srovnávané konkurence. Lepším v tomto ohledu byla 

pouze Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci, která tuto hodnotu 

nedosáhla pouze u vyhledávacího formuláře. 

 

4.4.3 Text 

Texty stránek byly u všech srovnávaných prezentovány ve strukturované podobě, 

odděleny odstavci a zpřehledněny nadpisy a podnadpisy. Při zvětšení i zmenšení 

docházelo v obsahových částech téměř k minimálním deformacem a nemožnosti text 

přečíst. U navigací přinejmenším část této součásti stránek zmizela ze svých vytyčených 

oblastí. 
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4.4.4 Navigace a odkazy 

Navigace stránek byla různorodá. Nejlépe mé požadavky splnily stránky HF TUL 

a TF ČZU. V obou případech byla umístěna fixní navigace, což mělo za následek rychlý 

přístup téměř z jakékoliv oblasti prezentace do ostatních. Navíc byla vhodně doplněna 

dynamickou navigací měnící se dle obsahu prohlížené stránky. Stránky HGF na tom 

byly hůře a jejich dynamická navigace mi příliš nesedí. Nejhůře dopadla prezentace 

Provozně ekonomické fakulty MZLU, kde se navigace vyskytovala v podstatě jen na 

úvodní stránce. Odkaz o úroveň výš a odkaz na hlavní stránku byl umístěn na všech 

prezentacích. 

S odkazy na jiné formáty, nežli je výchozí formát je dle mého názoru výsledek 

nedostačující u žádné z porovnávaných stránek.  

 

4.4.5 Informace o stránce 

V této oblasti jsou na tom stránky Hornicko-geologické fakulty poměrně dobře. 

Obsahují slušné množství informací, které je přinejmenším srovnatelné s ostatními 

fakultními stránkami. V tomto zkoumaném aspektu nepříliš uspěly stránky PEF MZLU, 

které neposkytují v tomto směru kvalitní informace. 

 

4.4.6 Informace o fakultě 

Informace v sekci věnované fakultě byly více méně podobné na všech stránkách. 

Obsah byl zaplněn historií, současností a případnou budoucností fakulty. To doplňoval 

přehled zaměstnanců a vedení fakulty. Nejobsáhlejší informace obsahuje v této části 

fakulta HGF a fakulta TF ČZU. Videoprezentaci fakulty jako jediná obsahuje 

prezentace HGF. 

 

4.4.7 Pro uchazeče o studium 

V sekci určené uchazečům byly na všech prezentacích umístěny informace o 

studijních oborech, které se na jednotlivých fakultách vyučují. Část, která patří do této 

sekce přinejmenším odkazem je dle mého názoru elektronická přihláška, pokud ji 

informační systém školy podporuje. Tu byl možno nalézt u fakulty v Liberci a Praze. 

Stránky HGF odkaz rovněž obsahují ale v jiné sekci. 
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4.4.8 Pro studenty 

Sekce pro studenty je umístěna na každé srovnávané stránce. Většina stránek 

obsahuje odkazy na informační části systémů škol určených studentům. PEF MZLU 

pojala tuto sekci trochu jinak a zaměřila se spíše na život studentů, jejich připravované 

akce, nabídky zaměstnání a akce, které již proběhly. 

 

4.4.9 Pro zaměstnance 

Zaměstnancům věnují přidělenou sekci pouze dvě fakulty a to HGF a HF TUL. 

Ostatní dvě porovnávané fakulty informace pro zaměstnance také obsahují, ale jsou 

roztroušeny v různých oblastech stránek. HGF pojala stránky způsobem odkazů na 

ostatní systémy školy určené zaměstnancům. Stránky HF TUL se zaměřila i díky trochu 

jiné stavbě navigace stránek spíše na seznamy vedení a zaměstnanců a jejich pracovní 

činnost na fakultě jako například publikační činnost či vědu a výzkum. 

 

4.4.10 Pro absolventy 

Informace pro absolventy na stránkách byly velice řídké. Zřejmě je to tak dáno 

informační politikou škol vůči této skupině. Nejobsáhlejší informace absolventům 

poskytují stránky PEF MZLU. Je zde provozován klub absolventů a věnován dokument 

newsletter. Stránky HF TUL a TF ČZU neobsahují data pro absolventy žádná. Stránky 

HGF nabízejí pracovní pozici magistrátu města. 

 

4.4.11 Detašovaná pracoviště 

Této součásti stránek věnovala Hornicko-geologická fakulta celou jednu sekci, 

která je zmenšenou kopií stránek HGF určenou pro pracoviště v Mostě. Liberecká 

fakulta věnuje svému pracovišti v Jablonci bezobsažný odkaz, jeho obsah je údajně 

připravován. Stránky pražské fakulty věnují svým detašovaným pracovištím jen 

základní prostor popisem pracoviště a kontakty a fakulta v Brně detašované pracoviště 

nemá. 
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4.4.12 Jazyková lokalizace 

Pokud někde stránky HGF zaostávají, pak je to právě v této sekci. Lokalizaci 

v cizích jazycích totiž nemá. Ostatní fakulty jsou přeloženy do angličtiny, ani na jedné 

stránce není však překlad kompletní a anglické verze stránek jsou obsahově chudší. 

