
 

Design webové prezentace pro Studentskou unii 
UTB 

 

Milan Švehla 

 

  
Bakalářská práce 
2018  

  
 



 

  



  



  



ABSTRAKT 

V této práci je proveden výzkum současných webových řešení kulturních institucí a kultur-

ních akcí. Obsahuje informace o využívání internetu mladými lidmi a současné trendy na 

poli digitálních technologií. V praktické části je zpracován grafický návrh webové prezen-

tace pro Studentskou unii UTB. 
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instituce 

 

 

ABSTRACT 

This work contains research of cultural institutions and cultural events web solutions. It con-

tains information about young people internet usage and current trends in the fields of digital 

technology. In the practical part the website for TBU Student Union is designed. 

 

Keywords: webdesign, web presentation, milenials, internet, cultural events, cultural insti-
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ÚVOD 

Tvorba webových prezentací je oblast digitálního designu, ke které mám dlouhodobě nej-

blíže. V první části teoretické práce jsem se rozhodl doplnit si znalosti o novější výzkůmy 

v oblasti uživatelského chování na internetu. V části druhé se věnuji rešerši současných we-

bových řešení kulturních institucí a kulturních akcí.  

Poznatky z teoretické části jsou aplikovány na část praktickou – grafický návrh webové pre-

zentace pro Studentskou unii UTB. Během výzkumu jsem dospěl k vizi řešení, které by 

kombinovalo jak prezentační weby kulturních institucí, tak propagační microsites kulturních 

akcí. Proces tvorby vycházel z již existujícího obsahu webu Studentské unie a grafických 

materiálů proběhnutých akcí. Hlavním tématem tedy bylo nalezení vhodné rovnováhy mezi 

osobitností webové šablony a vizuálem konkrétní akce – mezi formou a obsahem. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ INTERNETU MLADÝMI LIDMI 

Internet se od svého vzniku dramaticky změnil. Kromě World Wide Webu se dnes internet 

využívá na instant messaging, přenosy souborů, videohovory nebo platby.  

Cílovou skupinou pro činnost Studentské unie UTB jsou především studenti, jejich chování 

na internetu je tedy důležité pro pochopení cíle této bakalářské práce. 

1.1 Světové trendy 

Podle studie provedené na University of Dhaka, která zkoumala preference univerzitních 

studentů při vyhledávání studijních informací, jsou preferovány elektronické zdroje. Vý-

jimku tvoří studenti prvních ročníků, kteří o 13 % upřednostňují tištěné médium. S každým 

univerzitním ročníkem se potom zvyšuje podíl informací dohledávaných na internetu. Studie 

dále poukazuje na hlavní důvody využívání internetu: snadný přístup, aktuálnost a relevanci. 

Valná většina studentů přistupuje na webové stránky přes vyhledávače, pouze malá část vy-

pisuje konkrétní URL (Islam Maidul, 2013). Vyhledávání obsahu také probíhá v uzavřeném 

prostředí mobilních aplikací, ať už vytvořených za účelem vzdělávání a řešení specifických 

problému, nebo fungujících na principu sdílení. Základna uživatelů sociálních sítí rostla v 

roce 2017 rychlostí 11 nových profilů za vteřinu a Facebook, v době psaní této bakalářské 

práce největší světová sociální síť, měl přes 2 miliardy uživatelů. (Kemp, 2018). Popularita 

Facebooku úzce souvisí s konzumací obsahu. Zpravodajské portály, kulturní instituce i even-

tové agentury následují trend a využívají tuto sociální síť jako prostředek ke komunikaci se 

svojí cílovou skupinou. Rozhraní sociálních sítí umožnuje komunikovat nejen textové infor-

mace, ale i vizuálně pomocí fotografií, grafiky, videa nebo živého přenosu. Facebook navíc 

vychází vstříc mediálním domům a pomocí tzv. instantních článků umožňuje publikovat 

rozsáhlejší texty, které se zobrazují v uživatelském rozhraní Facebooku. Uživatel tím není 

nucený přecházet do jiné aplikace nebo na jiný portál a zůstává pouze na jedné platformě. 

Ostatní sociální sítě mají webový prohlížeč integrovaný do svých mobilních aplikací, takže 

pokud je uživatel odkázán na URL adresu, webová stránka se otevře ve vnořeném okně so-

ciální sítě, aby se uživatel snadno vracel ke konzumaci obsahu na síti. I tento trend mění 

způsob využívání internetu a z webových stránek, na které se dříve přistupovalo zadáním 

URL do adresního řádku prohlížeče, se stávají kontejnery se strukturovanými informacemi, 

po jejichž naskenování návštěvník plynule pokračuje dál do jiných rozhraní. 
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Obrázek 1: Instatní články v rozhrani 

Facebooku 

 

 

Obrázek 2: Vnořený webový prohlížeč In-

stagramu 

 

 

Moderní webové stránky se svými uživateli komunikují, nabízejí vizuálně bohatou interakci 

a snaží se navázat spojení, které přetrvá i po tom, co návštěvník stránku opustí. Web je často 

pouze jedním ze styčných bodů interakce potencionálního zákazníka se značkou. Obou-

směrná komunikace je realizována pomocí recenzí, hodnocení, dotazníků, či doporučení a 

snaží se vyvolat diskuzi a angažovanost. Cílem je vytvořit osobní přístup ke každému zá-

kazníkovi a nabízet mu nabídku šitou přímo na míru. Pro dlouhodobé udržení takového 

vztahu je zapotřebí evidovat o návštěvníkovi co nejvíce údajů a správně s nimi pracovat.  

