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ZÁKLADNÍ INFORMACE O WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Proč mít webové stránky
Webové stránky jsou v současnosti považovány za nejdůvěryhodnější zdroj informací. Je to zejména z 
toho důvodu, že uživatelé očekávají informace vkládané přímo zaměstnancem nebo nejlépe vedením 
organizace. Absence webových stránek nebo i pouze webové podstrany  způsobuje rapidní snížení 
důvěryhodnosti organizace, jelikož nepůsobí dostatečně transparentně a budí dojem, že služby nejsou 
běžně využívány.

Jak by měly, stránky působit
Design i struktura stránek by vždy měly být v kontextu s cíli, hodnotami a atmosférou organizace. Pro 
příklad web školy, by měla působit strukturovaně a přehledně. Čím je ve vzdělávacím systému výše, tím 
méně by mělo být čistě emotivních a dětských prvků, které jsou ve velké míře zastoupeny na webech 
mateřských škol. 
Webové stránky by také měly barevně vycházet z loga školy.  Pokud logo používá výrazné pastelové 
barvy, je vhodné šetřit s velkými barevnými plochami a barvy využívat pouze ke zvýraznění důležitých 
prvků. 
TIP: Pokud neznáte přesný kód barvy, lze jej zjistit zde ODKAZ. Pouze vložíte obrázek vašeho loga a po 
najetí myší na konkrétní část a následným kliknutím, zjistíte kód odpovídající přesnému odstínu barvy. 
Bude se Vám to hodit při zadávání práce grafikům.  

Co od nich zákazník očekává
Jelikož internet obsahuje nepřeberné množství informací, kdy kvantita převládá nad kvalitou, dává 
uživatel přednost jednoduchému, výstižnému a krátkému textu. Je tedy důležité psát nanejvýš výstižné 
texty, případně informace vizualizovat (viz sekce Infografika a vizualizace dat). Je potřeba počítat s tím, že 
uživatel stráví při první návštěvě webu maximálně 2 minuty. Pokud bude mít problém najít odpověď na 
nejdůležitější otázku, kvůli které na web přišel, je dosti pravděpodobné, že se na web již nevrátí. 
Z výše uvedených důvodů je tedy nanejvýš nutné dívat se na web z pohledu samotného uživatele. Pokud 
nevíte, jak se uživatelé na vašem webu pohybují, ukažte web někomu ze svých známých a řekněte mu: 
najdi mi například informaci „A“ nebo informaci „B“.

Jaké jsou nyní trendy
Weby se nyní dělají takzvaně „single page“ tedy jednostránkové s tím, že se točí více kolečkem, nežli se 
překlikává v menu. Tento trend vám umožňuje provést uživatele vašimi službami a představit se. I v tomto 
případě je ale vhodné dát na začátek stránky menu, které uživatele automaticky posune na sekci, která 
ho zajímá nejvíc. 
Je taktéž vhodné používat adekvátní množství fotek a videí, které uživateli dokážou lépe ilustrovat 
prostředí a službu. Je lepší, pokud jsou na fotografiích reální zákazníci, zaměstnanci, výrobky a prostory. 
Není žádoucí využívat fotky z fotobank, jelikož působí nereálně a mnohdy velmi vyumělkovaným 
dojmem. Videa i fotografie je lépe zadávat profesionálům, jelikož je na nich vždy vidět kvalita. Při hledání 
dodavatele pro tyto služby se vždy ptejte po referencích a chtějte vidět konkrétní výstupy. Většina 
profesionálů po Vás také bude žádat, abyste jim blíže představili následný účel použití, aby tomu mohli 
svou práci přizpůsobit. 

4



Metodika vytváření webových stránek

INFOGRAFIKA A VIZUALIZACE DAT
Pro rychlou orientaci v datech a informacích je vhodné vizualizovat. K tomu mohou složit ikony nebo 
zobrazení důležitých čísel. Uživatel je poté schopný se rychle zorientovat na webu a udělat si o službě 
obrázek. 