 

4.4.13 Použité formáty 

Nejpoužívanějším výchozím formátem stránek je XHTML 1.0 Strict. Výjimku 

tvoří pouze Hospodářská fakulta v Liberci, která je prezentována formátem HTML 4.0 

Transitional. Doplňkovým formátem, který používají všechny srovnávané stránky je 

PDF. Hornicko-geologická fakulta používá navíc formát DOC, Technická fakulta ČZU 

formát HTML a Provozně ekonomická fakulta MZLU flash. 
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5. Návrhy pro vylepšení součastných stránek HGF 
Internetové stránky Hornicko-geologické fakulty se zařadily do pomyslného 

středu mezi lepší polovinu vysokých škol. V žádném z hodnocených kritérií vyloženě 

nepropadly, ale také si myslím, že je na stránkách ještě spoustu věcí k vylepšení. 

 

5.1 Navigace 
Navigace na prezentaci stránek HGF nepatří k nejlepším. Obsahuje sice všechny 

doporučené vlastnosti dle pravidel přípustného webu jako je odkaz na vyšší úroveň, 

odkaz na úvodní stránku prezentace(bohužel jen v obrázkové podobě avšak 

s příkladným popisem), zřetelné oddělení od textu, ale při probírání stránkami se mi 

jejich přílišná dynamičnost zdála na obtíž. Měnící se menu mě při špatném výběru 

tématu častokrát nutila vrátit se na úvodní stranu, kde se nachází výchozí menu a tak se 

stromem probírat znovu. Spíše bych uvítal pevnou část menu, která se nemění a jeho 

postupné rozvíjení, či jeho dynamickou část v jiné části stránek. 

 

5.2 Lokalizace 
Lokalizace stránek HGF do cizích jazyků není žádná. Vzhledem k tomu, že na 

fakultě studuje i množství zahraničních studentů, věřím, že by překlad alespoň do 

angličtiny velice uvítali. Pokud se na překladu ještě nepracuje, pak by bylo dobré s ním 

v nebližší době začít. 

 

5.3 Profil fakulty 
Informací o fakultě je na stránkách poměrně dost. Ale chybí mi zde jasné 

vyzdvihnutí kladů fakulty a důvodů, proč by měl jít uchazeč o studium studovat zrovna 

sem. Toto bych zařadil do sekce pro uchazeče, která by zpestření obsahu rovněž 

potřebovala. Toto mi ovšem přijde obtížné, pro možnou duplicitu dat se stránkami 

školy. 

 

5.4 Odkazy na jiné formáty a jiné části informačního systému školy 
Vyskytne-li se na internetových stránkách odkaz na jiný formát, než je výchozí 

formát. Je velmi vhodné jej označit. Je to i jedno z pravidel pro tvorbu přístupného 
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webu. Správné označení by mělo obsahovat typ formátu, na který je odkazováno a také 

velikost souboru, ve kterém je uložen. Stránky fakulty tohle obsahují jen v opravdovém 

zlomku takovýchto odkazů. 

Rovněž při prozkoumávání stránek jsem se častokrát ocitl v jiné části 

informačního systému školy, aniž bych na to byl předem upozorněn. Pominu-li, že mám 

v prohlížeči tlačítko „zpět“, kterým se dalo poměrně rychle vrátit na stránky fakulty. 

Bylo by častokrát zdlouhavé se stránkami proklikávat do sekce, v níž jsem se před 

přesměrováním nacházel. 

Problém neoznačených jiných formátů bych řešil přímým textovým popisem typu 

formátu a velikostí souboru. Přímý popis odkazů směřujících do jiných částí 

informačního systému, či na stránky jiných institucí by zřejmě negativně narušil vzhled 

stránek. Dal by se vyřešit alespoň popisem odkazu ve zdrojovém kódu stránky. 

 

5.5 Hluchá místa 
V některých oblastech stránek se objevily hluchá místa. Označuji tak části stránky, 

které byly obsahově prázdné. Nalezl jsem například sekci úřední dopisy. Chtěl jsem 

zhlédnout, jaké úřední dopisy se v sekci vyskytují, ale nebyl tam ani jeden. Pokud žádné 

úřední dopisy nejsou k dispozici, pak by se neměla vyskytovat na stránkách ani jejich 

prázdná sekce. A tudíž by se dle mého názoru tato hluchá místa měla najít a odstranit a 

doplnit je zpět, jakmile pro ně bude připraven příslušný obsah. Mnou nalezená hluchá 

místa byla Události a připravované akce, Úřední dopisy, Tiskové zprávy, Přijímací 

řízení.  

