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Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce má za cíl přiblížit problematiku webové analýzy na obecné 

úrovni a současně nabídnout vlastní analýzu webových stránek Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze. Každý návštěvník stránek zanechává po sobě určitou stopu – 

informaci, kterou lze zpětně analyzovat a využít k čistě komerčním účelům nebo pro další 

zkvalitnění webu. K tomuto zkoumání byly využity dva nástroje. Analytický nástroj 

poskytovaný zdarma společností Google – Google Analytics a metoda dotazníků. 

V prvním případě byli předmětem zkoumání všichni zájemci o studium na FF UK 

v určitém časově vymezeném intervalu, který reprezentuje období největšího zájmu o 

vyhledávání informací o studiu během akademického roku. V druhém případě se jednalo o 

užší skupinu zájemců o studium Informačních studií a knihovnictví během přípravného 

kurzu. Z provedené analýzy následně vyplynula zjištění, která vedla k několika 

závěrečným doporučením na případnou optimalizaci webových stránek fakulty.  
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Abstract 

 

This thesis aims to clarify the issue of web analytics in general and at the same time 

offer its own analysis of Faculty of Arts of Charles University in Prague website. Each 

visitor leaves behind some trace - information that can be retrospectively analyzed and 

used for purely commercial purposes or for further improvement of the site. For purposes 

of my research I used two instruments. Analytical tool provided free of charge by Google - 

Google Analytics and method of questionnaires. With the first method I examined 

individuals interested in studying at the Faculty of Arts in a given period of time, which 

represents the period of the highest interest in terms of searching information about studies 

during academic year. The second method was then applied to narrower group interested in 

studying Information Studies and Librarianship during the preparatory course. Based on 

the analysis I came to conclusions that led to several final recommendations for possible 

website optimization. 
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1 Úvod 

Tato bakalářská práce se věnuje tématu webové analytiky pro potřeby analýzy 

uživatelského chování na webových stránkách. Uživatel, i když si to zpravidla vůbec 

neuvědomuje, může zanechávat při navštěvování webových stránek nemalé a cenné stopy - 

informace, které lze sbírat a následně analyzovat pomocí mnoha nástrojů a metod. Z těchto 

analýz lze pak čerpat, porozumět chování návštěvníků a webové stránky neustále 

vylepšovat a zdokonalovat. Při počátku vzniku prvních webových stránek stačilo jejich 

správcům znát pouze návštěvnost stránek, jenže časem, kdy začaly být stránky 

komplexnější, plné interakce a možností, začala být pro správce důležitá i znalost toho, jak 

si jejich uživatelé na webové stránce počínají a jestli jim vlastně webové stránky 

uživatelsky vyhovují. Především online byznys analýzu uživatelského chování s oblibou 

využívá. Takové vylepšení nákupního procesu internetového obchodu, které zvýší 

konverze nákupu a zaplacení zboží o desítky procent proti původnímu stavu, může 

znamenat zvýšení zisku o miliónové částky za rok. I proto se většina publikací týkajících 

se webové analytiky věnuje hlavně online podnikání a zvyšování konverzí. 

 

Já se ve své bakalářské práci zaměřím výhradně na analýzu chování. Zkoumání 

budu provádět na stránkách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zaměřím se 

na skupinu zájemců o studium na FF UK. K analýze využiji nástroj Google Analytics. Pro 

specifikování skupiny použiji segmentaci dat. Skupinu budu sledovat v typicky datovaném 

období jejího hledání informací o budoucím studiu a zaměřím se na vybraný okruh 

podstránek na stránkách FF UK - pro uchazeče. Pomocí nástroje Google Analytics budu 

zkoumat, zda se uživatelé v tomto prostředí dobře orientují a zda by bylo možné webové 

stránky pro potřeby dané skupiny ještě optimalizovat. 
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2 Úvod do problematiky, základní pojmy 

 

2.1 Web, webové stránky 

Webovou stránkou rozumíme soubor informací prezentovaných formou 

hypertextu (pomocí značkovacích jazyků HTML či XHTML) v rámci World Wide Webu 

(www). Blíže pak můžeme osvětlit, že tyto informace vytvářejí komplexní dokument, 

jehož obsah je zobrazitelný na monitorech osobních počítačů pomocí některého 

z webových prohlížečů. Zmiňovaný obsah webu mohou tvořit texty, odkazy na další weby 

či multimediální data, jako např. zvuky, obrázky, videa. Úložištěm pro soubory dat 

obvykle bývají webové servery připojené prostřednictvím internetu a http protokolu. Weby 

můžeme rozdělit na statické a dynamické. Jak již z názvu vyplývá, tak webové stránky 

dynamické je možné proměňovat, aktualizovat, a to někdy i přímo v prohlížeči s využitím 

různých technologií a programovacích jazyků. 

 

Instituce, firmy, ale i jednotlivé osoby webové stránky využívají ke své prezentaci, 

poskytování informací o svých produktech, službách, činnosti. Kvalitní webové stránky se 

dají považovat v konkurujících si oblastech za konkurenční výhodu, a proto je vhodné je 

neopomíjet a věnovat jim patřičnou pozornost. V dnešní době uživatelé často webové 

stránky navštěvují již před prvním osobním kontaktem s vyhledávaným subjektem, aby si 

například zjistili kontakty, otevírací dobu, hierarchii firmy, lokalitu sídla firmy apod. 

Především u mladých lidí tak může webová prezentace vytvořit první dojem o úrovni a 

atraktivitě prezentovaného subjektu. Úspěšnost webových stránek závisí pochopitelně na 

mnoha faktorech nejen technického charakteru. Např. na aktuálnosti obsahu, na kontaktech 

a odkazech, které dále nabízejí, nebo na vizuálně přitažlivém, ale hlavně přehledném 

zpracování. V tom, aby byla webová stránka pro návštěvníky při používání přívětivá, nám 

pomáhá oblast použitelnosti webu a pravidla přístupnosti webu, kterou více přiblížím 

v podkapitole 2.5.  

 

Jak jsem již zmínil, uživatel může vyhledávat stránku subjektu například pro 

zjištění otevírací doby nějaké prodejny. Pokud však nezná její www adresu, nejspíše se 

obrátí na vyhledávač a bude stránku hledat mezi prvními nabídnutými výsledky. Zlepšit 

vyhledatelnost stránky na internetu můžeme pomocí SEO - search engine optimalization. 

SEO metody v zásadě pomáhají vyhledávačům stránku lépe pochopit, a tím ji relevantněji 



10 

indexovat. Každá aplikovaná změna musí být v této oblasti důkladně promyšlena, protože 

na rozdíl od vyhodnocování reklamní kampaně či návštěvnosti, změny zde provedené se 

projeví teprve v řádu několika týdnů až měsíců. Proto špatné provedení může být pro 

stránku poškozující například i na půl roku - podle rozsahu stránky a změn. Respektive, do 

doby, než vyhledávače opět obnoví indexy všech dotčených stránek. Proto v oblasti  SEO 

nabízí své profesionální služby mnoho subjektů. Je ovšem nutné již při volbě firmy pro 

optimalizaci stránky pro vyhledávače tuto instruovat, aby se držela jen legitimních úprav. 

SEO totiž má i svou temnou stránku, které se přezdívá black - hat SEO. Nejčastěji se jedná 

o praktiky, kdy se vyhledávacím robotům zobrazuje webová stránka jinak. Například 

obohacena o spoustu klíčových slov, které samozřejmě běžný uživatel nevidí. Tato metoda 

sice může webovou stránku dostat na první pozice v konkurenčních klíčových slovech, 

ovšem jakmile je vyhledávačem odhalena, na celou stránku je uvalena penalizace, která ji 

z vyhledávače buď úplně odstraní anebo uměle posune na poslední pozice výsledků 

[Linhart, Kubíček, 2004]. 

 

V neposlední řadě u webových stránek nabývá  postupně na významu také nutnost 

jejich optimalizace pro různá mobilní zařízení. Optimalizaci pro mobilní zařízení můžeme 

dosáhnout vytvořením responzivní webové stránky. Responzivní web design je stylování 

html zdrojového kódu tak, aby se zobrazil správně napříč různými zařízeními a různým 

rozlišením. Takový design se dokáže přizpůsobit zařízení, na kterém se aktuálně zobrazuje. 

 

Fakultní webové stránky má již snad každá fakulta každé univerzity či vysoké 

školy v České republice. Ty mají za úkol plnit několik cílů. Informují např. stávající 

studenty o dění na fakultě, o výuce a jejich aktuálních změnách, o jednání senátu, vědecké 

činnosti na fakultě, možnostech účastnit se různých stáží, ale i o společenských a 

sportovních akcích. Současně fakultní web plní také roli rozcestníku mezi různými 

informačními systémy (SIS, menza, knihovna, s univerzitou spolupracující subjekty apod.). 

V neposlední řadě, možná té nejvýznamnější, je to kontakt s veřejností. Sebeprezentace 

fakulty slouží k přilákání nových zájemců o studium. Těm pak prezentuje různé formy a 

obory studia v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu. Web vždy 

také informuje o podmínkách a konání přijímacího řízení, nověji i oblastech možného 

uplatnění absolventů.  
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2.2 Uživatel webu, uživatelské chování 

Uživatelem internetu nebo webové stránky je jakýkoli jeho návštěvník, který jej 

používá. Každý provozovatel webu se přirozeně snaží o dobrou přístupnost a použitelnost 

webu (viz příslušné kapitoly). Uživatel by rád našel to, co hledá, rád by neztrácel čas 

slepými cestami, rád by se na webu dobře orientoval, byl veden intuitivně a hlavně by asi 

byl rád, aby u toho nemusel příliš přemýšlet. To je také první zákon použitelnosti Steva 

Kruga [Krug, 2010]. Když např. hledáte práci na firemních webech, máte někdy jako jeho 

uživatel co dělat, než se k jejich nabídce skutečně dopracujete – bývá totiž ukryta, a to 

z mnoha různých důvodů, např. pod volná místa, kariéra, pracujte pro nás, volné pozice, 

nabídka práce, nabídka zaměstnání, pracovní poměr… Samozřejmě, univerzálně optimální 

web nebo jednoznačná pravidla pro jeho vytvoření nejsou. To ale neznamená, že není 

několik léty ověřených pravidel, která pomáhají - např. to, že kouzlo stránek musí být na 

první pohled patrné, stránky musí být intuitivní a samovysvětlující. Uživatel totiž opravdu 

netouží číst dlouhá sdělení tvůrce webu, návod, apod. Na většinu obsahu stránky se ani 

nepodívá, prostě klikne na první odkaz, který jej zaujme, příp. je podobný tématu, který 

hledá. Uživatel často prostě stránky nečte, on si je prohlíží a pátrá jen po slovech, která jej 

zaujmou. A navíc, obvykle nemá ani času nazbyt. Pohled designéra a uživatele na 

webovou stránku se značně liší, oba vidí zcela jiné pojmy (viz uživatelské testování). 