Vizualizace čísel:
Je dobré vybrat ideálně tři čísla, která Vás definují nebo představují vaše úspěchy. Mohou to být například 
tyto:
 • Počet proškolených ročně
 • Počet proškolených celkem
 • Počet kurzů ročně
 • Počet akreditací
 • Počet spolupracujících firem 
 • Počet lektorů v týmu
 • Počet let realizace dalšího vzdělávání

Může to vypadat například takto:

Důležitá čísla

2712016 3062

Lektorů odborného výcviku Prošlo našimi kurzy Možných kurzů a profesních 
kvalifikací

Od roku 1991 pořádáme 
kurzy pro veřejnost

Vizualizace informací:
Pokud se rozhodneme vizualizovat informace, měly by to být právě ty, které jsou pro uživatele 
nejpodstatnější. Z pravidla to bývají informace o oboru nebo důvody, proč se vzdělávat právě u vás. 

Ikony jsou běžně dohledatelné pomocí vyhledávače Google, který vám i umožní výběr pouze těch, které 
jsou volně šiřitelné (je možné je použít bez hrozby o autorském zákonu). 

Vyhledávácí tip: zadejte slovo, které charakterizuje danou výhodu v angličtině a za tento výraz zadejte 
BLACK ICON. Následně si ikonu stáhněte, a buďto můžete použít přímo univerzální černou nebo si od 
grafika nechat ikonu předělat do barvy vaší školy. Tento úkon by měl zvládnout i méně zkušený grafik.
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TVORBA WIREFRAME
Wireframe je skica, která znázorňuje jednotlivé rozložení prvků webu zpravidla bez hlubšího grafického 
pojetí. 
I když se tato činnost může zdát na první pohled zbytečná, je dobré si alespoň základní wireframe udělat, 
aby si člověk byl jistý, že na web přijde všechno, co tam být má.  

Obecně to může vypadat například takto:

Nástroje pro tvorbu wireframe
Jelikož se při tvorbě wireframe stále dolaďuje, jak bude výsledný web vypadat, není nic jednoduššího, 
než k tvorbě použít čtverečkovaný papír a tužku. Případně můžete využít tento online nástroj, který je pro 
jeden projekt zdarma a je jednoduché ho používat. Nevýhodou je, že je v anglickém jazyce.

MOCKFLOW: https://www.mockflow.com/
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ZADÁVÁNÍ VÝVOJE WEBOVÝCH STRÁNEK
Aby projekt dopadl podle vašich představ, je nutné zakázku správně zadat odborníkům nebo příslušným 
kolegům. Pojďme si nyní probrat, co od vás bude potřebovat grafik a co kodér.

Zadání grafiky
Grafik od vás bude potřebovat co nejdetailnější popis struktury webu, ideálně ve formě wireframu. Také 
loga v maximální kvalitě, ideálně i s logomanuálem. Fotky s velkým rozlišením. Neméně důležitý je výběr 
barev. Pravděpodobně se budou odvíjet od současného webu nebo samotného loga. Pokud si přejete 
jiné barvy, tak aby došlo k odlišení například od počátečního vzdělávání, pak i toto konzultujte s grafikem. 
Při výběru grafika nebo grafického studia se obracejte na ty, kteří mají zkušenosti s webovou grafikou, je 
totiž odlišná od grafiky tištěných materiálů.

Zadání kódování
Kódování je převod z grafického programu do programovacího jazyka webu. Kodér si s největší 
pravděpodobností vyžádá grafický návrh, poté zakázku nacení a následně si vyžádá grafiku ve formátu 
.PSD (Photoshop). Je nutné, aby se grafik a kodér potkali před zahájením, aby se dohodli, v jaké podobě 
předá grafik své zadání. 
Pokud bude kodér implementovat webovou podstranu do již současného webu, je nutné mu předem 
říci, v jakém programovacím jazyce je web vytvořen. Ne každý kodér umí dělat ve všech jazycích nebo v 
některých není ochoten pracovat. 
Níže vidíte procentuální zastoupení programovacích jazyků, čím oblíbenější vyberete tím je větší 
pravděpodobnost, že na práci kodéra, se kterým nebudete spokojeni může někde navázat.
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UMÍSTĚNÍ NA WEBU ŠKOLY
Navigace na webových stránkách
Otázka, kam na svém webu umístíte sekci o dalším vzdělání, by měla vycházet z důležitosti, jakou pro 
vás další vzdělávání má. Obecně vzato by se dalo říct, že odkaz by měl být v menu za sekcí o počátečním 
vzdělávání, případně v podsekci, která definuje další aktivity školy pro veřejnost.
Samostatná doména
V případě, že není možné dát tuto sekci přímo do hlavního menu, je vhodné místo URL adresy www.
jmenoskoly.cz/vzdelavani/vzdelavanidospelych/dalsivzdelavani (příklad) zarezervovat doménu 
například: www.kurzy-jmenoskoly.cz takováto doména vás bude stát 150 Kč ročně a může být 
přesměrována na dlouhý odkaz výše. Pro zájemce pak bude jednodušší se na web dostat, než kdyby 
museli zadávat celou dlouhou adresu.