Tyto nové potřeby trhu ovlivňují podobu internetu, kde je inzerce pro každého uživatele 

sestavována na základě jeho preferencí a preferencí jeho blízkých, případně na základě de-

mografických údajů. Data jsou získávána z konverzací, historie prohlížení, nebo nákupní 

historie. 
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1.2 Online komunity 

Internet se od 90. let vyvinul z anonymního prostoru, kde lidé vystupovaly pod vymyšlenými 

přezdívkami, do dnes mnohem osobnější podoby, propojené na každodenní životy lidí. Přes 

období boomu sdílení a publikování statusů na virtuálních zdech se však přesouvá zpět do 

soukromých skupin, kde simuluje naše původní offline konverzace v uzavřených komuni-

tách. Online identita je nyní úzce spjata s osobností uživatele, což souvisí s vyšší mírou 

vnitřní cenzury při projevu na internetu, než při anonymním vystupování. Konflikty, které 

mohou v konverzaci vzniknout, tedy uživatelé vnímají mnohem osobněji a sociální sítě na 

to reagují algoritmizací zobrazovaných příspěvků na hlavních zdech a personalizací reklam, 

aby nedocházelo ke konfliktům uživatele se zobrazovanými informacemi. Uživatelé se tak 

setkávají s názory, se kterými budou mít pravděpodobněji sympatie na základě svého dřívěj-

šího chování, čímž vznikají názorové bubliny. 

1.3 Generace mileniálů a Generace Z 

Pro generace narozené v rozdílných historických podmínkách se vžila souhrnná označení. 

Přesné rozdělení se často napříč zdroji liší a pro potřeby této bakalářské práce uvažuji gene-

raci mileniálů jako děti narozené v letech 1983–1997 a generaci Z od roku 1998 do součas-

nosti. Rozdíl mezi těmito dvěma generacemi je značný především právě v oblasti internetu. 

Ačkoliv obě generace jsou zvyklé na jeho používání, mileniálové si ještě pamatují dobu před 

ním, kdežto generace Z již v době internetu vyrůstala. Dnešní mileniálové jsou zvyklí na 

osobní počítače, zatímco pro mladší studenty jsou již často chytré telefony jejich hlavním 

zařízením a dotyková obrazovka hlavním prostředkem komunikace s informačními techno-

logiemi. Vyvíjí se také způsob vzdělávání a konzumace obsahu (NMS Market Research, 

2016). Mladší generace přesouvá větší část svých aktivit do virtuálního prostoru a internet 

využívá k potkávání se s přáteli, získávání nových dovedností, zábavě, kreativní činnosti i 

relaxaci. 

1.4 Mileniálové a značky 

Generace mileniálů se na trhu chová jinak, než předchozí generace. Od značek a organizací 

očekávají osobnější přístup a mnohem užší vztah, budují emotivní pouta nejenom k výsled-

ným produktům, ale i filozofii jednotlivých organizací, kterou vytváří marketing. Internet 

v těchto změnách hraje zásadní roli, protože se stává hlavním komunikačním kanálem 

s touto generací, která rychle dospívá do dominantní pozice na trhu. Značky se přízpůsobují 
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nově vytvořenému životnímu stylu, který vyžaduje jiný sortiment produktů prezentovaný 

odpovídajícím způsobem. Dřívější model jednosměrné komunikace s cílovou skupinou zna-

menající distribuci sloganů a nabídek přes tradiční média se pro navázání vztahu s mladou 

generací zdá být velmi málo efektivní. Nahrazuje ho model snažící se o větší angažovanost 

konzumentů jako ambassadorů dané značky, kteří sami šíří doporučení, příspěvky a novinky 

mezi svůj okruh přátel a nejbližších. Mileniálové tím ovlivňují rozhodování nejen své gene-

race, ale i mladších a starších konzumentů. Stejný efekt může fungovat i opačně, protože 

nespokojený zákazník má možnost otevřeně vyjádřit nespokojenost v recenzích a komentá-

řích, a negativní hodnocení často vyvolá mnohem intenzivnější reakci, než kladné. 

1.5 Používaná zařízení 

K prohlížení internetu dnes koncoví uživatelé používají osobní počítače, chytré telefony, ta-

blety a jiná zařízení, kam typicky patří herní konzole, nebo chytré televize. Dle statistiky 

zveřejněné v lednu 2018 je zařízením s celosvětově největším přenosem dat chytrý telefon. 

 

Graf 1: Podílů zařízeních na celosvětovém objemu dat 2018 

 

Chytré telefony zaznamenaly čtyřprocentní nárůst na úkor osobních počítačů, u kterých po-

klesl objem přenesených dat o tři procenta. Lze také pozorovat poměrně nízký podíl tabletů 

(Kemp, 2018). 

Podíl zařízeních na celosvětovém objemu dat přenesených 
po internetu v lednu 2018

Notebooky a počítače (43 %) Chytré telefony (52 %) Tablety (4 %) Další zařízení (0,14 %)
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Světová statistika tohoto typu navíc měřená v tak krátkém časovém horizontu, dává dobrý 

vhled do aktuálních trendů, nicméně může být významně zkreslená sezónností. V případě 

globálního vývoje zde rozvněž rozhoduje vývoj v rozvojových zemích. Nejstrměji se připo-

jení k internetu rozvíjí v Africe, kde se meziročně zvedá počet připojených lidí o 20 %. 

Nejčastějším zařízením sloužícím k prvotnímu kontaktu s internetem je momentálně chytrý 

telefon. 
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2 ROLE WEBU PŘI PROPAGACI KULTURNÍCH AKCÍ 

Prostředí webu může být součástí propagační strategie pořadatele, pokud vyhodnotí, že cí-

lová skupina pro pořádanou akci se pohybuje na internetu a že web je vhodným místem ke 

komunikaci s ní. Přístup se liší od typu pořádané akce, marketingové strategie její propagace 

a typu pořadatele. Kanálů, které může pořadatel v dnešní době využít, je více a nejčastěji 

nejlépe funguje jejich vhodná kombinace. Webové portály třetích stran, které sdružují akce 

od více pořadatelů, často nabízejí funkce, na které by pořadatel jinak musel vynaložit doda-

tečné náklady – jako například prodej lístků. Sociální sítě slouží dobře při budování vztahu 

s návštěvníky na dlouhodobé bázi, budování komunity a obousměrné komunikaci. Webové 

stránky jsou vhodné pro prezentování většího množství strukturovaných informací a posky-

tují větší variabilitu oproti ostaním kanálům, kde je struktura většinou daná. V rámci webo-

vých stránek lze vytvořit vlastní formu prezentace obsahu, která může být velmi obsáhlá a 

často slouží jako hlavní zdroj informací o kulturní akci. Harmonogram celé akce, úplný výpis 

účinkujících, kontakt na organizátory, tiskové zprávy nebo důležité praktické informace sou-

visející s průběhem akce se často zveřejňují na webových stránkách. Větší míra variability 

dává prostor pro výraznější promítnutí vizuálního stylu kulturní akce do podoby webových 

stránek. 