Uživatel se prostě rozhoduje úplně jinak, jeho rozhodování podléhá náladě, časovému 

tlaku, atmosféře prostředí [Krug, 2010]. Nerozhoduje se tedy optimálně, ale i on sám dělá 

řadu kompromisů. Pokud se nerozhodne správně, nenásleduje trest. A tak může být hádání 

a strefování se docela i zábavné. A velmi často ani nic chápat nechce, jen to tak nějak 

udělá. Prokázaly to již mnohé testy použitelnosti. Najde si prostě svou cestu, kterou by byl 

vývojář či designér webu možná šokován, a ke svému cíli se dostane. Takže s tím by tvůrci 

webů měli počítat. Měli by respektovat, že na každé stránce by měla být dodržována 

vizuální hierarchie (důležitější věci mají být nápadnější, logická souvislost má z grafiky 

být patrná, využívání nadřazování, seskupování, vnořování), měli by dělit stránky na jasně 

definované oblasti (uživatel se velmi rychle zaměří na hledanou oblast zájmu a ostatní 

přestane zcela vnímat), využívat obvyklé zvyklosti (ikona nákupního košíku pro 

internetový nákup, seznam sekcí na levé straně apod.), ozřejmit, na co je možné kliknout 

(musí být jasné graficky, případně i slovně) a minimalizovat vizuální šum. Obsah stránky 

je tak pro uživatele předzpracován a zorganizován, on jej snadno pochopí. Jedním 

z oblíbených posuzovaných kritérií je počet kliků, které dovedou uživatele k  cíli. Není ale 
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ani tak důležitý jejich počet jako spíše to, kolik daly uživateli námahy ve formě čtení, 

přemýšlení a rozhodování. Další, možná i pro život nanejvýš důležité doporučení a 

vstřícný krok k uživateli je vynechání každého zbytečného slova a věty. Síla webu je ve 

stručnosti. Uživatel se v opačném případě vydává na cestu lesem, ve kterém bloudí a hledá. 

Redukce naopak vede k nápadnosti zbytku a omezení šumu. Uživatel také velmi ocení 

perzistentní navigaci ve formě tlačítka, které nás z jakékoli stránky webu přenese na 

domovskou stránku (homepage) [Krug, 2010]. Homepage je oblastí, o kterou se rve 

spousta hráčů a uživatele tento boj přirozeně nezajímá. Mělo by zde najít místo logo, 

název, možnost vyhledávání, obsah, upoutávky, ukazatele cest. Měla by jej upoutat, ujistit, 

že je na správném místě, nabídnout začátek cesty vedoucí k požadované informaci, ev. 

vyhledávání. Střet pohledu odborníka a průměrného uživatele (který samozřejmě 

neexistuje) se následně řeší uživatelským testováním, které přiblížím na jiném místě [Krug, 

2010]. 

Způsob chování uživatele na webu je předmětem zkoumání a vyhodnocování velmi 

často. Důvody se nabízejí mnohé, nejčastěji jsou marketingově zaměřené, ale výsledky by 

měly ideálně také vést k tvorbě kvalitativně vylepšených webů, nejen k lepší prodejnosti a 

konverzi při prodeji produktu. I když obě tyto charakteristiky spolu více nebo méně 

souvisí.  

Vysoká návštěvnost webových stránek je považována za základní ukazatel dobrého 

webu. Tato návštěvnost je zkoumána implementovaným softwarovým nástrojem, který ji 

měří. Buďto jsou data zaznamenávána průběžně, anebo zpětně v log souborech. 

Problémem ale je přesné vymezení pojmů návštěvník a návštěvnost. Nejenom, že nelze 

srovnávat metriky různých systémů (Google Analytics, Alexa, Toplist, NetMonitor apod.), 

ale ani pojem návštěvník není jednoduché jednoznačně definovat. Návštěvníka, jako 

jednotlivce, nám totiž definuje soubor cookie – malý textový soubor zapsaný webovým 

serverem do webového prohlížeče uživatele. Dnes ale může každý člověk mít prohlížečů a 

elektronických přístrojů několik. Označení návštěvníka může ovlivnit i mazání cookies a 

časový interval, po kterém se uživatel počítá jako nový návštěvník. Dále rozlišujeme 3 

možnosti, jak může uživatel na webové stránky vstoupit: 1) přímá návštěvnost 2) z 

odkazující stránky 3) přístup z vyhledávačů. 
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2.3 HCI 

HCI je zkratkou pro termín human-computer interaction a volně do češtiny by se 

dal přeložit jako vztah mezi člověkem a počítačem. Jedná se o obor, který není přesně 

definovaný, ale jak již název napovídá, jeho hlavní oblastní bádání je zjišťovat, jak 

koncoví uživatelé, potažmo uživatelé webových stránek, přistupují k technologiím. 

V tomto oboru se prolínají znalosti napříč několika disciplínami, jakými jsou informační 

věda, psychologie, sociologie, antropologie, design, lingvistika či také ergonomika. Díky 

tomuto propojení můžeme řešit všechny aspekty, která nám interakce uživatele 

s uživatelským prostředím přináší [Berka, 2009]. V historii můžeme narazit na časté 

vytváření systémů, které pro uživatele nebyly vůbec uživatelsky přívětivé. Jednoduše se 

jednalo o důsledek toho, že programátoři se zpravidla nedokázali vžít do role běžného 

uživatele a žádné poznatky o tom, jak tvořit přívětivé systémy ještě nebyly dostupné. 

S postupným rozšířením počítačů i internetu napříč společností, a tím vzniku masového 

užívání především webových stránek, ovšem zkoumání HCI začalo mít nový rozměr. Pro 

návštěvníka webových stránek fakulty HCI rozložení a vzhled designu stránek znamená, 

jak je pro něj ovládání srozumitelné, a tím i to, jak je pro něj nalezení potřebných 

informací snadné a intuitivní [Rouse, 2005]. 

 

 

2.4 Použitelnost webu 

Použitelnost webu (web usability) je charakteristika vyjadřující jak srozumitelná, 

přehledná a přívětivá je návštěvnická interakce s webovou stránkou. Dobrá použitelnost 

znamená, že se návštěvník dobře na webu orientuje, bez větších problémů najde hledané 

informace a učiní, co zamýšlel. Jak praví kniha o použitelnosti od autora Steva Kruga – 

„Nenuťte uživatele přemýšlet“ [Krug, 2010]. Dobrá použitelnost je žádoucí u všech 

aspektů webových stránek – designu, informační struktuře, velikosti písma apod. A právě 

proto je to také nejčastěji testovaná charakteristika webů. Dobrá použitelnost webových 

stránek znamená, že se realizuje více konverzí, uživatel méně chybuje, postupuje rychle 

k cíli a v případě, že se chyby dopustí, je mu pomoženo, zvyšuje se počet opakovaných 

návštěv a posiluje i důvěryhodnost provozovatele [Wikisofia, 2016]. Zkušenost a čas 

postupně vytříbily pravidla a principy, které charakterizují dobře použitelný web – 

heuristiky (2.6.1 Heuristická analýza). 
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2.5 Přístupnost webu  

Přístupný web je takový, který je přístupný optimálně doslova pro každého 

uživatele internetu. Zdravého, i toho s nějakým hendikepem. Je tedy nutné si uvědomit, že 

uživatel internetu může teoreticky trpět hendikepem1, který ho bude omezovat v prohlížení 

a požívání webových stránek. Z dat Českého statistického úřadu z roku 2013 v České 

republice trpí nějakým druhem postižení 1 077 673 osob [Český statistický úřad, 2013]. 

Tvůrci stránek by proto neměli tuto skupinu opomíjet a měli by se snažit své stránky co 

nejvíce optimalizovat pro potřeby všech návštěvníků. Zúžit pohled pouze na potřebu 

hendikepovaného uživatele však také není úplně správně. Přístupný web optimálně zajistí 

přístup k informacím všem, kteří o to stojí. 

Přístupnost webu se testuje buď pomocí testování hendikepovanými uživateli anebo 

simulací jejich omezení (např. vypnutím grafiky, změnou velikosti písma, vypnutí 

aktivních prvků). Zda je web přístupný dle státem stanovené normy, posoudí odborný audit  

[Špinar, 2004]. 

 

2.5.1 Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 

Je název pro pravidla vytvořená pro tvorbu webu bez bariér. Za jejich vytvořením 

stojí skupina WAI (Web Accessibility Initiative), která je zaštítěna konsorciem W3C. 

K dnešnímu dni jsou k dispozici již dvě verze těchto pravidel. První verze WCAG 1.0 byla 

vůbec prvním vydáním jakýchkoli pravidel k tomuto tématu na světě. Byly vydány v roce 

1999 a obsahují 14 obecných pravidel. Tato pravidla jsou rozdělena na 3 kapitoly podle 

jejich důležitosti, od nutných po doporučující [Špinar, 2004]. Vzhledem k roku vydání, 

tehdy samozřejmě tato metodika úplně neřešila problémy a rozhraní moderních webových 

stránek, a proto skupina WAI začala zpracovávat jejich druhou verzi. Ta se pod zkratkou 

WCAG 2.0 stala 11. 12. 2008 oficiálním nástupcem WCAG 1.0. Pravidla WCAG 2.0 jsou 

rozdělena do 4 principů - vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a robustnost [W3C, 

2008]. 

                                                   
1 Postižení ovlivňující prohlížení stránek - zrakové, sluchové, pohybové a poruchy učení a 

soustředění [Špinar, 2004]. 
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2.5.2 Blind friendly web 

Jedná se o český metodický pokyn vytvořený v rámci Sjednocené organizace 

nevidomých a slabozrakých.2 Ve velké míře je podobný s metodikou WCAG, na kterou i 

v některých případech přímo odkazuje. Správcům stránek přináší pravidla rozdělená do tří 

kategorií podle důležitosti. Pravidla s nejvyšší prioritou jsou ta, která jsou podle této 

metodiky absolutně nezbytná ke zpřístupnění informací zrakově postiženému. Střední 

prioritou jsou označena ta pravidla, která zrakově postiženému umožňují jednoduchou 

orientaci na webových stránkách a pravidla s nejnižší prioritou pomáhají uživateli 

s postižením ještě více usnadnit získávání informací [Špinar, 2004]. Na oficiální stránce 

blindfriendly.cz je kromě metodického pokynu dále nabídka otestování stránek, konzultace 

i odborná školení z tvorby přístupných webových stránek, a také zde nalezneme katalog 

stránek, které jsou zrakově postiženým přizpůsobeny [Blind Friendly Web, 2016]. 

2.5.3 Legislativa 

V roce 2004 byla poprvé v zákoně 365/2000 sb. O informačních systémech veřejné 

správy zakotvena doporučující metodická pravidla „Best practice - Pravidla pro tvorbu 

přístupného webu“ pro tvorbu přístupného webu. Tato byla převážně tvořena převzetím 

jednotlivých bodů WCAG 1.0 a odborná komunita jejich celkovou podobu nehodnotila 

příliš kladně. V roce 2006 byla schválena novela 81/2006 sb., která ukládala povinnost 

stránkám veřejné správy mít své webové stránky přístupné pro uživatele se zdravotním 

postižením, a to s účinností od 1. března 2008 [Špinar, 2004]. 

