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Dotazníkové šetření SK AS OU k novému webu OU 

Metodologie a způsob realizace a analýza dotazníkového šetření 

SK AS OU realizovala dotazníkové šetření mezi studenty OU. Šetření probíhalo od 19. 2. 2015 

do 28. 2. 2015. Studenti OU byli vyzvání k vyplnění online dotazníku, kterým jim byl zaslán 

hromadným e-mailem Mgr. Šumberovou. Díky tomu se zajistilo, že dotazník opravdu vyplnili 

pouze studenti OU. Na to, že studentům byl zaslán tento dotazník hromadným e-mailem, 

byli studenti upozorněni i na některých sociálních sítích, které využívají. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 110 studentů a odpovídali na tyto otázky: 

 Co ti chybí na webu OU? 

 Co by měl obsahovat ideální web pro uchazeče o studium na OU? 

 Co by měl obsahovat ideální web pro studenta OU? 

 Jak by měl vypadat ideální web OU po grafické stránce? 

 Kterým webem by se OU mohla inspirovat? (předložené www stránky vybrala SK AS 

OU a zvolila je za nejzajímavější) 

Analýzu realizovali tři členové SK AS OU postupným pročítáním odpovědi seskupovali do 

podobných témat, ke kterým přiřazovali orientačně četnost. 

Výsledky dotazníkového šetření 

Co chybí na webu OU? 

46 Přehlednost 

2 Vyhledávání 

5 Konzultační hodiny 

2 plán učeben podle pater 

4 Sjednocení s portálem 

5 Mobilní verze 

1 Harmonogram roku 

1 Nástěnky pedagogů, jejich fota 

1 Rozlišitelnost OU vs. Fakulta 

3 Prvky alive – fotografie, osobnosti... 

1 Burza knih a pomůcek 
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Co by měl obsahovat ideální web pro uchazeče o studium na OU? 

9 Všechny informace o studiu na jednom místě 

6 Konzultační hodiny, otevírací hodiny studijního 

10 Plán učeben podle pater 

3 Harmonogram roku 

4 Funkční vyhledávání 

1 RSS 

4 Sjednocení s portálem 

3 Nástěnky s infem o rušení výuky a aktualitami 

3 Mobilní verze s aplikacemi 

2 Možnost dohadování spolupráce mezi studenty jiných fakult 

9 Formality – příručka pro studenty, univerzitní řád, poplatky atd. 

 

Co by měl obsahovat ideální web pro studenta OU? 

11 Statistika přijímaných, vzorové přijímačky, ukázka diplomek absolventů 

1 Dle otázek v dotazníku automaticky vybere obor 

4 Fotografie učeben 

1 Přihláška jako na http://www.vutbr.cz/eprihlaska/cs/  

25 Všechny informace o oborech, jejich náplni na jednom místě 

2 Plán fakult, učeben, interaktivně 

4 Informace o vyučujících – jejich úspěchy a zkušenosti 

3 Prostor pro dotazy 

 

Jak by měl vypadat ideální web OU po grafické stránce? 

2 UX design 

5 Sjednocené použití loga 

3 Čitelné písmo: větší, bezpatkové 

6 Oddělený design fakult 

 

Studenti obecně chtějí pěkný web – střídmý, decentní, přehledný... Spíše více obrázku a log a 

méně textu.  

Inspirace jiným webem 

www Počet studentů, kterým se web líbil jako inspirace 

www.bris.ac.uk 33 

www.cam.ac.uk 19 

www.tohoku.ac.jp/en 11 

www.jcu.cz 50 

www.stanford.edu 13 

www.umontpellier.fr 24 

http://www.bris.ac.uk/
http://www.cam.ac.uk/
http://www.stanford.edu/
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Závěr dotazníkového šetření  

Předložené výsledky z dotazníkového šetření jsou orientační, každý bod bychom mohli dle 

potřeby důkladněji popsat a vysvětit.   

Příloha: Konkrétní odpovědi 

Co chybí na webu OU? 

Shrnu to do jednoho okna, navrhuju udělat aplikaci pro android/IOS, na kterém si můžu objednávat v 
menze, dělat předzápis, spravovat email, portal a vše ostatní.  

Nabídky zaměstnání a stáží od firem. 

Přehlednost, jednoduchost, atraktivní vzhled a funkce jednotného informačního zdroje. 

Smysluplné kategorie - důležité věci. Katedry - kdo, co a jak. Plus odkaz na jejich web nebo primo 
integrace všech webů kateder podle jednotné šablony. 2) Pořádný vyhledávač. Nyní musím tak, že do 
Googlu napíšu "OSU jméno vyučujícího nebo katedra". 3) nepodstatné věci vyhoďte - nikoho to 
nezajímá a jsou to blbosti 4) responzivní web - přizpůsobí se jak mobilu, tak PC ... 

pro začínající studenty přehlednější zpracování, zbytečně složité systémy 

email zavzatý do portálu (portál a email = 1 web) 

Nějaký přehlednější přehled oborů, protože v tom současném se vyznává opravdu težce. Nejake 
prehlednejsi menu, toto je prilis zmatene. 

přehlednost 
informace 
jednoduchost 

Určitě by měl být propojený portál a studentský e-mail, i portál je nepřehledný 

Fungující předzápis předmětů - přehledné rozvrhové akce, dále lépe dohledatelné dokumenty fakult. 

Kontakty na některé vyučující 

Aktuality o VPS OU.  
Více fotogalerie z akcí. 

trochu by to chtělo zjednodušit hlavní stránku, působí to moc hekticky. Také portál je neskutečně 
zdlouhavý a je třeba se než se dostanu k rozvrhu proklikat třemi nabídkami. 

Především by se měli důležité informace jako je vypnutí portálu na 3 dny zobrazovat nějak výrazně. 
Minule to bylo napsáno jako obyčejná aktualita, takže si toho většina lidí nevšimla a hodně lidí pak 
mělo potíže. 

Přehlednost 

Informace o konzultačních hodinách jednotlivých vyučujících 

Větší přehlednost: než člověk něco najde, hledá i půl hodiny. I když jde o web pro studenty VŠ, 
nemusí být zbytečně komplikovaný. 

Vypsané konzultační hodiny všech vyučujících. Přístup do katalogu katedry historie (na FF). Větší 
nabídka českých e-knih. U hodnocení výuky jakoby fórum, kdy učitelé a studenti by mohli třeba týden 
vzájemně odpovídat na své připomínky a komentáře. Možnost elektronických voleb do Studentských 
komor AS na všech stupních, případně dalších typů voleb.  

jednoduchosť... je tam strašne veľa odkazov na veľa informácii, pritom by na úvodnej stránke stačilo 
pár odkazov na dôležité veci a následne sa už potom cez rôzne podsekcie dalo dopracovať k rôznym 
iným dokumentom, podstránkam... veľmi sa mi páči stránka jcu.cz... kvalitná, jednoduchá, prívetivá - 
kľudne môže slúžiť ako vzor, peknú stránku má aj Univerzita Komenského  

V první řadě přehlednost. To je asi největší kámen úrazu webu naší univerzity. Nejednou musí člověk 
bojovat a úmorně klikat, než najde co hledá. 
 
Dále je tu problém s formou zápisu emailových adres na webu. Místo znaků "." a "@" se zkopírují jako 
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textová reprezentace "puntík" a "pečenáč", což je věc, se kterou jsem se zatím setkal na webu 
univerzity. 
 
Když už se web bude inovovat, určitě by stálo za to, podívat se na možnost vytvoření mobilní verze 
webu. 
 
Je jasné, že web má mouchy. Chválím, že je snaha o změnu a že se odpovědné osoby snaží do 
změny vtáhnout studenty univerzity :)) 

přehlednost 

Všechno, je to nepřehledné, chybí aktuality o odpadající výuce apod.. 

Přehlednost.. Myslím, že tam je vše, ale nikdy to neumím najít. 

Nevím jestli chybí, ale stránky OU by měly být působivé hlavně pro uchazeče. Něco by mělo zaujmout 
a uchazeče nadchnout. Například krátké originální a kreativní video o škole z pohledu studenta/ů pro 
dobrý dojem.  

Na portálu OSU mi chybí možnost vykřížkovat notifikaci s honocením kvality výuky v AR. Při přístupu z 
mobilného zařízení se přes tuto hlášku nedokážu prokousat do systému, nejde totiž vykřížkovat a to 
už několik let, 

• Přehlednost.  
• Na úvodní stránce ukazovat nějakým způsobem dění ze života univerzity (fota z různých akcí, 
ukázky prací studentů atd.) např. formou článků.  
• Interaktivní mapa všech budov OU včetně značení učeben a kabinetů pedagogů (funkční i při 
přístupu z mobilních zařízení!). 
• Více na dohled harmonogram AR pro jednotlivé fakulty. 

Nebojte se barev, srozumitelnost pro veřejnost, rychlá volba, vyhledávání, ne zbytečně moc 
podkategorií apod. 