 

5.6 Shrnutí 
V této kapitole jsem se pokusil shrnout vlastnosti stránek fakulty HGF, které mi 

přišly nedokonale zpracovány. Nespokojen jsem byl s navigací, jazykovou lokalizací, 

částí obsahu stránek , nedostatečným označením některých odkazů a některými 

obsahově prázdnými odkazy.  
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6. Závěr 
Tématem první části bakalářské práce byla analýza stránek Hornicko-geologické 

fakulty VŠB-TU Ostrava. Součástí se stal i nástin doporučení pro tvorbu stránek, 

kterými by se měly stránky řídit a tak byl dána i kritéria stránek, která se promítla 

v hodnocení prezentace. 

Následná část práce obsahuje krátké zhodnocení změn stránek vůči stránkám, 

které byly plně funkčními do září roku 2007 a postupně byly nahrazovány novou verzí 

stránek až do úplného nahrazení. 

Třetí částí práce je zhodnocení práce vůči ostatním stránkám fakult vysokých škol. 

K tomuto účelu byly vybrány Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci, 

Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze a Provozně ekonomická fakulta 

Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. U těchto prezentací proběhla 

podobná analýza jako u prezentace Hornicko-geologické fakulty a následné srovnání dle 

hledisek vytvořených pomocí analýzy. V tomto se stránky HGF ukázaly být kvalitními 

stránkami a plnohodnotnou konkurencí pro jiné fakulty. Pomineme-li chybějící 

lokalizaci, která je způsobena nejspíše tím, že stránky jsou poměrně nové a pro mne 

nepříliš přehlednou navigaci, která však obsahuje všechny náležitosti, které by 

internetová prezentace měla mít, v ostatních oblastech se stránka vyrovnává či 

převyšuje svou konkurenci zejména díky své obsahové rozsáhlosti a příjemnému 

uživatelskému rozhraní.  

Myslím si, že internetové stránky Hornicko-geologické fakulty jsou dobrou 

prezentací tohoto ústavu a není potřeba razantních změn ani v designové části, která je 

v souladu se stránkami VŠB-TUO a vhodně se tak doplňují ani v části obsahové, které 

dle mého názoru chybí více zaměření na uchazeče o studium na této fakultě. Spíše jsou 

potřeba malé změny, které jsem se pokusil vyzdvihnout v části práce „Návrhy pro 

vylepšení součastných stránek HGF“.  

Využitelnost této práce bych viděl jako přehled současného stavu stránek 

Hornicko-geologické fakulty, možnou inspiraci pro vylepšení této prezentace a přehled 

části současného stavu webů fakult vysokých škol v České republice. 
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Příloha č.1 : Pravidla tvorby přístupného webu 

 

Kapitola A: Obsah webových stránek je dostupný a čitelný 

1. Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení musí mít svou textovou 

alternativu. 

2. Multimediální prvky nesoucí významové sdělení musí být doplněny textovými 

titulky, jestliže nejsou jen alternativou k existujícímu textovému obsahu. 

3. Pokud to charakter webových stránek nevylučuje, informace sdělované 

prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, cookies a jiných doplňků 

na straně uživatele, musí být dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků a stránky musí 

být standardně ovladatelné. V opačném případě sdělí orgán veřejné správy tyto 

informace jiným způsobem.  

4. Informace sdělované vizuální podobou webových stránek, tvary jednotlivých prvků, 

jejich velikostí, pořadím nebo umístěním musí být dostupné i v případě, že uživatel 

nemůže tyto aspekty vnímat. 

5. Informace sdělované barvou musí být dostupné i bez barevného rozlišení. 

6. Barvy popředí a pozadí textu (nebo textu v obrázku) musí být vůči sobě dostatečně 

kontrastní, jestliže text nese významové sdělení. 

7. Velikost písma musí být možné zvětšit alespoň na 200 % a zmenšit alespoň na 50 % 

původní hodnoty pomocí standardních funkcí prohlížeče. Při takové změně velikosti 

nesmí docházet ke ztrátě obsahu nebo funkcionality. 

 

Kapitola B: Práci s webovou stránkou řídí uživatel 

8. Obsah ani kód webové stránky nesmí předpokládat ani vyžadovat konkrétní výstupní 

či ovládací zařízení. 

9. Obsah ani kód webové stránky nesmí předpokládat ani vyžadovat konkrétní způsob 

použití ani konkrétní programové vybavení. Pokud je předpokládáno či vyžadováno 

konkrétní programové vybavení, může to být pouze z důvodu technické 

nerealizovatelnosti přizpůsobení obsahu a kódu webové stránky všem programovým 

vybavením. 