Ministerstvo informatiky proto v květnu 2006 sestavilo pracovní komisi, do které 

byli přizváni mimo jiné odborníci z firmy H1.cz a členové Sjednocené organizace 

nevidomých a slabozrakých. Tato komise vyprodukovala přepracovanou verzi, která byla 

zakotvena ve vyhlášce 64/2008 Sb. [Ministerstvo vnitra, 2008].  

 

2.6 Analýza, analytické metody 

Webová analytika je poměrně nový termín pro měření, sbírání, analyzování a 

reportování dat z návštěvnosti webových stránek. Je to vlastně rozbor webu z různých úhlů 

pohledu. Umožňuje chápat chování uživatelů a pomáhá s následným vytvářením 

doporučení jak webovou stránku optimalizovat. Webová analytika nám pomůže 

                                                   
2 http://www.sons.cz 



16 

s hodnocením provedených změn, dokonce jsou její poznatky využívány i v případě teprve 

plánovaných nových webů. Nástrojů pro webovou analytiku je několik, jedním 

z nejkomplexnějších je Google Analytics, který detailněji popisuji v kapitole 3. 

 

Analýzou v mém případě myslím zkušenostní poznání, zkoumání pozorovaných 

dat. Metod pro zkoumání webových stránek je však několik. Každá má své výhody i 

nevýhody, žádná není univerzální. Při komplexní analýze webových stránek bývají 

posuzovány a hodnoceny kromě použitelnosti a přístupnosti také obchodní a marketingová 

hodnota webu, jeho optimalizace pro vyhledávače a samozřejmě jeho návštěvnost. 

Dovolím si zmínit metody nejčastěji používané. A protože se v dalším textu již později 

neobjeví, pro úplnost ve výčtu teď uvádím i několik testů, které se využívají při stanovení 

obchodní a marketingové hodnoty webu. Jsou to např. analýza důvěryhodnosti a obchodní 

přesvědčivosti webu, analýza konkurence, analýza a definice konkurenčních výhod, 

analýza a definice cílových skupin, SWOT analýza (hodnotí silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) [Čevelová, 2011]. 

2.6.1 Heuristická analýza  

Je jednou ze základních analytických metod. Využívá intuici a zkušenost a snaží se 

odhalit kritická a slabá místa interaktivních rozhraní na základě předem daných pravidel 

(heuristik). Spočívá v porovnání současného stavu s pravidly - heuristikami, která jsou 

daná. Ony heuristiky jsou sestaveny na základě letitých zkušeností, testování a výzkumu. 

Vybrané interaktivní rozhraní testuje více odborníků, obvykle 3 - 5. Heuristická pravidla 

použitelnosti nabízí dánský profesor informatiky Jakob Nielsen. Je jich deset: 

 viditelnost stavu systému 

 propojení systému s reálným světem 

 uživatelská svoboda a kontrola 

 standardizace a konzistence 

 prevence chyb 

 rozpoznání namísto vzpomínání 

 flexibilní a efektivní použití 

 estetičnost a minimalizmus 

 pomoc uživatelům pochopit, poznat a vzpamatovat se z chyb 

 nápověda a návody  

[Snozová, 2013]  
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Heuristická analýza je vlastně třífázovým procesem. V první plánovací fázi se 

velmi důkladně vybírají vhodní odborníci, určí se jejich počet a zvolí se vhodné 

načasování. V druhé, realizační fázi proběhne řádné poučení odborníků o testovaném 

produktu a poté každý z nich testuje a hodnotí sám. Vzájemná komunikace je možná až po 

ukončení testování. V poslední, třetí fázi jsou problémy použitelnosti odborníky sepsány. 

Zprávu obsahující i označení závažnosti problémů pak dostávají do rukou vývojáři 

produktu. Rozhodně se jedná o velmi užitečnou metodu, která je schopná otestovat 

použitelnost produktu ještě předtím, než je předložen uživateli. Bylo zjištěno, že již 2 

vhodně vybraní testující odborníci jsou schopni odhalit většinu chyb. Třetí už obvykle 

přispěje jen malou měrou [Wagner, 2011]. 

Pokud tuto analýzu aplikujeme na optimalizaci nových webových stránek, je 

vhodné ji aplikovat ve fázi beta testování, kde se prověří základní uživatelské cesty. Je 

velmi závislá na zkušenosti zkoumající osoby nebo osob [H1.cz, 2016a]. Často jsou její 

principy využívané antivirovými programy k odhalování neznámých počítačových virů.  

 

2.6.2 Dotazování, dotazníky 

Jedná se o kvantitativní metodu zjišťování veřejného mínění využívanou mnohými 

obory (sociologie, psychologie, demografie, marketing atd.). Sesbíraná data lze pak 

jednoduše vyhodnotit matematickými a statistickými metodami. Vybranou cílovou skupinu 

osob oslovuje nejčastěji pomocí dotazníku. Ten může být ve formě papírové (tištěné) nebo 

v poslední době častěji elektronické. Osobní dotazování nebývá u webů obvyklé 

[Jandourek, 2009]. 

Tato forma dotazování má samozřejmě svá pravidla. Osoba, která vyplňuje 

dotazník, je nazývána respondentem. Zkoumaná skupina bývá vybíraná metodou 

náhodného výběru nebo na základě odborného odůvodnění výzkumníka. Pro co nejvyšší 

návratnost vyplněných dotazníků a dobrou spolupráci tazatele s dotazovanými je nutné 

navodit takovou atmosféru, aby byl dotazovaný ochoten ke spolupráci, aby pochopil, že 

jeho námaha a čas věnovaný dotazníku poslouží společensky hodnotnému cíli a že jeho 

účast bude věci prospěšná. Toto se zajišťuje buď osobní účastí tazatele a jeho vysvětlením 

auditoriu, anebo textem na začátku dotazníku, který respondenta osloví, představí 

organizátora i cíl výzkumu, ujistí o anonymitě výzkumu a vysvětlí způsob označování 

odpovědí. Dotazníky mohou být strukturované, nestrukturované nebo kombinované. Jeho 

délku neovlivňuje pouze šíře zkoumaného tématu, ale také věk a schopnost respondentů, 
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jejich časové možnosti, atmosféra situace a jiné motivační okolnosti. Otázky by měly být 

kladeny jasně, vyplnění dotazníku by nemělo tázanému zabrat příliš času apod. Eventuálně 

je možné v některých oborech využít standardizovaných dotazníků. Někdy se ale používá i 

předvýzkum, kdy se jednoznačnost a smysluplnost dotazů ověřuje na malém vzorku lidí 

[Kohoutek, 2009]. 

V případě analýzy webových stránek bývají kladené dotazy směrované na kvalitu 

webu nebo sběr inspirace k jeho vylepšení. Je to metoda levná a rychlá. Naráží však na 

omezenou ochotu vyplňovat dlouhé a na pochopení náročné dotazníky. 

Jen pro úplnost zmíním také možnost osobního rozhovoru, kdy tázaný při 

individuálním rozhovoru odpovídá na předem připravené otázky. Vypovídací schopnosti 

jsou v tomto případě omezené a při testování použitelnosti webu se samostatně metoda 

nevyužívá. 

 

2.6.3 Uživatelské testování   

Je velmi praktickým a využívaným nástrojem pro analýzu použitelnosti webu. 

Zkoumá vlastně aktivitu vybraného uživatele během přesně vedeného průzkumu. Odhaluje 

chyby, které neodhalili vývojáři. Vždy začíná analýzou cílových skupin na webu, tvorbou 

scénáře, následuje výběr testerů, průběh vlastního testování, analýza sebraných dat a jejich 

interpretace a prezentace. Může se jednat o klasické uživatelské testování, vzdálené 

testování, testování technického řešení, testování oční kamerou, kvantitativní testování, 

testování navigace, testování pomocí slepých obrazovek. Uživatelského testování se velmi 

často využívá v oblasti obchodu, marketingu.  

Některé z využívaných metod zmíním zde, některým se budu věnovat podrobněji 

na jiném místě. Jedna z metod je card sorting (třídění kartiček) a je spojena s informační 

architekturou, využívaná je v redesignu nebo tvorbě nových aplikací. Další metodou je tzv. 

focus group – řízená skupinová diskuze, o které bude podrobněji referováno níže. Je to 

metoda velmi populární a jejím principem je sledování pohybu očí uživatele po obrazovce 

monitoru. Tzv. teplotní mapy (heat zone maps) pak znázorní, která oblast byla sledovaná a 

také jak dlouho. Dalšími metodami využívanými v uživatelském testování jsou např. 

zkouška srozumitelnosti pojmů vytržených z kontextu webu, test vizuální paměti, testování 

pomocí slepých obrazovek, praktické procházení scénářů. Výčet ale pořád není úplný  

[Malkusová, 2015].   
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2.6.4 Focus group  

Metoda (ohnisková skupina, skupinový rozhovor, řízená skupinová diskuze) 

využívaná hlavně v sociologii a psychologii. Jedná se o odborníkem řízený rozhovor 

s vybranou skupinou lidí. Jde o kvalitativní výzkum. Obvykle je osloveno 6 – 8 

respondentů (max. 12), kteří diskutují na dané téma se školenou osobou. Respondenti by 

měli být vybráni náhodně, ale přitom ze skupiny o tématu poučených osob. Neměli by se 

navzájem znát. Vzorek náhodně vybraných respondentů se účastní skupinového rozhovoru  

týkajícího se konkrétního výzkumu, nikdy ne nějaké široké komplexní problematiky. 

Přesto by skupina měla být v určitém smyslu homogenní, a to především ve znalostech o 

diskutované problematice. Osoba moderátora je velmi důležitá. Ten totiž má diskuzi 

povzbuzovat, nikoli však směrovat či ovlivňovat. Moderátor musí být zkušený a nesmí 

klást jakékoli manipulativní dotazy. Testování musí probíhat v příjemném prostředí, 

testovaní sedí kolem kulatého stolu a musí se cítit příjemně. Rozhovor obvykle trvá 1,5 – 2 

hodiny. V případě širšího tématu může být doba prodloužena a zařazuje se přestávka. 

Diskuze je vždy zaznamenávána, ať už pořizováním videozáznamu nebo zapisovatelem za 

polopropustným zrcadlem, event. oběma způsoby. Využívá se i možnosti uspořádat řízené 

rozhovory na stejné téma s několika skupinami lidí a porovnání výsledků [Zamazalová, 

2010]. 

 

Metoda slouží ke zjišťování názorů, postojů, zvyků vybrané skupiny lidí. Cílem je 

získat uživatelské názory, návrhy a podněty ke změně produktu, v našem případě 

webových stránek. Lze zjišťovat, jaké části obsahu webu lidi nejvíce ovlivňují, přitahují, 

odpuzují, jaké chybí apod. Metoda je však zatížena poměrně vysokou mírou neobjektivity. 