Přehlednost 

přehlednost!!! kontaktní údaje na některé pracovníky, rozmístění učeben, studijní materiály 

Nevím, snad plánek učeben podle pater jednotlivých školních budov, tak aby student nemusel za 
pochodu hledat tu kterou učebnu. 

chybí mi něco jako kalendář do kterého bych si mohl zapisovat do kdy mám odevzdat seminární úkol 
nebo kdy mám zkoušku...., seznam všech C předmětů 

Přehlednost, optimalizace pro tablety a mobilní telefony, 

jednoduchost a přehlednost, na to aby měl člověk vysokou než tam něco najde.... 

otevírací doba knihovny FF 

- nic mě nenapadá 

Přehlednost!!! Mapa stránek nebo něco. Nechápu, proč musím kliknout 100x, než se dostanu na 
požadovanou stránku (ať už to je úřední deska mojí katedry nebo otvírací doba sekretariátu. (Nebo 
nedej bože proklikávat se ke studijním dokumentům na portále!) 

nic, je tam toho až moc 

přehlednost, 

Ani nevím, co konkrétně chybí, každopádně web je hodně nepřehledný, jakožto student už jsem si za 
ty roky zvykla, ikdyž pořád ještě nemohu některé věci najít, nicméně jako uchazeč jsem s webem 
vyloženě bojovala 

Všimla jsem si, že třeba vysoká škola báńská má výčet s fotkou, u každého profesora, co vystudoval, 
čím se zabývá, čím prošel v životě tohle bych třeba uvítala. 

Přehlednost, jednoduchost ( na OU se mi nelíbí že máme stud. meil, portál, moodle, pak ještě meil 
oboru na seznamu... chtělo by to spojit v jedno, abychom se všude nemuseli přihlašovat znova a 
znova zadávat hesla atd.), lepší beravnost, upoutávky na aktuality, fotografie z nedávných akcí 

Hledání předmětů na předzápisu podle dnů a času.  

Chybí mi tam lepší orientace. Stránky jsou složité a než se proklikám k tomu, co doopravdy chci, 
zabere to spoustu času. 

Nabídky (spolu)práce v určitých firmách a nebo případné osvědčené brigády 

Neptal bych se co chybí, ale spíš co nadbývá. Tolik zbytečných informací, které akorát kazí celkový 
přehled webu se jen tak nevidí. 

Vadí mi neúplné informace o vyučujících typu profesní životopis atp. 
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Současný web je nepřehledný, každá fakulta má rozložení trochu jinak nastavené - stejnou věc u 
různých fakult nacházím v různých složkách. Bylo by dobré to vše sjednotit.  

- lepší přehled událostí a aktuálních informací OU 
- aktuální nabídky pracovních příležitostí 

Hele hlavní věc co mi tam chybí je absence přebytečných věcí :D Jako např. když vyhledávám něco 
co se týče současného školního roku, nemám radost, když na mě vyskočí věci z roku 2006. Prostě to 
chce pročistit, to je ten hlavní problém. A bylo by super kdyby se k věcem dalo dostat jinak než přes 5 
stránek :D  

Přehlednost. Když jsem se hlásila ke studiu, často jsem se na stránkách "ztrácela", teď s nimi pracuji 
často a tak nějak už chyby nenacházím.  

Přehlednost a jednoduchost v dohledávání informací. 

- jednoduchý přístup k fakultám a k provozní době studijních oddělení, prostě aby byla stránka 
přhlednější 
- jednodušší grafiku přihlasování na wifi simple (po vzoru VŠB), kvuli mobilním zařízením 
-  HLAVNĚ RYCHLEJŠÍ PORTÁL.OSU.CZ bo pomalejší stránky snad neexistují! 

Mrzí mě, že u nás nefunguje zveřejňování koncertů. V poslední době (rozuměj asi třech letech) se 
hází do éteru už jenom Univerzitní cyklus, Operní studio a koncerty fakultního orchestru a sboru 
kolegů z pedagogické větve. Výsledkem jsou často skvělé recitály, na kterých se sejdou prarodiče a 
pět spolužáků. Přitom kapacita auly je tuším sto míst a program se nacvičuje často i rok. Marná 
snaha? 

nic 

V podstatě je přehledný, jen doplnit spíš ty formuláře, které jsou potřebné během studia. 

Přehlednost a někdy i potřebné informace. 

Verze pro mobilní telefony. 

chybí tak základní informace o studiu, jednotlivých předmětech, katedrách, menze, kolejích a 
podobných institucích OU 

Kvalitní funkce vyhledávání. 
Vypsané umístění kabinetů a konzultačních hodin jednotlivých vyučujících. 
Vyhledávání všech dostupných volitelných (C) předmětů podle různých kritérií (čas, učebna). 
Vypsání místnosti, kde probíhá výuka u každého předmětu. Mnoha předmětům toto schází, neboť je 
již na učebně zapsána paralelní akce (např. odlišný předmět pro kombinované a prezenční studenty) - 
na rozvrhu pak nejde vidět, ve které učebně se výuka bude konat. 

Na webu OU chybí přehled volitelných předmětů a efektivní vyhledávání volitelných předmětů. 
Například vyhledávání podle volných hodin v rozvrhu - měl by nabízet předměty, které nekolidují s 
žádným s vedlejších hodin. 

Přehlednost! 
Zatím sem na něm sice našla vše co jsem potřebovala, ale trvalo mi to dlouhou dobu. 

Fotografie některých učitelů 

OU web je hrozně chaotický a když člověk potřebuje nějaké informace, tak se v něm ztrácí. Na hlavní 
straně je až moc informací a člověk aby se tím prokousával. Chybí logické třídění pro uchazeče o 
studium, studenty, fakulty, kontakty.  

Přehlednost, snadná dostupnost všeho, co hledám a potřebuji vědět. Nabídka propagačních předmětů 
univerzity či jednotlivých fakult k prodeji. Výborný způsob jak propagovat fakultu a prakticky finančně 
nenáročný, neb student si zaplatí výrobní cenu předmětu a ještě s radostí. 

přehlednost, obsahuje až moc zbytečných věcí 

Jednoduchá grafika, přehlednost 

Bylo by dobré, kdyby někde mohli psát pedagogové upozornění na zrušenou výuku, případně svou 
absenci - od kdy do kdy, aby to bylo dostupné pro všechny studenty a aby měli svůj profil s 
aktualizovanými konzultačními hodinami. 

Nic mi nechybí. 

Nejhorší je portál, měl by být kompletně změněný. Přijde mi zastaralý.  

Doporucuji zrusit nastenky kateder, predpokladam ze jsou oddeleny od hlavniho webu kvuli internim 
informacim studentum a nejsou urceny verejnosti, v takovem pripade muzete vyuzit portal pro 
studenty.  
 
Informace o vyzkumu studentu a uspesnych ucastnicich ruznych soutezi by mohly byt lepe 
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prezentovany. 

Mám spíše opačný problém... na 1 stránce je narváno neuvěřitelně mnoho odkazů. Výsledkem toho je 
naprostá dezorientace, místo usnadnění. 

Web osu neni moc prehledny, ted se jiz v nem orientuji, ale zpocatku jsem mel celkem problem.  

* Strukturovaný obsah rozčleněný podle typu návštěvníka (student, zaměstnanec, uchazeč, absolvent, 
návštěvník). 
** Mobilní verze webu  
Obsah musí být strukturovaný a členěný podle typu návštěvníka: 
Absolvent – akce univerzity, napojení na portál osu live 
Student – formou aplikace (viz dále) 
Uchazeč – informace o studijních oborech jednotlivých fakult a kateder, info o přijímacím řízení, 
termíny apod. 
Zaměstnanec – formou mobilní aplikace (viz dále) 
Návštěvník - info o univerzitě, akce univerzity, portal ou.live (ten aktualizovávat), science café apod. 

Rozlišení, zda se nacházím na webu OU nebo některé z jejích fakult. Každá stránka by měla mít jiný 
obsah, lidé na ni chodí z jiných důvodů, tak by se měla každá stránka přizpůsobit účelu. 
 
Upřímně mi na OU velice chybí IS, jaký vyvinula Masarykova univerzita. Obsahuje veškerou studijní 
agendu a poslední dobou na něj migruje množství vysokých škol. 

Přehlednější menu. Z méně udělat více. Hlavní lištu, kde bychom se mohli dostat, kde chceme. 
Zbytečně hodně textu hned na úvodní straně. A nebo, dále v odpovědi č. 3 a 4. 

Spíše nic nechybí. Jen by pro zpřehlednění mohlo být více odkazů větvených. Myslím tím takové 
odkazy jako máme v modrém pruhu na nynější úvodní stránce.  
Mně osobně přijde takové vyhledávání přehlednější a člověk se i může bez načítání další stránky 
podívat kam odkaz vede dále.  

přehlednost - důležité dokumenty jsou rozházené různě na osu.cz, portal.osu.cz (kde jsou 
mimochodem asi 3 uložiště a na každém je něco, protože každý vyučující volí jinou cestu) 

Aktuální konzultační hodiny profesorů. 

konzultační hodiny vyučujících 
fotografie vyučujících 
přehlednější zápis předmětů a rozvrhové akce 

více zdůrazněné důležité odkazy 

Přehlednost, aktuální informace 

Lepší vyhledávání dokumentů. Již jsem se setkala s tím, že i vyučující měl problém něco najít. 
Taky asi zajímavější barevnost. 
Asi to sem nepatří, ale portál absolventů je strašlivý. Vypadá jako blog.  
Možná by nebylo špatné, kdyby vše co souvisí s OU mělo podobné, nebo některé stejné prvky. 
Působilo by to celistvěji.  

Přehledné rozdělení do sekcí. 

přehlednost 

Studuji Vychovatelství se zaměřením na Výtvarnou výchovu a docela by bylo fajn, kdyby třeba jednou 
za AR nebo semestr proběhla něco jako burza nebo blešák, kde by absolventi univerzity mohli prodat 
některé učebnice, skripta, vypracované otázky a hlavně některé speciální pomůcky pro různé obory. 
Například v návaznosti na VV by se takový "blešák" hodil k prodeji/koupi různých dřevěných rámů, 
monofilů, speciálních štětců a jiného materiálu potřebného pro tvorbu, kterou po nás vyžadují ke 
splnění zápočtů. Po ukončení studia absolventi většinu těchto věcí už nepotřebují. 
Tento "blešák" by se mohl uskutečňovat nejlépe po prvním vyučovacím týdnu semestru, kdy už 
většinou stanovené požadavky k zápočtu jsou a tím pádem studenti i vědí co shánět. 
Zároveň by to byla fajn příležitost k uvedení prváků do "studentského stavu" a k navázání kontaktů. 

