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Anotace 

Cílem této práce bylo vytvoření webového portálu, který bude sloužit jako pomůcka při 

vzdělávání v oblasti elektronického podnikání. Tato práce byla vytvořena se státní podpo-

rou Technologické agentury ČR v rámci Programu Zéta, konkrétně projektu TJ02000206 – 

Rozvoj dovedností nezbytných pro digitální transformaci podnikání. Teoretická část se 

zabývá problematikou User Experience Design, popisem základních principů uživatelské-

ho návrhu při vytváření webových aplikací a způsoby testování uživatelské zkušenosti. 

Praktická část se věnuje vývoji jednotlivých funkcionalit webového rozhraní s ohledem na 

vzdělávací požadavky a povahu interaktivních kurzů, jakožto plánované součásti portálu. 

Práce rovněž obsahuje výsledky uživatelského testování portálu. 

Klíčová slova 

Webová aplikace, webový framework, relační databáze, UX design, E-learning 

 

  



 

 

Annotation 

The aim of this diploma theses was to create a web portal that would serve as a tool for e-

business education. This work was created with the state support of the Technology 

Agency of the Czech Republic within the Zeta Program, specifically the project 

TJ02000206 - Development of Skills Essential for Digital Business Transformation. The 

theoretical part deals with the issue of User Experience Design, the description of basic 

principles of user design in creating web applications and methods of testing user experi-

ence. The practical part deals with the development of individual web interface functionali-

ties with regard to the educational requirements and the nature of interactive courses as a 

planned part of the portal. The work also includes the results of user portal testing. 
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Úvod 

Téma diplomové práce jsem si vybral na základě svého zájmu o webové aplikace a jejich 

implementaci. Rozvoj internetových technologií vytvořil prostor pro vznik nových interak-

tivních služeb, komunikačních kanálů a formátů přenosu informací. Mezi tyto interaktivní 

platformy lze zařadit i různé formy online vzdělávání. Vzdělávání lze považovat za velmi 

náročný proces vyžadující schopnost přenášet komplexní informace v mnoha podobách 

zahrnujících textové řetězce, grafické prvky či video. Avšak přílišná kombinace těchto 

formátů může vést k zahlcení uživatele a narušení jeho schopnosti porozumět předávané 

informaci. Stejně tak částečná či naprostá absence lidského faktoru ve vzdělávacím proce-

su vyžaduje vytvoření přehledného materiálu a snadného ovládacího rozhraní.  

Cílem této diplomové práce je vytvoření e-learningového portálu, který bude primárně 

sloužit, jako pomůcka pro rozvoj znalostí souvisejících s elektronickým podnikáním. E-

learning bude poskytovat širokou škálu interaktivních online kurzů, které budou zakončeny 

závěrečným testem. Po zvládnutí testu uživatel získá certifikát o splnění kurzu vydaný EF 

TUL. Vývoj portálu popsaný v následujících kapitolách bude realizován v souladu s cíli a 

požadavky definovanými projektem TAČR TJ02000206 – Rozvoj dovedností nezbytných 

pro digitální transformaci podnikání a v souladu s principy UX design.  

Teoretická část práce pojednává o pojmu UX (User Experience) design, který je dnes hojně 

využíván v souvislosti s tvorbou webových i mobilních aplikací a uživatelských rozhraní. 

Praktická část pak zahrnuje popis datového modelu aplikace, popis vybraných částí e-

learningu a frameworku, který je implementován pomocí architektury MVC a napsán po-

mocí jazyka PHP. Dále je v práci vysvětleno nařízení GDPR, které upravuje vztahy mezi 

provozovatelem a uživatelem aplikace. Práce věnuje pozornost i celkovému zabezpečení 

aplikace. Poslední část práce je věnována samotnému testování webového portálu z hledis-

ka uživatelské přívětivosti a použitelnosti. 
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1 UX design 

 User Experince design (UX) je sada postupů, jež nám pomáhají zvýšit uspokojení uživate-

lů v oblasti designu, které zpravidla souvisí s interakcí uživatele a aplikace. UX je důleži-

tým aspektem při vytváření různých produktů a služeb. Nejvíce je však uplatňován při 

vytváření webových stránek. Jelikož dnes je již prakticky většina prezentace firmy přesu-

nuta do internetového prostředí, je třeba správnému designu webových stránek věnovat 

pozornost.  Dalším faktem je též, že dnes už nestačí mít pouze stránky pěkné, ale i uživa-

telský přívětivé. Co tedy lidé doopravdy potřebují? 

UX design je termín, který v sobě ukrývá spoustu komponent a pravidel. Jedná se o mezi-

oborovou vědeckou disciplínu, která zkoumá psychologické aspekty lidí a jejich chování 

při interakci s programem či službou. Primárně se soustřeďuje na to, aby bylo uživateli 

poskytnuto prostředí, které mu je příjemné a respektuje uživatelovi cíle, touhy, obavy i 

jeho chování. 

Při navrhování webového designu nejde pouze o praktičnost aplikace, ale UX design po-

krývá základních pět komponent správného webu. Jedná se o užitečnost, design, lidský 

faktor, přívětivost a důvěryhodnost.  

1.1 Užitečnost 

Užitečnost představuje první klíčový aspekt. Jedná se o fakt, že pokud naše aplikace nebu-

de mít pro uživatele žádný význam, stránka nebude používána, jak bychom chtěli. Proto je 

důležité se před každým návrhem zamyslet, zda bude stránka navštěvována, zda o ni bude 

zájem apod. Je jasné, že stránka, která je pro jednoho uživatele důležitá pro druhého nic 

neznamená, a proto je třeba zaměřit pozornost na cílené publikum. Znát jeho požadavky a 

na základě těchto znalostí použít adekvátní strategii při návrhu aplikace.(Krug, 2013) 

1.2 Důvěryhodnost 

Důvěryhodnost je důležitým prvkem webové aplikace. Tento prvek se skládá ze dvou zá-

kladních složek. První zahrnuje kvalitu informací, jedná se zejména o informace tykající se 

např. prodejce, jako jsou jméno prodejce, adresa a další kontaktní informace, které může 

uživatel v případě zájmu použít. Druhou složkou, pokud se jedná např. o e-shop, je detailní 

popis a informace o výrobcích. 
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Pro uživatele je velmi těžké, aby důvěřovali aplikaci, o které třeba nikdy neslyšeli. Proto je 

důležité, aby si uživatelé mohli na internetu o naší aplikaci či službě najít další dodatečné 

informace, přečíst podrobné komentáře a doporučení, které pomohou aplikaci získat určitý 

kredit a důvěru v očích potenciálním návštěvníkům. Pokud však stránka postrádá tyto prv-

ky důvěryhodnosti, reputace stránky může být navždy poškozena. 

1.3 Použitelnost 

Zaměřuje se na uživatele, jejich spokojenost, ale i na to, jak lidé chápou a vnímají jisté 

aspekty designu. Bohužel lidská povaha se mění velmi pomalu, zatímco technologie se 

mění s vysokou rychlostí, s trochou nadsázky by se dalo říci, že téměř ze dne na den. 

Z tohoto důvodu je třeba technologie přizpůsobovat pro potřeby uživatelů a ne naopak. 

1.3.1 Myšlenka použitelnosti 

Interakcí uživatele a aplikace je myšlena situace, kdy uživatel komunikuje s počítačem 

společně. Použitelnost je tedy ta část aplikace, která se soustředí na to, aby tato komunika-

ce byla efektivní a uspokojující pro uživatele. Podle autorů Rexe Hartnsona a Pardha 

(2018) a použitelnost představuje pragmatickou složkou uživatelské zkušenosti. 

Podle Kruga (Krug, 2013)existuje mnoho definic použitelnosti opírajících se o následující 

otázky, které zjišťují, zda je aplikace: 

 Užitečná: Dělá aplikace to, co lidé potřebují?   

 Jednoduchá na použití: Dokáží lidé sami zjistit, jak se aplikace používá?   

 Zapamatovatelná: Musí se lidé učit s aplikací znovu po použití?   

 Efektivní: Dokáže aplikace udělat, to co slibuje?   

 Efektivní: Poskytuje nám aplikace služby v daném komfortu, za adekvátní čas?  

 Požadovaná: Opravdu ji lidé chtějí?  

 Vynikající: Je Aplikace příjemná nebo dokonce zábavná? 

Krug (2013) dále také zmiňuje, že důležitou částí definice použitelnosti, je, že uživatel, 

který má průměrné schopnosti a zkušenosti s aplikacemi, dokáže sám přijít na to, jak se 

aplikace používá, aniž by strávil spoustu času jejím učením. 
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Použitelnost představuje základní úroveň uživatelovi zkušenosti. Bez ní je velmi složité 

vytvořit přívětivou aplikaci, jelikož uživatelé nejsou schopni efektivně uspokojit své potře-

by, takže současnou aplikaci opustí a vyhledají novou alternativu nabízené služby. Produkt 

se špatnou použitelností vede ke špatné uživatelské zkušenosti, což je kritické při vytváření 

aplikace. Tyto rizika je třeba minimalizovat na přiměřenou úroveň. 

Postupem času se stala použitelnost, důležitým aspektem tvorby aplikací, ale bohužel si ji 

mnoho vývojářů plete s termínem „uživatelská přívětivost“, která postihuje jiné aspekty 

aplikace. Uživatelé primárně nehledají přívětivost, ale hledají nástroj, který je efektivní, 

rychlý, bezpečný a v jisté míře i zábavný a pomůže jim dosáhnout určitého cíle. Dalším 

velkým nedorozuměním je také záměna s termínem design, který rovněž není primárním 

cílem použitelnosti, ale samozřejmě do jisté části spolu souvisí. (Krug, 2013) 

1.4 Rozdíl mezi použitelností a UX 

Pro většinu lidí jsou tyto pojmy velmi matoucí, jelikož se může na první pohled zdát, že se 

jedná o stejné termíny. Oba termíny jsou však konceptuálně velice odlišné. Pokud se na 

rozdíl podíváme z pohledu webové stránky, hlavním cílem použitelnosti je, aby stránky 

byly snadné na používání a umožnily uživatelům rychle dosáhnout svých potřeb. Na dru-

hou stranu cílem UX je, aby stránka poskytovala uživatelům radost z jejího používání bě-

hem již zmiňované interakce mezi aplikací a uživatelem. 

Pokud bychom termíny porovnávali z hlediska otázek na uživatele, pro použitelnost by 

otázka zněla „Dokáže aplikace splnit uživatelovi cíle?“. Naopak pro uživatelskou přívěti-

vost by otázka měla toto znění „Zažil uživatel tu nejlepší možnou zkušenost s naší aplika-

cí?“.  

Dalším rozdílem je, že oba koncepty mají odlišný dopad na firemní image. Aplikace, která 

poskytuje dobrou uživatelskou zkušenost, upevňuje vztah mezi uživatelem a naší značkou. 

Na rozdíl od použitelnosti, která nám v jistém směru také pomáhá upevnit vztah, ale spíše 

nám říká, jak se uživatelům dobře pracuje s naší aplikací. (Krug, 2013) 

1.5 Od použitelnosti k UX 

Funkcionalita produktu je důležitá, ale pokud se konkurenční produkt pyšní lepší uživatel-

skou zkušeností, má samozřejmě na trhu výhodu. Velmi často se dnes stává, že jedna apli-
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kace předčí ve funkcionalitě aplikaci druhou, ale jelikož její uživatelská zkušenost je horší, 

lidé, raději preferují tu uživatelský přívětivější.  

Pokud bychom se zaměřili na druhy uživatelů, kteří používají naše aplikace, zjistíme, že 

existují uživatelé, pro které je důležité pouze to, aby aplikace správně fungovala a byla 

jednoduchá. Tito uživatelé se nezajímají o design ani o uživatelskou přívětivost, pouze 

chtějí, aby jim aplikace poskytla funkce, které potřebují. Druhým typem uživatelů, jsou 

tací, kteří jsou více emociálně založení a hledají v aplikaci, čí službě jakési potěšení, které 

jim přináší práce s produktem. Tímto se dostáváme k pojmu UX, který tedy zahrnuje do 

aplikací faktory, jež jsou spjaty s naší lidskou povahou. (Krug, 2013) 

1.6 Design aplikace 

Design aplikace představuje dimenzi vývoje, u které nás již zajímá estetika naší aplikace.  

Správný design tedy zahrnuje soubor základních prvků, jako jsou: teorie barev, typografie, 

hierarchie a správné rozložení elementů na stránce. Pokud jsou všechny tyto prvky spojeny 

a jsou v souladu, jsme na dobré cestě k úspěšnému designu. Dobře navržená šablona pod-

poruje důvěru a zájem o náš produkt. 

1.7 Typografie  

Písmo jako takové je nedílnou součástí každé aplikace a tvoří její poměrně velkou část. 

Proto je důležité věnovat rovnocennou pozornost typografii a správnému výběru písma. 

Designéři obvykle pracují se širokou škálou písem, které dokáží obratně využít a značně 

zapůsobit na uživatele pouze výběrem správného fontu. Jsou schopni ovládat naše emoce a 

konkrétním písmem vyjádřit i jisté asociace. Dobrým příkladem mohou být písma z rodiny 

Gothic, která navozují historickou, středověkou atmosféru. Co se týče čitelnosti, zmiňova-

ná rodina písem Gothic nepatří mezi vhodné kandidáty pro písmo, které bychom zvolili do 

novin, jelikož obsahuje mnoho dekorativních prvků, které nám zpomalují rychlost čtení. A 

právě proto jsou typografie a výběr písma klíčové pro srozumitelnost obsahu. Pokud je vše 

optimálně navrženo, aplikace je lépe čitelná a zpříjemňuje uživatelovi požitek z jejího pou-

žívání. (Ritchey, 2017) 
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Obrázek 1: Ukázka nevhodného písma  

Zdroj: Deutsch Gothic, 2019 

1.7.1 Velikost písma 

Velikost písma poměrně značně ovlivňuje vnímání informace, jelikož špatně čitelný text, 

bude pro nás hůře uchopitelný. Písmo by tedy mělo být dostatečně velké. Obecně platí, že 

nejvhodnější velikosti pro čtení na vzdálenost přibližně 30 cm jsou velikosti v rozmezí 8 až 

12 bodů. Nicméně je však důležité přizpůsobit velikost písma dle typu obsahu.  

V obsahu se samozřejmě setkáme s použitím více fontů, které primárně slouží k tomu, 

abychom čtenáře upozornili na části textu, které jsou důležité nebo abychom oddělily jed-

notlivé části textu od jiného. Je však třeba dávat pozor, aby obsah nebyl naopak přehlcen 

různými změnami textu, jelikož by čtenář mohl být zmatený, které části jsou důležité a 

které ne. Proto je nezbytné nastavit základní šablonu hierarchie textu a tou se následně řídit 

v celém textu. (Weinschenk, 2010) 

1.7.2 Kontrast písma 

Kontrast písma vůči podkladu významně ovlivňuje čitelnost textového obsahu a představu-

je tak důležitou vizuální vlastnost nejen jakékoli internetové stránky, ale i všech ostatních 

grafických materiálů. Pokud nejsou písmena nebo slova dostatečně kontrastní, tato nedo-

konalost se negativně promítá do použitelnosti webu nebo uživatelského zážitku. Takto 

špatně nastavené podmínky pro přijímání sdělení nevykompenzuje ani zajímavý obsah. 

Odborníci se shodují, že nejlepší kombinací pro tyto účely je tmavý text na světlém pozadí, 

či obráceně. Tedy varianty s nejvyšším kontrastem. Ve vývojářské praxi nachází více 

uplatnění první z možností. (Co je kontrast písma?, 2019) 
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Obrázek 2: špatné druhy kontrastu  

Zdroj: Ritchey, 2017 

1.8 Barvy 

Správný výběr barev je dalším prvkem, který upevňuje propojení mezi aplikací a uživate-

lem. Jelikož se s tímto pojmem pojí velkých rozsah pravidel a návodů, stala se z tohoto 

oboru věda, která je označována jako, teorie barev. Různá barevná schémata a další úpravy 

barevného nastavení jsou považovány za jedny ze stěžejních elementů interakce mezi počí-

tačem a uživatelem, jelikož mohou ovlivňovat chování v důsledku osobních a kulturních 

aspektů. 