Příliš emotivní a dominantní jedinci ji mohou značně ovlivnit. Nicméně může také přinést 

nové a inovativní návrhy na optimalizaci služby nebo produktu. Je velmi často využívaná 

v oblasti marketingového výzkumu [Snížek, 2005]. 

 

2.6.5 Statistika a její metody  

Využívají se při zpracování dat získaných jinými metodami sběru, ale hlavně při 

analýzách návštěvnosti webů a k tomu využívají se softwarové nástroje poskytované 
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zdarma (Google Analytics) nebo placené (ClickTracks3). Vždy je velmi důležité stanovení 

časového intervalu zkoumání, analýza časových řad, srovnávací analýza apod.  

2.6.6 Jiné analytické metody 

Výčet možných metod zkoumání webů není rozhodně výše uvedenými 

informacemi úplný. Např. zdrojový kód webu se analyzuje testováním pomocí validátoru. 

Zajímavé mohou být textové analýzy nebo tzv. click stream analýza, která sleduje pohyb 

návštěvníka po webu. Pohyb očí návštěvníka zase může sledovat oční kamera nebo je 

možné sledovat pohyb myši. Poměrně časté je používání teplotních map. 

Teplotní mapa (heat map) je grafické zobrazení dat, kde jednotlivé hodnoty 

odpovídají konkrétní barvě barevného spektra. Poprvé tento termín použil v roce 1991 

Cormac Kinney. Popisoval tehdy informace v marketingové oblasti. Nejčastěji bývají 

teplotní mapy dvourozměrné. Mají dvě části. První sbírá informace skriptem, druhá je pak 

vyhodnocuje. Skriptem je zaznamenán veškerý pohyb kurzoru a jeho přesné kliknutí. 

Můžeme tak například zjistit kam přesně uživatel na reklamním banneru kliknul. Nejčastěji 

to bývá na tlačítko call to action, které pobízí k nějaké akci, teplotní mapa nám to může 

ovšem potvrdit nebo vyvrátit [Kaushik, 2009]. 

 

3 Google Analytics 

3.1 Historie 

V roce 1995 vznikla společnost pod názvem Web Depot, která jako první začala 

vyvíjet nástroj na sledování webových stránek. Nazvala jej Urchin. Jednalo se o úspěšný 

projekt, který byl hojně užíván. Zaujal i společnost Google a ta pak software Urchin v roce 

2005 odkoupila. Rozdělila si jej na dva produkty - na serverovou aplikaci Urchin on 

demand přeprodávanou obchodními partnery a pak na vlastní Google Analytics. Software 

Urchin je nástroj, který si lze stáhnout a běží na lokálním serveru (Unix, Windows), 

vytváří přehledy pomocí zpracování serverových logů. [Google, 2016a] 

  

                                                   
3 http://www.clicktracks.com/products/pro/index.php 
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3.2 Charakteristika 

Google Analytics poskytuje základní sadu nástrojů potřebných pro webové 

analytiky. Je to bezplatná služba poskytující webovou analytiku. Je využívána spousta 

metrik – počty návštěv, počty unikátních návštěvníků, počet zhlédnutí stránek, míra 

opouštění stránek apod. Samozřejmé je také zaměření na obchodní výsledky, které se po 

nastavení správcem měří jako cíle. Kromě cílů lze měřit i další marketingové aktivity, 

např. počet návštěv z různých prostředí (ze sociálních sítí, z placené inzerce, přirozeného 

vyhledávání…). Dalším krokem je pak tzv. segmentace dat, která umožňuje detailně 

prozkoumat a pochopit chování návštěvníků. Návštěvnost webu se analyzuje pomocí 

agregace průběžně sbíraných dat. Umí tedy poskytnout informaci o tom, jak se chová 

většina návštěvníků. Kvůli ochraně osobních údajů společnost Google anonymizuje 

jednotlivé IP adresy návštěvníků (okamžitě maže poslední oktety IP adres) [Google, 

2016b]. 

 

3.3 Způsob fungování 

Návštěvnost webových stránek lze měřit několika způsoby, nejčastěji však dvěma 

následujícími – pomocí logů, kdy měření probíhá na serverové straně a získané jednoduché 

informace o návštěvách návštěvník nemůže nijak ovlivnit. Takovéto služby bývají často 

dostupné zdarma v rámci zakoupených hostingových služeb. Poskytovatelé hostingu 

nabízejí ke svým účtům bezplatný analyzér dat, jako např. Analog, Webalizer, AWStats. 

Tento způsob má své výhody i nevýhody. Výhodou například je, že data jsou sbírána bez 

nutnosti vkládání měřících kódu do všech stránek. Majitel webu tedy může ušetřit na 

výdajích a údržbě. Nevýhodou je pak to, že je takto možné efektivně měřit pouze statické 

IP adresy. Existence dynamických IP adres, kdy má při každém připojení uživatel 

přidělenou jinou IP adresu, výsledky značně zkreslují, protože logy nejsou schopné 

rozeznávat opakovaný přístup stejných návštěvníků. Dále problémy měření způsobují i 

roboti fulltextových vyhledávačů, kteří indexují stránky, ale i roboti uživatelů – sběračů 

emailů apod., kteří se špatně odlišují od běžného provozu. 

Druhým způsobem měření dat, který využívá právě Google Analytics, je metoda 

pomocí souborů cookies. Tyto informace zachytává kus JavaScriptu (maják) umístěný do 

zdrojového kódu webové stránky, nejlépe na každou stránku webu. Tak lze totiž 

analyzovat i cesty, kterými se návštěvníci na webu pohybují. Administrátor může 

JavaScriptový kód proměňovat, přidávat další vlastní značky. Příkladem může být 
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upravený kód, který nabízí společnost H1.cz. Jejich kód je schopen rozeznat řadu českých 

a slovenských fulltextových vyhledávačů [H1.cz, 2016b]. Tento způsob měření má opět 

své výhody i nevýhody. Výhodou je sledování a měření pomocí prohlížeče uživatele.  

Nevýhodou je, že může dojít při jakékoli chybě v kódu ke ztrátě cenných dat. Dále je nutné 

vědět, že řada uživatelů maže cookies a tím znepřesňuje měření, protože pak nelze 

rozeznat opakované návštěvy tytéž osoby. Bohužel, v poslední době se šíří i doplňky pro 

prohlížeče (Disconnect, Ghostery), které blokují měřící kódy a tím samotný zápis cookies 

známých služeb, které měří návštěvnost a to včetně Google Analytics. Ke dni 23. dubna 

2016 doplněk Disconnect eviduje v obchodě pro prohlížeč Chrome 848 190 uživatelů a 

doplněk Ghostery 2 430 645 uživatelů. Vzhledem k tomu, že se jedná o čísla celosvětová, 

můžeme říci, že tyto doplňky nejsou příliš rozšířené. Navíc se dá předpokládat, že je 

používají převážně zkušení uživatelé, kteří si nepřejí být sledováni a tak jako tak by 

soubory cookies smazali i manuálně. Soubory cookie totiž sledují návštěvníky právě na 

bázi stránkových značek. Jsou to malé textové zprávy, které webový server odesílá 

prohlížeči za účelem sledování aktivity uživatele na konkrétním webu. Prohlížeč 

návštěvníka tyto soubory ukládá na pevný disk. Trvalé soubory cookie (persistent cookies) 

jsou pak dostupné i po uzavření a opětovném otevření prohlížeče. Relační soubory (session 

cookies) mají trvanlivost pouze v době relace (návštěvy) návštěvníka. Existují dva typy 

souborů cookie. Vlastní a cizí. Data vlastních souborů může číst pouze webová doména, ke 

které patří. Cizí soubory pracují v pozadí, jsou spojeny často s reklamou a může je číst 

jakákoli jiná doména uvedena na seznamu domén, které schválila doména, jež je vytvořila 

[Clifton, 2009]. 

 

Srovnávání výsledků získaných dat různými metodami není možné. Pokud bychom 

ovšem chtěli srovnávat výsledky i třeba dvou metod pracujících na principu značkování, i 

tak bychom narazili na několik problémů. Některé jsem již částečně zmínil. Jsou to: 

 umístění měřícího kódu – vzniká prodleva mezi kompletním načtením měřícího 

kódu a dalším rozhodnutím uživatele, který tím může uniknout zahrnutí do 

statistik, protože nevyčká kompletního načtení stránky. Kolize vzniká logicky i 

mezi skripty umístěnými na stránce v horní a dolní části. 

 doba trvání platnosti - obvykle bývá tato doba 30 minut, po uplynutí takovéto 

doby nečinnosti se pokračování v prohlížení webu posuzuje jako nová návštěva. 

Změna tohoto nastavení značně mění získaná data a výsledky. 
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 zajištění bezpečnosti měřících značkovacích kódů - je třeba pomocí filtrů 

zajistit, aby případné přehledy obsahovaly pouze data z konkrétní domény. 

Teoreticky je totiž možné vaši značku objevit, zkopírovat a spouštět jinde. 

 soubory PDF - klepnutí na soubor je zaznamenáno jako jediná událost 

 negativní transakce u elektronického obchodování - jiné sledované období 

nákupu a jeho zaúčtování, vracení zboží apod.   

 frekvence zpracování – Google Analytics zpracovává všechna data jednou za 

24 hodin, jiné systémy mohou mít frekvenci jinou 

 cílová konverze versus počet zobrazených stránek  

[Clifton, 2009] 

3.4 Doplňkové služby 

Služba Google Analytics společnosti Google má některé charakteristiky, které ji 

činí unikátní. V následujícím odstavci zmíním alespoň některé. Tak především jsou 

přehledy, dokumentace a podpora k dispozici v mnoha jazycích, kdy čeština patří mezi 

jazyky podporované. Služba nabízí prvky použitelné pro velké i malé společnosti. Velmi 

jednoduchá je integrace s reklamním systémem AdWords, také od firmy Google, kdy 

„Propojením účtu AdWords se službou Analytics získáte ucelený přehled o chování 

zákazníků, od kliknutí na reklamu nebo zobrazení reklamy na vašem webu až po konverzi. 

Jakmile propojíte služby AdWords a Analytics, můžete na základě statistik ze služby 

Analytics vylepšit a optimalizovat své kampaně AdWords. To může celkově přispět ke 

zlepšení vašich obchodních výsledků.“ [Google, 2016c]. Google Analytics dále nabízí 

sledování všech návštěvníků v oblastech přirozeného vyhledávání – vyhledávání 

vyhledávačů, které nelze ovlivnit penězi, odkazy, e-mailové newslettery, PDF apod. Lze 

sledovat i offline kampaně. Dále nabízí vizualizaci trychtýřů (funnels), kterými návštěvníci 

procházejí. Řídící panely (dashboards) lze také přizpůsobovat vlastním potřebám. 