Na webu mi chybí základní informace o jednotlivých oborech. Tím mám na mysli - co se probírají za 
předměty v prvním, druhém a třetím ročníku. Následně když úspěšně vykonám státní závěrečné 
zkoušky, kde mohu následně pracovat. Jaké je procento uplatnění se po absolvování Bc. Mgr. popř. 
dalšího studia jednotlivých oborů.  
Taky mi tam chybí odkaz na SK RVŠ a AS OU. Kdy budou jaké volby a jak volit či kandidovat.  

- Trochu více fotografií, ať už při prezentaci úspěchů univerzity, v rubrice napsali o nás či přidat jen 
fotografie k jednotlivým fakultám pro prezentaci veřejnosti. 
- Nějaká podrobnější prezentace univerzity (i fakult) - historie, znaky či insignie fakult, osobnosti, které 
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studovaly nebo na univerzitě učily... 
- Na hlavní stránce jsou zbytečné duplicity (např. Fakulty a ústavy na liště a hned pod tím znova 
vyjmenované) 
- Nějak seskupit vědecká pracoviště u stránek jednotlivých fakult (např. lékařská fakulta - Centrum 
epidemiologického výzkumu je pod ústavy fakulty, zatímco Výzkumné obezitologické centrum je pod 
nabídkami fakulty) - chtělo by to nějak sjednotit a nemít údaje rozházené po stránkách 

přehlednost 

Vždy jsem našla vše, co jsem potřebovala, ačkoli to ne vždy bylo úplně snadné (např. na stránkách 
PdF informace o studiu pedagogického minima jsem našla prakticky náhodou). Se stránkami PřF, na 
které studuji 7. rokem, jsem nikdy problém neměla. 

Mizerný marketing. Kdybych si měl hledat univerzitu podle webu, tak na OSU zahodím do minuty. Je 
to spíše INDEX z devadesátých let :-( 

Webu OU chybí hlavně přehlednost. Informace, které člověk hledá většinou na stránkách nalezne, ale 
musí se složitě probíjet přes několik podstránek, což na rychlosti získání informace nepřidá. 

Fotky z Univerzity, proste normalni fotogalerie s udalostmi, s lidmi zde studujicimi a se studentskym 
zivotem. Tato fotogalerie by mela byt stale aktualizovana. Jinak perfektne. 

 

Co by měl obsahovat ideální web pro uchazeče o studium na OU? 

Důvody, proč se k nám hlásit. Zdůraznit naše přednosti. Jasně udělaná navigace, ve které se uchazeč 
neztratí. Nabídnout to nejlepší co máme. Jednotné informační místo - uchazeč by neměl hledat vše po 
10 různých zdrojích, včetně dokumentů. 

Takto "sexy" má vypadat portál s přihláškou a jednoduchým výpisem, co a kde můžu studovat... žádné 
příšernosti jako OSU... http://www.vutbr.cz/eprihlaska/cs/ 

jednoduchost, přehlednost 

lepšiu prehľadnosť 

Rozhodne jednodussi pristup k seznamu oboru, ten se hleda opravdu slozite, jak jiz jsem uvedla vyse. 
Nejeden letosni maturant a zajemce o studium na nasi uni. Mel problem a zadal me o pomoc. Mluvim z 
vlastni zkusenosti. Mela jsem ten samy problem. Navic, web je jednotvarnosti pisma hodne monotonni, 
nebylo by od veci to zmenit :) 

všechny potřebné informace, jasně a srozumitelně podané 

Snadnější orientaci u oborových informací 

Fotografie z učeben, profesoři - jejich zkušenosti, úspěchy školy/studentů, lehce dohledatelný obor a 
jeho podrobný popis, studijní plán. 

Přehledné informace o přijímacím řízení, studijní plány oborů 

info o příjmačkách, výpis oborů a jejich předmětů, zařízení, které spolupracují s OSU (Vš koleje, 
menza),..... 

Jednoduché menu kde by byl výpis všech studijních oborů a po jejich roz kliknutí by se objevilo co je 
třeba splnit pro možnost studia a co tento studijní obor obnáší a přináší. 

měl by být přehlednější co se týče nabízených oborů. 

motivaci 

Veškeré informace které by měl uchazeč potřebovat - od podání přihlášky, požadavky pro přijetí, okruhy 
přijímacích zkoušek, jednoduchý přehled pro pohyb na portálu, F&Q ohledně kreditového systému, 
zapisování předmětů.. 

Myslím, že by bylo pro budoucí studenty přínosem, aby u oboru byly napsány například předměty, které 
bude student studovat. Když jsem si obor vybírala, o předmětech jsem jen něco slyšela, od studentů, 
kteří tam již studují. Ale během studia jsem poznala, že ne vše co se ke mě donese, je pravda. Znám 
hodně lidí, které odradilo od studia něco, co si jen mysleli.. (co se jim z doslechu doneslo, ačkliv pravda 
byla jinde). Vím, že není možné aby budoucí studenti měli přístup ke všem informacím. Ale seznam 
předmětů a semestr, ve kterém se vyučují, by byl určitě přínosem. Například mě při výběru oboru ( 
učitelství pro MŠ) děsilo to, že hned první semestr budu muset hrát na klavír a skládat z něho zkoušku, 
ačkoliv jsem se s klavírem dříve nesetkala. I když jsem se nenechala odradit, znám lidi, které toto 
odradilo a vybrali si jiný obor. Milým překvapením pro mě bylo zjištění, že zkoušku z klavíru budu skládat 
až ve druhém ročníku v letním semestru. Proto si myslím, že více informací o oborech, by bylo 
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přínosem. (Omlouvám se, jestli již tyto informace na webu jsou a já si jich nevšimla).  

Kompletní seznam všech oborů či jejich možných kombinací v případě dvouoborů, jejich popis, 
požadavky na uchazeče, statistika alespoň za posledních pět let (počet přihlášených, přijatých,...), 
povinná či doporučená literatura k přijímacím zkouškám ale i nějaké příklady pro celé studium, příklady 
testových úloch v případě testů, okruhy témat v případě ústní zkoušky, seznam A předmětů, datum 
vypršení akreditace, možnost zapsat se vypsané termíny prohlídek školy, které by se konaly v případě 
naplnění určité kapacity, videoukázky některých vyučovacích hodin, možnosti universitního ubytování a 
stravování, informace o univerzitní knihovně a studovnách (případně odkazy na další knihovny, archívy 
a jiné instituce v Ostravě), přehled možností sportovního a kulturního vyžití nabízené universitou, 
možnost kontaktovat dosavadní studenty přes sociální sítě. 

informácie o prijímacích skúškach, propagačné videá, štatistiky z predchádzajúcich skúšiek, vzorové 
testy a pod.  

Uchazeč se zajímá o kvalitu školy a výuky.  
reference od studentů i učitelů je podle mě skvělý nápad. 
 
Uchazeč má vždy otázky. 
Zkusit vytvořit techniku či způsob, jak umožnit uchazeči zeptat se na cokoli, na co chce, ale tak, aby z 
toho neměl podobný pocit, jako když píše na úřad. Možné řešení může být diskuzní forum, kde by se 
mohl ptát přímo studentů (univerzitou vybraná skupina) nebo učitelů, atp. 
 
Studenti jsou kreativní, nechte je, aby svými výkony zaujali uchazeče. 
Různé ukázky výtvorů a prací studentů v rámci studia může uchazečům trochu více ujasnit, čeho lze na 
škole dosáhnout, co se mohou naučit. 
 
Popravdě netuším, zda některý z výše uvedených bodů již na webu existuje. Pokud ano, je to jenom 
dobře :)) 

Informace z předchozích let o úspěšnosti studentů hlásící se na obory.. počet přihlášených, počet 
přijatých, kolik bodů získali u testu.. 

ukázky přijímacího řízení 

  

Přehled o tom, co uchazeče na oboru čeká, jak probíhá studium, jaké asi bude mít předměty, jak ovládat 
portál. 

přehlednou a jasnou nabídku studijních oborů s popisem, případně výpisem předmětů v průběhu studia 
(nějaký nástin), podmínky pro přijetí a základní  

• Již zmíněná interaktivní mapa budov a jejich učeben/kabinetů. 
• Vedle interaktivní mapy by nebyla špatná i virtuální prohlídka knihovny/studoven nebo celých fakult. 
• Součástí sekce Studijního oddělení odkaz na fórum pro dotazy uchazečů, aby studijní referentky 
nemusely x-krát odpovídat na stejný dotaz (spravovaný třeba SUS OU). 

Seznam učitelů a vyučovaných předmětů na jednotlivých katedrách; postupně obor po oboru, počet 
možných kreditů za jednotlivé předměty atd. - tedy ne všechno jen na portále, taky něco zpřístupnit 
veřejnosti, jako uchazeče mě to dříve taky zajímalo a neměl jsem k těmto věcem přístup jinde, než na 
dni otevřených dveří. 

Konkrétně web Přírodovědecké fakulty by měl obsahovat přesnější datum přijímacích zkoušek. Dále by 
měl obsahovat přehlednější orientaci v oborech, podrobnější informace a seznam předmětů. 

informace o přijímacím řízení, uplatnění absolventů s příklady význačných/známých osob, seznam 
předmětů, rozvrh současných studentů (pro představu časové náročnosti), motivační prvky - např. 
nabídka sportovních aktivit, studentské konference, stipendijní řád atd. 

fotogalerie dosažených výsledků, společných setkání, budov.. 