Barvy lze v designu považovat za velmi subjektivní prvek se značným dopadem na emoci-

onální stránku uživatele. Takže i malé změny v odstínu či intenzitě barvy mohou vyvolat 

v uživateli různé pocity. Důležitou roli hraje též kultura různých zemí, jelikož v jedné zemi 

může být barevné schéma chápáno jako velmi pozitivní, pro druhou může evokovat pocity 

opačné. (Color Harmonies, 2019) 
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1.8.1 Teorie barev 

Barevné kolo, které je zobrazeno na Obrázek 3. je používáno jako pomůcka k zajištění sla-

du mezi různými barvami. Tento nástroj pomáhá znázornit vztahy mezi jednotlivými bar-

vami a také slouží pro lepší emocionální pochození dopadu barvy na uživatele. Nejběžnější 

a nejpoužívanější typ kola je na Obrázek 3, který je složen z 12 paprsků. (Color Harmonies, 

2019) 

 

Obrázek 3: ColorWheel  

Zdroj: Color Harmonies, 2019 

1.8.2 Teplota barev 

Barva může být použita pro vyjádření emočního tónu uživatele, stejně tak jako pro evoko-

vání vášně a pocitů. Lidská kultura, pohlaví a zkušenosti mají vliv na to, jak lidé budou 

vnímat náš produkt. V každém případě je barevný kruh standardním přístupem pro výběr 

barevných schémat. Podle autorky Cameron Chapman (2010) 

 Existují tři základní kategorie teploty barev. „Teplé“, „chladné“ a „neutrální“, které vyvo-

lávají řadu různých pocitů: 
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1) Teplé barvy: 

Červená: vášeň, láska i hněv 

Oranžová: energie, štěstí a vitalita 

Žlutá: spokojenost, naděje ale i klam 

2) Studené barvy 

Zelená: nové začátky, hojnost, příroda 

Modrá: klid, zodpovědnost, smutek 

Fialová: kreativita, bohatství 

3) Neutrální barvy 

Černá: záhada, elegance, zlo 

Šedivá: náladovost, konzervativnost, formálnost 

Bílá: nevinnost, ctnost, čistota 

Hnědá: přirozenost, spolehlivost, prospěšnost 

 

Neutrální barvy jsou další důležitou součástí barevných schémat. Šedá, černá, bílá, hnědá 

jsou obecně považovány za neutrální. Černobílé schéma se nám může jevit buď jako teplé, 

nebo studené v závislosti na použití okolních barev. Černá a bíla se hodí prakticky ke všem 

barvám, takže je možné ji vždy přidat k barevnému schématu, aniž by byla narušena har-

monie barev. Bohužel, jak již bylo zmíněno výše, jedná se vždy o subjektivní názor a též 

záleží, z jakého kulturního prostředí uživatel pochází. 

1.8.3 Harmonie barev 

Pojem harmonie barev je již velmi starý a používá se pro kombinování barev z barevného 

kola, která je popsáno v kapitole Teorie barev. Existuje 5 metod pro kombinování barev. 

První možností jsou barvy doplňkové, které se nacházejí naproti sobě v barevném kruhu. 

Barvy jsou velmi kontrastní, takže se hodí, pokud potřebujeme, aby jistá obsahu část vy-

nikla. Nehodí se však pro text. 
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 Zdroj: Color Harmonies, 2019 

 

Druhou možností jsou barvy analogické. Analogické schéma využívá barvy, které jsou 

vedle sebe. Obvykle se velmi dobře shodují a vytvářejí velmi jemné a klidné přechody 

mezi barvami. Analogická schémata se často nacházejí v přírodě a jsou velmi harmonické 

a příjemné pro oko. 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: Color Harmonies, 2019 

Třetí možností je schéma Trojice, které spojuje tři barvy z kruhu pomocí trojúhelníku. 

 

 

 

 

 

 Zdroj: Color Harmonies, 2019 

Obrázek 4: Doplňkové barvy  

Obrázek 5: Analogické barvy  

Obrázek 6: Trojice  
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Čtvrtou možností je doplňkové rozdělení, které rozšiřuje první možnost. Tato barevná 

schéma má stejný silný vizuální kontrast jako doplňková barevná schéma, ale má méně 

napětí. Je velmi univerzální a vytváří příjemnou atmosféru. 

 

 

 

 

 

   Zdroj: Color Harmonies, 2019 

 

Pátou možností je schéma obdélníkové, které používá 4 barvy, které spolu tvoří obdélník. 

Toho schéma nám poskytuje nejširší paletu barev, ale jedná se o velmi složité schéma, jeli-

kož je velmi těžké provést harmonické vyvážení 4 barev. V tomto případě je nutné vybrat 

jednu barvu dominantní a ostatní pouze s nižší intenzitou. (Color Harmonies, 2019) 

 

 

 

 

  Zdroj: Color Harmonies, 2019 

 

Obrázek 7: Doplňkové rozdělení  

Obrázek 8: Obdélník  
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1.9 Lidské vnímání a UX   

Lidská psychologie hraje velmi důležitou roli v UX designu. Webové stránky májí velmi 

širokou škálu použití, takže je třeba, aby designér byl vždy o krok napřed a znal svou cílo-

vou skupinu, což je základním předpokladem dobré webové aplikace. Studium lidské psy-

chologie nám dává schopnost pochopit, jak se lidé rozhodují, jak myslí, studium nám 

umožnuje povzbudit uživatele a lépe realizovat naše nápady a cíle aplikace. Pokud tedy 

designér pracuje s těmito aspekty lidského chování, dokáže vyzdvihnout své projekty a 

vytvářet tak aplikace, které nejsou pouze užitečné, ale lidé si užívají práci s nimi, což oddě-

luje aplikace skvělé od těch průměrných. Tato kapitola je inspirována americkou spisova-

telkou Susan Weinshenk (2011), která je označována za přední autorku v oblasti designu 

spojeného s lidským chováním a behaviorální psychologií. 

1.9.1 Lidské vnímání textu 

Lidský mozek využívá tzv. stereotypů, které mu umožňují zrychlit proces zpracování in-

formací. Různé tvary a barvy ovlivňují, jak lidé vidí daný text, nebo alespoň to, jak si mys-

lí, že ho vidí, což jsou dvě velmi odlišné věci. Dle Susan Weinschenk (2011) je proto 

velmi důležité dávat pozor na to, jak je text formátován, jelikož může dojít k vel-

kým nedorozuměním. Tento obrázek, který autorka popisuje je velmi dobrou ukázkou to-

ho, jak pouhá změna barvy u jistých částí textu, může ovlivnit finální interpretaci uživateli. 

 

 

 

 

 Zdroj: Weinshenk, 2011 

Lidé disponují dvěma druhy zraku. Centrálním a periferním. Centrální vidění je využíváno 

k rozlišení detailů zatímco, periferní slouží pro pokrytí celého zorného pole člověka. Uži-

vatel se primárně soustředí na střed obrazovky, pokud se někde v periferní části nenachází 

nějaké elementy, které blikají, či se jinak pohybují. (Weinschenk, 2011)  

 

Obrázek 9: Proces vnímání informace  
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Existuje mnoho teorií o tom, jak lidé vidí a rozeznávají objekty. Jednou z mnoha teorií, je 

dle Biedermana předpoklad, že člověk využívá základní tvary, jakou jsou válce, kužele, 

kruhy a obdélníky k rozpoznání objektů reálného světa. Biederman (1989) odhaduje, že 

existuje 24 rozpoznatelných základních tvarů. Tyto tvary pak člověk využívá jako asociace 

a přiřadí jím konkrétní předměty. Tvary, které jsou pouze ve 2D jsou pro náš mozek jed-

nodušeji zpracovatelné. Lze tudíž konstatovat, že objekty, které jsou 3D zpomalují proces 

rozpoznávání a porozumění. 

Lidé tak primárně sledují na každé webové stránce střed a většinou nevěnují pozornost 

logům, volnému místu okrajů či navigační liště. Uživatelé pouze chtějí dostat informaci, 

pro kterou přišli nebo, v případě, kdy se jedná o aplikaci, aby tato aplikace vyřešila jejich 

problém. 

1.9.2 Jak lidé čtou? 

Lidé nejsou zvyklí číst text složený pouze z velkých písmen, jelikož působí velmi rozptylu-

jícím dojmem a vyžaduje značnou mírou soustředění. Na druhou stranu jsou však velká 

písmena vhodná pro zdůraznění důležitých částí textu, kde je zvýšená pozornost uživatele 

žádoucí.  

Čtení a porozumění jsou dva různé pojmy. Větší kus textu by měl být vždy uveden vhod-

ným nadpisem, který čtenáři nastíní obsah následující části. Nadpisy vytvářejí navigační 

strukturu usnadňující orientaci v textu. Jak již bylo několikrát zmiňováno, je třeba se také 

zaměřit na cílové publikum. Pokud je text učen pro širokou veřejnost, nadpis by měl být 

adekvátně jednoduchý. Pokud by čtenář usoudil, že nadpis je pro něj složitý a nesrozumi-

telný měl by pocit, že je takto napsaný celý text a měl by tendenci si hledat informace jin-

de, či vyhledat jinou alternativní službu. Dle autorky Wienshenk (2011) bylo 

vypozorováno, že nejlepší volbou je použití maximálně 100 symbolů v jedné větě, aby se 

zefektivnila rychlost čtení. Lidé tedy preferují krátké řádky mezi 45 až 73 znaky na větu.  

1.9.3 Lidská paměť 

Operativní paměť, kterou využíváme k dočasnému ukládání informací, používáme pro 

mnoho kognitivních úkonů, jakou jsou učení, uvažování a porozumění. Naše operativní 

paměť by se dala přirovnat k počítačovému zpracování informace, takže při příjmu infor-

mace jsou spuštěny procesy jako kódování, ukládání a následné využití dat. Paměť tedy 
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dokáže držet a zpracovávat informace tak dlouho, dokud nedojde k nějakému přerušení, 

které by mohlo být způsobeno již zmiňovaným špatně použitým formátováním textu, takže 

typografie velmi napomáhá při procesu zpracování informace. Jednoduše řečeno, pokud se 

informace dobře čte, je pro nás také lépe zapamatovatelná.  Lidská operativní paměť je 

schopna udržet pouze 3 až 4 prvky najednou, poté již dochází ke ztrátě informace. 

(Kahneman, 2012) 

Existují dvě základní metody memorizace. První z nich spočívá v neustálém opakování. 

Druhou možností je vytvoření spojení s již existující informací. Lidé jsou bohužel genetic-

ky naprogramováni zapomínat. Takže by měl design respektovat tento fakt a správně pra-

covat s prvky, které dokáží udržet pozornost čtenáře.  

1.9.4 Jak lidé přemýšlí? 

Pokud se tvoří UX design, je třeba vědět, jak lidé přemýšlí. Lidský mozek je schopen zpra-

covat pouze malé množství informací najednou. Proto je velmi výhodné používat tzv. me-

todu „Progresive Disclosure“. Jedná se o techniku, která se používá při interakci mezi 

uživatelem a aplikací a pomáhá nám udržet pozornost uživatele. Technika velmi zlepšuje 

použitelnost aplikace, jelikož nám předkládá pouze informace, které uživatel v danou chví-

lí potřebuje. Dobrým příkladem může být zobrazení aktualit, u kterých je nastaven limit na 

300 znaků. Zobrazí se pouze část textu a možnost si ji celou přečíst po kliknutí. Uživatel 

tak, není zahlcen celým jejím obsahem a může přejít k aktualitě jiné. (Kahneman, 2012) 
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 Zdroj: Vlastní 

Existují tři druhy mentálního zatížení a každý z nich využívá různé zatížení paměti. Rozli-

šujeme kognitivní zatížení, vizuální a motorické. Nejvíce paměti zatěžují funkce kognitiv-

ní(rozpoznávací), které nám pomáhají mapovat a vnímat svět okolo nás.  Motorické a 

vizuální zatížení je vnímáno jako méně náročné. Pokud se uživatel dívá na aplikaci (vizu-

ální funkce), prohlíží si její obsah nebo hledá určité informace, jeho zatížení je větší než při 

přesouvání kursorem myši(motorická funkce). Pokud však bude uživatel nucen složitě in-

formace hledat, je lepší se na tuto možnost připravit a využít kupříkladu různých vizuál-

ních pomůcek, které byly blíže popsány v kapitole Lidská paměť. Je vhodné zmínit, že 

adekvátně členěný text obohacený o interaktivní tlačítka odkazující na jednotlivé části tex-

tu značně usnadňují celkovou interpretaci informací a navigaci webovými stránkami, jeli-

kož motorické a vizuální funkce jsou pro nás vždy méně náročné než funkce kognitivní. 

Proto je dnes velkým trendem simplistický design, jehož poznávacími znaky jsou právě 

malé množství textu, velká tlačítka apod.  

Další možností, jak ulehčit uživatelovi zpracování informací, je použít informace, které 

jsou prezentované pomocí příběhu. Příběhy dokáží udržet návštěvníkovu pozornost a též 

Obrázek 10: Aktuality 
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pomáhají vytvořit důvěryhodný vtah mezi zdrojem informací a uživatelem. Informace se 

potom stává lépe srozumitelná a lépe se pamatuje. (Kahneman, 2012) 

1.9.5 Lidská pozornost 

Lidská pozornost je selektivní. Znamená to, že lidé jsou schopni přirozeně ignorovat jaké-

koliv další podněty, pokud se silně soustředí na určitou činnost.  Tomuto fenoménu se říká 

selektivní pozornost. Selektivní pozornost je činnost, při které se člověk zaměřuje po urči-

tou dobu na určitý objekt a současně ignoruje informace, které pro něj nejsou důležité. Li-

dé tedy mají velkou tendenci ignorovat různé druhy informací. Proto je dobré hojně 

využívat v aplikacích různá krátká videa, velké obrázky či fotky, jasné a doplňující se 

kombinace barev, které rovněž již byly popsány v předchozím textu.  V souvislosti 

s lidskou pozorností rozhodně platí přísloví, že 1 obrázek vydá za 1000 slov. (Weinschenk, 

2011) 

Během dne člověk čelí různým signálům, kterým vůbec nevěnuje pozornost. Jedná se o 

vjemy vizuální, zvukové, chuťové, čichové a hmatové. Lidé již podvědomě cítí, že jejich 

zdroje jsou omezené, jak bylo zmíněno v kapitole Lidská paměť. Proto se jejich mozek 

musí rozhodovat o tom, kterým věcem bude věnovat svůj čas a které naopak bude ignoro-

vat.  Z tohoto faktu lze vyvodit důležitý poznatek o tom, že informace, které pro mozek 

vysílají silné signály, se pro něj stávají lepé zapamatovatelné, a tudíž i dokáží lépe udržet 

pozornost uživatele. Nejatraktivnější prvky pro uživatele jsou:  

 Jakýkoliv pohyb, například v podobě videa nebo animace.  

 Dále fotky nebo obrázky, ze kterých se díváme z objektivu fotoaparátu nebo kame-

ry 

 Jakýkoliv obsah, který obsahuje nebezpečí, násilí, sex nebo jídlo 

 Příběhy 

 Hlasité zvuky 

1.9.6 Lidská motivace 

Lidé jsou zpravidla velmi líní, proto je pro uživatele důležité, aby k dosažení jejich cílů 

bylo potřeba vynaložit co nejmenší úsilí. Důležitým pojmem je tzv. Goal Gradient Effect. 