Firemní nebo koncoví zákazníci?
Odlišnost přístupu
Vždy je možné cílit na obě skupiny, nicméně není to vždy úplně efektivní. Je dobré se rozhodnout, která 
skupina je pro mě důležitější, případně, kterou chci více rozvíjet. 
Rozhodovat se je dobré na základě těchto parametrů:

       Koncoví zákazníci   Firma

Kdo je pro nás nyní výnosnější?  

Kdo se již hlásí sám od sebe?  

Která skupina byla nyní opomíjená?  

Pro koho jsou primárně naše kurzy?  

Koho umíme lépe oslovit?  

Co cílové skupiny očekávají
Níže naleznete výčet parametrů, které je dobré do webu zakomponovat, pokud se rozhodnete tvořit 
webové stránky určené pro konkrétní cílovou skupinu.

Očekávání firem:
• Profesionalita
• Rychlá komunikace
• Možnost přizpůsobit kurzy
• Napojení na dotace (POVEZ)
• Reference od jiných firem z oboru
• Přizpůsobení času a termínu kurzu
• Individuální cenové nabídky

Očekávání koncových zákazníků:
• Přesný termín s časovým harmonogramem
• Znát cenu předem
• Znát obsah kurzu
• Znát výstup z kurzu (možnost ŽL, akreditaci apod.)
• Možnost proplacení od Úřadu práce

Na první pohled by se mohlo zdát, že koncový zákazník je méně náročný, nicméně často bývá velmi 
citlivý na cenu, jelikož si nedokáže v první fázi představit, co vše mu může kurz přinést. Zkuste se tedy 
zaměřit předem na tuto oblast. 
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MODULY
Nyní vám představíme jednotlivé moduly, ze kterých můžete svůj web seskládat. 

Úvodní zaujetí
Varianta 1

Realizace kurzů svářečské školy
1.2. - 7.2. 2020 
1.2. - 7.2. 2020
1.2. - 7.2. 2020

V úvodu je vhodné přidat vlastní fotku, která nejlépe vystihuje to, co děláte. Je možné mít v úvodním 
návrhu fotek několik s nejaktuálnějšími informacemi. 

Je vhodné umístit dolů „puntíky“ pro ruční navigaci mezi obrázky. Jinak se obrázky mohou střídat po 5 
vteřinách.

 „Pro život, ne pro školu se učíme“
           - SENECA
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Druhou variantou mohou být efektní dronové záběry exteriéru vaší školy doplněné vašim školním 
mottem. Toto video by se mělo spouštět automaticky na počítačích, ale v mobilních zařízeních je 
vhodnější ponechat pouze fotografii. A to zejména kvůli možnému pomalému načítání a velké spotřebě 
mobilních dat.

DŮVODY PROČ SI VYBRAT PRÁVĚ VÁS
Jak na ně přijít
Je dobré jasně specifikovat a komunikovat důvody proč si má uchazeč o kurz vybrat právě vaši školu. 
Jednak tak můžeme předcházet rozhodovací paralýze uchazečů, kteří se nedokáží rozhodnout, který 
vzdělavatel by pro ně mohl být ten pravý. Za druhé také předcházíme tomu, že uchazeč si udělá o škole 
obrázek pouze na základě podvědomého pocitu z barev a designu webových stránek. 
V neposlední řadě je to hlavně efektivní cesta, jak představit školu i vaši činnost.