Nechci se dostávat na studijní programy přes 5 kliků.. 

stručně a jasně zákl. info.... přijímačky co knim, uplatnění, specifika.... ale ne rozepsane na 5 strankach 

termíny přijímaček 
testy z minulých let 
počty uchazečů/počty přijatých z uplynulých let 

- velmi jednoduchý seznam nabízených oborů, který lze především snadno najít. A také popsaný, zda je 
aktuální pro daný školní rok. 
- v kostce shrnuté podmínky a data týkající se přijímacího řízení 

Kontakty, novinky o univerzitě, katedře, fakultě, úspěchy, (přehledný) přehled oborů a předmětů, 
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informace o poplatcích, stipendiích, ubytování, grantech atd... Hlavně ať to je sakra přehledné! 
Neudělám kategorie: fakulty, podkategorie: katedry, pod-podkategorie: úspěchy, když chcu vyzdvihnout 
úspěchy univerzity... než se k tomu lidi proklikaj, tak odstátnicujou... 

přehledný seznam všech nabízejících studovaných oborů 

kompletní informace o oborech a a b c předmětech 

přehled aktuálních nabízených oborů, podmínky přijetí, požadavky, informace o oboru, aktivita oboru na 
OU v rámci školy a jiných škol v rámci vzdělání 

Informace o přijímacím řízením, o úspěšnosti jeho testu,  o postupu jak dál po přijímacím řízením. 

Jednoduchost. Jako pro prváka na OU pro mě bylo velice těžké najít na vašich stránkách PŘF studijní 
obory. 

Nevím co by chtěli uchazeči více. Mě to vyhovovalo. Sice bylo obtížné ze začátku se zorientovat a 
mnohokrát jsem musela nějakou informaci hledat strašně dlouho ale co no - nemusí se uchazečům vše 
usnadňovat. 

Měl by obsahovat jen to, co opravdu uchazeč chce, což jsou hlavní 3 věci: 
1. Přehledné informace o nabízených oborech a studiu. 
2. Vize budoucnosti - profese, příběhy úspěšných studentů, nabídky stáží během studia, atd. 
3. Informace o dění ve škole (ale jen velmi okrajově - např. to, že teď nějaká zkouška byla zrušena 
nikoho nezajímá, ale spíš fotky a info o proběhlých, či chystaných akcích) 

přihlášku 

e-přihlášku, seznam předmětů, které ho čekají, veškeré informace o přijímacím řízení, kontakt na 
poradce, na kterého se bude moci obrátit s dotazy 

- web pro uchazeče mi přijde vyhovující a nic bych na něm neměnila, pokud student chce a má dostatek 
času, vyhledá si potřebné informace během chvilky.  

Obory, počet uchazečů a přijatých. Sylaby oborů, aby člověk věděl, jaké předměty ho čekají a co se po 
něm bude vyžadovat. Seznam literatury k přijímacím zkouškám, případně testy z minulých let. Informace 
o stravování, knihovně, studentských akcích. Informace o výjezdu do zahraničí a taky by nemusel být 
špatný nějaký seznam "Cčkových" předmětů, nebo alespoň jazyků, které se na OSU dají studovat. 
Prostě aby to člověk, který je na střední škole nemusel dlouze hledat. 

Přehledná nabídka oborů a předměty, které se tam vyučují. 

Ježto jsem z FU, osobně vím, že u nás v oboru se obecně nechodí za městem či školou, ale "za 
profesorem", takže ideální web FU OU by měl obsahovat co nejpoutavější prezentaci právě profesorů, 
ale možná by pomohly i reference studentů - vzájemně si přece jenom důvěřujeme víc;) 

jednoduchou a přehlednou orientaci v nabízených oborech 

Studijní obory, poplatky ( přihlášky, studium),u kombinovaných forem, který den se předpokládá na 
tutoriály a v jaké četnosti, informace a kontakty na studijní oddělení, vyučující.. 

Přehledné a dostatečné množství informací. A měl by zaujmout např. barevností. 

Měl by krom jiného představit i možnosti kulturního vyžití v Ostravě a mohl by i ukázat nejúspěšnější 
studenty, jejich výsledky a zkušenosti. 

měl by obsahovat alespoň základní informace o studiu, doporučenou literaturu, prostě by mělo být lehce 
dohledatelné 

Měl by obsahovat jasné informace tykající se studijních programů a zahrnovat také předměty, které se v 
daném oboru vyučují. Také by zde měly být vypsány jaké jsou možné pracovní pozice po absolvování 
oboru. 

Na co je škola zaměřena 
Jaké předměty budu jako budoucí vysokoškolák muset absolvovat 
Informace, co ze mě může být a o čem vlastně daný obor je 
Z čeho budou přijímačky 
Datum odevzdání přihlášky 
Datum přijímaček 
Odkaz na zajímavé akce školy 

Veškeré informace ke studiu tzn. předměty, garanti, sylaby, přijímací řízení, atd... 

Jak už jsem psala o pole výše. Na úvodní straně by mělo být rozumné rozdělení dle toho, jaký člověk se 
na web dívá, aby měl lepší dostupnost k informacím, které ho zajímají. 
Pro uchazeče- Fakulty a jejich obory, které se budou otvírat + předměty vyučované . Datum otevřených 
dveří, Datum podání přihlašky + jak na to, Datum přijmací zkoušky, Z čeho bude zkouška, Kdy budou 
výsledky.  
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důležité informace, jasně stručně, výstižně.  
Pokud je třeba někde dávat rozsáhlé informace o oborech pro přijetí nebo o využitelnosti v oboru. Vše 
se dá uložit do stahovatelných dokumentů. Student bude mít radost, že si může udělat svůj přehled v 
počítači. A zároveň se nebude přehrabovat tunami textu na stránkách. Často jsou stránky OU 
nepřehledné a zmatené. Člověk se bojí na něco kliknout, protože co když se bude chtít dostat zpátky a 
už tam ,,netrefí". 

jasně a srozumitelně, obor - požadavky na studenta - cíle oboru - uplatnění a hlavně všude vysvětlení 
jednoduše jak pro debila :D 
 
Když jsem hledala po střední vysokou kam půjdu, OSU měla nejhůře udělané stránky ze všech, nedalo 
se v tom vyznat. 

informace o studiu, vzorový rozvrh, učební plán, fotky učeben, mapa fakult, vzorové přijímací zkoušky, 
koho kontaktovat při jakých potížích 

Měl by obsahovat informace o studiu, o jednotlivých nabízených oborech, o jejich následném uplatnění, 
také informace o podmínkách přijetí ke studiu 

- lepší přehlednost. Když jsem se hlásila na školu, vůbec jsem se na stránkách nevyznala. 
- jednodušší přesměrování na nabízené obory 

Podrobné informace o oboru, přihláškách, škole. 

Informace o termínech, předmětech a poplatku na jednom místě. Kamarádce jsem to vyhledávala a 
strávila jsem nad tím spoustu času.  

Veškeré informace ke studium. Snadno k nalezení příručka pro prváka, aj. 

Myslim ze potencionalniho uchazece o studium nejvice prilaka kdyz uvidi cemu se studenti venuji behem 
vyuky, jake delaji projekty v ramci jednotlivych predmetu a jejich diplomky  - na KIP byste mohli lepe 
prezentovat uchazecum predmety jako NESI, INITD, GALPR (a predmet s aplikacemi umele inteligence 
na jehoz zkratku si nemohu vzpomenout). 

Nemuselo by vše být ani na úvodní stránce, stačilo by mít nějaké políčko ,,uchazeč'' nebo podobné a při 
rozkliknutí by se v novém okně objevila stránka kde by bylo opět několik velkých polí, která by 
odkazovala na studované obory, E-přihlášku, info o škole (proč studovat) a hlavně aktuální informace 
(tam by byly i brožury). Také by bylo vhodné doplnit o ,,Časté dotazy" kde by úplný nováček našel, kolik 
si dává přihlášek, tolikrát platí, hlavní kontakty a adresy, co jsou kredity, co je prezenční co kombinované 
studium, kde najde informace o bonifikaci, popř. kam má zasílat diplomy k přihláškám atd. Takové 
informace, které se vždy hodí. Zbytečně jich pak chodí desítky na mail studijního, když si je nováčci 
neumí na webu Osu vyhledat. Takto by měli stránku jen o svých problémech. 

Povazuji za dulezite, aby zde byla nejaka prehledna databaze (treba dostupna hned z uvodni stranky), 
ve ktere by byly vsechny nabizene studijni obory. Tato databaze byla prehledne usporadatelna podle 
jednotlivych filtru, pri rozkliknuti daneho oboru by se objevila vizitka oboru, kt. by obsahovala kompletni 
informace  o prijimacich zkouskach, pocet prihlasenych a prijatych studentu v minulych letech, popis 
studijniho programu vc. moznosti uplatneni. Take by tam mohly byt u nekterych oboru uvedeny kratke 
informace od absolventu, jak se uplatnili, jakou praci ted vykonavaji, co je dobre naucit se pri studiu a co 
je dulezite pro budouciho zamestnavatele. 

kontakty, úřední hodiny, dny otevřených dveří, mapy, kalendář akcí 

Velmi zjednodušenou strukturu, protože každá univerzita funguje jinak, uchazeč se ve vnitřním 
uspořádání školy nemá povinnost vyznat. Měl by uchazeče navést přímo k tomu, co hledá, a to jsou 
většinou podmínky přijímacího řízení, statistiky PŘ z minulých let, odkaz na e-přihlášku a stručný popis 
otevřených oborů. Hodil by se i seznam oborů i s dobou akreditace. Případně zdůraznit existenci centra 
Pyramida. Velmi dobrou službou je v tomto ohledu IS Masarykovy univerzity. 