U kulturních institucí, které pořádají vetší počet kulturních akcí, se často setkáváme s cen-

trální webovou prezentací, která prezentuje všechny kulturní akce na jednom místě. U orga-

nizátorů soustředící se na jednu událost, která buďto proběhne pouze jednou, nebo se opa-

kuje typicky v ročních intervalech, nalezneme častěji vlastní webovou stránku poskytující 

větší množství informací a instrukcí ke konání akce.  

Organizace jako divadla a kulturní instituty i eventové agentury jsou v této práci sloučené 

do jedné kategorie společností, které pořádají kulturní akce. Důvodem je statut Studentské 

unie UTB, jejíž činnost se nachází na pomezí kulturní instituce, neboť organizuje akce pro 

veřejnost, často bezplatné a s cílem povznést kulturní život studentů ve Zlíně, zároveň však 

i komerční zábavné události nebo jednorázové eventy, čímž se blíží k eventové agentuře. 

2.1 Webová prezentace kulturních institucí/agentur 

Organizace, případně eventové agentury, pořádající větší počet kulturních akcí, často volí 

formu jediné centralizované webové prezentace, na které odprezentují všechny aktuálně na-
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bízené akce a která je zároveň propagací samotné organizace, nebo agentury. Kromě propa-

gace samotné události nabízí toto řešení i možnost prezentovat pořadatele jako takového. 

Pro návštěvníka to znamená nalezení všech kulturních akcí od jednoho pořadatele na jednom 

místě, což je velmi vhodné především u institucí pořádající kulturní akce ve svém prostoru. 

Typicky divadla a kina, ale například i obchodní domy nebo knihovny. Nejen případě im-

plementování pokročilých funkcí, jako třeba rezervační systém, což je v případech kin a di-

vadel častý scénář, se jedná také o výraznou úsporu finančních prostředků. 

2.1.1 Zlínské organizace pořádající kulturní akce 

2.1.1.1 Městské divadlo Zlín 

 

Obrázek 3: Úvodní strana webu Městského divadla Zlín 

 

V sezónním období pořádá Městské divadlo Zlín takřka každý den nejedno představení a na 

svém webu prezentuje i své doplňkové aktivity, jako magazín Tady a teď! nebo festival Se-

tkání Stretnutie. Návštěvníkům nabízí robustní webový portál zahrnující prezentační část 

doplňkových aktivit divadla, nabídku programu, rezervační systém i správu zakoupených 

vstupenek. 
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2.1.1.2 14|15 Baťův institut 

 

Obrázek 4: Úvodní strana 14|15 Baťova institutu 

 

Baťův institut spojující muzeum, galerii a knihovnu vzniklý z bývalých továrních budov po-

řádá velké množství kulturních akcí pro veřejnost všech věkových kategorií. Kromě jedno-

rázových událostí se činnost Institutu sestává i z velkého množství dlouhodobých výstav, 

což reflektuje i podoba webové prezentace. První informace, kterou uživatel při návštěvě 

webu dostane je přehled aktuálních výstav a akcí, které jsou stěžejním prvkem celého webu. 

Až následně se dostává k aktualitám a formálnějším informacím, jako jsou kontakty nebo 

otevírací doba. Rozvržení stránky využívá celou šířku okna prohlížeče a dává tak co nejvíce 

prostoru fotografiím a typografii. Webová prezentace nemá příliš komplikovanou strukturu, 

vedle pozvánek na události obsahuje ještě několik textových podstránek a sekci aktualit. 

Soustředí se především na propagaci své hlavní činnosti a všechny ostatní informace jsou 

posunuty na webové stránky propojených institucí, na které je odkazováno v zápatí webu. 
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2.1.1.3 Agentura Verlyba 

 

Obrázek 5: Úvodní strana Agentury Verlyba 

 

Zlínská eventová agentura vysvětluje hlavní pilíře své činnosti při vstupu na web pomocí 

rozcestníku, kde si uživatel vybere, zda chce zobrazit informace buď o Koncertech a festi-

valech, nebo Firemních akcích na klíč. Při zvolení koncertů se návštěvníkovi zobrazí přehled 

plánovaných akcí s možností rozkliknutí detailu a výpis aktuálních článků. Webová prezen-

tace zde slouží jako propagace agentury samotné vzhledem k nabídce realizací firemních 

akcí na klíč, zároveň ale neobsahuje robustní řešení rezervačního systému vstupenek, ten 

probíhá po kliknutí na odkaz na portále třetí strany Ticketportal. Agentura tím nemusí inves-

tovat do vývoje vlastního rezervačního systému a uživatelé při rezervaci pracují s rozhraním, 

které mohou znát díky dřívější zkušenosti. 
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2.1.2 České organizace pořádající kulturní akce 

2.1.2.1 Národní divadlo Brno 

 

Obrázek 6: Úvodní strana Národního divadla Brno 

 

Při otevření webu Národního divadla v Brně můžeme pouze sedět a nechat si odprezentovat 

aktuální nabídku představení a nejdůležitějších projektů, které se sami přepínají na celé šířce 

i výšce obrazovky. Jedná se o řešení pomocí tzv. „carouselu“, neboli kolotoče, fungujícím 

na principu přepínaní obsahu podobně jako u powerpointových prezentací. I přes častou kri-

tiku tohoto řešení (viz http://shouldiuseacarousel.com/) se s ním lze setkat na velkém množ-

ství kvalitních webových prezentací, včetně Google Store (v roce 2018), nebo Apple (v roce 

2016). Mnoho webů používající carousel se také umisťuje v soutěžích Awwwards, což je 

důkazem toho, že se nejedná o nekvalitní komponentu, záleží pouze na správné implemen-

taci a formě obsahu. V případě webu Národního divadla se carouselem prezentuje výrazná 

fotografie v pozadí doplněná o krátký text tak, aby ho každý návštěvník stihnul přečíst, než 

přeskočí na další slide. Obsah zde prezentovaný je navíc konzistentní s ostatní marketingo-

vou činností divadla, proto je šance, že se uživatel již se stejnou fotografií nebo grafikou 

setkal v jiném médiu a rychle si tak při návštěvě webu vytvoří souvislost ostatních propa-

gačních kanálů s webem. Zároveň se jedná o obsah, který není pro uživatele klíčový, pokud 

na web již přišel s konkrétním záměrem rezervovat vstupenku, nebo dohledat čas předsta-

vení. 
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Pomocí dvouúrovňového menu se uživatel naviguje napříč obsahem prezentující především 

jednotlivá představení. Přes některý z detailů události, případně pomocí tlačítka „Prodej“ 

v menu, pro případ, že se návštěvník bude mít problémy zorientovat ve struktuře stránek, se 

jednoduše dostane do rezervačního systému pro nákup vstupenek. 