Pokud ještě nemáte zpracované vaše hlavní prodejní argumenty, mohou vám pomoci odpovědi na tyto 
otázky:
• Co děláme jinak než konkurence?
• S jakou myšlenkou jsme budovali sekci dalšího vzdělávání?
• Co bych řekl (a) svým známým, kdyby měli zájem se k nám jít vzdělávat?
• Co o nás říkají naši absolventi?
• Co si nejvíce pochvalují účastníci kurzu?
• Co umíme nejlíp?
• Co já sám bych očekával od takového kurzu?
• Z čeho bych měl před podáním přihlášky obavy? 

Jak je prezentovat
Ideální prezentací důvodů proč se vzdělávat právě u vás, je osvědčená metoda ikona – parametr – užitek. 
Pojďme si je nyní postupně rozebrat. 

•  Ikona, je grafický prvek, který na první pohled definuje danou výhodu. Mělo by se jednat o   
 jednoduchou grafiku, určitě ne fotografie nebo videa. 
•  Parametr je zjednodušený ideálně jednoslovný maximálně tříslovný popis dané výhody, měl by  
 být maximálně výstižný a odrážet význam ikony.
•  Užitek je delší popis, který rozepisuje parametr maximálně ve dvou větách. Z užitku by mělo být  
 jasné, jaký má výhoda přínos pro samotného účastníka. 

Příklad:
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„Nej kurzy“
Dalším doporučeným modulem jsou „Nej kurzy“. Slovo nej lze doplnit na nejbližší nebo na nejoblíbenější. 
V téhle fázi totiž potřebujeme prodat to, co se nejčastěji prodává nebo je potřeba co nejrychleji prodat. 
Není ideální, pokud se budete snažit do této části vměstnat kurz, který se příliš neprodává, avšak rádi 
byste aby tomu tak bylo. Zde je třeba prezentovat pouze silné stránky. 
Ať už se rozhodnete, pro kterékoliv „nej“, následné zobrazení je téměř totožné, doporučoval bych 3 až 
5 kurzů v odrážkách s následným proklikem na detail kurzu. 

Příklad:

NAŠE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KURZY

Základy obrábění CNC
BOZP pro strojírenské podniky
Víkendové soustružení

Všechny kurzy
V tuto chvíli přichází čas na seznam všech kurzů. Seznam je dobré členit do srozumitelných celků. 
Nejčastěji členíme dle oborů, například: kovo, dřevo a ostatní. Nebo dle formy kurzu jako rekvalifikace, 
profesní kvalifikace nebo školení. Důležité je, aby seznamu kurzů rozuměli samotní uchazeči a jejich 
členění bylo pro ně přehledné.

Vypadat to může například takto:

VŠECHNY KURZY
VŠE DŘEVO

Základy obrábění CNC

BOZP pro strojírenské podniky

Víkendové soustružení

Obsluha CNC obráběcích center

Dělník ve strojírenské výrobě

Zámečník

Svařování TIG
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Odborné názvosloví
Tato sekce, lze spíše považovat za něco navíc. Z naši zkušenosti vyplývá, že uchazeči se ztrácejí v pojmech, 
jako je profesní kvalifikace, úplná profesní kvalifikace nebo rekvalifikace. Je tedy dobré jim to na stránkách 
vysvětlit, tak aby uchazeči byli schopni vybrat si kurz, který nejlépe odpovídá jejich požadavkům. Můžete 
využít naše definice. 

Rekvalifikace: Jde o změnu nebo rozšíření stávající kvalifikace, a to včetně jejího udržování nebo
obnovování.

Profesní kvalifikace: Profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost
(Příprava teplých pokrmů) nebo více pracovních činností, které nám ve svém celku
mohou umožnit určité profesní uplatnění, např. Kuchař.

Úplná profesní kvalifikace: Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat určité povolání,
případně více povolání.

Zájmový kurz: Kurzy, které se svým obsahem zaměřují na různorodé činnosti (PC, zahradničení
apod.). Účastníkům tak poskytují/ rozšiřují znalosti, které mohou dále využívat i
mimo pracovní oblast.