Goal gradient efekt znamená, že pokud se lidé blíží do zdárného konce, mají tendenci 
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zrychlovat své chování k dosažení cíle. Lidé se tedy spíše zajímají, kolik úsilí bude ještě 

třeba pro dokončení cíle než, aby se zajímali o to, kolik toho již vykonali (Hull 1934).  

Bylo provedeno mnoho studií, ale téměř všechny se shodují, že lidé jsou více motivováni, 

pokud se udržují v konstantním zatížení a soustředí se na věci, které ještě musí být udělá-

ny. Dalším zjištěním bylo, že pokud uživatele informace nějakým způsobem překvapí či 

šokuje, mají tendenci hledat další informace, jelikož je získána jejich pozornost. Dále bylo 

zjištěno, že pokud jsou informace doprovázeny různými zvuky, též dochází k podpoře zá-

jmu. Posledním faktem je, že při poskytování informací je třeba informace náležitě členit. 

Tedy podávat informace pouze v menších dávkách. V případě zájmu si uživatel může např. 

přečíst detailní popis zprávy, mohou tam být odkazy na dalším stránky apod. Zkrátka ne-

poskytovat velké množství informací najednou, ale do jisté míry umožnit uživateli, aby si 

mohl určovat svoje tempo získávání informací. (Kahneman, 2012) 

Lidé chtějí primárně dosáhnout svých cílů, aniž by museli vyvinout mnoho úsilí. Snaží se 

tedy minimalizovat své činnosti, které potřebují k vyřešení problému.  Jedná se o tzv. prin-

cip uspokojování, který zmínil ve své publikaci Simon (1957) a který je směrodatný pro 

téměř všechna naše rozhodnutí. Jedná se o popis chování, kdy lidé hledají možné alternati-

vy, dokud není splněna jejich podmínka přijatelnosti. Simon vysvětlil, že pokud se člověk 

snaží rozhodnout „objektivně racionální rozhodování je nereálné, protože klade přehnané 

požadavky na kognitivní schopnosti rozhodovatele. Rozhodování je determinované předpo-

klady subjektu rozhodování – schopnosti, vědomosti, osobními cíli a zájmy, okamžitým 

stavem – psychologickým rozpoložením, náladou a objektivními podmínkami materiální a 

nemateriální povahy.“ (Simon, 1957) 

Důležité je tedy, aby webová stránka byla přednostně navržena pro přijímání informací, 

nikoli pouze pro čtení obsahu.  

Další zajímavá teorie, kterou představil Krug (2013), tvrdí, že pokud už máme to štěstí, že 

si uživatel zvolil právě naši stránku, tak i přes tento projevený zájem, si uživatel pouze 

zběžně přečte zobrazený text a následně hned klikne na první link, který upoutá jeho po-

zornost nebo u kterého má pocit, že mu pomůže vyřešit jeho problém. Velmi často se na-

chází na stránkách části, kterých si uživatel vůbec nevšimne. Uživatel si stránku spíše 

prohlédne, než by ji úplně doslovně četl.  
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1.9.7 Sociální aspekt člověka 

Lidé jsou od přírody velmi společensky založeni, takže chování ostatních jedinců nás vel-

mi ovlivňuje. V dnešní době již nestačí komunikace reálná a využíváme různé technologie 

a aplikace, které nám ji zprostředkovávají. Lidé důvěřují osobám, které vykazují přirozené 

emoce, a naopak, pokud se nám zdají emoce falešné, důvěra samozřejmě opadá. Pokud 

úsměv vypadá přirozeně, přitahuje pozornost a vytvoří důvěru k osobě druhé. 

Lidé mají tendenci replikovat chování druhých lidí. Tento proces se projevuje zrcadlovými 

neurony, které u nás fungují jako imitace při provádění jistých úkonů. Můžeme si to před-

stavit. Pokud půjdeme po ulici a někdo se na nás upřímně usmívá, automaticky se na něj 

usmějeme také. Snažíme se tedy replikovat chování druhé osoby. Pokud je tedy cílem de-

signéra ovlivnit chování uživatele, je třeba, aby stránka či aplikace fungovala na tomto 

principu imitace. Pokud bude stránka pozitivní, bude následně její uživatel pociťovat emo-

ce stejného charakteru. (Weinschenk, 2011) 

Tak jako mezi lidmi existují intuitivně uznávaná pravidla sociálního chování, stejná nepsa-

ná pravidla bychom našli i při vytváření správného designu stránky. Ve chvíli, kdy uživatel 

využívá služeb vaší aplikace, očekává již od aplikace jisté standarty, které by měly vždy 

fungovat. Toto očekávání se velmi dobře odráží v očekávání v osobním životě. Příkladem 

může být situace, kdy se stránka bude načítat velmi pomalu nebo nebude fungovat tak, jak 

uživatel očekával. Tuto situaci bychom mohli připodobnit člověku, který by se k nám cho-

val odtažitě, odsekával, zkrátka nám nevěnoval pozornost, určitě bychom ho začali ignoro-

vat i v reálném životě. To stejné se děje, pokud uživatel navštíví naše stránky. Dalším 

dobrým příkladem může být stránka, která by po nás vyžadovala již na úvodní stránce urči-

tá osobní data, můžeme to připodobnit situaci, kdy za námi přijde neznámý člověk, který 

po nás bude vyžadovat, abychom mu sdělili například svoje telefonní číslo. Jelikož člověka 

neznáme, samozřejmě mu data neposkytneme. Stejně tak je tomu i u webový stránek. Tak-

že dalším aspektem při tvorbě designu, který je třeba sledovat, jsou i očekávání uživatelů. 

Je tedy nutné připodobnit stránku situacím v reálném životě. Pravidla sociální interakce v 

lidské společnosti nám poskytují pomoc při určování toho, co odpovídá očekáváním uživa-

telů. 
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1.9.8 Lidé a pocity 

Existuje sedm universálních emocí. Hněv, štěstí, znechucení, smutek, strach, překvapení a 

pohrdání. Emoce nefalšované jsou vždy doprovázeny různými výrazy a gesty v obličeji. 

Nejlepší metodou pro testování emocí je využití fotek, na kterých jsou zobrazeny tyto zá-

kladní emoce. Lidé se následně dívají na naše stránky a snaží se je přirovnat k jedné ze 

sedmi emocí, abychom pochopili, jak na uživatele naše stránka působí. Obličeje by vždy 

měly být přirozené, jelikož lidé jsou schopni velmi dobře poznat emoce, které nejsou 

opravdové. Správně aplikované emoce, které v uživateli vyvoláváme, se však mohou lišit 

dle cílového publika a kulturního zázemí, jak již bylo zmíněno v kapitole Lidé a pocity. 

(Weinschenk, 2011)  

Emoce jsou samozřejmě spojeny s pohybem svalů. Designéři by měli též vědět, na které 

svalové skupiny se budou zaměřovat při návrhu svého produktu. Příkladem může být, že 

pokud bude na našem webu příliš malé písmo, které bude špatně čitelné, lidé budou nuceni 

se na text velmi soustředit, což povede k tomu, že uživatel se nebude cítit dobře při použí-

vání našeho produktu a samozřejmě bude ovlivněn jeho budoucí vztah s naší aplikací. Lidé 

mají totiž tendenci kopírovat výrazy druhých, takže pokud na webu prezentujeme smějící 

se tváře nebo ukazujeme, že je někdo šťastný, vzhled stránek podpoří vznik podobné emo-

ce i u návštěvníků webu. Uživatel by se měl též cítit šťastný nebo by u něj měl nastat efekt, 

že při užívání této aplikace se bude cítit alespoň spokojený. Tento proces velmi pozitivně 

upevňuje vztah mezi uživatelem a aplikací, jelikož si s ní uživatel vytváří pouto, které je 

pro designera velmi důležité. (Weinschenk, 2011) 

Jedním z důvodů, proč jsou věci z každodenního života námi vnímány lépe, než pouze 

strohé fakty, je ten, že jsou prezentovány pomocí příběhů a lidé s nimi dokáží soucítit a 

dokonce si i vše barvitěji představit. Vyvolávají v nás pocity, které nám následně pomáhají 

si informace efektivněji zapamatovat, jelikož je s informacemi spojena konkrétní emoce. 

Lidé zpravidla mají rádi překvapení a lidský mozek nehledá pouze nečekané věci, ale snaží 

se jich i dosáhnout. Tudíž by mělo platit, že všechno nové přitahuje pozornost a také přiná-

ší příjemné pocity. 

Důležité je tedy věnovat pozornost částem webu, se kterými přijde uživatel do kontaktu 

jako první. Jedná se hlavně o písmo, rozložení prvků a navigace. Tyto prvky jsou klíčové 

pro překonání první fáze nedůvěry. Pokud webová stránka projde tímto prvním testem, 
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uživatel ji pak následně považuje za důvěryhodnou a můžeme začít fáze budování vztahu 

s uživatelem. 

1.9.9 Lidé a jejich rozhodnutí 

Rozhodování je lidská dovednost, která se vyvíjí se zkušenostmi dané osoby. Pokud jsou 

lidé konfrontování s velkým množstvím dat, mozek není schopen zpracovat všechny do-

stupné informace. Většina těchto mentálních procesů funguje na podvědomé úrovni. Ale to 

však neznamená, že nejsou správné, v souladu s naší osobností, či že jsou iracionální. Roz-

hodnutí na podvědomé úrovni by měla být téměř vždy ty správná. Pokud lidé stojí před 

nějakým rozhodnutím, téměř vždy hledají racionální a logické vysvětlení. Velmi často se 

stává, že lidé nedokáží říci, proč si vybrali právě tuto možnost, která jim byla nabídnuta, 

jelikož podvědomí funguje rychleji než reakce vědomé. 

Lidé se snaží shromažďovat více informací, než doopravdy potřebují, jelikož informace 

obecně jsou pro nás návykové. Pokud člověk dojde do stavu, že je již rozhodnut, znamená 

to, že našel dostatek informací a na základě těchto informací provedl volbu. Lidé obecně 

nemají rádi jakákoliv rozhodnutí. V některých případech je pro uživatele lepší a tím pádem 

i pro naši aplikaci, pokud jim nedáváme takovou svobodu volby. Velmi častou chybou 

bývá, že aplikace při prvním spuštění nabízí různá zdlouhavá nastavení. Jedná se o jakousi 

personalizaci aplikace. Někteří vývojáři by mohli namítnout, že tím dávají uživateli svobo-

du a možnost volby, ale správný designer by měl již od prvního spuštění aplikace poskyt-

nout uživateli tu nejlepší „user experince“. Proto tedy platí, že by aplikace neměla 

obsahovat zbytečné prvky, kde by mohlo docházet k výběru možností a kde by se uživatel 

musel zbytečně rozhodovat. (Weinschenk, 2011) 

1.9.10 Chyby v designu 

Pokud vytváříme design webové aplikace, samozřejmě se nevyhneme chybám. Všichni 

dělají chyby, a proto je velmi obtížné udělat systém, který by nedostatky neobsahoval. 

Velmi užitečný způsob, jak se vyhnout zbytečným chybám, je přemýšlet předem o tom, 

jaké chyby se nejčastěji vyskytují v aplikacích daného typu. Můžeme využít zkušební verzi 

aplikace, kde zapojíme naše uživatele do fáze testování. Aplikaci můžeme napojit na náš 

systém, kde lidé mohou zasílat připomínky či bugy, které se na naší stránce vyskytnou. 

Můžeme rovněž poskytnout formuláře spokojenosti, jak na uživatele design webu působí. 
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Chyby obecně mají velmi negativní dopad na spokojenost. Chyby s negativními následky 

samozřejmě ničí vybudovanou důvěru mezi uživatelem a aplikací, v lepším případě nás 

vrací zase na začátek. Chyby, které mají důsledky neutrální, obvykle neovlivňují chování 

aplikace ani nemění postoj uživatele k naší aplikaci.  
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2 E-learning jak pomůcka v podnikovém vzdělání 

2.1 Vzdělávání 

„Proces uvědomělého a cílevědomého zprostředkování a aktivního utváření a osvojování 

soustavy vědeckých a technických vědomostí, intelektuálních a praktických dovedností a 

lidských zkušeností, utváření morálních rysů a osobitých zájmů. Působení na člověka nebo 

skupinu za účelem utváření osobnosti, individualizace společenského vědomí; je tedy sou-

částí socializace. Prakticky lze tento proces diferencovat na vzdělávání jako činnost lekto-

ra a vzdělávání se jako činnost účastníka vzdělávacího procesu.“ (Palán, 2015) 

2.2 Podnikové vzdělávání 

Firemní nebo také podnikové vzdělávání je vzdělávací proces, který je organizován podni-

kem nebo firmou. Zahrnuje vzdělávání v podniku, čímž je myšleno vzdělávání interní, 

vnitropodnikové, které je organizované podnikem ve vlastním vzdělávacím zařízení, na 

pracovišti, a samozřejmě i vzdělávání mimo podnik. Jedná se o různá vzdělávání na objed-

návku, školení zaměstnanců, externí vzdělávání ve specializovaných vzdělávacích institu-

cích nebo školách. Podnikové vzdělávání je samozřejmě jednou ze základních forem 

podpory vzdělání v rámci zaměstnání. Je pro firmy tedy určitou investicí do lidských zdro-

jů.  

2.3 Cíle podnikového vzdělávání  

Firma se primárně soustředí na rozvoj svých zaměstnanců a zlepšení jejich výkonů. Snaží 

se pomoci lidem, aby se jim dostalo řádného profesního vzdělání. Firma rozvíjí kompeten-

ce svých zaměstnanců, aby mohla uspokojit svoji potřebu lidských zdrojů ze svých kme-

nových zaměstnanců. Firma se též snaží snížit dobu potřebnou k zácviku a adaptaci 

zaměstnanců, kteří začínají pracovat na nově zřízených místech.  

2.4 Formy podnikového vzdělávání  

Samozřejmě existují formy podnikového vzdělávání prezenční formou, pod kterou si před-

stavíme různá školení a kurzy, u kterých je dotyčná osoba fyzicky přítomna. Dalším for-

mou je forma korespondenční, která funguje na principu tištěných materiálů, které jsou 

studentovi např. zasílány, nebo poskytnuty v elektronické podobě. Do této sekce můžeme 

zařadit právě zmiňovaný e-learning. Poslední formou je forma kombinovaná, která využívá 

http://www.andromedia.cz/andragogicky-slovnik/vzdelavani
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obou forem. Kombinovaná forma je považována za nejlepší, jelikož některé znalosti nelze 

předávat pouze online nebo korespondenčně, ale je třeba osobní přístup zaměstnance. Na-

opak některá jednoduchá školení týkající se např. bezpečnosti hesel nevyžadují přítomnost 

zaměstnance na školení a stačí je realizovat pouze formou online vzdělávání.   

2.5 Definice E-learningu 

Internetové aplikace mají velký vliv na dnešní průběh vzdělávání. Vše je samozřejmě spo-

jeno s vývojem webových technologií a přesunem velké části informací právě na internet. 

Díky tomuto faktu se projevil velký zájem o online výuku. Během toho vývoje vznikla 

nová forma výuky označovaná jako e-learning. Pod tímto termínem si můžeme představit 

přípravu učebních pomůcek, vytváření různých kurzů, zajištění informací a jejich zdrojů. 