Přehlednější informace. Slýchávám ze všech stran, že u některých studijních programů nevědí, co 
přesně na přijímacích zkouškách bude. Samozřejmě je jedna věc přístup a základní schopnosti již 
dospělých lidí, ale druhá jak k tomu přistoupíme my, vlastně vy. 

Separované odkazy právě pro ně užitečné. Ostatně to tak máme i nyní.  

informace o absolventech, uplatnění na trhu práce, podmínkách o přijetí (co, do kdy a kam je třeba 
podat, donést..., cvičná verze příjmacích zkoušek, apod.) 

Stručné a jasné informace. Web je přehlcený příliš informacemi, které z 50% nikdo nečte. 

jednoduše nalézt potřebné informace za pomoci zvýrazněných důležitých odkazů, vše pod jedním 
odkazem 

mel by videt predmety .... na portale to nikdo kdo jiz nestudoval na OSu nenajde 

Web mi připadá nepřehledný zvláště pro uchazeče - proto lepší a jednoznačnější přístup k požadavkům 
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na jednotlivé obory, snazší přístup k vyhledávání přehledu předmětů k jednotlivým předmětům. 

hlavně přehledné, jednoduché, ať se v tom dotyčný vyzná, všechny důležité prvky při jednom, fotky z 
jednotlivých fakult, videa klidně, všechno info pěkně na očích ať pak po nastoupení do školy nezjistí že 
se mu nelíbí na škole.  

Dostatek informací o nabízených studijních oborech, mimoškolních možnostech (TEP, SUS, ISIC OU, 
sport v okolí, kulturní akce ..) a to nejen pro uchazeče. Důležité si myslím že je, aby vše bylo přehledné. 
V době, kdy jsem se hlásila na VŠ jsem byla úplně zmatené z našeho webu, poté i portálu.  

Pravdivý popis oborů např s odkazem na úspěchy absolventů příp. statistiky zaměstnanosti. 

Tady byc zkusil trochu inspirace od UPOL - viz studuj.upol.cz 

Viz.víše. Plus také odkaz v kategorii "Uchazeči o studium" - a popsat přesný postup jak podat přihlášku, 
kam se odkázat v případě dotazů apod. (něco již na webu je). Kategorie "Uchazeči o studium" je v celku 
lehce přehlédnutelná na webu.  

- Myslím si, že většina uchazečů hledá informace o přijetí pod konkrétní fakultou, na kterou se hlásí. U 
nás je ale nejvíce informací hned na hlavní stránce univerzity (což mnozí uchazeči nečekají). 
- Nějaké fotografie - "Do čeho jde" :-D 
- Něco o městě, o okolí univerzity 

snadno dohledatelné a jasné informace, galerie fotografií školy, akcí,.. 

Seznam oborů, jejich náplň, uplatnění, seznam předmětů, možnosti nad rámec studia v daném oboru 
(praxe, podílení na projektech a pod.), požadavky k přijímacím zkouškám, ukázkový test, představení 
zaměstnanců katedry a jejich vědecké zaměření. 

"Náborová část" - co tím myslím? Něco jako průvodce. Možná formou dotazníků, nebo tagů - člověk by 
mohl mít možnost najít obory, které mu jsou nejblíže, aniž by věděl, jak se jmenují, nebo pod kterou 
katedrou je hledat. - Hold, není každý takový génius, aby to byl schopen najít na stávajícím webu. 

Mělo by být otázkou dvou kliknutí aby uchazeč dostal alespoň seznam oborů, které se u nás dají 
studovat. Na webu by měl být pak krátký popis oboru, studijní plán a hlavně podmínky přijetí. 

Informace, postup, instrukce, fotky. 

Co je potřeba k podání přihlášky. Informace o oborech. Jak probíhá studium. Jaké jsou možnosti dalšího 
studia.  

 

Co by měl obsahovat ideální web pro studenta OU? 

Informace o studiu, dostupné opravdu na jednom místě. Ne abych je hledal na 10 různých zdrojích, 
stránkách kateder, fakult, nástěnkách a osobních webech. Ideální web pro studenta je jednotný zdroj, 
který v sobě zahrnuje vše nezbytné včetně dokumentů. 

1) materiály na jedno místě, buď na disku T nebo v portále... ale na jednom místě! 2) přehlednost a 
vyplněné údaje u zaměstnanců-vyučujících např. konzultační hodiny - a ne že to je rozeseté po 
stránkách kateder a na webu nevyplněné! 3) nástěnky kateder buď v portále nebo na webu, ale ne na 
více místech! 

chýba mi mapa FNO (orientácia v budovách) 

Rozhodne nejaky prehled akademickeho roku a nejaky prehled. Dale mi chybi prehledne vedeny 
seznam smernic pro jednotlive fakulty - co se tyce seminarnich praci, diplomovych i ruznych zadosti aj. 

aktualizovanou jednoduchou databázi kontaktu a informací, od vrátných a otevíracích hodin až po 
rektora a odkazy na externí veby (menza) 
je potřeba shromáždit veškeré informace, a rozumně je roztřídit, to vám vytvoří strukturu vebu 

Jednodušší vyhledávání, např. Mendelova univerzita má všechny žádosti seřezené již na portále 
studenta 

Lehce dostupné informace jako dokumenty, harmonogram, seznam učeben (mapa), úplné kontakty na 
vyučující. 

Důležité formuláře, kontakty na vyučující 

všechno máme na portále 

Jednoduchý přístup k rozvrhovým akcím a HLAVNĚ pokud si chci zapsat C předměty tak by se mohli 
někde objevovat v rámci celé školy a né jako trotl je muset dohledávat jednotlivě a mnohdy se 
zpožděním když už dávno plné... 

Podle mě by měl mít hlavně přehlednější rozvržení. A nějaké pole v horní části stránky, kde by byly 



  SK AS OU 
 
výrazné aktuální informace. 

jistotu 

Všechny informace co obsahuje současný web, ale ne tak komplikovaný. 

Všechny potřebné dokumenty týkající se studia, pravidla BOZP, PO, chování či jiná omezení v 
budovách či konkrétních místnostech, elektronický index, jasné a skutečně závazné a tedy dodržované 
sylaby předmětů, studijní materiály (včetně písemných, audiálních či audiovizuálních záznamů 
přednášek), skupinový chat pro studenty a vyučující jednoho oboru či jednoho předmětu pro technickou 
(např. ohlášení odpadnutí či přesunutí výuky, datum exkurze) a odbornou diskuzi (tzv. webinář), 
povinnost odevzdávání písemných prací pouze elektronicky přes Portál (nebo školní e-mail), forum pro 
jakékoliv dotazy týkající se universitních záležitostí (studium, menza, ubytování, knihovna...) kde by 
studenti, vyučující či jiní zaměstnanci mohli vznášet otázky a odpovídat na ně. 

kvalitné informácie o štúdiu, dokumenty študíjného oddelenia, kontakty  

Zajímavým přínosem by mohlo být zavedení RSS pro rychlou kontrolu, zda je něco nového. Možná 
alternativa by mohla být funkce "hlídacího psa". 

rozcestník, ze kterého by se dalo dostat na portál, mail, moodle a stránky jednotlivých fakult 

Otvírací hodiny všech orgánů (ale tak, aby se i daly najít!), přehled o dění na univerzitě, úspěchy učitelů i 
studentů, harmonogram školního roku, pravidla (o stipendiích, o vyloučení ze studia, o přerušení 
studia....), a hlavně všechny ty informace, kvůli kterým denodenně někdo musí otravovat lidi na 
studijním, protože to nikdo pořádně neví, pokud už nestuduje několikátým rokem (odepisování předmětů 
při zápisu do rozvrhu, jak žádat o děkanský termín zkoušky... myslím, že paní na studijních by mohly 
říct, které otázky slyší nejčastěji).  

Jako student na web OU moc často nevyužívám. Kontroluji portál a email. 

• Vyplněné profily všech kantorů, především vypsané konzultační hodiny. Hodilo by se i aktuální foto 
kantorů.  
• Přehledné zobrazení dění na univerzitě / jednotlivých fakultách.  

Propojenost přihlášení do systému - email, elektronický index atp. 

Podobně jako kategorie předtím + více informací o menze, jídelníček vyvěsit veřejně apod. 

Přehledné menu a několik rychlých odkazů na nejdůležitější součásti OU, portál, menzu, knihovnu apod. 

rozvrh se snadným dohledáním učebny, vyučujícího, studijní materiály!!!, studijní, stipendijní, 
disciplinární aj. řády 

Měl by obsahovat možnost přecházet ze studentského e-mailu do studentského profilu. Nejlépe by bylo 
sloučit obě tyto věci v jednu. 

kalendář výše zmiňovaný, přehlednost, jednoduchost 

Konzultační hodiny vyučujících 

fotky jednotlivých fakult zvenku pro nové studenty, kteří hledají fakulty podle adresy 

- myslím, že nyní je to celkem dobré, ale bylo by fajn mít potřebné odkazy(knihovna, menza, 
harmonogram akademického roku, tep, rozmístění budov, odkaz na portál) jasnějí a víc poruce, 
nehledat pod různými záložkami 

Každopádně přehlednější portál, nechápu proč je možnost proklikat se na dvě různé verze studijních 
dokumentů a na každých je něco jiného i když obojí jsou podle všeho "k mému studiu", a sakra ať 
někoho nenapadne se náhodou snažit dostat k šabloně pro závěrečnou práci (ke které se člověk 
dostane pomalu hůř než k Atlantidě) navíc až po tom, co se (pozdě) dozví, že defaultní šablona v 
databázi VŠKP je na houbelec... 

asi návod k použití :D po 3 letech, co studuji na OU tam stále něco hledám a dlouho mi trvá, než to 
najdu a vyhledávač mi ještě nikdy nepomohl 

přehled, jednoduchost, logiku 

Základ zde určitě, je. Každopádně třeba, ale rozesílání sms, při  změně výuky bych uvítala. 

přehled, jednoduchost, sloučený portál s moodlem a stud. poštou, aktuality, fotografie, upoutávky na 
vzdělávací kurzy a přednášky, informace o chystaných změnách atd. 

jsem spokojena s obsahem stránek. 