2.1.2.2 Concept Line 

 

Obrázek 7: Úvodní strana Concept Line 

 

Obsah webu brněnské eventové agentury Concept Line je prezentován ve dlaždicovém stylu 

připomínající Microsoft design language, často označovaným jako Metro. Charakteristikou 

tohoto vizuálního jazyka je výrazná typografie, základní geometrické tvary a barevné plo-

chy. Agentura ve čtvercové mřížce prezentuje realizované projekty, firemní kulturu i svůj 

tým. Rozkliknutím dlaždice se návštěvník dostane do detailu s rovněž dlaždicovým layou-

tem. Nevýhodou implementace komplexního a robustního design systému do webových pre-

zentací je složitost zpracování všech interakcí a drobných detailů, na kterých záleží tím více, 

čím jsou výrazové prostředky systému zjednodušeny. Navíc v případě tak specifického a 

charakteristického systému jakým je Metro, dojde k prudkému zestárnutí všech jeho imple-

mentací, jakmile je představen a nasazen jeho nástupce, v tomto případě Microsoft Fluent 

Design System. 
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2.1.3 Světové organizace pořádající kulturní akce 

2.1.3.1 Het Nieuwe Instituut 

 

Obrázek 8: Úvodní strana Het Nieuwe Instituut 

 

Na pomezí mezi architekturou a designem je činnost nizozemského New Nieuwe Instituutu, 

stejnětak jako podoba jejich webových stránek. Layout odproštěný od grafických prvků 

využívající technologie moderních webových prezentací vytvořený tak, jako by ho nav-

rhoval architekt a webový designer v jedné osobě. Při procházení zdánlivě jednoduchou 

strukturou na návštěvníka čeká řada nečekaných interakcí a kompozičních překvapení, 

reagujících na pohyb myši nebo scrollování. V architektuře webu se i přes to našlo místo pro 

filtrování nadcházejících událostí nebo sekci tiskových zpráv. 
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2.1.3.2 Design Museum London 

 

Obrázek 9: Úvodní strana Design Museum London 

 

Zajímavě prezentuje svou činnost Design Museum London, které využívá kombinaci pečlivě 

zvolených fotografií s typografií na kontrastním pozadí. Samotným vizuálem potencionál-

nímu návštěvníkovi sděluje, co má od návštěvy očekávat. Na hlavní straně nalezne návštěv-

ník pouze fotografie využívající celou šířku okna prohlížeče s odkazy na detail konkrétního 

tématu. Fotografii na pozadí překrývají bloky textového a multimediálního obsahu, řešení, 

které funguje dobře v případě citlivě vybraných fotografií. Mezi obsahem nabízí web mimo-

děk i nákup reklamních předmětů a možnost zarezervovat si prohlídku. Uvnitř jednoduše 

vypadajícího designu se po rozkliku návštěvník dostává do plnohodnotného rezervačního 

systému. 
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2.1.3.3 New York Public Library 

 

Obrázek 10: Stránka událostí New Yorské veřejné knihovny 

 

New Yorská knihovna spravuje rozsáhlý web prezentující bohatou činnost této instituce. 

Vedle výzkumu, výukových programů, charitativních projektů a katalogu knih, filmů a 

hudby propaguje přes web také své kulturní akce. Vizuálně odlehčený web pracující pouze 

s decentní typografií a fotografiemi je navržený pro všechny demografické skupiny návštěv-

níků. Mezi více než 93 000 událostmi, které knihovna ročně pořádá, může uživatel filtrovat 

sofistikovaným filtrem. V hlavní části webu zobrazuje potom pouze hlavní výstavy a před-

nášky, které prezentuje dlouhými anotacemi. 

2.2 Webové stránky kulturních akcí a microsity 

Jiná je situace u organizací a produkčních týmů, které se soustředí na pořádání jedné klíčové 

události. Kulturní akce je zde jediným produktem a podobně jako při propagaci jednoho 

klíčového výrobku vznikají webové stránky zaměřující se pouze na konkrétní událost. Dal-

ším důvodem tohoto řešení je potřeba vhodně strukturovat větší množství informací, které 

s událostí souvisí. Pro pořadatele hudebních festivalů je například důležité odprezentovat 

možnosti ubytování v lokalitě, nabídnout vstupenky k prodeji, představit učinkující, či na-

bídnout ke stažení tiskové materiály. Pro prezentaci všech těchto dat jsou webové stránky 

věnované pouze jedné konkrétní akci vhodným nástrojem. Většina hudebních i filmových 
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festivalů v současnosti využívá tímto způsobem vlastní webové stránky, které mají podob-

nou strukturu. Pro každý ročník obvykle vzniká nový vizuál webu, jedná se tedy o časově 

limitované projekty, které jsou ne vždy historicky dostupné. Pro lepší představu jsou u každé 

popisované kulturní akce uvedeny snímky obrazovky aktuálního ročníku. 

2.2.1 Kulturní akce pořádané ve Zlíně 

2.2.1.1 Zlín Film Festival 

 

Obrázek 11: Úvodní strana Zlín Film Festivalu 2018 

 

Jeden z nejstarších filmových festivalů na světě láká každoročně nejen na promítání desítek 

filmů, ale i na bohatý kulturní, odborný i charitativní program. Ve velkém množství texto-

vých informací se návštěvník naviguje pomocí tříúrovňového menu, kde třetí úroveň je vi-

ditelná až po rozkliknutí úrovně druhé. Obsah webu má marketingový nádech a více než ke 

komunitě promlouvá k potencionálním partnerům a sponzorům. Díky množství formálních 

informací slouží pravděpodobně jako zdroj textů pro novináře, kterým také poskytuje servis 

v podobě tiskových zpráv a nabízí možnost požádat o akreditaci.  