Zkrátka e-learning funguje buď jako samostatná jednotka ve vzdělávání, nebo jako po-

můcka(doplněk) výuky. Cílem e-learningu je samozřejmě moderní, efektivní a hlavně 

rychlé vzdělávání, které by mělo být dostupné pro „každého“. Hlavní myšlenkou je studi-

um, které není časově omezené a je dostupné kdekoliv a kdykoliv. Student se tak může 

vzdělávat nezávisle, bez pomoci dalších osob. Vytvořené materiály díky internetu mohou 

být neustále aktualizovány a vylepšovány ostatními uživateli. (Palán, 2019) 
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2.6 Cíle e-learningového vzdělávání 

„Výuka dospělých představuje cílevědomé a soustavné řízení učebních aktivit účastníků směřu-

jící k dosažení stanovených vzdělávacích cílů. Cíle výuky dospělých lze spatřovat v dosažení 

změny ve vědomostech, dovednostech, v postojích, v hodnocení nebo v porozumění určitému 

okruhu problémů.“ (Průcha, a další, 2009) 

2.7 Výhody a nevýhody e-learningu 

E-learning je velmi často posuzován pozitivně, ale vždy je nutné vyhodnocovat výhody a 

nevýhody pro konkrétní potřeby studia. Pokud bychom porovnávali výuku klasickou a 

formou e-learningu, e-learning nám přináší výhody i nevýhody a to jak na straně učitelů, 

tak na straně studentů. Pokud se díváme na výhody z hlediska firem, nalezneme nižší dlou-

hodobé náklady, rychlost poskytnutí informace a její následná distribuce a aktualizace. 

Pokud náš systém umožňuje splnění testů, můžeme tak efektivně měřit a porovnávat vý-

sledky svých zaměstnanců/studentů. 

Pokud se jedná o školitele/učitele těm systém nabízí určité prostředí, kde mohou projevit 

svou kreativitu. Texty pak mohou být pro studenty zajímavé a lépe srozumitelné než na 

normálních hodinách, jelikož mohou obsahovat různé obrázky či výuková videa. Učitelé 

mohou přikládat další možné podklady a studijní materiály z různých zdrojů, takže výuka 

může být v jistém směru i interaktivní, a proto velmi zajímavá pro zájemce studia. Systém 

jim umožňuje své texty neustále revidovat a aktualizovat. (Průcha, 2009) 

Studentům pak e-learning nabízí flexibilní časovou náročnost, flexibilitu studia, zpětnou 

vazba pro učitele apod. Pokud jedinec trpí závažnou nemocí, je schopen se pohodlně vzdě-

lávat z domova. Samostudium samozřejmě podněcuje zájem o studium a nutí studenta vy-

užívat také jiné zdroje. Učí sám sebe se vzdělávat a využívat jiné nekonvenční zdroje 

informací. 

Nevýhodou na straně firem bývá zejména finanční a časová náročnost, jelikož projekt mů-

že být velmi složitý na realizaci. E-learning samozřejmě klade důraz na počítačovou gra-

motnost všech osob, které jsou s projektem spojeny. Další nevýhodou může být pro jistá 

odvětví nevhodnost online kurzů nebo vzdělávání. Příkladem mohou být autoškoly, které 

jsou hlavně zaměřeny na praktické dovednosti studenta. 
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Řízení kurzu může být velmi náročné na přípravu dostupných materiálů, jako jsou natáče-

ná videa, různé animace apod. Dalším problémem mohou být špatně uvedené zdroje a zá-

sahy do autorských práv. A v případě složitějších projektů může nastat intenzivní 

spolupráce s programátory aplikace, což ztěžuje práci školitelům. 
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3 Testování UX 

Pokud se nacházíme v odvětví, ve kterém tvoříme aplikace zaměřené na UX design a 

chceme, aby uživatelé používaly naše produkty nebo služby a měli s nimi pozitivní vztah, 

nebo si je dokonce zamilovaly, je velmi důležité abychom náš design testovali.  Hlavním 

cílem testování je, abychom pochopili z perspektivy uživatele, jak naše produkty na ně 

působí a jaký k nim mají vztah. Chceme zjistit, kdo je náš reálný uživatel, v jakém kontex-

tu bude používat naši aplikaci i jakého cíle s ní chce dosáhnout. 

V průběhu posledních desetiletí se stal pojem UX design velmi populární, a proto byla 

vyvinuta řada technik, jak mohou vývojáři testovat své nápady. Nejznámějšími metodami 

pro testování UX parametrů jsou testování použitelnosti, focus groups, beta testování, A/B 

testování, and průzkumy. 

3.1 Testování použitelnosti 

Testování použitelnosti představuje tedy proces sledování skutečného uživatele při použí-

vání našeho produktu, abychom zjistily, zda splňuje všechna očekávání. Testování použi-

telnosti je ten nejspolehlivější způsob, jak pochopit uživatelovi emoce a zachytit jeho 

případné chování při používání aplikace. Je to velmi flexibilní proces, při kterém můžeme 

nasbírat nejvíce informací a můžeme ho navíc kombinovat se všemi typy testování. Testo-

vání použitelnosti je základním kamenem pro testování souladu aplikace s principy User 

Experience. (Soucy, 2010) 

3.1.1 Kontrolované testování použitelnosti 

Kontrolované testování použitelnosti je technika testování, kdy se vývojáři snaží získat 

okamžitou zpětnou vazbu od uživatelů. Během kontrolovaného testu jsou moderátoři fy-

zicky přítomni v jedné místnosti s uživateli, kteří používají naši aplikaci. Snaží se jim po-

moci při plnění testovacích zadání, která jsou pro uživatele připravena. Usnadňují jim práci 

a během této pomoci se snaží od uživatelů získat cenné informace. Snaží se o zachycení 

uživatelových pocitů přímo na místě, aby nebyl efekt nijak zkreslen nebo změněn celko-

vým dojmem z aplikace. Konverzace, která probíhá mezi moderátory a testery je velmi 

spontánní a moderátor tak může sledovat, jak se uživatel opravdu cítí a může se ptát na 

případně doplňující otázky ohledně designu. Tyto testy by se měly provádět souběžně s 

vývojem aplikace. Díky nim zjistíme potenciální problémy či správný směr našeho proto-
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typu. Sledováním uživatelů tak můžeme nashromáždit důležitá data, která nám mohou 

ušetřit velké množství času a úsilí, které je třeba při vývoji produktu. 

Moderátor slouží jako jakási spojka mezi aplikací a uživatelem. Pomáhá uživateli hlouběji 

pochopit zadaná hodnotící kritéria, objasňuje nejasnosti v průběhu testování, dohlíží na to, 

aby hodnocení směřovalo tím správným směrem.  Velmi častou chybou bývá však to, že 

moderátor přesně určuje, co má uživatel dělat, což je velkým problém. Zajistit částečně 

řízenou, avšak přirozenou zkušenost s používáním aplikace, není jednoduché. Pokud by se 

moderátor ptal velmi často, uživatel by byl ochuzen o svůj prvotní dojem a byl by již 

ovlivněn jeho otázkami. Proto je třeba vytvořit kompromis mezi dotazy moderátora a sa-

mostatností uživatele. Jen díky kompromisu lze získat dostatečně objektivní zpětnou vazbu 

od uživatele. (Soucy, 2010) 

3.1.2 Nekontrolované testy použitelnost 

Jak už název napovídá, jedná se o testy, které jsou prováděny na dálku bez přítomnosti 

moderátora. Toto testování nabízí rychlé, robustní a zejména levné testování uživatelů. 

Druh tohoto testování je založen na použití nástrojů, které automaticky sbírají zpětnou 

vazbu od účastníku testů a zaznamenávají jejich chování. Velkou výhodou je, že testeři 

mohou aplikace testovat ve svém prostředí bez přítomnosti moderátora, což samozřejmě 

vede k přirozenému používání aplikace. Testy jsou realizovány online v podobě dotazníků 

s předem stanovenými úkoly, takže tester není omezován časovým harmonogramem, a 

testy tak mohou být o něco příjemnější než za přítomnosti dozoru. Dalším výhodou je, že 

testy mohou být prováděny současně, takže můžeme provádět více testů najednou, což nám 

samozřejmě poskytuje více dat. Data mohou být vyhodnocena v řádech hodin, jelikož je 

proces zpravidla automatizován, takže zpracování je mnohem rychlejší než u testů kontro-

lovaných. Poslední výhodou jsou snížené náklady, jelikož není třeba žádných moderátorů 

ani žádné speciální techniky a vybavení. 

Testy však mají jednu velkou slabinu, jelikož velmi závisí na kvalitě zpracování dotazníků. 

Je třeba, aby otázky byly jednoduché a úkoly na webu jednoznačné a přímočaré. Neměli 

bychom ho používat jako náhradu za test kontrolovaný. Výhodné je použít kombinaci 

obou, abychom měli dostatek dat při vyhodnocování testu. Doporučená délka testu by měla 

být dle Kyle Soucy(2010), autorky mnoha článků věnovaných UX designu přibližně 15 až 
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30 minut a testovací scénář by měl obsahovat tři, maximálně pět úkolů, jelikož delší testy 

jsou lidmi považovány za zdlouhavé a hrozí vysoká míra předčasného ukončení testu.  

3.1.3 Focus Groups 

Je velmi osvědčená metoda testování. Snažíme se vytvořit skupinu 6 až 12 lidí, kteří jsou 

pod vedením moderátora vedeni k diskuzi ohledně problémů, kladů a funkcí uživatelského 

rozhraní. Tato metoda testování může být velmi efektivním nástrojem při vytváření aplika-

cí. Jedná se o jakýsi „brainstorming“ nad uživatelským rozhraním aplikace. Pomáhá nám 

posoudit potřeby a pocity uživatele před samotným vývojem produktu ale i v průběhu jeho 

testování a vydání. Samotnou úlohou focus groups není posuzování užitečnosti, ale zjiště-

ní, co uživatelé opravdu od výrobku čekají. Od testerů tedy očekáváme jejich osobní myš-

lenky a jejich preference. Skupiny by se neměly používat jako zdroj informací pro 

testování užitečnosti, jelikož testeři fyzicky nepracují s produktem, ale snažíme se pouze 

zamýšlet nad aplikací. Velmi výhodné je též provádět skupinu několikrát v průběhu vývo-

je, jelikož během vývoje mohou vývojáře napadat různá jiná řešení a zlepšení aplikace, 

které je třeba znovu otestovat. (Soucy, 2010) 

3.1.4 Beta tetování 

Je v softwarovém odvětví fáze, kdy je aplikace z velké částí již hotova a jistým jednotliv-

cům, nebo nějaké specifické skupině uživatelů, kteří mají o ni hlavní zájem, je tato aplika-

ce poskytnuta k testování. Metoda nám umožňuje klást otázky nebo sledovat produkt při 

nasazení. Aplikace většinou obsahuje speciální rozhraní pro testery, kam mohou ukládat 

chyby a připomínky, které zaznamenali při práci s aplikací. Mohou též vytvářet různé bug 

reporty apod. Beta testování je samozřejmě použitelné, pokud je již produkt z velké části 

funkční a chybí pouze malé detaily, které nijak neovlivňují požitek z užívání aplikace. Tato 

metoda je považována za jednu z nejúčinnějších metod testování. Jelikož je již aplikace 

téměř hotova, můžeme získat silnou zpětnou vazbu od uživatelů o tom, jak aplikace fungu-

je, abychom v případě nalezení chyb měli ještě dostatek času na případné opravy. Samo-

zřejmě již před samotným spuštěním beta testování, by měla být aplikace již dobře 

otestovaná. Může se stát, že pokud by aplikace nefungovala správně, mělo by to velmi 

negativní dopad na budoucí uživatele, kteří by již nemuseli chtít používat náš produkt. Pro-

to bychom si měli být jisti kvalitou aplikace, než přistoupíme k této fázi testování.  
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3.1.5 A/B Testing 

Pokud bychom se nacházeli v situaci, kdy bychom měli více variant šablon své aplikace, je 

dobré využít právě metodu A/B testování, jež umožňuje vývojářům rozhodnout, která vari-

anta jejich produktu je ta nejlepší. Metoda spočívá v tom, že si připravíme obě varianty 

našeho produktu. Rozdělíme uživatele na dvě pomyslné skupiny. Každý uživatel tak ná-

hodně dostane jinou verzi programu, kterou pak následně hodnotí. Jedinou podmínkou je 

mít stejné množství testerů v jedné a druhé skupině. Na základě vyhodnocení se na závěr 

vybere možnost, která měla větší úspěšnost u uživatelů. Metoda nám tedy pomáhá, pokud 

se snažíme nalézt malé rozdíly v designu. Testováním nalezneme pouze nejlepší možnost 

z nabízených variant. Variace by měly být v souladu s již zmiňovanými metodami. Je tedy 

dobré do designu přinést nový pohled od uživatelů, kteří budou vaši aplikaci používat, a ne 

se spoléhat pouze na design založený na interních zkušenostech a názorech vývojářů. 

3.1.6 Průzkumy 

Dotazníkové průzkumy představují velmi snadný způsob, jak získat velké množství infor-

mací o uživatelích v co nejkratším čase. Na internetu existuje mnoho nástrojů, které mů-

žeme použít, za zmínku stojí servery Wufoo, SurveyMonkey nebo velmi populární Google 

forms, díky nimž můžeme získat velké množství odpovědí během několika minut. Pokud 

jsou otázky dobře položeny, mohou být i dotazníky velkým pomocníkem při odhalování 

uživatelských potřeb. Hlavní výhodou je, že dotazníky zaměřené na danou aplikaci zpravi-

dla vyplňují jedinci, kteří opravdu tento produkt používají, a proto je zpětná vazba od nich 

nejupřímnější. Můžeme tak získat cenné informace o tom, kdo jsou naši uživatelé a proč 

používají náš produkt. Největším problémem tohoto testování je, že nemůžeme opravdu 

studovat chování uživatele, které je pro UX design nejdůležitější. Dalším problémem je 

samozřejmě věrohodnost dotazníků, jelikož spousta uživatelů vyplní formulář, ale obsahu 

nevěnuje přílišnou pozornost. Takový dotazník má samozřejmě nulový přínos, takže je 

třeba při vyhodnocování věnovat určitou část pozornosti korektnosti odpovědí. 

3.1.7 Eye Movement Tracking 

Pro vývojáře je někdy velmi výhodné, pokud mohou sledovat, kam přesně se uživatelé 

dívají na naší stránce. Eye tracking nám pomáhá identifikovat upřednostňovanou část ob-

sahu. Tato technika byla zprvu vyvinuta pro lékařské výzkumy, ale nyní se stala velmi po-

pulární právě v oblasti webdesignu. Nyní již je technologie dostatečně pokročilá, aby 
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nebyla natolik invazivní a během testu nenarušovala výsledky testů použitelnosti. Techno-

logie je tedy již cenově dostupná, takže její frekvence použití stále stoupá. Metoda tedy 

spočívá v tom, že jsou umístěny dva senzory, jedním je kamera a tím druhým je světelný 

zdroj(infračervený), který je nasměrován do oka. Kamera potom snímá odraz světla a růz-

né oční rysy, zejména pak zornici. (Soucy, 2010) 

 Posledním krokem je samozřejmě software, který převede shromážděná data do podoby 

„heatmapy“. Tak pak ukazuje místa na stránkách, na které je nejvíce soustředěna pozornost 

uživatele, ale i samozřejmě místa, která uživatel přeskakuje nebo si jich vůbec nevšímá. 

Eye tracking je tedy velkým doplňkem při testování uživatelů sloužící k tomu, abychom 

zjistili, jak uživatelé pracují s naším rozhraním. Stále je to však pouze doplněk testování a 

nenahrazuje již zmiňované kontrolované testování. Velkou výhodou je, že provádět tyto 

testy můžeme již na samotném začátku a můžeme k testování využít již zmiňovaných 

wireframů nebo prvotních prototypů. 