REFERENCE

V jedné z posledních fází webu, je vhodné uchazeče utvrdit o vašich kvalitách. Nejlepším důkazem jsou 
reference od samotných zákazníků nebo uchazečů

Firemní 
Pokud se zaměřujete na firemní klientelu, máte dvě možnosti. První je uvést pouze loga firem, pro které 
jste již kurzy realizovali. Výhodou tohoto řešení může být, když spolupracujete s významnými firmami v 
oboru, což může udělat dojem na menší hráče. 
Druhou variantou jsou osobní komentáře o vašich kvalitách přímo od objednatelů kurzů, ideálně majitelů 
nebo vysoce postavených manažerů, případně pracovníků oddělení lidských zdrojů.  

Koncoví zákazníci
Zde jsou ideální osobní komentáře přímo od účastníků kurzu. Ideálně s celým jménem, případně zkráceně 
na Jan N, důležité je, aby reference působily důvěryhodně. 
Variantou také mohou být data ze zpětnovazebních dotazníků. Například 94% lidí je s našimi kurzy 
spokojených, 86% účastníků chodí na kurzy opakovaně. 

Grafický příklad:

Naše reference

Se střední školou XY spolupracujeme díky vysoké profesionalitě a příznivé ceně. Již jsme zde proškolili 20 
našich pracovníků.
          Jana Nováková, personalistka 
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FOTOGRAFIE
Předposledním, ale neméně důležitým prvkem jsou fotografie. Díky nim je možné předat reálný obrázek 
o tom, jak to u vás vypadá, jaké máte vybavení, jací zaměstnanci se starají o další vzdělávání, případně 
jací uchazeči na kurzy chodí. 

Které použít 
Vaše fotogalerie by měla ideálně obsahovat tyto fotky:
• Budova školy pohledem z příjezdu (uchazeč se tak při příjezdu utvrdí, že dorazil na správné místo)
• Vybavení učeben (uchazeč si udělá obrázek o vybavení a technických možnostech, je také dobré 
bojovat se stigmatem, že školy jsou zastaralé)
• Lektorský tým a organizační tým (těmito fotkami ukážete i neformální stránku vaší organizace. Fotografie 
by měly působit příjemným dojmem)
• Absolventi kurzu (uchazeč se může podvědomě ztotožnit s některými tvářemi a nabudit v sobě pocit, 
že to také zvládne)

Jak je vytvářet
Fotografie samozřejmě můžete vytvářet i sami, nicméně je lepší zainvestovat do profesionála, který 
do pouhých dokumentačních fotek dokáže vnést i emoce. Toho docílí zejména správným nasvícením 
a správným úhlem fotografie. I laik poté ocení kvalitu fotografií a bude zřejmé, že vám na prezentaci 
dalšího vzdělávání záleží a stojíte si za kvalitou vámi nabízených služeb. 

Kontakty a kontaktní formuláře
Zde platí jednoduchá pravidla, mělo by být uvedeno celé jméno kontaktní osoby, telefon a email. Můžete 
také doplnit svou fotografii a běžnou pracovní dobu, kdy vás uchazeči s největší pravděpodobností 
zastihnou.
Není dobré uvádět obecná telefonní čísla nebo obecné emaily. Uchazeč poté neví, zdali se dovolal 
správně nebo je vhodné na daný email směřovat svůj dotaz. 

Metriky a nástroje pro analýzu webu

Google Analytics
Základním a nejobsáhlejším nástrojem pro webovou analýzu je program Google analytics. Tento program 
můžete využívat zcela zdarma, stačí mít účet Google (Gmail). Poté se přihlásíte do Google analytics, 
vlevo dole najedete na ikonu správce a zde vytvoříte účet. Vyplníte všechna pole a následně vám bude 
vytvořen kód, který bude vypadat takto:

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-137963690-1"></script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag('js', new Date());
gtag('config', 'UA-137963756-5');
</script>
Tento kód si zkopírujte a poproste správce webu, aby jej vložil do kódu webu.
Pokud byste chtěli více proniknout do metrik této služby, podívejte se na toto video: https://www.
youtube.com/watch?v=Gc3rIX5YOOY

Smartlook.cz
Dalším užitečným nástrojem je Smartlook.cz, který vytváří anonymní video nahrávky chování uživatelů na 
webu. Z těchto nahrávek následně můžete usoudit, co je pro uživatele nejzajímavější nebo kde například 
web opouštějí. Tato služba je rovněž zdarma a její implementace funguje stejně u Google Analytics. 
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