Web v celé propagační strategii festivalu slouží jako účinný nástroj zefektivnění procesu 

nákupu vstupenek nebo požádání o novinářskou akreditaci. Je také prostorem pro prezento-

vání stálých textů týkajících se historie a obecných informací. 
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2.2.1.2 Busfest 

 

Obrázek 12: Hlavní strana Busfestu 2018 

 

Studenty pořádaný hudební festival s nezvyklým konceptem zve na jednorázovou akci jed-

noduchým webem, který využívá jako centrum stálých informací prezentovaných návštěv-

níkovi. V kontrastu s komunikací na sociálních sítích, která je momentální a dočasná, jsou 

na webu informace, které jsou relevantní stejně tak dlouho před akcí, tak i po proběhnutí 

akce. Vizuální podoba je postavená na grafickém vizuálu současného ročníku a obsah webu 

kombinuje využití textu, fotografií i videa. Web tak slouží jako archiv, i jako stabilní zdoj 

informací v dynamicky se měnícím prostředí každého studentského projektu. 
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2.2.2 Kulturní akce pořádané v České republice 

2.2.2.1 Colours of Ostrava 

 

Obrázek 13: Hlavní strana Colours of Ostrava 2018 

 

Tradiční hudební festival odehrávající se v prostorách bývalých hutí a každoročně předsta-

vující řadu hudebníků, herců i výtvarníků, prezentuje svůj program konvenčním způsobem 

uspořádaným layoutem. Při procházení webu je zřejmé, že vizuální styl webu ustoupil ob-

sahu. Web není sám o sobě vizuálním dílem, který by nějak upoutal oko diváka, ale jeho 

cílem je ukázat návštěvníkovi fotografie, umožnit mu přečíst si důležité informace o festi-

valu a dovést ho k nákupu vstupenky. Řešení tak těží především z kvalitních autorských fo-

tografií a množství vhodně strukturovaných aktuálních textových informací. 
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2.2.2.2 Masters of Rock 

 

Obrázek 14: Hlavní strana Masters of Rock 2018 

 

Webová stránka největšího rockmetalového festivalu v České republice je příkladem kon-

zistentní komunikace napříč kanály směrem k cílové skupině. Vizuální styl odpovídá komu-

nikaci festivalu přes ostatní média a design se snaží, aby návštěvník rychle našel na webu 

to, co hledá. Pořadatel zde využil tradičního jména festivalu a na webu propaguje i jiné akce 

podobného zaměření, aniž by však uškodil marketingu hlavní události. Fanouškům metalové 

hudby nabízí web kompletní servis od textového a multimediálního obsahu, přes praktické 

informace o festivalu po e-shop s dárkovými předměty a prodej vstupenek na řadu koncertů 

během celého roku. Pořadatel tak buduje s návštěvníky akcí vztah nejen při propagaci své 

hlavní činnosti, ale skrz celoroční program a tvorbu obsahu pečuje o svou komunitu nepře-

tržitě. 
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2.2.2.3 Jeden svět 

 

Obrázek 15: Hlavní strana festivalu Jeden svět 2018 

 

Webové stránky festivalu o toleranci se plně přizpůsobují vizuálnímu stylu aktuálního roč-

níku. Na hlavní stránce uživatel nalezne jak textové informace v podobě nejnovějších pří-

spěvků na blogu, tak důvtipně natočené propagační video nebo odkazy na fotogalerii, či další 

interaktivní obsah jako mapu pořádajících měst. Velké množství textu, které by se velmi 

těžce prezentovalo v jakémkoli jiném médiu, je strukturováno ve dvouúrovňové struktuře, 

ve které se uživatel naviguje pomocí horizontálního menu. Jeden web potom vystačil na 

prezentace festivalu jako takového, veškerého doprovodného programu i všech informací 

pro 37 měst, ve kterých se festival odehrával. Přesto při procházení webem nemá uživatel 

pocit, že by byl zahlcený informacemi, nebo že by nevěděl, ve které části webu se momen-

tálně nachází. Jako součást hodnot projektu je zde kladen důraz na přístupnost pro návštěv-

níky s různým handicapem. 
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2.2.2.4 Filmová škola 

 

Obrázek 16: Hlavní strana Letní filmové školy 2018 

 

Devítidenní filmový festival v Uherském Hradišti prezentuje svůj program v jednoduchém 

layoutu založeném na kontrastech v typografii a práci s negativním prostorem. Navigace má 

podobu, na kterou jsou uživatelé zvyklí z podobných webových stránek a obsahová struktura 

následuje formát obsahu. Layout současných ročníků ponechává celý prostor monitoru pro 

obsah, zatímco verze pro předchozí ročníky pracovaly s pevnou šířkou obsahové části a fo-

tografií na pozadí po stranách. 
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2.2.2.5 Pražské jaro 

 

Obrázek 17: Jedna ze sekcí hlavní stránky webu Pražské jaro 2018 

 

Webové řešení prezentace Pražského jara představuje kombinaci jednoduchého dlaždico-

vého řešení, na které jsme zvyklí u současných webů a kombinuje ho s výtvarným stylem 

aktuálního ročníku. Překvapivá kompozice pozadí může návštěvníka při procházení webem 

překvapit a funguje tak jako vizuální osvěžení moderního layoutu. 
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2.2.3 Kulturní akce pořádané ve světe 

2.2.3.1 Festival Pohoda 

 

Obrázek 18: Hlavní strana Festivalu Pohoda 2018 

 

Hudební festival Pohoda se snaží své hodnoty tolerance a svobody přenést i do svých webo-

vých stránek. Vizuální styl se promítnul do animace načítaní stránek, decentní prvky inter-

akce dávají celé uživatelské zkušenosti nádech lehkosti. Struktura menu má dvě úrovně, ná-

vštěvníkovi se ale druhá úroveň zobrazí až po rozkliknutí. Layouty jednotlivých stránek pra-

cují s volnou kompozicí, každá typová podstránka přichází s jiným grafickým řešením. V zá-

hlaví zůstává hlavní informace: místo a datum konání a výzvy k akci: koupě lístku a odkazy 

na sociální sítě.  