 

Obrázek 11: Heatmap 

Zdroj: Cyrus, 2017 
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4 Přínos aplikace 

Záměrem tohoto projektu je zvýšit samostatnost malých a středních podniků při využívání 

nových médií jako nástroje pro zisk nových zákazníků a způsobu následného zvýšení tržeb 

prostřednictvím digitalizace obchodních a propagačních činností. Za nástroje dosažení to-

hoto cíle jsou vybrány vzdělávací portál a interaktivní mobilní aplikace, jež jsou vytvořeny 

jako výsledky spolupráce odborníků na multimediální obsah, online marketing, webovou 

analytiku a data mining. Obsahem těchto znalostních nástrojů budou teoretické výukové 

texty a praktické video návody vysvětlující, jak s jednotlivými digitalizačními nástroji pra-

covat. Díky formalizaci digitálních kompetencí v podobě online kurzů firmy budou moci 

vzdělávat stávající zaměstnance a překlenout současný nedostatek znalostní IKT pracovní-

ků. 

4.1 Projekt TAČR 

 Webový vzdělávací portál představuje hlavní výstup projektu TAČR TJ02000206 – Roz-

voj dovedností nezbytných pro digitální transformaci podnikání.  

Návrh webového řešení umožňujícího zakládání kurzů obsahujících video obsah a textový 

přepis. Webová aplikace rovněž umožní vytváření uživatelských účtů, sledování uživatel-

ského pokroku při plnění jednotlivých kurzů, absolvování testů a vygenerování pdf potvr-

zení o absolvování kurzu. Do webové platformy bude integrována platební brána, úvodní 

znalostní test pro potenciální účastníky kurzů, a test pro firmy hodnotící jejich míru konku-

renceschopnosti v elektronickém prostředí. 

Webová aplikace bude umístěna na doméně s koncovkou.tul.cz, jež je provozována Tech-

nickou univerzitou v Liberci. TUL rovněž poskytuje neomezený úložný prostor pro webo-

vá data, který je hrazen z režijních nákladů univerzity a projekty realizované na TUL 

nejsou tudíž zatíženy náklady vynaloženými na tyto služby. Přístup k obsahu kurzů bude 

udělen na základě registrace a uhrazení částky požadované za jednotlivé kurzy. 

Plánovanými uživateli vzdělávacího portálu jsou především malé a střední firmy, které v 

současné době stagnují kvůli nedostatku pracovníků s digitálními kompetencemi. Online 

kurzy jim ve srozumitelné formě poskytnout základní informace a návody umožňující jim 
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vykonávat některé odborné online činnosti samostatně. Díky spolupráci s aplikačním ga-

rantem lze předpokládat zasažení cílové skupiny v rozsahu cca 1300 subjektů. Prostřednic-

tvím online propagace v míře, v jaké je popsaná v harmonogramu a rozpočtu projektu, 

předpokládáme oslovení dalších 800 000 potenciálních zájemců o tento druh vzdělávání. 

Druhotnou cílovou skupinou jsou studenti vysokých škol, kteří ve školství tuto tematiku 

postrádají a shledávají obsah stávající výuky v této oblasti za nedostačující. 

 

  



48 

 

5 Návrh webového rozhraní 

Návrh uživatelských rozhraní v souladu s principy UX design se skládá z progresivních 

kroků. Nejdůležitější části, na které je třeba se soustředit, jsou výzkum, prototypování, 

visuální design a testování. Etapa výzkumu slouží k získání dostatečného množství infor-

mací a k základnímu porozumění aplikaci. Tato fáze zahrnuje definování obchodních po-

žadavků, analýzu konkurenčních webů, testování a vyhodnocení kvality aplikace. 

5.1 Prototypování 

Je proces při vytváření UX designu, který slouží jako prvotní návrh aplikace, kterou chce-

me vytvářet. Jedná se o jakési demo, které simuluje, jak bude stránka vypadat, až bude 

hotová. Může se jednat o papírové návrhy až po různé šablony vytvořené v HTML. Dnes 

se však upřednostňuje interaktivní prototyp, který již od prvotního okamžiku umožňuje 

procházet jednotlivými, potenciálními stránkami webu a poskytuje nám přehled o základ-

ních funkcionalitách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní 

 

Obrázek 12: Prototyp  
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Existuje mnoho způsobů, jak vytvořit interaktivní prototyp. Existují různé aplikace, které 

poskytují možnost vytvořit web na základě potřeb uživatele. Tím je myšleno, že aplikace 

nabízí možnost vytvořit základní šablonu bez znalosti HTML, uživatel si tak vše pouze 

„nakliká“ a aplikace následně vygeneruje HTML stránku, která může sloužit jako prvotní 

návrh aplikace.  Na Obrázek 12 je ukázka prototypu naší aplikace.  

5.1.1 Wireframe 

Wireframe představuje vizuální znázornění webové stránky, které však neobsahuje žádné 

vizuální prvky, jako jsou obrázky, texty a další elementy zmiňované v kapitole Rozložení 

prvků na stránce. Wireframe umožnuje návrháři UX navrhnout strukturu a hierarchii webu. 

Určuje, jaké položky a kde budou na stránce umístěny, aby plnily svou úlohu. Jednoduše 

řečeno, je to návrh, který zobrazuje plán stránek, ilustrující pozice jednotlivých položek na 

webu. Jedná se o logo hlavičku, menu, obsah a patičku. Toto byl samozřejmě výčet prvků, 

které obsahuje každá stránka, ale každá aplikace je unikátní, proto se můžeme u jednotli-

vých webů setkat se širokou škálou objektů. Dnes je i velmi důležité umístění těchto prvků, 

které zahrnují rovněž reklamy či různé bannery, a proto s nimi musíme počítat již v samém 

začátku projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13: WireFrame  

Zdroj: Vlastní 
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5.2 Rozložení prvků na stránce  

Každá stránka obsahuje základní webové prvky: záhlaví webu, navigaci stránky, patičku, 

logo, hlavní menu a mnoho dalších. Rozmístění těchto elementů je klíčové a musí být ta-

kové, aby se uživatel snadno na webové stránce orientoval. Pro stránku je velmi důležité, 

aby nebyla přehlcená a nepřehledná. Stránka by měla naplnit požadavky uživatele v něko-

lika kliknutích. Pokud je toto velmi jednoduché pravidlo porušeno, je možné, že se uživatel 

na naši stránku už nikdy nevrátí a bude hledat alternativu, která pro něj bude přívětivější. 

(Cimbora, 2017)  

Pokud uživatelé navštěvují webovou stránku, mohou tak činit z důvodu kvalitního obsahu 

stránek. Pokud se tedy uživatelé domnívají, že jsou Vaše stránky relevantní pro jejich kaž-

dodenní život, nebo pokud se k nim frekventovaně vracejí, máte vyhráno.  Dalším fakto-

rem je i již zmiňovaný UX design, který z aplikace dělá něco více. Výběr správného 

rozložení je druhým důležitým faktem pro uživatele. Rozložením objektů na webové strán-

ce ovlivňujeme, jak uživatel vnímá naši aplikaci. (Hartson, 2018) 

5.2.1 Jak na správné rozložení 

Rozložení webových stránek představuje strukturu definující, jak bude vypadat hlavní ša-

blona. Informace jsou na stránkách strukturovány podle jejich účelu a cíle. Již při vstupu 

na stránku se uživatel řídí nepsanými pravidly a očekává jisté prvky na konkrétních mís-

tech. Velkou výhodou je, že s dobrou strukturou již člověk umí pracovat intuitivně. Uživa-

telé okamžitě vše registrují a dobře se na stránce orientují 

V dnešní době je UX velmi důležitý pojem, takže je nutné, abychom vytvořili takové 

stránky, s jejichž strukturou jsou uživatelé seznámeni a která v nich vyvolává pocit důvěry. 

Pokud již uživatel vidí strukturu, na kterou je zvyklý, je pro něj samozřejmě i jednodušší 

nalézt požadované informace. V praxi se dnes tohoto faktu značně využívá, takže si desig-

néři mohou ušetřit spoustu práce, jelikož nemusí vymýšlet nové nápady nebo experimento-

vat s novým rozvržením. Místo toho mohou věnovat svůj čas vizuální hierarchii dle cílů 

webu. (Duckett, 2014) 

Design tedy musí být velmi jednoduchý, takže je třeba, aby stránky neobsahovaly zbytečné 

prvky.  První vhodnou technikou je zavedení tzv. „negative space“. Negative space je me-

toda, kterou využívají obratně všechny kvalitní weby. Při této technice se snažíme využít 
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prázdných míst, abychom uživatele správně upozornili na strukturu webu, což je patrné 

z Obrázek 14.  Podle bílých mezer na obrázku je nám hned jasné, které části k sobě patří, a 

intuitivně hned víme, kde se nachází obsah, kde menu atd.  

 

 

 

 

 

 Zdroj: Diachenko, 2018 

Dalším využitím negative space je, pokud se snažíme, aby nějaký prvek ze stránky zaujmul 

uživatelovu pozornost. Dobrým příkladem jsou veškeré weby v segmentu e-commerce. 

Pokud se podíváme na výčet produktů, zjistíme, že jsou obalené zpravidla bílou mezerou. 

Uživatel tak rovnou směřuje pozornost na produkty, jelikož mezery mezi produkty velmi 

dobře oddělí to, co je pro uživatele důležité. Úplně nejlepším příkladem je firma Apple, 

která s touto metodou pracuje nápaditě a efektivně. Na Obrázek 15 můžeme vidět geniální 

práci designérů firmy Apple. Pokud chtějí zaměřit pozornost na svůj produkt, využijí velký 

prázdný prostor vyplněný černou barvou a dále už jen jejich produkt, který hned zaujme 

uživatelovu pozornost.  

 

Obrázek 15: Apple layout  

Zdroj: Apple, 2019 

Obrázek 14: Negative space  



52 

 

Dalším prvkem na stránce jsou tlačítka. Trendem je používat velká tlačítka, která až skoro 

vybízejí uživatele ke kliknutí. Je vhodné použít „negative space“ a velká jasná tlačítka 

(Call to action), která velmi urychlují proces zpracování a uživatel tak může velmi snadno 

dosáhnout svých cílů. 

Uživatelé okamžitě opustí stránku, pokud není responzivní. Responzivita a design by tedy 

měly být v souladu, aby tvořily co nejlepší uživatelský zážitek. Struktura by tedy měla být 

vždy škálovatelná bez ohledu na to, jaké zařízení uživatelé používají, aby byly stránky 

zobrazeny správně za všech okolností. Jak už bylo několikrát řečeno, myšlenka, která stojí 

za rozvržením stránek, musí být jednoduchá. Návštěvníci nesmí mít potíže při navigaci na 

našich stránkách. Takže pokud chceme získat velkou návštěvnost, je třeba se ujistit, že web 

nabízí jednoduché a přesné nástroje potřebné pro hladkou navigaci. (Řezáč, 2016) 

5.2.2 Nejrozšířenější druhy rozvržení stránek  

5.2.2.1  One column layout 

Ze všech možných struktur je jednosloupcový design nejrozšířenější, jelikož je nejjedno-

dušší. Toto rozložení prezentuje veškerý obsah v jednom vertikálním sloupci. Umožňuje 

nám prezentovat obsah stránky bez použití přílišného množství různých elementů, které by 

bylo akorát pro uživatel matoucí. Hlavním důvodem výběru tohoto rozložení je jeho snad-

ná adaptibilita pro mobilní zařízení. Jelikož je dnes trend, aby aplikace byly optimalizova-

né na mobilní zařízení. Při použití jednoho sloupce uživatelé nikdy nemají problém se 

zobrazením webové stránky na menších obrazovkách. 

5.2.2.2 Split-screen layout 

Tento způsob umožňuje snadné navigování na stránce. Používáme ho, pokud se snažíme 

prezentovat dva různé obsahy, které jsou však stejně důležité a zaslouží si být prezentová-

ny stejným způsobem. Obě části jsou tedy zobrazeny simultánně vedle sebe. 

5.2.2.3 Asymmetrical layout 

Hojně používaný pro weby, které jsou méně formální nebo jsou více umělecky založené. 

Jedná se o strukturu, která je používána tam, kde důležité prvky na stránce nemají specific-

ké pořadí. Weby by však neměly být chaotické, jelikož i asymetrie může být technika jak 

elementy správně vyvážit, jen pouze netradičním způsobem. 
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5.2.2.4 Fixed sidebar layout 

Nejjednodušší a nejčastější způsob, jak vytvořit design, je využití vertikální struktury. Vy-

tvoření vertikálního sloupce, který byl již zmiňován, jakožto fixního prvku, jenž je umístěn 

na jednu stranu stránky, zatímco ostatní zbytek stránky se pohybuje svisle. Většinou se 

jako fixní prvek využívá navigace, která je stále na vrchní části obrazovky, takže je navi-

gační panel vždy přístupný. 

5.2.2.5 Full-screen image layout 

Rozvržení na celé obrazovce je skvělé pro fotografy a pro prezentování různých umělec-

kých děl nebo jakýkoliv jiných odvětví, pro která je důležitá vizuální prezentace. Dnes je 

však hojně implementován i pro jiné druhy stránek, jelikož jejich vzhled se tak stává vizu-

álně atraktivnější pro potenciální návštěvníky. Šablona je většinou založena na velmi ma-

lém nebo žádném obsahu. Při této metodě je dobré dbát na to, aby byl text buď ve velmi 

dobrém kontrastu s fotografiemi, nebo využít neprůhledných tvarů, ve kterých bude text 

umístěn.  

5.3 Responzivita webu 

Webový průmysl se neustále rozvíjí a mění se samozřejmě i trendy ve webovém designu. 

Hlavní změnou, která se objevila, je nástup mobilních zařízení, tabletů a televizí 

s přístupem na internet. 

Responzivní design je tedy, takový design, který reaguje na změnu velikosti obrazovky 

v závislosti na typu použitého zařízení. Dnes už se responzivní design stal takřka nutností, 

jelikož mobilní zařízení se v současné době stávají stále více dominantní a desktopové 

aplikace pomalu odcházení do ústraní. 

Základní myšlenkou je tedy mít aplikaci, jejíž elementy reagují odlišně na změnu velikosti. 

Pokud si představíme fixní webové stránky, na desktopovém PC se nám např. tři sloupce 

zobrazí v pořádku. Pokud se však na stejnou stránku podíváme na polovičním displeji, 

dojde k tomu, že je uživatel nucen horizontálně obraz posouvat, což je samozřejmě pro 

uživatele velmi nepohodlné. Některé elementy mohou dokonce zmizet nebo se překrývat. 

Velkým problémem bývá též, že dnešní zařízení umožňují změnit orientaci na výšku, či 

šířku. (Řezáč, 2016) 
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Další problém nastává u úplně malých displejů na mobilních zařízeních. Velké obrázky 

mohou „zlomit“ layout stránky a ta se následně stává nečitelnou. Problém s obrázky nastá-

vá i tehdy, pokud se snažíme na malém displeji načíst objemný obrázek. Stránka se pak 

načítá velmi pomalu a spotřebovává velké množství mobilních dat. V případě, že naše 

aplikace využívá responzivní design, zmiňované sloupce se zobrazí např. pod sebe, obsah 

je pak lépe čitelný a umožnuje navigaci napříč celou aplikací i na malém displeji. Obrázky 

změní svou velikost, aby nedošlo ke „zlomení“ layoutu. 

5.3.1 Jak funguje responzivní design? 

Responzivní design využívá tzv. „fluid grids“. To znamená, že při definici elementu vyu-

žíváme raději procenta namísto pixelů. Takže pokud máme např. 3 sloupce, nedefinujeme 

přesnou velikost jednotlivých sloupců, ale využijeme vztahu popisujícího, jaké procento 

z obalovaného elementu budou zabírat jednotlivé sloupce. Můžeme například definovat, že 

první sloupec bude zabírat 50 % plochy elementu, druhý 30 % a poslední 20 %.  