Vizualizace prokliků umožňuje sledovat, které odkazy fungují a které ne. Další funkce 

umožňuje lokalizovat uživatele na mapě, tedy graficky znázornit, ze které části světa se 

uživatelé připojují. Výhodnými vlastnostmi je křížová segmentace, možnost exportovat 

data do různých formátů, porovnávání dat různých časových období, statistiky interního 

vyhledávání, tvorba přehledů pro internetové obchody, sledování událostí. Google 

Analytics umí sledovat také chybové stránky, stahování souborů, částečně vyplněné 

formuláře atd. Společnost Google garantuje uchovávání dat minimálně po dobu 25 měsíců 

[Clifton, 2009]. 
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Google Analytics umí také z nasbíraných dat pomocí majáků vytvořit analýzu 

přímo na měřené webové stránce. Pokud administrátor stáhne doplněk Page Analytics pro 

prohlížeč Google Chrome, může prohlížet webovou stránku obohacenou o data ze statistik. 

Poté, co je doplněk nainstalován a webová stránka se načte, tak se u jednotlivých odkazů 

zobrazí bubliny s procentuální mírou kliků. V horní části stránky se navíc zobrazí lišta, ve 

které je možné specifikovat období a segmenty. Vidíme zde také zobrazení stránek, 

unikátní zobrazení, průměrný čas strávený na stránce a míru opuštění. Tento nástroj tedy 

umožňuje rychlý přehled statistik bez navštěvování přímo Google Analytics panelu. Stačí 

mít doplněk, být přihlášen na svém Google účtu a navštívit měřenou stránku. Největší 

výhodou tohoto doplňku ovšem je, že umí barevně znázornit procentuální míru kliků 

(populární a často navštěvované odkazy mají červenou barvu, ty nejméně navštěvované 

mají modrou). Je důležité také vědět, že se nejedná přímo o teplotní mapu, protože se 

neměří každý odkaz jednotlivě, ale výpočet funguje na principu, že např. stránka A 

odkazuje dvěma stejnými odkazy na stránku B. Stránka B má naměřených 25 přístupů 

s referencí ze stránky A, a tak se na stránce A pomocí tohoto nástroje zobrazí u obou 

odkazů 25 kliků [Google, 2016d]. 

 

3.5 Možnosti úpravy měřícího kódu 

Jak již bylo zmíněno, každý měřený web službou Google Analytics musí mít v 

každé své stránce ve zdrojovém kódu umístěný měřící kód, který je napsaný v jazyce 

JavaScript. Tento kód je v základní podobě stejný pro všechny weby zapojené do měření, 

liší se pouze jedinečným číslem účtu (ID), které je ve formátu: UA-XXXXXX-YY. Google 

ovšem nabízí spoustu možností, jak si kód manuálně upravit dle svých individuálních 

potřeb a tím měření vylepšovat. Níže nabízím základní přehled způsobů úpravy kódu, které 

se dají využít [Clifton, 2016]. 
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3.5.1 Identifikace vyhledávajících botu4 

V nástroji Google Analytics můžeme rozeznávat příchozí návštěvníky podle typu 

příchodu. Může se jednat o takzvaný přímý provoz, příchod z odkazujících stránek anebo 

příchod z vyhledávačů. Firma Google se snaží do základního seznamu přidávat všechny 

podle ní důležité vyhledávače tak, aby se bez nutnosti úpravy kódu ve statistikách 

identifikovaly správně, v současné době tento seznam obsahuje 40 vyhledávačů včetně pro 

ČR důležitý Seznam.cz. Ovšem vzhledem k tomu, že služba Google Analytics je 

poskytována celosvětově, tak v seznamu vyhledávačů chybí menší lokální či specifické 

vyhledávače, jako například vyhledávač Centrum.cz. Proto je možné jakýkoliv vyhledávač, 

který je pro měřenou stránku důležitý, přidat do kódu manuálně [Clifton, 2009]. 

Pro přidání vyhledávače Centrum.cz je nutné nejdříve získat formát url po 

provedeném hledání. Zkusil jsem tedy vyhledat Univerzita Karlova Filozofická fakulta a 

získal jsem v adresním řádku url adresu: 

http://search.centrum.cz/?q=univerzita+karlova+filozofick%C3%A1+fakulta  

Z této adresy zjistíme, že vyhledávací dotaz je označen parametrem „q“. Nyní nám již stačí 

vytvořit řádek, který bude vyvolávat metodu _addOrganic a bude vypadat takto: 

pageTracker._addOrganic("centrum.cz", "q");  

a následně ho vložit do kódu GA: 

<script type="text/javascript"> 

    var firstTracker = _gat._getTracker("UA-1234567-8"); 

    pageTracker._addOrganic("centrum.cz", "q"); 

    firstTracker._initData(); 

    firstTracker._trackPageview(); 

</script> 

  

                                                   
4 Počítačový program vykonávající rutinní činnost – sběr dat a vytváření indexu vyhledávače. 

http://search.centrum.cz/?q=univerzita+karlova+filozofick%C3%A1+fakulta
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3.5.2 Odesílání dat do více profilů 

Google Analytics nám umožňuje vytváření více profilů a účtů. Pokud si jej 

vytvoříme a chceme posílat získaná data od návštěvníků webové stránky do více profilů 

nebo účtů, není nutné vkládat celý měřící kód znovu. Stačí definovat „secondTracker“ a 

pomocí metody _gat._getTracker vložit ID účtu kam chceme data také směřovat. Může to 

být užitečné, například pokud nechceme sdílet účet, kde je Google Analytics propojený 

s reklamním systémem AdWords. Také můžeme na jednotlivých účtech aplikovat různé 

filtry, a tak mít například účet sledující pouze uživatele České republiky a k tomu účet pro 

ostatní návštěvníky [Clifton, 2009]. 

 

<script type="text/javascript"> 

    var firstTracker = _gat._getTracker("UA-1234567-8"); 

    firstTracker._initData(); 

    firstTracker._trackPageview(); 

 

    var secondTracker = _gat._getTracker("UA-8765432-1"); 

    secondTracker._initData(); 

    secondTracker._trackPageview(); 

</script> 

 

3.5.3 Prodloužení délky relace 

Google Analytics má v základně nastavenou dobu expirace relace na 30 minut. To 

znamená, že pokud uživatel nevykoná žádnou činnost po dobu 30 minut, bere se to tak, že 

stránku opustil. Jenže pokud na stránce máme umístěné velmi dlouhé texty, případně 

videa, u kterých uživatel může strávit více než 30 minut a následně pokračovat v prohlížení 

stránek, je dobré tuto hodnotu navýšit. Pokud to neuděláme a např. po 35 minutách bude 

náš uživatel pokračovat v prohlížení, bude ve statistikách veden jako vracející se 

návštěvník. Úprava této hodnoty není v kódu Google Analytics nic složitého. Stačí vložit 

následující: pageTracker._setSessionTimeout("3600"); který nám prodlouží deklu relace na 

60 minut [Clifton, 2009]. 

<script type="text/javascript"> 

    var pageTracker = _gat._getTracker("UA-1234567-8"); 

    pageTracker._setSessionTimeout("3600"); 

    pageTracker._initData(); 

    pageTracker._trackPageview(); 

</script> 
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3.5.4 Nastavení preferencí pro ignorování slov 

V kódu Google Analytics můžeme definovat určitá slova jako podmínku pro to, aby 

se s takovou návštěvností zacházelo jako s návštěvností přímou. Můžeme tak upravit, jak 

návštěvnost z odkazů, tak z vyhledávačů. Pokud například vlastníme sesterský web a 

chceme, aby veškerá jeho odkazovaná návštěvnost byla braná jako přímá, použijeme 

_addIgnoredRef(domena.cz). A pokud chceme klíčové slovo zadávané do vyhledávačů 

posuzovat jako přímou návštěvnost, například v případě, když uživatelé omylem zadávají 

název domény do vyhledávače, použijeme _addIgnoredOrganic(nasweb.cz) [Clifton, 2009] 

 

Upravený kód tedy bude vypadat následovně: 

<script type="text/javascript"> 

    var pageTracker = _gat._getTracker("UA-1234567-8"); 

    pageTracker. _addIgnoredRef(domena.cz); 

    pageTracker._addIgnoredOrganic(nasweb.cz) 

    pageTracker._initData(); 

    pageTracker._trackPageview(); 

</script> 

  



28 

4 Případová studie a výsledky 

4.1 Metodika 

 

Pro zkoumání návštěvnosti webových stránek a bližší zjištění názorů na fakultní 

web byly využity následující dvě metody:  

 

A) Analýza návštěvnosti pomocí nástroje Google Analytics 

B) Dotazníkové šetření 

 

 

Cílovou skupinou byli výhradně zájemci o studium na FF UK v Praze, tedy ti, kteří 

vyhledávali informace o studiu. V případě dotazníků jsem oslovil ty zájemce, kteří se 

zajímali o bakalářské studium Informačních studií a knihovnictví v následujícím 

akademickém roce 2016/2017 a prezenčně se zúčastnili Přípravného kurzu k přijímacím 

zkouškám.   

4.1.1 Google Analytics 

Google Analytics je bezplatnou službou, kterou poskytuje Google. Je k dispozici na 

adrese http://www.google.com/analytics/. Registrovaný uživatel tak získává statistický 

přehled o dění na svém webu. Může využít standardních přehledů, ale také si vytvořit 

vlastní panel metrik. Vytváří přehledy v reálném čase. Google Analytics umožňuje např. 

zjistit návštěvnost webových stránek, ukázat jak často a na jak dlouho návštěvníci zůstávají 

na jednotlivých stránkách webu, jak často uskutečňují konverze. Dále nabízí analýzu 

interakcí v sociálních sítích, mobilní analýzu, analýzu konverzí, analýzu inzerce a prodeje. 

Společnost Google ve vlastní Akademii Analytics nabízí online školení v užívání tohoto 

nástroje a následně i možnost zkoušky s uznávanou certifikací. Provozuje také kanál 

Analytics na YouTube [Clifton, 2009]. Není tedy zcela jednoduché pochopit a porozumět 

návštěvnosti webů a jiným měřeným ukazatelům, stejně tak není zcela jednoduché umět 

správně interpretovat jednotlivé reporty. Řada subjektů má svou obchodní aktivitu 

zaměřenou na organizaci těchto školení nebo zpracovávání statistických výstupů a aplikaci 

výsledků do praxe jednotlivých firemních zákazníků, především z oblasti marketingu.  

 

http://www.google.com/analytics/
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4.1.2 Dotazníkové šetření 

Cílovou skupinu zájemců o studium Informačních studií a knihovnictví na FF UK 

se mi podařilo oslovit během Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám konaného na 

Ústavu informačních studií a knihovnictví dne 13. 2. 2016. Všem přítomným jsem po 

krátkém vysvětlení nabídl k vyplnění následující anonymní dotazník. Vyplnilo jej 43 

respondentů. Ti přinesli několik kvalitativních informací o webu FF UK. Následující text 

obsahuje kompletní dotazník, kterým jsem zúčastněné oslovil. 