U každého oboru mít více informací. 

Jen ty věci co opravdu potřebujeme. Už jsem si za ty roky zvykl, že informace se musí na portálu OU 
opravdu dolovat. Roztříštěnost různých portálů a materiálů je nezkutečná. Např. skripta: někdo je má v 
dokumentech na portálu, někdo na disku S, další na moodle a někdo na svých osobních stránkách. A 
takových příkladů bych našel více. 
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harmonogram AR, kontakty na vyučující, aktuality, rektorské/děkanské volna, ... Myslím, že teď jak to je, 
je dostačující. Našla jsem, co jsem hledala. Sice po delším hledání, ale našla. 

- možná by web pro studenta OU na portále mohl obsahovat lištu, na které by vyskakovala různá 
upozornění a změny, (např. zapsaná známka do elektronického indexu, vypsaný termín na zkoušku) 
- taky by se mi líbil podrobnější přehled stáží a možnosti zahraničního studia 

Novinky ze školy, plány akcí (přednášek a pod.). Prostě širší přístup k informacím. Mapy a adresy budov 
snadno k nalezení. Práva a povinnosti studenta - přehledně zpracované (občas tápu). Informace o 
výzkumech probíhajících na fakultách a jiných projektech (ať máme být na co hrdí) a informace o tom 
jak se do toho všeho zapojit. Nějaký přehledný e-shop s upomínkovými předměty pro šílené rodiče. 

Jednoduše dohledatelné informace a dokumenty. 

Možnost přepnutí na mobilní verzi. 

Obecně bych uvítala větší přehlednost -> jsem na OU čtvrtým rokem, takže můžu dojít k cíli hledání 
takřka poslepu, ale myslím, že úvodní stránka plná kvanta informací může být (zejména pro uchazeče a 
prváky) matoucí. Zkrátka by bylo fajné, kdyby se studenti nemuseli měnit v horníky a informace složitě 
dolovat:) 

jednoduché a přehledné seznamy předmětů na jednotlivých katedrách; 

Jasné formuláře pro danou fakultu a všechny které jsou během studia potřebné, seznam vyučujících s 
jejich kontakty, materiály k učení na daném oboru.  

To je stále dokola - přehledné informace - ale VŠECHNY! 

Možnost přímých plateb do peněženky, ne jen platba převodem. Navíc bych do portálu navrhoval 
integrovat program TEP, který má samostatnou stránku, na kterou zavítá jistě daleko menší část 
studentů, než kdyby k těmto aktivitám byl přístup přímo v portálu, i když se dá na portálu odkaz nalézt. 
Myslím, že by na sportovní vyžití studentů měla univerzita klást větší důraz.  

všechny informace, které student potřebuje, jako jsou různé formuláře. 

Měl by být jednoduchý. Přikláním se za aby po registraci předmětů se předměty automaticky zapisovaly, 
pouze semináře a více přednáškové přemety by bylo třeba si zvolit tak, aby vyhovovaly rozvrhu. 

Informace ohledně stipendia, o rozvrhu - jak ho tvořit, co dělat v případě, že za první semestr mám jen 
19 kreditů (jestli je možnost odvolání a kam) pozvánky na akce pro studenty, ale i na zajímavé 
přednášky 

Veškeré možné informace k danému oboru. 

Erasmus- informace o něm 
Studijní oddělení a jejich otevírací doba 
Sekretariát a otviraci doba 
Statní zaverečne zkoušky, informace o nich + data kdy jsou 
Školní řád a často kladené otazky 

Možnost dostat se k propagačním předmětům univerzity, na které studuje a kterou chce podpořit. 
Přístup k akutálním informacím o dění na univerzitě a fakultách, přístup k dokumentům, které jsou sice 
dostupné po přihlášení na portálu (směrnice, nařízení atp). Ale nevidím důvod, proč by to nemohlo být 
veřejné.  

Pro studenta je dostačující tak jak je.  

grafický plán učeben na fakultách, přehledný seznam a info o mimoškolních aktivitách i školních 
aktivitách 

Měl by obsahovat informace o OU (historie, rozložení budov, atd.), o probíhajích akcích, kterých se 
student může zůčastnit, informace o možnostech stravování, informace o kolejích, možného ubytování 
pro studenty. Také inofrmace o jednotlivých fakultách, o nabízených oborech a přijimácím řízeni. Hodili 
by se i informace o oteviraci době knihovny, studovny nebo studijního oddělení.  

- základní přehled o studiu, index 
- lepší organizaci dokumentů 
- lehce dostupný seznam všechny nabízených předětů školy pro výběr C předmětů. Tetno seznam je 
zahrabaný někde hluboko v dokumentech a většina studentů ani po absolvování OSU neví, že něco 
takového existuje.  
- lehce dostupný harmonogram někde na úvodní stránce - spousta studentů neví kde ho najít, při tom je 
to zásadní dokument se všemi termíny 

Rozpis učeben 

Změny rozvrhu. Aby se o nich student nedozvídal až den předem od sekretářky emailem (pí. Bc. 
Šťastná). Obzvláště dálkovým studentům z Čech, kteří si berou volno v práci to dělá problémy. 
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Optimalizace webu (i portálu) pro mobilní telefony.  

Mobilni verzi s nejdulezitejsimi informacemi, ktere clovek nemusi slozite hledat. 

Líbilo by se mít úvodní stránku, kde by byly odkazy na OSU-mail, portál, Moodle a pak odkazy na 
jednotlivé fakulty, které by se otvíraly v novém okně. Hlavně míň věcí, než je tam narváno teď.  

Jako student spise pracuji s portalem, nicmene na webu by mohla byt kategorie prednasky a seminare. 
Nemam na mysli skolni prednasky dle rozvrhu, ale dobrovolne zajmove prednasky, kt. se poradaji nad 
ramec vyuky. Na nekterych fakultach jsou obcas vyveseny na katedrovych nastenkach nebo jsou jakoze 
urceny pro doktorandy danych oboru. Hodne studentu se krome sveho oboru zajima jeste o jine oblasti 
vedy i z jinych fakult a tyto seminare by je mohly obohatit, predevsim v dnesni dobe,  kdy se klade duraz 
na mezioborovost. Abych to shrnul, na webu by tehdy mohla byt stranka s databazi vsech takovych 
prednasek, u kazde by byl kratky popis, jmeno prednasejiciho, datum a cas konani. Nejak by to muselo 
byt propojene s portalem, aby tam vyucujici/garanti prednasky mohli tuto informaci pohodlne vlozit, jinak 
se to neuchyti. Opet by zde byl filtr, prednasky by se daly tridit podle fakult a kateder.  
 
Je zde jeste jedna myslenka - nektere prednasky by mohly byt pristupne take pro odbornou verejnost. 
Stejne je na nich vetsinou jen par nadsencu a doktorandi s nekolika vyucujicimi. Cena takove prednasky 
by nebyla prilis vysoka (50Kc), penize by mohly putovat napr. do stipendijniho fondu. Navic by zde byl 
velky presah. Univerzita vysila informaci, ze chce zustat s absolventy v kontaktu i po jejich prechodu do 
praxe. Co je ovsem lepsi, nez dat prilezitost absolventum dale se vzdelavat a byt ve styku s vedou a 
predevsim se setkavat se svymi byvalymi uciteli? Myslim, ze by to obohatilo jak studenty, tak leckdy od 
reality odtrzene vyucujici.  
 
Obcas mam problem najit nastenku katedry. 

* Spolu s webem spustit vývoj aplikace pro chytré telefony na všech platformách.  
** Zkusit oslovit učitele a studenty na příslušných katedrách s pomocí při vývoji této aplikace (bakalářšké 
a diplomové práce). 
 
*** Co by měla aplikace obsahovat? 
- Po přihlášení (studentské číslo) by měl student přístup ke svému účtu (rozvrh apod.). 
- Aktuální mapy, jak se dostat do které budovy včetně GPS navigace. 
- Propojení s menzou případně aplikaci na objednání obědů apod. 
- Upozorňování na změnu v rozvrhu. 
- Propojení se studijním oddělením a referátem praxí. 
- Praktické pokyny (eduroam, provozní řád budov, učeben, šatny apod.). 
- Virtuální prohlídka budov (indoor mapa  - kde se nachází konkrétní učebna/kancelář). 
 
Pro zaměstnance: 
- Navíc rozvrhy (předmětů, učeben). 
- Navíc možnost komunikovat se studenty, kteří jsou zapsaní na konkrétní předmět. 
 
Jeden příklad ze života (viz odkaz) 
Objednat si jídlo v menze přes mobil? Ano. A jedině v Olomouci. Proč se neinspirovat a neoslovit toho 
vývojáře? 
http://www.upol.cz/aktualita/clanek/objednat-si-jidlo-v-menze-pres-mobil-ano-a-jedine-v-olomouci/ 

Rychlé odkazy na Portál, Poštu, na Moodle, seznam zaměstnanců OU dle fakult a kateder (a aby web 
zobrazoval tituly u všech osob hned ve výsledcích vyhledávání!!!), odkaz na Menzak, Aleph a Novell. 
Aby se web studenta dal použít jako skutečně univerzální rozcestník (a pomocník) pro každý den na 
univerzitě. 