Webová stránka zde neslouží pouze jako prostředek pro prezentaci informací, ale jako ko-

munitní centrum festivalu. V liště, která je připnuta k dolní straně webu po celou dobu pro-

cházení, se návštěvník může přepnout do poslechu Rádia Pohoda, nebo do diskuzního fóra, 

kde může sdílet zážitky z festivalu. Překvapivý počet a aktuálnost příspěvků, které se v dis-

kuzním fóru nacházejí, svědčí o tom, že tento způsob komunikace, který u jiných projektů 

příliš nefunguje, může být funkční, pokud je provedený správně. 
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2.2.3.2 KIKK Festival 

 

Obrázek 19: Hlavní strana KIKK Festivalu 2017 

 

Belgická konference zabývající se uměleckým a ekonomickým využitím nových technologií 

prezentuje každoročně svými stránkami současné i možnosti tvorby webu. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o krátkodobý projekt a životnost každého z webů chystaných pro jednu 

konkrétní akci je krátká, nemusí se tvůrci bát použití nejnovějších technologií, nebo experi-

mentálních vizuálních přístupů, jako by tomu bylo u institucí, jimž má web sloužit několik 

let. Listováním předchozích ročníků, které jsou na webu dostupné v sekci „About“, tak lze 

zkoumat, jak rychle se současné technologie a trendy vyvíjí.  

Současné řešení je bohaté na animace a pracuje s hloubkou virtuálního prostoru, kam je 

kompozice webu zasazená. Všechny fotografie jsou převedeny do duotone – dvoubarevné 

škály a obsah se jakoby zjevuje odnikud, až když uživatel dorazí do místa, kde se má nachá-

zet. Vizuál webu je reklamou na festival sám o sobě, který má za úkol zaujmout a udržet 

návštěvníka na stránkách. 

2.3 Portály třetích stran 

V kombinaci s centralizovanou webovou prezentací, či oddělenými webovými stránkami 

pořadatelé využívají i portály třetích stran, které sdružují akce od více pořadatelů a jsou 

zaměřené buď na oblasti zájmu, nebo na lokalitu. Podle svého modelu pak návštěvníkům 
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poskytují nabídku kulturních akcí od různých pořadatelů. Volba vhodného portálu pro pro-

pagaci závisí na cílové skupině – pořadatel se snaží být tam, kde jsou potencionální návštěv-

níci jeho akce. Dále také na typu události – každá služba nabízí jiný model fungování. Pořa-

datel zde zvažuje možnosti jednotlivých portálů – některé se soustřeďují na prodej vstupe-

nek, jiné cílí na sdílení a sociální aspekt. Uživatel portálu má při plánování návštěvy kulturní 

akce rozhled napříč spekterm pořadatelů a témat, může jednoduše porovnávat. 

2.3.1 České portály 

2.3.1.1 GoOut 

Portál GoOut má za cíl být jediným místem, který uživatel potřebuje, pokud chce vyrazit za 

kulturou. Pomocí kurátorských doporučení, nebo intuitivního filtrování nabízí širokou škálu 

akcí ve čtyřech českých a čtyřech polských městech. Pořadatelům nabízí funkce platební 

brány, rezervačního systému, přidání textového nebo multimediálního obsahu do popisku 

akce, nebo napojení na vyhledávání spojů přímo na místo akce. U každé akce si uživatel 

může zobrazit, kteří uživatelé si danou akci uložili a uvažují tak, že se jí zúčastní. Součástí 

portálu jsou tématické články podporující myšlenku projektu a kulturní vyžití. 

2.3.1.2 Informuji.cz 

Celorepublikový portál mající za úkol shromáždit veškeré kulturní akce v České republice. 

Sloužící jednak rodinám s dětmi, tak jednotlivcům hledající zážitky, rozděluje svou databázi 

do dvou hlavních kategorií: Kultura a Výlety. Kromě údajů o jednotlivých akcích vytváří 

portál velké množství obsahu. Nalezneme zde články o aktuálním dění v oblasti kultury i 

krok po kroku připravné tipy na výlety včetně doporučení na restaurace, cyklostezky a právě 

probíhající kulturní akce.  

2.3.1.3 Life in town 

Ve městech, kde společnost Life in town působí, vystupuje pod značkami obsahující název 

města doplňující „Jsem ze ...“, například „Jsem ze Zlína“. Její snahou není vytvořit pouze 

portál obsahující všechny kulturní akce, ale stát se komunitním centrem každého občana 

města. Ačkoliv pracuje pouze s daty z Facebooku a jiných API, nalezneme zde informace o 

poledních menu, místa konání společenských akcí, články – které jsou realizovány formou-

facebookových příspěvků, a nabídky práce. Portál tedy spojuje několik typů obsahu objevu-

jících se na sociálních sítích do jednoho místa. Ačkoliv fungování portálu v součastnosti 
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funguje z velké části na aktivitě vlastníků, pořadatelé zde mají možnost zdarma inzerovat 

své kulturní akce. 

2.3.1.4 Ticketstream 

Ticketstream se soustředí na komerční a obvykle masovější události, nabízející pořadatelům 

svou síť prodejních míst po celé České republice. Na svém portálu zveřejňuje aktuálně na-

bízené události a návštěvník se po rozkliknutí může dozvědět základní informace, případně 

pokračovat na web události. Pořadatelům tedy tato služba umožnuje prezentovat svou kul-

turní akci, ačkoliv nenabízí takový servis, jako například GoOut. 

2.3.2 Světové portály 

2.3.2.1 Eventbrite 

Světová platforma pro propagaci veřejných událostí se soustředí pouze na shromažďování 

údálostí z celého svéta a umožňuje návštěvníkům se na ně zaregistrovat, případně si koupit 

lístek. Ale například oproti Meetup, kde nalezneme prvky sociální sítě ve sdílení a možnosti 

sledování jednotlivých pořadatelů, nebo zobrazení listu účastníků u každé akce, se v případě 

Eventbrite jedná pouze o zprostředkování rezervačního portálu a zasazení akce mezi ostatní 

události pořádané v okolí. Úspěšná propagace předpokládá využití dalších komunikačních 

kanálů a Eventbrite je použito pouze jako zprostředkovatel platební brány a evidence účast-

níků.  