 

Vážení zájemci o studium na FF UK v Praze, 

 

dovolujeme si vás požádat o pomoc při snaze o správnou informovanost vašich následovníků a 

vylepšení našich webových stránek. Prosíme o vyplnění jednoduchého dotazníku, a to označením 

vámi zvolené odpovědi. Za spolupráci předem děkujeme. 

  

1) Kde jste hledali informace o studiu na FF UK? 

- na webových stránkách fakulty 

- na jiných webových stránkách (můžete uvést jakých?): 

 

- v jiných zdrojích než na internetu 

 

2) Stačily vám informace nalezené na stránkách fakulty? 

- ano 

- ne, hledal/a jsem i na jiných stránkách 

- internet jsem nevyužil/a 

 

3) Jak byste hodnotili přehlednost webových stránek fakulty?  

- přehledné – jednoduše jsem nalezl/a co jsem potřeboval/a 

- neutrální – našel/la jsem, co jsem potřeboval/a, ale trvalo to 

- nespokojivé – špatná orientace, neaktuální obsah   

- stránky jsem nenavštívil/a 

 

4) Použili jste na stránkách vyhledávání? 

- ano, použil/a jsem vyhledávání na stránkách fakulty 

- ne, obešel/a jsem se bez vyhledávání 

- na stránkách fakulty jsem vyhledával/a přes Google 

- vůbec jsem na stránkách nebyl? 

 

5) Na jakém zařízení jste prohlížel/a stránky fakulty? 

- PC 

- mobilní zařízení 

- oboje 

- žádném 
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6) Domníváte se, že výběr školy ovlivňuje i úroveň webové prezentace školy? 

- jednoznačně ANO 

- spíše NE, záleží i na osobním zájmu a referencích 

- vůbec NE  

  

 

4.2 Výsledky  

A) Statistické výsledky získané pomocí Google Analytics  

 

Jak bylo již uvedeno výše, obsah některých termínů se může u různých 

statistických nástrojů značně lišit. Proto zde uvádím několik základních, ve výsledkových 

tabulkách používaných pojmů (definováno podle Google Analytics) a jejich obsah:  

 

Návštěvnost webu – v našem případě se jedná o statistický výstup, který nám 

poskytuje nástroj Google Analytics za půlroční období. Časový interval byl zvolen tak, aby 

odpovídal největšímu předpokládanému zájmu vyhledávání informací o možnostech 

dalšího studia během roku. V našem případě se jednalo o zhruba začátek školního roku až 

konečný termín podání přihlášek ke studiu, což byl tento rok 29. únor 2016. Abychom 

dosáhli jakéhosi změkčení ohraničení těchto koncových mantinelů intervalu, posunuli jsme 

jej o 15 dní dopředu. Eliminovalo se tak cca 2 - týdenní obvykle zmatečné období začátku 

školního roku na středních školách a současně nám to umožnilo nahlédnout lehce za 

horizont vyvrcholení podávání přihlášek na FF UK v Praze.  

 

Vysvětlení pojmů v přehledech návštěvnosti v Google Analytics: 

Uživatel – unikátní uživatel s vlastní IP adresou, který ovšem může provést 

opakovanou návštěvu webových stránek. Uživatelé, kteří měli během vybraného časového 

období aspoň jednu návštěvu. Údaj zahrnuje nové i vracející se uživatele.  

Návštěvy - celkový počet návštěv během daného časového období. Návštěva je 

doba, po kterou se uživatel aktivně věnuje webovým stránkám, aplikaci atd. Veškerá data o 

použití (zobrazení obrazovek, události, elektronický obchod atd.) jsou vždy spojena s 

nějakou návštěvou. 
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Zobrazení stránek – údaj vypovídající o tom, kolikrát byla daná stránka zobrazena. 

Zobrazení stránek představují celkový počet zobrazených stránek. Započítávají se i 

opakovaná zobrazení jedné stránky. 

Počet stránek na jednu návštěvu - stránky/návštěva (průměrný počet stránek na 

návštěvu) je průměrný počet stránek zobrazených během jedné návštěvy. Započítávají se i 

opakovaná zobrazení jedné stránky. 

Průměrná doba trvání návštěvy - průměrná délka relace. Sděluje, jak dlouho 

návštěvník na webu setrval. 

Míra okamžitého opuštění - je procentuální podíl návštěv jen jedné stránky (tj. 

návštěv, při kterých uživatel opustil web už na vstupní stránce, aniž by uskutečnil 

interakci). 

% nových návštěv - odhad, kolik procent uživatelů navštívilo web poprvé. Poznává 

se podle cookies (nezahrnuje tedy ty, u kterých byly cookies vypnuty).  

 

4.2.1 Segmentace skupiny zájemci o studium 

 
Obrázek 1 - nastavení segmentace dat 

 

V prvním kroku jsem v kategorii Segmenty definoval skupinu zájemců o studium.  

„Segment je určitá podmnožina údajů v Analytics. Jedním ze segmentů celé množiny 

vašich uživatelů mohou být například uživatelé z určité země nebo určitého města. Jiný 

segment mohou tvořit uživatelé, kteří si koupili nějaký produkt z konkrétní řady nebo 

navštívili konkrétní část vašich webových stránek. Pomocí segmentů lze tyto podmnožiny 

údajů oddělit a analyzovat, takže můžete zkoumat trendy jednotlivých komponent vašeho 

podnikání a reagovat na ně.“ [Google, 2016e]. 

Zvolil jsem takový postup, že jsem zadal podmínky tak, aby trasa stránek 

obsahovala řetězec /uchazec/ nebo /prijimaci-rizeni/, anebo aby názvy stránek obsahovaly 



32 

klíčová slova příjímací řízení nebo uchazeč, které skupina zájemců o studium převážně 

navštěvuje ve spojení se získáváním informací o možném budoucím studiu. 

 

4.2.2 Přehled návštěvnosti 

 

 
Obrázek 2 - celková statistika zvoleného intervalu 2015/2016 

 

Analyzovaná data byla zjišťována za výše uvedené a odůvodněné období 15. 9. 

2015 až 15. 3. 2016. Za toto období byly stránky navštíveny celkem 801 358 krát 287 479 

uživateli. Z toho 54 371 návštěv, které vytvořilo 35 748 uživatelů, splnilo podmínku pro 

zařazení do skupiny zájemců o studium, a to navštívením podstránek poskytujících 

informace o oborech či přijímacím řízení. Ze získaných dat je patrné, že zájemci o studium 

na webu zůstávají mnohem déle než běžní uživatelé. Skupina zájemců o studium má 

průměrný čas návštěvy 6 minut a 51 sekund, zatímco všichni ostatní uživatelé jen 3 minuty 

a 34 sekund. Na grafu obrázku č. 2 je v běžné návštěvnosti patrný netypický výkyv 

označený červeným bodem. Jedná se o den 17. listopadu 2015, kdy bylo studentům 

Filozofické fakulty (ale nejenom jí) zabráněno přijít k pamětní desce na Albertově a uctít 

tak výročí listopadových událostí. Na stránkách FF UK bylo ještě během téhož dne 

umístěno také vyjádření akademické obce k této situaci a stránky v ten den zaznamenali 19 

925 návštěv. Z grafu návštěv zájemců o studium je patrné, že zájem o informace na 

stránkách rostl během zvoleného období postupně a nejvíce po Novém roce. Vrcholil těsně 

před koncem podávání přihlášek ke studiu 29. března.  

 

Dalším zajímavým údajem je míra okamžitého opuštění stránek, tj. kolik procent 

návštěvníků opustilo web bezprostředně po zhlédnutí jedné stránky. U skupiny zájemců o 
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studium je to pouze 14,99 %, zatímco ostatní uživatelé okamžitě stránku opouštějí ve 48,12 

% případů. Tato hodnota se dá vysvětlit u běžných návštěvníků zkontrolováním aktualit a 

následným zavřením stránky.  

Za celé období tak skupina zájemců o studium zobrazila 368 389 stránek 

z celkových 2 343 753 zobrazených stránek na webu FF UK. 

Poměr nových uživatelů je u zájemců o studium vyšší, a to 45,3 % nových uživatelů k 54,7 

% vracejícím se. Běžní uživatelé mají poměr 31,8 % nových návštěv k 68,2 % vracejícím 

se.  

 

Pro srovnání – statistika roku předcházejícího 

 

 

Obrázek 3 - celková statistika zvoleného intervalu 2014/2015 

 

Statistika předcházejícího akademického roku za stejně vymezené období potvrzuje 

již zjištěné rozdíly v návštěvách zájemců o studium na stránkách fakulty. V roce 

2014/2015 bylo touto skupinou průměrné zobrazeno 8,19 stránek oproti běžným 3,16 na 

jednu návštěvu. Doba návštěvy trvala zájemci o studium průměrně 10 minut a 3 sekundy, 

na rozdíl od jinak běžných 4 minut a 2 sekund. Míra okamžitého opuštění byla 15,90 % 

oproti běžným 44 %. Tato data se zakládají na celkovém počtu 831 522 návštěv, které 

vygenerovalo 282 667 uživatelů, kde 11 572 uživatelů zapadlo segmentací do kategorie 

zájemců o studium.   
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4.2.3 Chování uživatelů – postup stránkou 

Jednou ze součástí Google Analytics je také možnost sledování toku uživatelů 

napříč stránkami. Tato možnost je v levém sloupci administrace v nabídce Chování a 

následně Chování – postup. Po otevření se nám ukáže tabulka s několika buňkami 

reprezentujícími jednotlivé stránky FF UK, které jsou navzájem propojeny různě tlustými 

spojnicemi. 

Šedé spojnice jsou takzvaná spojení, která ukazují, do jaké další podstránky 

návštěvníci stránky směřovali. Čím jsou spojnice tlustší, tím více lidí z našeho vzorku tuto 

cestu zvolilo. Pokud z buňky vede červená spojnice směrem dolů, znamená to, že se jedná 

o takzvaný bounce, tedy lidi, kteří dále nepokračovali na další podstránky a stránku zde 

opustili. Je dobré tomuto ukazateli přikládat patřičnou váhu a vždy prověřit, zda uživatele 

stránku opouštějí z důvodu, že již zjistili žádané informace anebo naopak například 

nenalezli cestu jak postupovat webovou stránkou dál. Všechny jednotlivé stránky jsou 

utříděny do jednotlivých sloupců, které nám říkají, v jakých fázích se návštěvníci 

nacházeli. Na levé straně vidíme vstup uživatele a směrem doprava sledujeme jeho další 

kroky.  

 

K čemu tedy tato data jsou? Pokud se pomocí tohoto nástroje vydáme cestou 

běžného uživatele, můžeme například zjistit, že si v nějakém kroku neví jakoby rady, 

anebo že je na stránce matoucí či chybný text. 
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Obrázek 4 - přehled toku uživatelů 2015/2016 

 

Zaměřil jsem se na uživatele, který z úvodní stránky FF UK přešel na stránku 

http://www.ff.cuni.cz/uchazec/ a dále jsem prozkoumal jeho další nejčastější kroky. Použil 

jsem k tomu výše zmíněný nástroj toku uživatelů ve spojení s doplňkem In Page Analytics 

v prohlížeči Google Chrome pro barevné grafické znázornění procentuálního kliku na 

jednotlivé odkazy. 