10. Načtení nové webové stránky či přesměrování musí být možné jen po aktivaci 

odkazu nebo po odeslání formuláře. 

11. Načtení nové webové stránky do nového okna prohlížeče musí být možné jen v 

odůvodněných případech a uživatel na to musí být předem upozorněn. 
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Příloha č.2 : Pravidla tvorby přístupného webu  

 

12. Na webové stránce nesmí docházet rychleji než třikrát za sekundu k výrazným 

změnám barevnosti, jasu, velikosti nebo umístění prvku. 

 

13. Zvuk, který zní na webové stránce déle než tři sekundy, musí být možné na této 

webové stránce vypnout nebo upravit jeho hlasitost. 

14.Časový limit pro práci s webovou stránkou musí být dostatečný. Pokud to nevylučuje 

charakter webové stránky, může uživatel časový limit prodloužit nebo vypnout. 

 

Kapitola C: Informace jsou srozumitelné a přehledné 

15. Webové stránky musí sdělovat informace jednoduchým jazykem a srozumitelnou 

formou, pokud to charakter webové stránky nevylučuje. 

16. Rozsáhlé obsahové bloky musí být rozděleny do menších výstižně nadepsaných 

celků. 

17. Bloky obsahu, které se opakují na více webových stránkách daného orgánu veřejné 

správy, je možné přeskočit. Pokud webové stránky nemají velký rozsah, nemusí být 

zajištěno přeskočení opakujících se bloků obsahu. 

 

Kapitola D: Ovládání webu je jasné a pochopitelné 

18. Navigace musí být srozumitelná a konzistentní a na všech webových stránkách 

orgánu veřejné správy obdobná. Od ostatního obsahu webové stránky musí být zřetelně 

oddělena. 

19. Každá webová stránka (kromě úvodní webové stránky) musí obsahovat odkaz na 

vyšší úroveň v hierarchii webových stránek a odkaz na úvodní webovou stránku. 

20. Pokud se jedná o rozsáhlejší webové stránky, musí být kromě navigace k dispozici 

rovněž vyhledávání nebo odkaz na mapu webových stránek. Odkaz na mapu webových 

stránek nebo vyhledávací formulář musí být k dispozici na každé webové stránce.  

21. Každá webová stránka musí mít výstižný název odpovídající jejímu obsahu. 

22. Každý formulářový prvek musí mít popisek vystihující požadovaný obsah.  

23. Pokud uživatel učiní chybu při vyplňování webového formuláře, musí být k 

dispozici informace o tom, ve které položce je chyba. Pokud to charakter webového 

formuláře nevylučuje, musí být k dispozici rovněž informace, jak tuto chybu odstranit. 
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Příloha č.3 : Pravidla tvorby přístupného webu 

 

24. Text odkazu nebo jeho přímo související text musí výstižně popisovat cíl odkazu. 

Jestliže odkaz vede na jiný typ souboru, než je webová stránka, musí být odkaz doplněn 

sdělením o typu, případně o velikosti tohoto souboru.  

25. Každý rám musí mít vhodné jméno či popis vyjadřující jeho smysl a funkčnost. 

 

Kapitola E: Kód je technicky způsobilý a strukturovaný 

26. Sémantické značky, které jsou použity pro formátování obsahu, musí být použity ve 

zdrojovém kódu tak, aby odpovídaly významu obsahu.  

27. Prvky značkovacího jazyka, které jsou párové, musí mít vždy uvedenu počáteční a 

koncovou značku. Značky musí být správně zanořeny a nesmí docházet k jejich křížení. 

Příloha č.3 : Zásady W4D 

28. Ve zdrojovém kódu musí být určen hlavní jazyk obsahu webové stránky. 

29. Prvky tvořící nadpisy a seznamy musí být korektně vyznačeny ve zdrojovém kódu a 

musí být výstižné. 

30. Je-li tabulka použita pro zobrazení tabulkových dat, musí obsahovat značky pro 

záhlaví řádků nebo sloupců. 

31. Obsah všech tabulek musí dávat smysl čtený po řádcích zleva doprava. 

 

Kapitola F: Prohlášení o přístupnosti webových stránek 

32. Každá webová stránka musí vždy obsahovat prohlášení o tom, že forma uveřejnění 

informací je v souladu s touto vyhláškou (prohlášení o přístupnosti) nebo odkaz na toto 

prohlášení. 

33. Pokud orgán veřejné správy některá z podmíněně povinných pravidel uvedených 

pod čísly položek 3, 9, 14, 15, 17, 20 a 23 v souladu s uvedenou podmínkou neuplatní, 

musí uveřejnit tuto informaci v prohlášení o přístupnosti, a to jejich číselným výčtem, 

včetně příslušného odůvodnění. 

 

Detailní popis pravidel je umístěn na stránkách www.pravidla-pristupnosti.cz. 
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