2.4 Sociální sítě 

V současnosti jsou sociální sítě využívány jako doplňkový komunikační kanál s potencio-

nálními návštěvníky akce. Jejich význam je v současné době stále na vzestupu a lze je použít 

jak pro propagaci kulturních akcí pořádaných jednou organizací (či eventovou agenturou), 

kde pořadatel vystupuje jako zastřešující entita pro všechny pořádané akce, tak pro konkrétní 

události. Tehdy je vytvořena samostatná entita (často uživatelský účet nebo firemní stránka), 

pod kterou je propagace události komunikována. Stejně jako u portálů je volba vhodné so-

ciální sítě klíčová pro úspěšnost propagace a pořadatel se rozhoduje především podle prefe-

rencí jeho cílové skupiny. 
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2.4.1 Facebook 

V současnosti největší sociální síť poskytuje širokou škálu nástrojů propagace obsahu. Or-

ganický dosah, tedy ten, ke kterému se uživatelé sociální sítě dostanou přirozeně, aniž by 

byl finančně propagován jeho autorem, se stále snižuje a nahrazuje ho placený obsah. Pro-

pagaci na Facebooku je tedy často nutné podpořit placenou reklamou, nebo placeným pro-

pagováním příspěvku, aby pořadatel dosáhl žádaného dosahu. Pro kulturní akci lze vytvořit 

datovou strukturu typu Událost, na kterou mohou pořadatelé pozvat své přátele. V případě 

nastavení události na veřejnou se pak další uživatelé sociální sítě mohou o akci dozvědět 

pozvánkou od někoho ze svých přátel, díky placené propagaci, na základě místních doporu-

čení na základě polohy uživatele, upozornění na akce pořádané pořadatelem, o kterého uži-

vatel dříve projevil zájem, nebo na hlavní stěně příspěvků, pokud někdo z přátel tuto akci 

sdílel. 

 

Obrázek 20: Desktopové rozhraní Facebook události 
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2.4.2 Instagram 

Na fotografiích založená sociální síť patřící pod Facebook stoupá mezi současnými studenty 

v České republice na oblibě. Vzhledem k celkově jednodušší architektuře aplikace a výraz-

ným mobile-first přístupem (umožnuje publikovat příspěvky pouze z mobilního telefonu) 

nabízí pouze vytváření uživatelských účtů dělících se na osobní a firemní, přičemž rozdíly 

mezi těmito dvěma typy nejsou v době psaní této bakalářské práce zvlášť výrazné. Propa-

gace tedy probíhá buď formou centrálního účtu organizace, pomocí kterého komunikuje in-

formace o svých pořádaných akcích, nebo založením vlastního Instagram účtu pro konkrétní 

akci. 

 

Obrázek 21: Centrální účet Studentské 

unie UTB 

 

 

Obrázek 22: Vlastní účet Budějovického 

majálesu 

 

2.4.3 Meetup 

Sociální síť určená k plánování setkání. Nejčastějším scénářem je vytváření zájmových sku-

pin a jejich pravidelné setkávání. Akce pořádané tímto způsobem obvykle nemají komerční 

charakter, soustředí se spíše na budování komunity kolem společného tématu zájmu. I přes 

promyšlený a konzistentní vizuál celé aplikace má však používání celé sítě spíše sestupný 
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charakter. Potenciální využití má smysl pro tzv. event marketing, kdy firma organizuje zá-

žitkové akce jako součást svého marketingového mixu za účelem zlepšení povědomí o své 

značce. Tyto akce mají často komunitní charakter a jsou zaměřené na učitou část zájmů. 

 

Obrázek 23: Uživatelské rozhraní mobilní aplikace Meetups 

 

2.5 Parametry úspěšných webových prezentací 

Komunikace s dnešním uživatelem internetu, s uživatelem mladé generace obzvlášť, se 

strmě vyvíjí každým dnem. Tvůrci webových prezentací, kteří chtějí v takovém světě uspět, 

musí pochopit potřeby dnešních konzumentů a roli webu v marketingové strategii produktu, 

jímž je v případě této bakalářské práce kulturní akce. 

2.5.1 Dosah 

Lidé dnes používají web často na mobilních zařízeních a prakticky kdekoliv. Designér by 

tedy měl dbát nejen na zobrazitelnost designu na mobilních zařízeních, ale i na jeho kvalitu. 

Protože je web součástí vícekanálové komunikace, měl by být obousměrně propojený na 

další marketingové nástroje.  
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2.5.2 Relevantnost 

K přesvědčení návštěvníka o kvalitě propagované akce je efektivní použít doporučení od 

dalších osobností – například známých, rodiny, celebrit, ale i cizích lidí. Sdílení, diskuzní 

nástroje, recenze, záštity, nebo reference jsou častými prostředky k budování relevance udá-

losti. Pořadatelé využívají tyto nástroje ke zdůraznění pozitivního dopadu akce nesobeckým 

způsobem. 

2.5.3 Interakce 

Při navigaci složitější strukturou obsahu má návštěvník vysokou pravděpodobnost, že se 

ztratí – o to více na malé obrazovce. Přehlednosti mohou weby docílit rozdělením velkých 

struktur do několika portálů nebo microsites a v jejich rámci se soustředit na propagaci 

hlavní činnosti dané větve. U dlouhodobých projektů se klade důraz na udržitelnost a dlou-

hodobé použití, u jednorázových akcí mají tvůrci možnost experimentovat s nejnovějšími 

technologiemi a postupy.   

2.5.4 Vztah 

Mladé generace mají ke značkám emotivnější a bližší vztah než předchozí generace. 52 % 

mileniálů v USA alespoň občas vyjádří podporu své oblíbené značce na sociálních sítích a 

39 % jich zveřejňuje recenze. K budování kladného vztahu návštěvníka k instituci nebo udá-

losti může web přispět navozením emoce souhlasné s výsledným pocitem z akce. Dobrá we-

bová prezentace bude vizuálně odpovídat celkovému vizuálnímu stylu akce a ve své komu-

nikaci konzistentní se zbytkem marketingových kanálů. 