Stránku http://www.ff.cuni.cz/uchazec/ ve zvoleném období 15. 9. 2015 až 15. 3. 

2016 navštívilo z úvodní stránky 19 tisíc návštěvníků. Považoval jsem to za první 

interakci. Na stránce setrvali v průměru 51 sekund. Míra ukončení návštěvy zde byla 12,5 

procent, co představuje v absolutních číslech 2300 návštěvníků. 16 tisíc (87,5 procent) 

návštěvníků následně vytvořilo další interakci. 
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Obrázek 5 - In Page Analytics 

 

Druhá interakce je ze stránky /uchazec/ nepočetnější - v 37 % případů na stránku 

http://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/. Bohužel, In Page Analytics 

nedokáže rozeznat, na který konkrétní odkaz směřující na tuto stránku uživatelé kliknuli, a 

proto všem stejným odkazům na stránce /uchazec/ připíše stejné celkové procento kliknutí. 

http://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/
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V našem případě se tento odkaz na stránce vyskytuje 5 krát. V rozevírací nabídce horního 

menu v Přijímací řízení. V úvodním uvítacím odstavci, kde předpokládám nejčastější 

interakci vzhledem k tomu, že je v úrovni očí, a níže na stránce v rychlých odkazech. 

V rychlých odkazech je celkem třikrát. Upozorňuji, že tento odkaz vede pouze na 

rozcestník. Přesto je k nalezení přímo v nabídce Bakalářské studijní programy, 

Magisterské studijní programy i Doktorské studijní programy. Zde by tedy určitě bylo 

dobré odkazy v jednotlivých kategorií vyměnit za odkaz přímo na vypsané obory podle 

druhu. Navíc nabídka Bakalářské obory je jako jediná z nabízených jediná otevřena 

defaultně. Dále se domnívám, že úvodní odstavec je velmi dobré místo k propagaci dalších 

odkazů, kam bychom chtěli v budoucnu zájemce o studium odkázat.  

 

 

Obrázek 6 – rozcestník 

 

Po navštívení stránky /prijimaci-rizeni/studijni-obory/ zde uživatelé zůstávají 

v průměru jen 9 sekund, než odejdou nebo pokračují dále. Tuto stránku navštívilo 8100 

návštěvníků a pouze 56 uživatelů zde svoji návštěvu ukončilo. Je to pochopitelné 

vzhledem k povaze stránky, která je pouze rozcestníkem v pouti za dalšími informacemi. 

Ovšem, kdyby v již zmíněném atraktivním úvodním odstavci, anebo alespoň v rychlých 

dolních odkazech byly uvedeny odkazy přímo na všechny 3 hlavní možnosti (Bakalářské 

obory, Navazující magisterské obory, Doktorské studium), které nám tento rozcestník 

http://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/
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nabízí, ušetřili bychom naprosté většině uživatelů jednu interakci za hledáním informací o 

studiu. 

 

Třetí interakce směřuje v 65 procentech případů na stránku 

http://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory-20162017/ s již 

vyjmenovanými Bakalářskými obory. Tuto stránku navštívilo 6100 návštěvníků, kteří zde 

strávili v průměru 2 minuty a 6 sekund. 4200 uživatelů, tedy 58 %, zde svou návštěvu také 

ukončilo, a tím by se dala uzavřít i hlavní cesta běžného zájemce o studium. Nenarazil 

jsem na žádnou zásadní překážku a uživatelé se chovají předvídavě, tak jak je stránky 

přehledně směrují.  

 

Obrázek 7 - rychlá nabídka 

 

Ze stránky /uchazec/, jak je patrné z obrázku 7, existuje cesta, jak se dostat 2. 

interakcí přímo na seznam vypsaných Bakalářských oborů /prijimaci-rizeni/studijni-

obory/bakalarske-obory-20162017/, který bývá dle zjištění také nejčastějším cílem 

návštěvníků typu zájemců o studium. Nachází se v pravém horním rohu, kde po najetí na 

odkaz uchazeč, v pravém horním rohu v sekci rychlé odkazy, se objeví nabídka s odkazy 

na Bakalářské obory, Magisterské obory, Nejčastější kladené otázky a Akce pro střední 

školy s podnabídkou více odkazů. Ovšem v námi sledovaném období tuto cestu zvolilo 

pouze 40 uživatelů. Domnívám se, že hlavním důvodem bude to, že zájemci o studium 

stránku FF UK zpravidla navštěvují celkově poprvé, a proto nejsou seznámeni s webem a 

všemi jeho možnostmi. Možným řešením by bylo vytvoření průvodce pro nové 

návštěvníky, který by jim ukázal všechny funkce webu. Tento průvodce by se zobrazoval 

všem uživatelům, kteří nemají z minulosti uloženou cookies. Což by ovšem 

pravděpodobně ve velké míře obtěžovalo uživatele, kteří pouze přistupují z nového 

zařízení, ale už stránky FF UK v minulosti navštívili. Proto by bylo dobré tento fakt brát 

aspoň jako upozornění pro případné úpravy – a sice to, že zájemci o studium nemají web 

„osahaný“ a těžko objeví vyjíždějící nabídku. 

http://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory-20162017/
http://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory-20162017/
http://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory-20162017/
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4.2.4 Vyhledávání na stránce 

Nástroj Google Analytics má také velmi užitečnou funkci sledování vyhledávání na 

stránce. Po segementaci dat na skupinu Zájemců o studium získáme ucelený přehled, co 

uživatele zajímá. Můžeme z těchto dat usuzovat, že vyhledávané informace jsou pro naši 

skupinu významné a prověřit, proč uživatelé raději hledali, než aby využili nabídky webu.  

 

 

Obrázek 8 - vyhledávání na stránce 

 

Jak je z obrázku 8 patrné, za námi zvolené období zájemci o studium využili vyhledávání v 

5,18 % případech. To je slušné číslo, vypovídá o tom, že nabídka webu je dostačující a 

vyhledávání není ve většině případů návštěv potřeba. 5,18% procent znamená, že u 2819 

návštěv došlo alespoň k jednomu vyhledávání. Ke zpřesnění vyhledávání došlo v 28,73% 

případech, například k upřesnění klíčového slova. Po provedení vyhledávání uživatelé v 

průměru setrvali na stránkách FF UK dalších 6 minut a 18 sekund. To vypovídá o tom, že 

vyhledávání v konečném důsledku poskytlo relevantní výsledek. A potvrzuje to i fakt, že 

uživatelé zobrazili po zaokrouhlení jen 1 stránku z nabízených výsledků. Ovšem po 

prohlédnutí nejčastějších vyhledávacích dotazů zjistíme, že na prvním místě je dotaz 

erasmus. Když se podíváme na stránku /uchazec/, opravdu zjistíme, že viditelný odkaz na 

informace o studiu v zahraničí není přítomen. Nejpřístupnější odkaz k získání těchto 

informací jsem nalezl v horním menu v rozevírací nabídce Studium, kde je přítomen odkaz 

na http://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/. Jak jsem ale již dříve zjistil a 

konstatoval, zájemci o studium ne vždy objeví rozevírací nabídky a raději volí cestu 

http://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/
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klikání na již zobrazené odkazy. Proto doporučuji odkaz na informace o studiu v zahraničí 

vložit přímo na stránku /uchazec/. Samotná zmínka této možnosti může v konečném 

důsledku nalákat studenty k samotnému podání přihlášky. Další dotazy se týkají oborů a 

informací, které na stránce uchazeč jsou k nalezení, proto není nutné je blíže zkoumat. 

 

4.2.5 Rychlost načítání stránek 

 

Obrázek 9 - rychlost načítání stránek 

 

Rychlost načítání stránek je faktorem, který může mít velmi negativní dopad na 

návštěvnost webových stránek. Uživatelé jsou v případě velmi dlouhého načítání5 ochotni 

webovou stránku opustit i předčasně. Proto je dobré tento údaj sledovat a v případě dlouhé 

doby načítání webové stránky optimalizovat. U webové stránky FF UK mohu konstatovat, 

že se zájemcům o studium v průměru načítala ve 2,83 sekundách. To je údaj naprosto 

dostačující a není nutno provádět v této oblasti žádné změny. 

  

                                                   
5 Za nadměrnou dobu načítání stránky se běžně považuje 5 a více sekund. 
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4.2.6 Mobilní zařízení 

Webové stránky fakulty jsou responzivní, tedy připraveny pro návštěvníky napříč 

platformami. Služba Google Analytics nám nabízí možnost podívat se na přehledy, jaká 

zařízení skupina zájemců o studium používá. Tím můžeme zjistit, v jaké míře jsou 

zastoupena mobilní zařízení. 

 

Obrázek 10 - přehled návštěv z mobilních zařízení 2015/2016 

 

V přehledu obrázku 10 vidíme, že přístup na webové stránky fakulty probíhal v  námi 

stanoveném období 15. 9. 2015 až 15. 3. 2016 převážně z desktopových zařízení. Co se 

týče mobilních zařízení, skupina zájemců o studium používala mobil v 18,67 % návštěv a 

tablet využívala v 5,36 % návštěv. Běžná návštěvnost dosahovala hodnot 11,58 % z mobilu 

a 3,72 % z tabletu.  
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Obrázek 11 - přehled návštěv z mobilních zařízení 2014/2015 

 

Pro srovnání v tabulce o rok dříve, ve stejném období 15. 9. 2014 až 15. 3. 2015, můžeme 

porovnat, jak byla mobilní zařízení k prohlížení využívána dříve. Zájemci o studium 

používali mobil v 8,24 % návštěv a tablety v 5,20 % návštěv. Přesto, že tablety se oproti 

současnému roku v míře jejich používání takřka nezměnily. Mobilů je však dnes 

používáno jednou tolik a jejich nárůst se při současných trendech dá předpokládat i do 

budoucna. 

 

4.2.7 Akvizice 

 

Obrázek 12 - zdroj návštěvnosti zájemců o studium 



43 

 

Nyní se zaměřím na to, odkud sledovaná skupina zájemců o studium na stránky 

Filozofické fakulty UK přišla. Návštěvnost je ze sledovaného období a vzorku 54 353 

návštěv. V tabulce jsou uvedeny pouze weby, které přivedly na stránky více než tisíc 

uživatelů. Na prvním místě se umístilo organické vyhledávání Google s podílem přes 45,15 

%, které na stránky přivedlo 24 557 návštěv. Společně s 2 309 návštěvami z vyhledávače 

Seznam.cz dosahuje web FF UK 49,43% podílu návštěv zájemců o studium z dvou 

nejvýznamnějších vyhledávačů pro ČR. To vypovídá o možném zaměření na optimalizaci 

ve směru SEO, protože návštěvnost z vyhledávačů je nezanedbatelná a mohla by se využít 

na příliv uživatelů, kteří například hledají obecně například magisterské obory. Komerční 

stránky, které přivádějí možné budoucí zájemce o studium, jsou především jobs.cz a 

vysokeskoly.cz. Stránka jobs.cz ovšem vykazuje zvýšenou mírů okamžitého opuštění a to 

19,10 % návštěv. Je proto možné, že informace poskytované stránkou třetí strany jsou 

neúplné a nebylo by proto od věci navázat spolupráci se správci těchto portálu. 12,4 % 

procent uživatelů adresu zadalo do prohlížeče, a vytvářejí tedy přímou návštěvnost.  