5.3.2 Problémy s responzivitou 

Důležitou roli při návrhu hraje tzv. „problém myši a doteku“.  Na stolním PC uživatel vyu-

žívá pro navigaci a výběr myš. Na chytrém telefonu nebo tabletu však člověk používá 

zejména prsty (dotyk na obrazovku). To, co se může zdát velmi snadné vybrat pomocí my-

ši, nemusí být tak snadné pro výběr prstem. Zejména v situacích, kdy se jedná o velmi ma-

lý displej. Vývojář tedy již od prvotního návrhu musí brát v potaz uživatele, kteří budou 

aplikaci využívat na dotykových zařízeních. 

Dalším problémem bývá grafika a rychlost stahování. Je evidentní, že za velký problém 

můžeme považovat nastavení, kdy musí telefon stahovat různé objemné obrázky, grafiku, 

ale samozřejmě i reklamy a bannery, které jsou dnes již součástí různých webových apli-

kací. Proto je výhodné na mobilních zařízeních zobrazovat méně grafiky než na stolních 

PC. Stránka se bude primárně načítat rychleji a bude plynulejší. Co se týče reklam, nejlepší 

variantou z hlediska designu, je nepoužívat reklamy vůbec nebo je alespoň vyměnit za 

menší a přizpůsobit je na dotyková zařízení.(Řezáč, 2016) 

5.3.3 Media Queries 

Media queries se skládají z volitelného typu medií, jako jsou handheld, TV, web, mobile a 

libovolného počtu volitelných výrazů, které se při spuštění dotazu provádí a omezují obraz. 
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Jedná se o šířku, výšku, hustotu pixelu apod. Queries rozšiřuji základní paletu CSS3 a 

umožňují přizpůsobit obsah stránky pro různé typy prezentace. Jednoduše řečeno nám 

umožňují vytvořit responzivní web dle detekce šířky displeje. Za tímto účelem se nejvíce 

využívá příkaz max-width. Pro tento příkaz platí, že pro každý displej, který bude pod da-

nou hranící, bude na něj uplatněno stylování pro tento druh rozlišení. 

5.3.3.1 Max-Width 

Nejpatrnější je to samozřejmě z příkladu 

@media only screen and (max-width: 1000px)  {...} 

Tento příkaz si lze vysvětlit následovně. Pokud je šířka zařízení menší než, nebo rovno 

1000 pixelů, vykonají se příkazy ve složených závorkách, kde už můžeme zavolat externí 

css soubor, který bude optimalizovaný právě pro tato rozlišení 

5.3.3.2 Min-Width 

@media only screen and (min-width: 600px)  {...} 

Princip je samozřejmě opačný, pokud bude rozlišení vetší než zadaná hranice, vykoná se 

dané stylovaní.  

5.3.3.3 Kombinace Min-Width a Max-Width 

Příkazy lze samozřejmě použít společně 

@media only screen and (max-width: 600px) and (min-width: 400px)  {...} 

Tento příkaz se spustí, pokud bude mít dané zařízení rozlišení 600x400 pixelů. Queries 

nám tedy umožňují cílit na specifická rozlišení. 
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5.3.3.4 Breakpointy 

Většina media queries se spouští na určitých šířkách, jak již bylo zmíněno v předchozích 

odstavcích. Můžeme však použít tzv. „breakpoints“. Ty využíváme, abychom definovali, 

kdy je na webové stránce třeba již měnit styl. Tedy, kdy dochází ke „zlomení“ aplikace. 

Patrné je to z Obrázek 16. 

 

Obrázek 16: Breakpoints  

Zdroj: Michálek, 2018 

5.3.4 Bootstrap 

Šablona aplikace je vytvořena ve frameworku Boostrap. Boostrap je open source front-end 

framework, který slouží k vytváření responzivních webových šablon využívajících jazyky 

HTML, CSS a JavaScript. Bootstrap vyvinuli Mark Otto a Jakob Thornon, kteří pracují 

jako přední vývojáři ve společnosti Twitter. Původně byl zamýšlen jako interní nástroj pro 

společnost, avšak v srpnu 2011 byl vydán Twitter Bootstrap pod licencí open source a je 

tak dostupný veřejnosti. (Cimbora, 2017) 
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Nejsilnější zbraní frontendových frameworků je, že nám usnadňují práci při vytváření ša-

blon. Zpravidla fungují na principu tzv. grid systému. Ten se v případě boostrapu skládá 

z elementu span. Maximální velikost jednoho řádku je tedy maximálně 12 spanů, což nám 

tedy umožnuje na stránce rozdělit obsah na 12 sloupců. Pokud nechceme použít 12 spanů, 

můžeme je samozřejmě seskupit a vytvořit tak sloupce vetší, jak je znázorněno na Obrázek 

17. Systém je responzivní. Sloupce se seskupují v závislosti na velikosti obrazovky. 

 

 Zdroj: Grid systém, 2019 

Frontendové frameworky nám obecně přinášejí pohodlnou práci s vytvářením šablony, 

jelikož již obsahují základní předdefinované třídy, které nám stylují text nebo s ním různě 

pracují. Obsahují již vytvořené kompletní formuláře s validacemi, různé druhy tlačítek, 

„progress barů“ navigací s „dropdown“ menu. Zkrátka nám poskytují celou paletu tříd, 

které můžeme využít při zachování responzibility šablony. Užitečný je též fakt, že pro po-

užití frameworku je třeba znát pouze nutné minimum jazyků HTML, Javascript a CSS, 

takže vytvoření šablon je dnes pohodlné i pro vývojáře, kteří nemají obsáhlé zkušenosti 

s vytvářením webových šablon.  

Pokud chceme například v aplikaci využít tlačítko, které bude znázorňovat chybu, či něja-

ký error. Využijeme k tomu základní třídu btn a následně pak třídu btn-success, která nám 

tlačítko obarví na zeleno. 

 

 

  

Obrázek 17: Grid systém 
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  <button type="button" class="btn">Basic</button> 
  <button type="button" class="btn btn-default">Default</button> 
  <button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button> 
  <button type="button" class="btn btn-success">Success</button> 
  <button type="button" class="btn btn-info">Info</button> 
  <button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button> 
  <button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button> 
  <button type="button" class="btn btn-link">Link</button>   

 

 

   Zdroj: Boostrap, 2019 

 

  

Obrázek 18: Ukázka stylování pomocí Bootstrapu  
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6 Datový model aplikace 

Jádrem všech dynamických webů bývá zpravidla nějaká databáze. Proto je nedílnou sou-

částí její návrh, kterému je třeba věnovat důkladnou pozornost, jelikož její špatný návrh 

vede k nekonečným problémům s aplikací. 

6.1 ER-diagram aplikace 

 

Obrázek 19: Datový model  

Zdroj: Vlastní  

ER diagram slouží k zachycení relací mezi Entitami. Každá tabulka představuje entitu, 

přesněji definovanou množinu dat. Pro propojování entit využíváme kardinalitu, která de-

finuje násobnost vztahu. Podrobnější popis entit včetně jejich atributů se se nachází 

v následujících odstavcích. 



60 

 

6.2 Popis vybraných entit datového modelu 

Každá entita obsahuje umělý primární klíč, idatribut. Jedná se o celé kladné číslo, které je 

automaticky přiřazeno databázovým systémem. 

6.2.1 Uživatelé 

Tabulka uživatelů slouží k uložení registrovaných uživatelů a jejich informací. A je též 

využívaná při registraci a uložení tokenu pro potvrzení registrace. 

Atribut  Datový typ  Popis  

iduzivatel INT, PK  unikátní umělé identifikač-

ní číslo uživatele 

role  VARCHAR(32) uživatelské oprávnění. 

admin vs žák   

email  VARCHAR(255), 

UNIQUE  

emailová adresa uživatele, 

slouží jako login pro při-

hlášení  

heslo  VARCHAR(32)  hash hesla uživatele.  

jmeno  VARCHAR(128)  křestní jméno 

prijmeni  VARCHAR(128)  příjmení  

token VARCHAR(128)  token generovaný pro po-

tvrzení registrace 

status VARCHAR(64)  status, zda je registrace v 

pořádku 

registered  INT  časové razítko1 registrace 

uživatele.  

dateOfBirth  DATE  datum narození uživatele 

slouží pro vyplnění certifi-

kátu  

obr VARCHAR(36)  název souboru obrázku, 

pro profil uživatele nepo-

vinné  

        Tabulka 1: Tabulka uživatelů  

        Zdroj: Vlastní 
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6.2.2 Kurzy 

Nejnadřazenějším tabulkou v hierarchii aplikace je Kurz. Jak již bylo zmíněno na základě 

splněného kurzu, může registrovaný uživatel získat certifikát, který dokazuje úspěšné ab-

solvování kurzu v rámci aplikace. Kurz tedy zahrnuje více témat, tudíž se jedná o vazbu 

typu 1:N.  

Atribut  Datový typ  Popis 

idkurz INT, PK  unikátní umělé identifi-

kační číslo kurzu.  

název  ENUM('admin','user')  název kurzu  

popis VARCHAR(255), 

UNIQUE  

popis kurzu  

obr  VARCHAR(32)  název souboru obrázku 

kurzu   

url VARCHAR(128) FK slouží pro lepší routing 

pomocí URL 

        Tabulka 2: Tabulka kurzů  

        Zdroj: Vlastní 

6.2.3 Témata 

Témata jsou dalšími celky, ze kterých je složen dílčí kurz. Každé téma obsahuje dalších n 

lekcí, takže se jedná znovu o vazbu typu 1:N.  

Atribut  Datový typ  Popis 

idema INT, PK  unikátní umělé identifi-

kační číslo tématu.  

název  ENUM('admin','user')  název tématu  

popis VARCHAR(255), 

UNIQUE  

popis tématu 

poradi VARCHAR(32)  slouží k určení pořadí, 

k zachování logické ná-

vaznosti témat   

idkurz VARCHAR(128) FK cizí klíč, vazba 1:N 

         Tabulka 3: Tabulka témat  

         Zdroj: Vlastní 
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6.2.4 Lekce 

Lekce jsou hierarchicky posledním článkem. Lekce už zahrnují komplexní výukový mate-

riál, video s vysvětlením dané látky, dále přiložené texty a další dodatečné materiály 

k dané lekci. 

atribut  datový typ  popis 

idlekce INT, PK  unikátní umělé identifi-

kační číslo lekce.  

nazev  VARCHAR(32)   název lekce  

text  VARCHAR(255), 

UNIQUE  

doplňkový text k lekci  

video  VARCHAR(32)  adresa url výukového vi-

dea na youtube  

popis  VARCHAR(128)  popis lekce  

idtema INT,FK  cizí klíč k zachování vazby 

1:N   

   
         Tabulka 4: Tabulka lekcí 

         Zdroj: Vlastní 

6.2.5 Testy 

Tabulka testy obsahuje všechny dostupné otázky v rámci celé aplikace. Dílčí otázky se 

vždy váží ke konkrétnímu tématu, takže se zda jedná o vazbu typu 1:N. 

atribut  datový typ  popis  

idotazka  INT, PK  unikátní umělé identifi-

kační číslo otázky.  

otazka  VARCHAR(128) otázka z testu  

a  VARCHAR(255), 

UNIQUE  

možnost a 

b VARCHAR(32)  možnost b 

c VARCHAR(128)  možnost c  

d  VARCHAR(128)  možnost d 

odpoved  VARCHAR(128)  správná odpověď 

idtema_fk  INT,FK  cizí klíč k zachování vazby 

1:N  

         Tabulka 5: Tabulka testů 

         Zdroj: Vlastní 
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6.2.6 Úspěchy 

Tabulka úspěchů primárně slouží k průběžnému sledování postupu uživatele, který si může 

prohlédnout, kolik témat mu chybí a jaké prerekvizity je třeba splnit pro získání certifikátu. 

        Zdroj: Vlastní 

6.2.7 Aktuality 

Tabulka aktualit slouží pro uložení příspěvků portálu. 

atribut  datový typ  popis  

idaktualita INT, PK  umělý, unikátní identifi-

kační číslo aktuality.  

titulek  ENUM('admin','user')  titulek sdělení  

text  VARCHAR(255), 

UNIQUE  

obsah dané aktuality  

obr  VARCHAR(32)  název souboru obrázku 

aktuality  

         Tabulka 7: Tabulka aktualit  

         Zdroj: Vlastní 

  

Tabulka 6: Tabulka úspěchů 

atribut  datový typ  popis 

iduspech INT, PK  unikátní umělé identifi-

kační číslo úspěchu.  

idtema INT,FK  cizí klíč k zachování in-

formace, jakému tématu 

patří úspěch   

status  TINYINT  status, zda je téma splněno 

iduzivatel  INT,FK  cizí klíč k zachování in-

formace, jakému uživateli 

patří úspěch   

idkurz  INT,FK  cizí klíč k zachování in-

formace, jakému kurzu 

patří úspěch   
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7 Popis vybraných částí aplikace 

V této sekci budou probrány důležité části e-learningového portálu. 

7.1 Registrace nového uživatele 

Aby bylo možné využívat služeb aplikace, je třeba se do portálu zaregistrovat. Pro účely 

aplikace a následného vystavení certifikátu je třeba, aby uživatel poskytl minimálně křestní 

jméno, příjmení, datum narození, emailovou adresu, která následně slouží jako login pro 

přihlášení do aplikace. Emailová adresa musí být v rámci aplikace jedinečná. Posledním 

údajem je heslo, na které je kladena pouze jedna podmínka a to, že heslo musí obsahovat 

minimálně 8 znaků.   

7.2 Přihlášení uživatele do kurzu 

Pro přihlášení uživatel používá svoji e-mailovou adresu. Po přihlášení se uživateli zobrazí 

přehled všech dostupných kurzů. Uživatel si může vybrat daný kurz a má přístup ke všem 

daným materiálům pro daný kurz.  

7.2.1 Změna osobních údajů  

Uživatel má možnost si sám změnit své základní osobní údaje a na vyžádání administrátora 

i zrušit celý účet. 

7.2.2 Splnění kurzu, podmínky splnění 

Uživatel může sledovat svoji cestu ke splnění požadavků pro vystavení certifikátu. 

V položce úspěchy je uživateli zobrazeno pro daný kurz, kolik dílčích témat má již splně-

no. Aplikace vyžaduje pro splnění kurzu a vystavení certifikátu, napsání závěrečného testu, 

který je třeba splnit minimálně s 75% úspěšností. Na tento test je v případě neúspěšného 

napsání nastaven časový zámek, který zabraňuje uživateli, zkoušet závěrečný test stále 

dokola. Časový zámek je nastaven na limit jednoho týdne. Aby uživatel mohl přistoupit 

k závěrečnému testu, je třeba splnit dílčí testy k daným tématům, též minimálně na 75 %. 

Poté je mu odemčena možnost napsání závěrečného testu. 

7.3 Vystavení certifikátu 

Vystavení certifikátu je podmíněno splněním závěrečného testu. Po splnění závěrečného 

testu je odeslán email, administrátorovi, který předá informaci, na zodpovědné oddělení 
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Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci, která vystaví certifikát pro daného 

uživatele a vyzve ho emailem pro vyzvednutí certifikátu na pobočce TUL. Na vyžádání 

bude možné certifikát zaslat poštou. 

7.4 Administrace a systém pro správu obsahu 

Systém umožnuje kompletní správu celé aplikace, umožnuje administrátorům aplikace: 

 Vytvoření a správu kurzu  

 Vytvoření a správu témat 

 Vytvoření a správu lekcí  

 Vytvoření a správa aktualit 

Po přihlášení systém rozlišuje dva druhy rolí. SuperAdministrátor, který má úplnou kontrolou 

nad celým e-learningovým portálem a Administrátor, který, může obsah pouze upravovat, ale 

nemůže tvořit obsah nový. Systém mu tedy neumožňuje přidat nový kurz, či téma. 

7.4.1 Vytvoření kurzu  

Kurz tedy seznamuje uživatele s obecnou rovinou dané problematiky, za kterou je na zá-

kladě splněného testu vygenerován certifikát o jeho řádném dokončení. Kurz pod sebou 

zahrnuje různá témata a je tedy hierarchicky na samém vrcholu. 