Fotky, obrázky a v tomto duchu i odkazy. Mají to teď všechny moderní weby, jak můžeme vidět i v 
odkazech, jež jste sem přidali. Máme krásnou budovu, bylo by super ji využít do nejmenšího detailu. 
Zapojit více aktualit, co zaměstnanci - doktoři, docenti, profesoři atd. dokázali, dokazují, či dokážou. 
Dodat takto motivaci! 

U této otázky mě napadá pouze seřadit odkazy podle četnosti používání.  

jedno uložiště, kam by se ukládaly všechny podstatné dokumenty - dokumenty, školy, studijní materiály 
apod. 

Opět stručnost a jasnost.  

na jednom místě odkaz na portál a email - dvě nejdůležitejší části webu pro studenta 
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verzi pro mobilní telefony 

Návod jak pro uchazeče, tak i pro studenta, kde má co na webu OU hledat. Stránky jsou nudné a 
nepřehledné. Člověk, který si nimi dělá dennodenně má problém se zorientovat. 

opět přehlednost, né že něco hledám pul hodiny a pak to stejně nenajdu. vyznat se v našem webu je 
jako vyznat se v ženách, žádný manuál Vám nepomůže :D né vážně ale aby drtivé procento studentů ve 
druháku atd. nevědělo kde co je..tak si myslím že to není chyba pouze nás studentů ale i přehlednosti 
jednoduchosti celé stránky. a měl by obsahovat aktuální informace o předmětech. sylaby jsou hodně 
zcestné,  

Zase je tady ta přehlednost. Na portále je spousta informací, ale špatně se hledají. 
Dále by mne potěšilo, kdyby bylo nějakou lepší formou prezentováno dění na univerzitě. Často se mi 
stává, že narazím na pozvánku na nějakou zajímavou přednášku až po jejím konání, či ten den. Mám 
pocit, že se to trochu mísí s různými technickými informacemi. Nebylo by špatné vytvořit pár oddílů na 
úvodní stránce portálu, kde by byly různé technické informace, potom dění na univerzitě, či fakultě a 
pozvánky na různé akce typu přednášky, výstavy (nejen na OU, v centru je dost příležitostí a né každý v 
nich má přehled, či o nich vůbec ví). To by se mi líbilo. Možná by to mělo být i v zájmu OU, aby se 
studenti zajímali, nebo alespoň měli možnost se zajímat. Nejen chodit pít se studenty erasmu, či našli 
všechny ty možnosti vzdělávání se až v navazujícím studiu. 

Odkaz na informace o studiu v zahraničí a odkaz na výzkumné projekty v rámci fakulty. Hlavně aby se 
na něj nemuselo proklikávat přes 5 dalších. 

hlavně přehledné informace 

Chtělo by to nějaké kontakty na lidi, kteří by byli ochotní udělat překlady do AJ a jiných jazyků. Tato 
služba by se hodila především když studenti píšou VŠKP a nemají čas shánět někoho na překlad 
abstraktu nebo zahraničního zdrojového článku. 
Myslím, že by to byla fajn brigáda pro studenty, kteří by si chtěli přivydělat. 
Tohle se třeba týká hlavně studentu z FFI. Šanci by ale mohli dostat i studenti jiných fakult, kteří by 
svými schopnostmi a znalostmi nabitými při studiu mohli pomoci jiným studentům. 
Někdy mi připadá, že jednotlivé fakulty málo spolupracují. Univerzita by se měla více spojit. Např. když 
studenti z oboru Výtvarné výchovy potřebují pomoc s grafikou k praktické části své BP/DP nenapadne je 
oslovit nějakého studenta z ateliéru Grafiky na FAU apod. 

Nynější web je dost nepřeheldný a přeplněný ihned na úvodní stránce spousty informacemi. Utřídila 
bych je do jednotlivých kategorií.  

- Možná lepší mapu s rozmístěním jednotlivých budov a součástí OSU? 
- Odkazy na různé instituce - městskou knihovnu, vědeckou knihovnu, archiv, nemocnici... 
- Odkazy na studentské organizace 
- lépe viditelné odkazy na studijní materiály 
- Možná založit nějaké diskusní fórum, kde by měli přístup studenti i vyučující 
- Pro nováčky nějaké vysvětlení fungování univerzity, co si vyřídit... 
- Stránky by mohly sledovat i některé kulturní akce ve městě a informovat studenty 
- Lepší  

Přehledně umístěné informace, novinky, nabídky atd.  

Přehledné informace o zásadních záležitostech - termíny, požadavky, práva a povinnosti, pokud by byl 
ideální, mohl by - po přihlášení - sám upozorňovat na blížící se deadliny, např. přihlášek ke státnicím, 
odevzdání seminárních prací, např. automatické ohlášení vypsaných termínů (né že musím 100x denně 
klikat, jestli už to tam není) - ale teď spíše mluvím o interním systému univerzity. Mohl by obsahovat 
aktuality, co se děje, co se zkoumá, aktuální možnosti zapojení studentů do dění na fakultě - možnosti 
výjezdů, spoluprací a podobně. 

Mně osobně vždy mátlo (dnes již na ten web vůbec nechodím) co je pro mně(studenta) a co pro 
návštěvníky. Za mně teda určitě: 
- Co jak nejmíň irelevantních údajů - k čemu mi je vidět na titulní stránce vypsané názvy všech fakult - už 
na základce bych měl sníženou známku v češtině, za takové mrhání čtenářovým časem. Ať tam je raději 
nějaký tab "Fakulty" - který po kliku zobrazí názvy pro výběr, .... atd 
- MÍŇ textu prosím - nejsme v době před 15 lety - v případě osu - "míň je víc" 
- pro dnešek stačí 
 
Portál: No určitě ne to ...... co tam je teď, Osobně neznám nikoho, kdo by s tím neměl problém. A to není 
jenom to. Všechny zásadní věci, které využívám z portálu, jsou na více než 4 kliknutí. Věci na 1-3 
kliknutí jsem snad nikdy nepoužil. To je bída :-( 



  SK AS OU 
 
Zdá se, že autoři portálu, nikdy netvořili nic pro konkurenční trh, a už vůbec neví, k čemu jsou dobré 
např. Google Analitics - optimalizace obsahu podle zájmu uživatelů, ... Škoda slov ... začínám chápat, 
proč se říká "akademická půda" :-) 
 
Doufám, že jsem se nikoho nedotknul, ... ale pořádně nakrknul, ať pokud jen můžete, tak ať to někam 
posunete :-) 

Už z titulní stránky by měl dostat informace o dění na univerzitě - aktuality a kalendář nadcházejících 
akcí. Důležité by byly i stránky jednotlivých fakult, kde by student byl informován o dění na jeho 
domovské fakultě - opět aktuality, kalendář akcí a organizační informace (např. harmonogram 
semestru). 

Informace, instrukce, fotky, spojeni s facebookem a instagramem. 

Novinky, univerzitní řád, menzy, akce, možnosti dalšího studia po ukončení některých oborů. 

 

Jak by měl vypadat ideální web OU po grafické stránce? 

Lépe, než současná katastrofa. Střídmost, minimalismus - přehledná menu a cílení na UX design. 
Grafická jednoduchost, omezená paleta barev. 

1) sjednoťte prosím používání loga! Buď jedno nebo druhé... existují dvě varianty, jedno s hrozným 
fotem a druhé s modernizovaným... 2) nenechte to dělat hlavně Fakultu umění... buď to zadejte 
pořádnému grafickému studiu nebo např. se ptejte na UTB Zlín, Fakulta multim.komunikací, ateliér 
grafického designu... doporučuji! koukněte na www.utb.cz 3) ještě dříve by mohl proběhnut redesign 
celého vizuálu univerzity, protože jak informační systém 

graficky přehlednější zpracování, také větší písmena 

Jak jw uvedeno vyse, vice barev, druhy pisma, kolonky, ktere by byly velke a dalo by se skrze ne lepe 
dostat k dilcim vecem uvedenych vyse. 

všechny níže uvedené weby jsou takřka stejné, postavené na stejné šabloně, není ale třeba chodit 
daleko pro kvalitní vizuál. 
www.umprum.cz 
v případě všup je upřednostněna prezentace jejich aktivit, hlavní je ale jednoduchost a přehlednost jen 
díky textu bez zbytečných piktogramku... 

Výtvarněji, když už je tu fakulta umění. Originálněji, zajímavěji a ne fádně. 

Měl by být více přehlednější a pokud chci najít nějakou informaci, vždy mě odrazuje "milion" proklikání 
se k tématu. Lépe popsané popisky daných záložek...někdy nevím, co si pod daným popiskem 
představit. 

Lepší čitelnost písma 

protože je to web hlavně pro studenty, měl by být po barevnější stránce více pestřejší 

Třeba pokud by jsme v nabídce vybrali lékařskou fakultu, v pozadí by mohla figurovat barva spojena se 
zdravotnictvím nebo fotokolaž z jednotlivých oborů.... 

Bezpatkové písmo a určitě zajímavější barevnou kombinaci než modrá, oranžová. A určitě zajímavější 
fotky na úvodní straně. Stačí požádat ateliér tvůrčí fotografie na fakultě umění. Mají povinnou ateliérovou 
praxi, tak by si mohli zároveň studenti splnit povinnou praxi a zároveň by mělo osu profesionální 
fotografie. 

moderní, jednoduché, živé 

Jednoduché, decentní, moderní. Stránky Jihočeské univerzity jsou asi ideálním příkladem. 