 

 

Obrázek 13 - vyhledávané fráze 

 

Bohužel, vyhledávané fráze nejsou v 87,78 % zpětně zjistitelné, ze zbylých dostupných dat 

je ale patrné, že uživatelé převážně zadávají název fakulty. Dalo by se z tohoto faktu 

usuzovat, že zájemci o studium neznají přímo adresu webu FF UK a raději název fakulty 

zadají do vyhledávače.  
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4.2.8 Dotazník 

 

Výsledky zpracování dotazníků – odpovědělo 43 respondentů. Nabízím zpracování 

jednotlivých otázek graficky. 

 

 

1) Kde jste hledali informace o studiu FF UK? 

 
 

 

 
2) Stačili vám informace nalezené na stránkách fakulty?
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3) Jak byste hodnotili přehlednost stránek FF UK? 

 
 

4) Použili jste vyhledávání? 

 
 

5) Na jakém zařízení jste stránky prohlíželi? 
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6) Ovlivňuje výběr školy i webová prezentace školy? 

 

 
 

Lze tedy konstatovat, že informace o studiu respondenti hledali ve více než 95 

procentech na webových stránkách fakulty. 14 procent respondentů se dále vyjádřilo, že 

informace o budoucím studiu hledali na jiných webových stránkách. Vyjmenována byla ve 

třech odpovědích stránka www.jobs.cz, v dalších 3 odpovědích stránka 

www.vysokeskoly.cz a následně vždy po jedné odpovědi www.kampomaturite.cz a 

www.facebook.com. 

Neméně zajímavé byly odpovědi, kde mimo internet budoucí studenti získali informace o 

nabízeném studiu. Osobní doporučení od kamaráda bylo uvedeno ve 3 případech a 

následně byl zmíněn Gaudeamus v Brně a Veletrh vysokých škol na Vysoké škole 

ekonomické v Praze. 

Informace uvedené na stránce FF UK považuje 79,1 % dotazovaných za 

dostačující, 20,9 % z celkového počtu informace nestačily a hledali i na jiných webech. 

Úplně všichni využili internetové zdroje. Tato situace se opakovala u všech otázek, které 

nabízely i odpověď nepoužití internetu. Webové stránky hodnotilo 95,2 % respondentů 

jako přehledné nebo uspokojivé. Z celkového počtu náleží 38,1 % hodnocení přehledné, 

emočně neutrálnějšímu výrazu uspokojivé dalo přednost 57,1 % dotazovaných. Ovšem 4,8 

% respondentů stránky hodnotilo jako neuspokojivé, což je náznak nutnosti jejich analýzy 

a optimalizace obsahu. Tento nepřímý „návrh“ malého procenta uchazečů jsme vyslyšeli 

předem, mimo jiné tím, že jsem webové stránky analyzoval pomocí Google Analytics.  

Vyhledávání nevyužilo 53,5 % respondentů, dalších 46,5 % vyhledávalo na stránkách nebo 

přes Google. Informace respondenti hledali v 62,8 % výhradně na PC, 2,3 % pouze na 

mobilních zařízeních a 34,9 % využilo obou technických zdrojů. 

http://www.jobs.cz/
http://www.vysokeskoly.cz/
http://www.kampomaturite.cz/
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Poslední otázka, resp. odpověď na ni, přinesla možná trochu překvapivý výsledek, 

když bylo nutno konstatovat, že 46,5 % respondentů se vyjádřilo v tom smyslu, že výběr 

školy ovlivňuje její webová prezentace a stejné procento se jich vyjádřilo, že spíše 

neovlivňuje. Pouhých 7 % je ovšem o tomto faktu jasně přesvědčených. Podvědomě jsem 

očekával spíše příklon k většímu významu atraktivity webové prezentace školy pro výběr 

dalšího studia. Ze získaných výsledků ale vyplývá, že forma pořád ještě nevítězí nad 

obsahem, což je fakt uspokojivý. V případě dotazníků jsem pracoval se souborem malým, 

ale charakteristikami náhodného výběru a uchazečů o studium reprezentativním.  

 

4.3 Doporučení 

Ze zkoumání vyplynulo, že zájemci o studium v nemalé míře na stránky přicházejí 

z vyhledávačů či z komerčních stránek. Proto doporučuji neopomíjet SEO optimalizaci ve 

slovech obecných pro studium (např. bakalářské obory), která by mohla příliv návštěvníků, 

a třeba v konečném důsledku i nových studentů, zvýšit. Také doporučuji vytvořit 

spolupráci s weby třetích stran, které na web fakulty odkazují. Bylo by dobré vytvořit 

podle významnosti jejich základní seznam a sledovat jimi publikované informace, zda jsou 

aktuální a nejsou zavádějící. Samotné chování na webových stránkách hodnotím jako 

celkově dobré a nebylo prokázáno, že by uživatelé nějak bloudili. Bylo také zjištěno, že 

zájemci o studium zaměřují svou pozornost především na čtení úvodních textů, v kterých 

by bylo tedy možné více odkazovat. Případně upravit stávající odkazy, které jsou již 

umístěny v kategorii jednotlivých oborů, aby nesměrovali na rozcestník, ale přímo na 

vypsané obory. Dále se z analýzy vyhledávání na webu ukázalo, že zájemci o studium 

vyhledávají informace o studiu v zahraničí. Doporučuji tedy tyto informace vložit na 

hlavní stránku /uchazeč/. Zájemci o studium jsou z podstaty své kategorie na webu fakulty 

většinou poprvé, a protože neznají možnosti webu, jakou jsou vyjíždějící nabídky, tak je 

nevyužívají. Navrhuji na stránce /uchazeč/ odebrat časté odkazování na rozcestník pro 

magisterské, doktorské a bakalářské obory a v maximální možné míře odkazovat přímo na 

jednotlivé vypsané obory. Web FF UK je responzivní, což je velice dobře vzhledem 

k meziročnímu velkému nárůstu přístupů z mobilních zařízení. Posledním doporučením je 

častější aktualizace obsahu webových stránek, které vyplynulo z dotazníkového šetření. 
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5 Závěr  

V této bakalářské práci jsem si dal za cíl přiblížit problematiku webové analýzy ve 

spojení se zjišťováním uživatelského chování. Uživatel zanechává při navštěvování 

webových stránek informace, které lze sbírat a následně analyzovat pomocí mnoha 

nástrojů a metod. Z těchto analýz lze pak čerpat, porozumět chování návštěvníků a webové 

stránky následně neustále vylepšovat a zdokonalovat. Já jsem se ve své bakalářské práci 

zaměřil na analýzu návštěvnosti a na analýzu chování na webových stránkách Filozofické 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Současně jsem zacílil výhradně na skupinu zájemců o 

studium na FF UK.  

 

V první části práce jsem přiblížil důležitost a význam samotných webových 

stránek. S tím souvisí poznání a porozumění chování jejich uživatelů a snaha o dobrou 

použitelnost webu. Ta znamená, že se návštěvník na stránkách dobře orientuje, bez 

problémů najde hledané informace a učiní, co zamýšlel, a to bez většího přemýšlení a 

nutnosti rozhodování. Dobrá použitelnost je žádoucí u všech aspektů webových stránek – 

designu, informační struktury, velikosti písma a znamená, že se realizuje více konverzí, 

uživatel méně chybuje, postupuje rychle k cíli a v případě, že se chyby dopustí, je mu 

pomoženo, zvyšuje se tedy počet jeho opakovaných návštěv. Zkušenost a čas postupně 

definovaly pravidla a principy, které charakterizují dobře použitelný web – heuristiky, 

které jsem stručně představil. Věnoval jsem se i přístupnosti webu, která znamená, že je 

web přístupný všem uživatelům stejně, jak zdravým, tak i lidem s různými hendikepy. 

 

V dalším textu jsem přiblížil různé analytické metody, jejich charakteristiky a 

možnosti. Ty slouží ke zkoumání výše uvedených kvalitativních vlastností webů. Blíže 

jsem se pak věnoval nástroji Google Analytics, který zdarma poskytuje společnost Google 

a jeho možnostem. Přiblížil jsem také dotazníkovou metodu výzkumu. Obě tyto metody 

jsem následně použil při mém prozkoumání webu Filozofické fakulty Karlovy Univerzity 

v Praze.   

Cílovou skupinou byli výhradně zájemci o studium na FF UK v Praze, tedy ti, kteří 

vyhledávali informace o studiu. Referenční časový interval byl zvolen tak, aby odpovídal 

největšímu předpokládanému zájmu vyhledávání informací o možnostech dalšího studia 

během roku. V mém případě se jednalo o zhruba začátek školního roku až konečný termín 

podání přihlášek ke studiu, což byl tento rok 29. únor 2016. Abych dosáhl jakéhosi 
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změkčení ohraničení těchto koncových mantinelů intervalu, posunul jsem jej o 15 dní 

dopředu. Eliminovalo se tak cca 2 - týdenní obvykle zmatečné období začátku školního 

roku na středních školách a současně nám to umožnilo nahlédnout lehce za horizont 

vyvrcholení podávání přihlášek na FF UK v Praze. Byla provedena analýza návštěvnosti 

(ta byla porovnána také s obdobným referenčním obdobím předchozího akademického 

roku), analýza toku uživatelů napříč stránkami, prozkoumal jsem jejich interakce, 

vyhledávání na stránce, zdroje návštěvnosti zájemců o studium, přístupy z mobilních 

zařízení. Konstatoval jsem, že rychlost načítání stránky je dobrá a stránky fakulty jsou 

responzivní, tedy připravené pro návštěvníky napříč platformami.     

V případě dotazníků jsem oslovil ty zájemce, kteří se zajímali o bakalářské studium 

Informačních studií a knihovnictví v následujícím akademickém roce 2016/2017 a 

prezenčně se zúčastnili přípravného kurzu k přijímacím zkouškám (odpovědělo 43 

respondentů).   

Ze zkoumání následně vyplynulo několik doporučení na možné vylepšení 

fakultních stránek. Samotné chování na webových stránkách hodnotím jako celkově dobré 

a nebylo prokázáno, že by uživatelé nějak bloudili. Web FF UK je responzivní, což je 

velice dobře vzhledem k meziročnímu velkému nárůstu přístupů z mobilních zařízení.  
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