Pro vytvoření kurzu je třeba zadat následující informace 

 název kurzu  

 popis kurzu  

 přehled probíraných témat 

 url 

 obrázek kurzu 

Za zmínku stojí pouze parametr url, který je využíván pro lepší routing aplikace. 

http://localhost/diplomka/kurzy/detail/facebook 
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Zdroj: Vlastní 

7.4.2 Vytvoření tématu 

Kurz je rozdělen do lekcí. Tyto lekce představují hlavní učební texty a stejně jako všechny 

následující popisované součásti kurzu, jsou viditelné pouze pro aktivní studenty kurzu. Lektor 

může v kurzu vytvořit libovolný počet lekcí. Lekce je tvořena názvem, krátkým popisem a 

samotným textem lekce. Dále lekce obsahuje doporučené období pro studium a je možné před 

studenty skrýt, například při její přípravě. Seznam lekcí je seřazen podle začátku doporučeného 

období studia.  

7.4.3 Dodatečné materiály a soubory k lekci 

Lektor má možnost nahrávat na portál soubory jako přílohy k právě probíhající látce. Studenti 

si tyto souboru můžou stahovat, lektor je může kdykoliv z portálu odstranit.  

7.4.4 Dílčí testy a závěrečný test 

Testy slouží pro ověření znalostí získaných v průběhu kurzu. Tyto testy vytváří lektor. Při vy-

tváření testu lektor zadá jeho název a po té do testu přidává otázky s možnými odpověďmi. U 

každé odpovědi na otázku zadá, zda se jedná o správnou odpověď na danou otázku. Student si 

Obrázek 20: Administrační zóna 
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po vypracování testu může prohlédnout, jak odpovídal, systém vyznačí správné a špatné odpo-

vědi ve vypracovaném testu.  

7.4.5 Aktuality a nové příspěvky  

Studenti mají možnost diskutovat o probírané látce s lektorem i mezi sebou v rámci předměto-

vého diskusního fóra. Diskusní vlákna mohou zakládat, a přispívat do nich, lektoři i studenti 

bez omezení. Přispěvatel má možnost své příspěvky měnit, systém na tuto skutečnost upozorní. 

Lektor má právo upravovat všechny příspěvky v rámci svého předmětu a moderovat tak dis-

kusní fóra. 
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8 Zabezpečení aplikace 

Při práci s webovými aplikacemi nebo obecně s jakýmkoliv softwarem, je třeba věnovat 

určitou pozornost právě zabezpečení celé aplikace. V dnešní době se stále více dbá na to, 

aby byla aplikace bezpečná, údaje v databází šifrované a přístup do aplikace kontrolovaný. 

S nástupem zákona o GDPR se věci, poněkud zkomplikovaly, ale naštěstí existují techni-

ky, které nám umožní v rozumné míře tyto hrozby alespoň z části eliminovat, i když cel-

ková bezpečnost na internetu zkrátka není. Pod pojmem zabezpečení webových aplikací se 

zpravidla ukrývá ošetření všech možných formulářů a využívání bezpečnějších přístupů při 

práci s databází. 

8.1 Autentizace vs autorizace 

Autentizace je proces, při kterém je uživateli ověřena totožnost. Po úspěšné autentizaci 

zpravidla následuje autorizace, která nám umožnuje přístup do aplikace, povoluje určité 

operace nebo umožnuje přístup souborům. 

8.2 Ukládání hesel 

Hesla, která ukládáme v databázi, by se nikdy neměla ukládat v „plain“ textu. Je třeba hes-

la ukládat minimálně v zahashované podobě, aby se zamezil přímý kontakt s daty. Nejlepší 

variantou je však využívání kryptografické soli, která se přidává k řetězci hesla. Heslo je 

tedy rozšířeno o další část a výsledný hash je tedy pokaždé jiný i při použití stejného hesla. 

Tato mechanika zamezuje využívání útoku tzv. duhových tabulek.  

8.2.1 Relace(Session) 

Jeden z nástrojů pro zabezpečení aplikace jsou právě Relace. Relace se používají k ucho-

vání informací o uživateli na serveru namísto použití souborů cookie. I když jsou identifi-

kátory relace uloženy v souboru cookie, považují se za bezpečnější, variantu jelikož 

uživatel nemůže manipulovat s obsahem relace. Jedná se tedy o speciální druh superglo-

bální proměnné, která vzniká při navázání spojení se serverem. Relace nám pomáhají 

z části překonat slabé stránky bezstavovosti protokolu http. Relace nám tedy umožnují si 

uchovat důležité informace typu, zda je někdo přihlášen, jeho jméno, nastavení apod. Tuto 

informaci jsme schopni předávat a využívat v případě, kdy je již uživatel autentizován, 

aniž bychom vyžadovali autentizaci novou.  
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8.2.1.1 Kontrola role 

Kontrola role je termín, který se používá v případě, pokud je třeba rozlišit přístup do apli-

kace. Jedná se zejména o rozlišení privilegií k používání aplikace. Pokud chceme některé 

prostředky sdílet se všemi a některé poskytnout pouze administrátorům, či zákazníkům, 

kteří si kurz zaplatili, je třeba, aby aplikace hlídala, jakou roli uživatel hraje v naší aplikaci 

a podle ní správně přiřadila práva k přístupu. Nejpřívětivějším přístupem je použití již 

zmiňované relace.  

Framework prakticky využívá třídu SESSION, která se stará o nastavení a čtení relace. 

Uchovává informaci ve formátu $_SESSION[role] = „admin“ o tom, jaký typ uživatele je 

přihlášen. Daný controller pak na základě nastavené relace, zavolá příslušnou metodu 

view. Patrné je to ze Zdrojového kódu 1 

 

 

Zdrojový kód 1: Ukázka kontroly role 

Zdroj: Vlastní 

8.2.2 Formuláře 

Nejcitlivějším místem webové aplikace, ale i aplikací jako takových, bývá zpravidla vstup, 

který požadujeme po uživateli. Na webových stránkách se jedná hlavně o vstupy z  formu-

lářů. Pokud je to možné a lze uživatelům poskytnout místo ručně psaného vstupu, nějaký 

výběr v podobě selectboxu a radiobuttonu atd., je to vždy vhodnější varianta, jelikož tato 

možnost úplně eliminuje chybu při zadávání vstupu a hlavně nevytváříme další slabá místa 

v aplikaci. Pokud se však z nějakého důvodu nelze vyhnout ručně zadanému vstupu, je 
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třeba vstupy správně ošetřit. Za zmínku stojí dvě základní funkce php. Htmlspecialchars, 

která pro zadaný string očistí znaky <>/, které mají význam v kódu HTML, a udělá z nich 

čistý text, takže prohlížeč znaky zobrazí následovně.  

<p>odstavec </p>  &lt;b&gt;odstavec&lt;/b&gt;. Tímto se zamezí útoku 

Cross Site Scripting, který spočívá v tom, že je do stránky například pomocí formuláře 

vložen škodlivý kód, který může stránku negativně ovlivnit. Druhou funkcí je trim, která 

z řetězce odstraní veškeré bílé znaky. Za bílé místo jsou považovány mezery, tabulátory a 

konce řádků. Jde o znaky: " ", "\t", "\n", "\r", "\0", "\x0B".  

V dnešní době je však velmi výhodné využít ke kontrole vstupů Javascript nebo spíše něja-

kou javascriptovou knihovnu, jelikož se kontrola provádí na straně klienta. V praxi to 

znamená, že je kontrola vykonána ještě před předáním parametrů na server, takže není tře-

ba vůbec kontaktovat server, aby byla data zkontrolována, což je velmi užitečné.  

if(isset($_POST['submit'])){ 

 $_jmeno = htmlspecialchars(trim($_POST['jmeno'])); 

 $_email = htmlspecialchars(trim($_POST['web'])); 

 $_web   = htmlspecialchars(trim($_POST['email'])); 

 $_text  = htmlspecialchars(trim($_POST['text'])); 

 

 $_check1 = $_POST['city']; 

    } 

Zdrojový kód 2: Ukázka PHP funkcí 

Zdroj: Vlastní 

Další oblíbenou možností napadení stránky je úprava URL. Pokud naše stránka přijímá 

nějaké parametry v podobě www.pokus.php?stranka=index. Útočník se může pokusit do 

parametru stránka vložit svůj kód, který by mohl zapříčinit pád aplikace. Proto je dobré mít 

pouze výčet některých platných parametrů. V případě, že se jedná o parametr neznámí, 

stránka by měla na chybu reagovat buď vypsáním hlavní stránky, nebo errorem 404. Další 

možností ochrany je též vytváření takzvaných „hezkých URL“. Hezká URL je pojem, kte-

rý nám z webu odstraní parametry v podobě page=index a nahradí je pomocí souboru htac-

ces na přehlednější a bezpečnější URL. 

http://www.pokus.php/?stranka=index
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Obrázek 21: Error 404  

Zdroj: Vlastní 
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9 GDPR 

V květnu roku 2018 přišla v platnost nová legislativa, která upravuje vztah mezi lidmi, 

kteří nějakým způsobem zpracovávají osobní data a lidmi, kteří tyto data poskytují. GDPR 

neboli General Data Protection Regulation. 

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů je snaha o tzv. internetovou bezpečnost a ano-

nymitu, poskytují nám komplexní zákony a pravidla, jak nakládat s daty, jež nám uživatelé 

poskytují. GDPR se týká každého subjektu, který zpracovává data občanů žijících 

v Evropě, ale i subjektů a firem, které jsou zaměřené na Evropský trh. 

Legislativou se tedy budou muset zabývat, firmy, instituce ale i jednotlivci. Nařízení se 

týká i uživatelů, kteří pouze využívají různé analytické nástroje na svých webových strán-

kách a sledují a analyzují činnost zákazníků. Přínosem je ochrana digitálních práv občanů 

EU. (Škorničková, 2018) 

9.1 Osobní údaj prakticky 

Zákon představuje definice, o tom, jak vypadá osobní údaj, ale praxe je trochu kompliko-

vanější. Zákon definuje osobní údaj, jako údaj, kterým, lze jednoznačně identifikovat kon-

krétní osobu. Takže jeden konkrétní údaj osoby, který ji jednoznačně identifikuje, nemusí 

být jednoznačný identifikátor pro osobu druhou. Například jméno samo o sobě není pova-

žováno za osobní údaj, pokud podle něj není možné určit konkrétní osobu. To samé platí i 

pro email. Je však nutné dát pozor na fakt, že pokud v emailu bude již obsažené jméno 

firmy, podle zákona se již jedná o osobní údaj, protože již lze určit konkrétní osobu. Takže 

například email miroslav.cimbora@anonymniserver.cz není považován za osobní údaj, 

jelikož lidí s příjmením Cimbora mohou být stovky. Na druhou stranu miro-

slav.cimbora@tul.cz již představuje konkrétní osobu, jelikož je již jméno spojeno 

s konkrétní firmou. 

9.2 Anonymizace vs Pseudoanymizace 

Legislativa nám umožnuje obejít nařízení GDPR, pokud je na naše data aplikována ano-

nymizace. 

mailto:miroslav.cimbora@anonymniserver.cz
mailto:miroslav.cimbora@tul.cz
mailto:miroslav.cimbora@tul.cz
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9.2.1 Anonymizace 

Anonymizace je metoda, která odstraní nevratně z našich dat veškeré osobní údaje. Proces 

tedy znemožňuje zpětnou identifikaci konkrétní fyzické osoby. Data jsou tedy 100% ano-

nymizována a nelze propojit údaj s osobou, taková data je možné uchovávat bez uplatnění 

ustanovení GDPR. 

9.2.2 Pseudonymizace 

Je metoda, při které se osobní data upraví, čí nahradí, aby bylo možné data zpět po získání 

dostatečných údajů znovu rekonstruovat. Jedná se tedy pro vratný proces, při kterém se 

pouze některá data od sebe oddělí, aby byla data anonymizována. V potaz se nabízí šifro-

vání údajů, či nahrazování údajů např. číselným kódem. Pokud např. uložím jméno a pří-

jmení pomocí číselného kódu a tyto dvě hodnoty uložím odděleně, abych získal informace 

o konkrétní osobě, je třeba znát oba kódy. Bohužel je tato metoda z praktického hlediska 

velmi složitě realizovatelná a ještě hůře udržitelná. Proto je velmi výhodné využití již zmi-

ňovaného šifrování nebo využití cloudového řešení. (Škorničková, 2018) 

9.3 Šifrování údajů 

Jak již bylo zmíněno, jako metodu pro zabezpečení dat lze použít šifrování. Šifrovací algo-

ritmus přejímá jako parametr řetězec a zapříčiní, že se data stávají nerozluštitelnými pro 

případné útočníky nebo správce, kteří s daty pracují. Pro přístup je třeba znát šifrovací frá-

zi, která by měla být utajována, a přístup by k ní měli mít pouze nejvyšší správci. Jedná se 

tedy z pohledu GDRP o správné řešení zabezpečení osobních údajů. Bohužel toto řešení 

ale také přináší spoustu problémů, jelikož šifrovaná data, která jsou např. v databázi nelze 

v této formě dál zpracovávat. Je nutno před použitím data rozšifrovat, což u velkých data-

bází znamená velké zpomalení při manipulaci s daty. 

9.4 Cloudová Řešení 

Druhou zmiňovanou možností zabezpečení je využití služeb cloudu. V Evropě existuje 

koalice CISPE, která začleňuje více než 20 poskytovatelů cloudových služeb, kteří připra-

vili kodex chování pro ochranu dat. Kodex je v souladu s novým nařízením GDPR  a po-

skytované služby splňují veškeré požadavky na zabezpečení dat. CISPE dále slibuje, že 

veškeré servery cloudových infrastruktur, které slouží k uložení dat, se nachází na území 

Evropy. Veškerá data, která CISPE spravuje, nebudou jinak zpracovávána ani poskytována 
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třetím stranám. Takže cloudové řešení se jeví jako dokonalá možnost při problémech 

s GDPR jelikož zodpovědnost a technické řešení problému přechází na stranu poskytovate-

le. 

9.5 Údaje nepožívající ochranu při zpracování 

Z ochrany osobních údajů můžeme vyloučit všechny právnické osoby, stejně tak orgány 

veřejné moci a jiné instituce. Ochraně dle zákona nepodléhají dále osobní údaje zemřelých 

osob. Nakonec není třeba řešit zpracování údajů získaných v rámci činnosti čistě osobní 

povahy, které nemají obchodní či institucionální charakter. (Škorničková, 2018) 

9.6 GDPR a webové aplikace 

Každý provozoval webové stránky, které zpracovává osobní data, nebo s nimi nějak pracu-

je. Je povinen kontrolovat uložené citlivé informace a sledovat, kdo k nim má přístup a jak 

se taková data udržují. Důležitým krokem je použití tzv. cookie banneru, který slouží pro 

odsouhlasení používání soborů cookie na webové stránce. Aplikace tedy musí poskytnout, 

seznam všech použitých cookie na stránce plus jejich popis, pro jaký účel jsou používány. 

Informovaný souhlas není potřeba při použití technických cookie, které jsou potřeba pro 

chod webové aplikace. Důležitá je kontrola míst, kde na stránce jsou data sbírána. Uživatel 

musí být se vším seznámen a žádné z polí nesmí být předpřipravené či již zaškrtnuté. Je 

tedy vyžadována akce uživatele. Např. při registraci uživatele je třeba získat souhlas o 

zpracování osobních údajů, dále je třeba uživatele odkázat na smluvní podmínky a na již 

zmiňovanou stránku o tom, jak je s daty nakládáno. Zajímavostí, je také to, že pokud již 

z účelu formuláře je patrné, že se jedná např. o newsletter za souhlas lze považovat vypl-

nění emailu. (Potůček, 2017)  

9.7 Konkrétní řešení 

Aplikace využívá jquery pluginu bsgdprcookies, který vytváří na stránce cookie banner, na 

kterém jsou popsány základní cookie, které aplikace potřebuje ke svému chodu dále pak 

odkaz na právní a obchodní aspekty celé aplikace. Cookie jsou uloženy na dobu 30 dní a 

poté je od uživatele vyžadováno potvrzení znovu. 