Rozhodně není potřeba vytvářet nějaké složité umělecké díla, která určitě nejsou levná. Stačí 
přehlednost a jednoduchost.  

interaktívny, fajn farby, žiadne do očí bijúce... 

Barevná sladěnost a jednoduchost. Určitě se vyhnout situaci, kdy by byl web přeplácaný ruznými flash 
aplikacemi apod. 

Stručný a hlavně přehledný, inspirovat se těmi paskvily dole podle mě není dobrý nápad, já bych jako 
vzor zvolila muni.cz 

Je úplně jedno jestli zelený nebo modrý, hranaté nebo zaoblené tvary.... Ale hlavně konečně přehledný! 

Měl by být přehledný, barevně rozlišený viz Jihočeská univerzita, snadno orientovatelný. Například při 
výběru školy pro Erasmus mě zaujala web stránka z Belgické univerisity HoGent. 
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• Rozhodně by měl být responzivní, aby se zobrazil na většině mobilních telefonech a smartphonech 
správně.  
• Měl by být barevný ale ne přehnaně. Neměl by být suchý.  
• Měl by být moderní a využívat moderních technologií HTML5, CSS3 a JS.  
• Ostré tvary a příjemné barvy (Material design) jsou v dnešní době IN a působí hezky. 
• Designéři by se mohli inspirovat např. (www.navut.cz, www.tcox.cz, www.microsoft.cz apod.) 

Dynamický, přehledný a jednotný. Ne příliš přeplácaný. 

zřetelné zvolení dané fakulty a rozdělení přístupu uchazeč/student/ak. pracovník 

Neměl by obsahovat žádné výtvarné výstřelky. Měl by být střídmý, konservativně střižený, s minimem 
barev a jednoduše přehledný.  

po rozkliknutí příslušné katedry se můžou promítat dosažené úspěchy, výtvory (umělecká - obrazy, TV - 
umístění na Akademických hrách...), fotografie by se měli posouvat automaticky  

Větší písmo, záložky v 1 jedné úrovni,více barevnosti, nové fotografie 

hlavně ať nemá idiotská vyskakující okna a takove ty pohyblive kraviny, neni nic horšího než když se 
toho nejde zbavit .... a pořád se vám to celé hybe 

v jednoduchosti je krása - přehledně, úhledně, čistě, žádná divočina ani nuda, co se týče barev 

- ne tak stroze jako teď 

Těžko říct... z těch níže nabízených se mi líbí asi nejvíc bristol a cambridge... 

všeho moc škodí, takže jednodušeji a propracovaněji. Na úvodní stránce OU je moc nepotřebných 
informací 

přehledně, nepřeplácaně 

Je málo atraktivní moc, administrativní, není to moc o kontaktu, sociálním.  Málo barevný. 

Přehledně a designově 

http://www.jcu.cz/  

K tomuto i všemu co sem napsal bych doporučoval dvě věci: 
1. Řídit se obecnými principy designu. Výborná kniha o tomto je: 
 
LIDWELL, William, Kritina HOLDEN a Jill BUTLER. Univerzální principy designu: 125 způsobů jak zvýšit 
použitelnost a přitažlivost a ovlivnit vnímání designu. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 272 s. ISBN 
978-80-251-3540-2. 
 
2. Testování použitelnosti - bez tohoto nikdy nevytvoříte dobrý web, který bude stejně praktický pro 
uchazeče, studenty a učitele. Doporučená literatura: 
 
KRUG, Steve. Nenuťte uživatele přemýšlet!: praktický průvodce testováním a opravou chyb použitelnost 
[sic] webu. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 165 s. ISBN 978-80-251-2923-4. 

maximální jednoduchost + minimum rozklikávacích nabídek = super web pro každého 

přehledný, veselý, světlý, motivující ke studiu 

- grafická stránka mi vyhovuje, ovšem by mohl web obsahovat více fotografií.  

Jednoduchý, intuitivní 

Hlavně jednoduše, pouze  odstíny modré a bílá, nějaké ty fotky a naše velké logo.  

Na tom nezáleží, nejdůležitější je přehlednost a jednoduchost. Hlavně tam nedávejte šťastné a smějící 
se studenty, je to hrozný kýč a zároveň to působí strašně falešně. 

Jsem milovníkem minimalismu, takže by mě takový web potěšil, navíc výhodou by byla přehlednost, 
nebo chceš-li nezacloněnost důležitého skrze manýry. 

Jasný, přehledný.. 

Určitě barevnější, veselejší odstíny, které zaujmou.  

http://www.champlain.edu  

lehký, vzdušný, přehledný, prostě light. Nejlepší web má JČU, kde je všechno dostupné na první kliknutí, 
kdežto u nás je to hledání minimálně na týden, není to vůbec rozdělené do nějaký sekcí apod. 

Měl by v pořádku (bez "rozhozeného" uživatelského prostředí) běžet i v prohlížečích bez JavaScriptu a 
Flashe. 

Měl by být jednodušší a přehlednější než je teď  

Tak jak vypadá teď, přeházením se nic nezlepší, akorát to každého naštve, když byl na něco člověk 
zvyklý a pak by to musel hledat. 

http://www.jcu.cz/
http://www.champlain.edu/


  SK AS OU 
 
Měl by byt jasný, stručn, přehledný. Žadny chaos, jaky je ted. Měl by byt moderní 

Jednoduchý, přehledný, moderní. 

To je jedno grafická stránka je to poslední, hlavně aby splnila to k čemu slouží! 

Moderněji, pouze rozbalovací horní lišta 

Měl by být přehledný, jednoduchý a čtivý  

Prosím Vás nic nepředělávejte, nevymýšlejte, nechto to, tak jak to je.  

Moderní, ale přehledný.  

cisty jednoduchy a prehledny reprezentativni design nejvic se mi zamlouva web www.bris.ac.uk a 
www.cam.ac.uk (pokud chcete vedet jak to nema vypadat tak nedoporucuji inspirovat de redesignem 
webu VSB). 

Myslím, že pěkně přehledně, přitom velmi podrobně to má zřízena ČZU http://www.czu.cz/cs/  
Víceméně se úvodní stránka podobá té naší, ale díky lepšího uspořádání je přehledná. Naše Osácké 
nahuštěné odstavce jeden pod druhým nejsou nejlepší volbou.  

Hlavně žádná divočina. Jen 5 VŠ v ČR má mobilní verzi webu, zkuste jim napsat a zeptat se, jaké mají 
zkušensoti a zpětnou vazbu? Proč se nezeptat a tak si ušetřit problémy, které už možná oni vyřešili? 
Mobilní weby VŠ v ČR: JČU, MENDELU, UHK, UTB - aplikace!, ZČU. 

Co nejvíce využít plochu obrazovky, ale přehledně! Neměl by činit pocitově "těžkým" dojmem. Měl by 
používat úspornou zobrazovací technologii (někde se holt HTML5 seká...). Mohl by se vyskytovat v 
textové verzi (pro nevidomé), případně s kontrastním textem (pro slabozraké). 

Využít fotografií naší krásné nové budovy. Samozřejmě v kombinaci s jinými. Ze zahraničí. ze seminářů 
našich zaměstnanců atd.  

Spíše jednotvárný se systematickým významem barev.  

Více barev, působí negativně. 

více interaktivní, nepřeplácaný, ale přehledný 

Přizpůsobit okna jednotlivým fakultám. Web přírodovědecké fakulty by měl být v zelené barvě, web 
pedagogické v hnědé atd. Nebát se i obrázku, aby člověk poznal, na které fakultě se člověk internetově 
nachází. 

Hlavně jednodušeji, a jako velké minus bych dal font písma kterým je psáno menu atd. je to celkem 
titerné a děsně se v tom něco hledá a vyřizuje, přijde mi moc přeplácaný. a nevím jakou mám představu 
ale vím že takhle jak to je to nevypadá moc vábně a budu se opakovat přehledně. :)  

Čistý a přehledný. 
Ještě mě napadlo, že máme fakultu umění, kde je, nebo by měla být spousta lidí s uměleckým cítěním. 
Možná by mohlo být zajímavé, kdyby měli možnost podílet se na novém vzhledu webu OU. 

Rubriky, které jsou prázdné by mohly být o odstín světlejší, abychom si ušetřili zbytečné kliknutí. 

Hlavně, prosím, neměňte stávající zásadní věci. Na portál jsem si zvykla na takový, jaký je. Potom se 
tam zase nebude dát nic najít. 

moderně, svěže 

Grafiku nechám odborníkům ;) 

.. s tím já nemám problém. Co by ještě mohlo být pěkné, tak že by každá fakulta mohla mít svou barvu. 
Tuším, že to tak je i na VŠB TOU popř. dalších univerzitách.  

- Stránky každé fakulty ve fakultních barvách (barvy jednotlivých log) - sice jednotný koncept, ale každá 
součást OSU by měla mít např. svou barvu a své logo. 

jednoduchý, přehledný, jasný, všestranný design. Pokud možno unikátní. 

P Ř E H L E D N Ě :-) Jasný strom, aby se opravdu dalo dostat z bodu A do bodu B, tak aby to dávalo 
smysl. 

viz stránky pro inspiraci :-) 

Důraz by měl být kladen na přehlednost. Stránky jendotlivých fakult by si měly zachovat jednotnou 
strukturu, ale mohly by být barevně odlišeny. 
Důležitou součástí stránek by byla i verze pro mobilní zařízení. 

jak uz bylo napsano, je tu minimum grafiky a je to dobre, jinam by to potrebovalo stale aktualizovanou 
fotogalerii a obecne- vice fotek vubec 

Přehledný, ne moc barevný a přeplácaný. 

 