Pro blokování cookie je využita aplikace cookiebot, která umožňuje blokovat veškeré co-

okie, do té boby než je uživatel na stránce povolí. Aplikace zprvu umožnuje sken všech 

https://www.jqueryscript.net/other/GDPR-Cookie-Consent-Bootstrap-4-bsgdprcookies.html
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používaných cookie v aplikaci. Jejich následné rozčlenění na nezbytné, statistické, marke-

tingové apod. Do hlavičky šablony následně stačí přidat script, který se postará, aby pro-

hlížeč nevytvářel dané cookie do doby, než uživatel dá souhlas se zpracováním. Cookiebot 

také umožňuje velmi dobře spolupracovat s nejznámějšími analytickými nástroji. Ve scrip-

tu se upraví část kódu a script následně buď analytické programy blokuje, nebo na základě 

souhlasu umožní spustit. 

 

Obrázek 22: GDPR banner 

Zdroj: Vlastní 
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10 Vysvětlení modelu MVC 

Návrhový vzor MVC rozděluje aplikaci na tři základní logické komponenty. Model, view a 

controller. Každá z těchto komponent je postavena tak, aby zvládla specifické aspekty vý-

voje aplikace. MVC je jedním z nejčastěji používaných webových standardů pro tvorbu 

webových stránek, které vytvářejí škálovatelné a rozšiřitelné projekty. Model se běžně 

používá k vývoji moderních uživatelských rozhraní. Poskytuje základní součásti pro navr-

hování programů pro stolní nebo mobilní i webové aplikace. Funguje velmi dobře s objek-

tově orientovaným programováním, protože různé modely, pohledy a řadiče mohou být 

považovány za objekty a znovu použity v rámci aplikace. 

10.1.1 Model 

Model je zjednodušeně reprezentací něčeho, u čeho potřebujeme držet informace. Model 

bude představovat data a objekty v našem kódu. Takže obsahuje funkce a proměnné, které 

se nějakým způsobem týkají dat v naší aplikaci. Může se jednat o data, se kterými pracuje 

uživatel, nebo o data, která jsou přenášena mezi komponenty view a controller. Prakticky 

tedy model pracuje s fyzickými daty, takže sem patří jakékoliv funkce, které manipulují 

s proměnnými. Jedná se o různé výpočty, práci s databází, ale i různé validace apod. Úče-

lem modelu je pouze připravit data v surové podobě a předat je controlleru k dalšímu zpra-

cování. Model tedy neví, odkud data v parametrech přišla a ani jak budou výstupní data 

zformátována a vypsána. 

10.1.2 View 

Poté, co si controller vyžádá od aplikace data, která mají být vypsána, nastupuje kompo-

nenta view, která se stará o výpis dat. Jedná se tedy o komponentu, která je zodpovědná za 

veškeré prvky, které budou vypsány pro uživatele. Může se jednat o určité kusy webové 

stránky, layout pro mobilní zařízení nebo zobrazení konkrétního motivu. View tedy obsa-

huje značky jazyka HTML, CSS a Javascriptu. Je tu snaha o oddělení logiky od výpisu. 

Takže oddělení jazyka PHP and HTML, aby nevznikal tzv. špagetový kód. View by měl 

vždy pracovat pouze s daty, které mu jsou předány, takže žádná z metod view by neměla 

manipulovat s daty ani si je obstarávat. View umí pouze přejímat data a následně je vypsat. 
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10.1.3 Controller 

Může být považován za jakéhosi prostředníka aplikace. Pracuje s daty, která nám poskytne 

např. uživatel, postará se o zavolání příslušného modelu, který data zpracuje a poté zavolá 

konkrétní metodu komponenty view, která následně data zobrazí zpět uživateli. Controller 

je tedy komponenta, která jako první reaguje na akce v aplikaci.  

 

Obrázek 23: ukázka modelu MVC 

Zdroj: Čápka, 2014 

10.2 Základní popis tříd předků a jejich metod. 

10.2.1 Třída View 

Základní struktura view pro webovou aplikaci je taková, že pro většinu stránek a podstrá-

nek je stále stejná část záhlaví a zápatí, takže je primárně potřeba měnit pouze obsah strán-

ky. Pro potřeby vykreslování slouží metoda render, která přejímá parametry header, 

footer a obsah dané stránky. Metoda tedy umožnuje vykreslování dílčí stránky 

s možností změny vlastního záhlaví i zápatí. Důležitou proměnnou třídy jsou $Data, 

která v sobě uchovává informace, která jsou převážně získány z databáze.  
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Zdrojový kód 3: ukázka třídy view  

Zdroj: Vlastní 

Všechny poděděné třídy od třídy view primárně obsahují čisté HTML a CSS s nutnou dáv-

kou php, která je potřeba pro vykreslování objektů, které se opakují, jako jsou například 

všechny kurzy, lekce otázky apod. Touto metodou se kód stává lépe čitelný a velmi dobře 

udržitelný jelikož je odděleno PHP od HTML. (Cimbora, 2017) 

 

10.2.2 Třída Model 

Model je třída, která je zodpovědná za fyzický přístup k datům. U webové aplikace se jed-

ná zejména o přístup k databázi, ale také k textovým souborům apod. Dobrým příkladem 

této třídy, je třída blog_model, která se stará o získání dat z databáze a poskytnutí všech 

dostupných aktualit na webu. Model tedy přímo pracuje s databázovým serverem a jeho 

metody obsahují konkrétní SQL dotazy. Takže model zná pouze surová data, která předá 

controlleru a ten následně zavolá příslušnou metodu render ze třídy view, která data správ-

ně zobrazí. (Cimbora, 2017) 
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Zdrojový kód 4: ukázka třídy model  

Zdroj: Vlastní 

10.2.3 Třída Controller 

Controller působí jako prostředník mezi dvěma předešlými třídami. Takže jeho konstruktor 

vytváří instanci třídy view a načte příslušný model daného controlleru. Dobrým příkladem 

této třídy je třída admin, která je přístupná pouze pro přihlášené administrátory. 

V konstruktoru třídy admin se nachází ověřování, zda je správně nastavena session a pokud 

ano, je uživatelovi poskytnuta pomocí metody render administrátorská zóna. Patrné je to 

z kódu níže. (Cimbora, 2017) 
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Zdrojový kód 5: ukázka třídy controller  

Zdroj: Vlastní 

10.2.4 Třída Bootstrap 

Poslední důležitou třídou frameworku je třída boostrap, která obaluje všechny předešlé 

třídy a funguje primárně jako parser webové stránky. Boostrap tedy přejímá URL adresu a 

pomocí parseru reaguje na podnět uživatele. V první řadě boostrap získá požadovanou url, 

pokud je prázdná zavolá se metoda index. Pokud je url neexistující zavolá se controller 

error, který vygeneruje chybu 404. Pokud url odpovídá souboru controlleru, boostrap zavo-

lá příslušný controller, který načte svůj model a view. Tento proces se opakuje při každé 

změně url. (Cimbora, 2017)  
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Zdrojový kód 6: ukázka třídy Bootstrap 

Zdroj: Vlastní 

 

10.3 Praktické použití frameworku 

Jak již bylo zmíněno třída boostrap zpracovává URL adresu, ze které je zavolán příslušný 

controller. Nejlépe je to patrné z příkladu. Pokud si ukážeme například část redakčního 

systému, který umožňuje správu všech dostupných kurzů, je jasné, že budeme potřebovat 

přístup do databáze. Proto obsahuje model třídy admin metody, které mají přístup do data-

báze a umožnují práci s kurzy. Příkladem těchto funkcí může být přidání kurzu, úpravy již 

přidané kurzu nebo její smazání. 
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Při práci s kurzy budeme potřebovat více souborů view, jelikož přidání kurzu bude mít jiný 

obsah než smazání kurzu a proto se v primárním adresáři aplikace nachází složka view/, 

která obsahuje všechny dostupné view pro aplikaci. Soubory obsahují pouze čisté HTML. 

 
Obrázek 24: Přehled views 

Zdroj: Vlastní 

Controller plní úlohu prostředníka a využívá metod a atributů předešlých tříd. Tedy obsa-

huje instance tříd model a View. Pokud máme například url e-learning/admin/upravKurz 

pro aplikaci to znamená, že Boostrap zpracuje URL a zjistí, že má hledat controller admin 

a v něm příslušnou metodu upravKurz, která následně bude zavolána z příslušného modelu 

a vrátí controlleru požadovaná data o kurzu. Data, která nám vrátil model, jsou pak pomocí 

metody render z třídy view vypsaná v podobě formuláře, ve kterém může administrátor 

provést změny a zpět je uložit do databáze. 
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11  Vyhodnocení uživatelského rozhraní 

11.1 Obecný postup při hodnocení 

V procesu hodnocení bylo vybráno celkem 10 kořenových stránek ze šablony aplikace. V 

případě porovnávání 2 webů by se vždy mělo primárně soustředit na weby ze stejné domé-

ny, či se stejnou tématikou dané webové stránky. Pokud by se stránky nepodobaly 

z hlediska účelu nebo tématu, stránky bychom nemohly určitě porovnávat, jelikož by každá 

sloužila k jiným účelům. Například nelze porovnávat komerčně založené stránky se strán-

kami akademického původu, jelikož jejich účel není stejný. Dalším důvodem, je též porov-

návání z hlediska cílové skupiny. Akademické weby jsou primárně cíleny na mladší 

populaci. Dalším aspektem může být též reputace, jelikož typicky stránky akademického 

původu z různých škol a fakult mají zpravidla dobrou reputaci u uživatelů a využívají již 

svou značku pro vytvoření důvěry mezi uživatelem a obsahem stránky. Proto je vždy důle-

žité před samotným testováním nalézt podobný či web, který je již na webu zaběhnutý a 

má podobnou tématiku. 

11.2 Podmínky testování 

Abychom ověřili výsledky našeho webu, použili jsme validační dotazníky ze zmiňované 

aplikace GoogleForm, které nám pomohou při vyhodnocování reálných názorů uživatelů. 

Jako testeři byli použiti kolegové z oboru Manažerská informatika, který studuje 13 stu-

dentů, kteří mají profesionální znalosti v oboru IT a designu. Testeři tedy vyplnily dotazní-

ky na základě požadavků UX a poskytly nám své objektivní hodnocení a odpovědi. 

Výsledky byly pečlivě vyhodnoceny a srovnány v závěru práce. Další informace jsou uve-

deny níže. 

S testery jsme tedy prošly každou kořenovou stránku aplikace a během průběžné konver-

zace posoudily, zda jsou se stránkami spokojeni. Během sezení jsem samozřejmě pokládal 

testerům doplňující otázky týkající se hlavně jejich pocitů, které je třeba zaznamenávat na 

místě.  Ke každému tvrzení je možnost tří zaškrtávacích možností. Někdy se můžeme se-

tkat s velkou škálou možností odpovědí, ale někdy je také dobrá varianta dát na výběr pou-

ze z okrajových hodnot, takže test obsahuje pouze možnosti „nesouhlasím, souhlasím a 

nevím“. Někteří designéři tvrdí, že neexistuje jakási střední cesta, takže celkový dojem 

aplikace je buď dobrý, nebo zkrátka není.  
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Příloha A Výsledky otázky číslo1 ukazuje příklad dotazníkového formuláře, kde se 

nacházejí otázky, které bychom mohli rozdělit do 4 skupin. První skupinou jsou otázky, 

které se zabývají užitečností aplikace. Druhou skupinou je snadnost použití aplikace. Třetí 

skupinou je, zda bylo jednoduché se s aplikací naučit pracovat. Poslední skupina se zaobírá 

o celkovost spokojenost uživatele s aplikací.  

11.3 Výsledky hodnocení stránek 

Po dokončení vyplnění formulářů bylo ručně vyhodnoceno finální skóre pro každou koře-

novou stránku aplikace. V sekci Přílohy jsou zobrazeny konečné výsledky pro jednotlivé 

stránky dle platformy GoogleForms.  

Testeři poskytli během konverzace slibné výsledky. Testeři též plně pochopili účel a vizi 

naší aplikace. Jejich hodnocení byla velmi pozitivní. Uvítali design a zejména pak použití 

barevného schéma, které na ně působilo velmi příjemně a vyvolávalo v nich pocit důvěry. 

Na stránkách se velmi rychle orientovali a hledané informace byly dostupné na pár klinutí. 

Žádný ze subjektů neměl problém při učení s aplikací a hodnotili systém, jako jednoduchý 

a dobře zapamatovatelný. Testeři se však shodli, že by ocenili rychlejší načítání stránek. A 

též i rychlejší načítání při listováním stránky dolů. Zpomalení bylo způsobeno použitím 

obrázků s vysokým rozlišením a následně opraveno. Dle analýzy v příloze E Výsledky 

otázky číslo 5 je patrné, že web splňuje náležité aspekty UX designu.  
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Závěr 

Cílem projektu bylo vypracovat e-learningový portál, který bude sloužit jako pomůcka při 

rozvoji dovedností pro digitální transformaci podnikání. Práce byla zaštítěna projektem 

TJ02000206 podpořeným Technologickou agenturou ČR v rámci Programu Zéta. Podmín-

kou webové stránky bylo, její vytvoření s principy UX designu. Hlavním klíčovým prvkem 

bylo tedy použití testerů, kteří mohou velmi dobře odhalit problémy v designu a navrhnout 

možnosti řešení. Mojí prací bylo vytvořit web, který využívá metody a principy UX desig-

nu, který byl nutný otestovat jednou z popsaných metod. 

Teoretická část se podrobně zabývala obecnou terminologií a popisem termínu UX design. 

Obsahuje jeho hlavní koncepty, které byly využity při tvorbě aplikace. Další částí bylo 

popsání lidského faktoru a propojení s UX, které je velmi výrazně inspirováno lékařskými 

poznatky ohledně fungování našich emocí, paměti a zpracování informace. Velkou teore-

tickou část tvoří popis dostupných metod při testování webového designu. 

Praktická část se zaměřuje na tvorbu aplikace, která zahrnuje popis datového modelu a 

vlastního webového frameworku. Velká část práce je věnována popisu vybraných částí 

aplikace, která zahrnuje i popis metod a principů při jejím zabezpečení.  

V poslední částí se nachází zmiňované testování, byla použitá kombinovaná metoda testo-

vání, která zahrnovala kontrolovaný test použitelnosti, který byl rozšířen o dotazník spoko-

jenosti vytvořený pomocí platformy GoogleForms. Až na malé drobnosti, které byly 

následně opraveny, byla aplikace shledána jako velmi uživatelsky přívětivá a kvalitně 

zpracovaná dle zadaných principů UX. Na základě zpětné vazby testerů během kontrolo-

vaného testu, jsme mohli správně definovat obsah a správnou strukturu, která je v souladu 

s přívětivým designem. Tvorba vizuálního návrhu byla založena na výběru vhodné typo-

grafie, fontu, barevného schéma a detailech mezi interakcí uživatele a aplikace. V důsledku 

těchto jednoduchých pravidel se aplikace stala jednoduchá, příjemná a interaktivní. 

Díky správnému návrhu testeři plně pochopili účel aplikace. Velmi snadno byly schopni 

vyhledat všechny informace, které byly nutné pro porozumění obsahu stránek. Tento 

aspekt vedl ke snadné interakci mezi uživateli a aplikací. 
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 Výsledky testu byly pozitivní, takže je možné konstatovat, že aplikace splňuje nároky kla-

dené na design v rámci UX. 
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