2.5.5 Závěr 

Webové řešení Studentské unie UTB by mělo respektovat potřeby mladých lidí integrujících 

digitální technologie naplno do svých životů. Nový web by pak měl sloužit jako společné 

místo pro všechny pořádané akce, čímž by se podobal současným webům kulturních insti-

tucí, zároveň by ale měl reflektovat současný stav Studentské unie UTB, kdy jsou vytvářeny 

vlastní microsity pro jednotlivé události. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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3 AKCE POŘÁDANÉ STUDENTSKOU UNIÍ UTB 

Studentská unie UTB (dále jen „SU UTB“) pořádá mezi osmi až třinácti kulturními akcemi 

ročně a pro jejich propagaci využívá především tištěnou a online komunikaci. V této kapitole 

je provedena analýza webových řešení, které již SU UTB využívá a jejich účel. 

3.1 Činnost SU UTB 

Podle stanov je Studentská unie UTB dobrovolný, nevládní, neziskový a nepolitický spolek, 

v němž se tyto osoby spolčili k aktivní činnosti v oblasti kultury, sportu a vzdělávání. (Sta-

novy Studentské unie na webu SU UTB). V čele stojí Prezident, Viceprezident a Tajemník. 

Dále existuje Správní rada, Valná hromada a Revizní komise SU UTB. 

Studentská unie pořádá kulturní akce předně cílené na studenty Univerzity Tomáše Bati ve 

Zlíně (dále jen “UTB”). Mezi formy činnosti SU UTB také patří:  

⁃ Propagační činnost, tvorba propagačních prostředků a nosičů. 

⁃ Vzdělávací činnost. 

⁃ Správa informačních systémů. 

⁃ Správa a provozování zpravodajských kanálů.  

3.2 Analýza webů SU UTB 

K pravidelně pořádným kulturním akcím jsou tvořeny propagační microsite. V průběhu po-

sledních dvou let bylo takto vytvořeno 13 webových stránek podporujících marketingovou 

strategii konkrétní události. Pro Reprezentační ples UTB vznikl v roce 2017 online rezer-

vační systém vstupenek a na stránkách Galavečera UTB mohou studenti od roku 2016 hla-

sovat o Studentské ceně za zásluhy univerzitě. Každý projekt je propagován přibližně 4 

týdny před začátkem akce offline kampaní, přes sociální sítě a na webovýh stránkách. SU 

dále spravuje online průvodce pro prváky, který každoročně navštíví přes 6 tisíc unikátních 

návštěvníků. V následujících kapitolách je provedena analýza návštěvnosti současných 

webů SU UTB. 

3.2.1 Reprezentační ples UTB 

Každoroční projekt s intenzivní propagací čtyři týdny před začátkem konání akce je propa-

gován na sociálních sítích, offline kampaní a webovými stránkami. Na web návštěvníci 

chodí pro obecné informace o programu a jednorázově také kvůli rezervaci lístků. Prakticky 
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nulová návštěvnost během roku začne stoupat přibližně 6 týdnů před začátkem akce, po 

spuštění se na webu pohybuje průměrně kolem 150 unikátních návštěvníků denně a v den 

spuštění předprodeje přibližně 350 návštěvníků, s rostoucím poměrem návštěv z mobilních 

zařízení, i přes 54 % dominanci desktopových počítačů.  

3.2.2 Galavečer UTB 

Pro událost určenou k ocenění studentů je web využíván ve třech fázích: 

- Sbírání nominací, které je otevřené všem studentům a akademickým pracovníkům. 

V průběhu této fáze se návštěvnost pohybuje od 50 do 250 návštěv denně.  

- Hlasování o studentské ceně, které proběhlo poprvé před dvěma lety, kdy se návštěv-

nost v loňském roce po spuštění vyšplhala k 600 návštěvám denně a celkově bylo 

hlasováno z 1100 e-mailů. 

- Vyhlášení výsledků všech udělených cen a poděkování organizátorů. 

Návštěvy jsou z 69 % realizovány z počítače. 

3.2.3 Vítání prváků UTB 

Propagační microsite zvoucí na největší párty zimního semestru navštívilo v den jejího spuš-

tění téměř 400 a těsně před konáním akce přes 300 návštěvníků. Obsahovala důležité infor-

mace o programu události a informace o předprodeji lístků, s poměrem přístupových zaří-

zení rozdělených mezi počítačem a mobilním telefonem 50 – 50.  

3.2.4 Průvodce prváka UTB 

Informační web mající největší návštěvnost v září a ročně přes 6 100 unikátních návštěv 

s 27 % meziročním nárůstem. Průměrná doba strávená na stránce je přes 2 minuty a návštěvy 

jsou realizovány z 60 % z počítače. 

3.2.5 Web Studentské unie UTB 

Návštěvníci na centrální web Studentské unie za poslední rok přišli nejčastěji kvůli rychlým 

odkazům na web Průvodce prváka, nebo Jaký je týden (microsite zobrazující, zda je momen-

tálně lichý, nebo sudý týden). Míra okamžitého opuštění hlavní stránky je 70 % a průměrná 

doba strávená na stránce se meziročně zkracuje o necelou půl minutu. Je to důsledek nepříliš 

časté aktualizace obsahu, ale také upozaděním webu v důsledku propagace pouze přímo jed-

notlivých microsites na konkrétní události, které jsou s centrálním webem spojené pouze 
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odkazem v patičce. Web pak prezentuje závěrečné zprávy z projektů a slouží k obecnému 

představení činnosti organizace.  

3.2.6 Shrnutí 

Webové prezentace mají tedy významnou pozici v propagační strategii kulturních akcí po-

řádaných Studentskou unií. Díky nástroji Google Analytics lze vidět, že návštěvnost všech 

webových stránek v portfoliu Studentské unie každoročně roste, až na hlavní prezentaci Stu-

dentské unie, kde je aktuálně meziroční pokles návštěvnosti o téměř 80 %. I z této skuteč-

nosti plyne potřeba vytvořit nový reprezentativní web Studentské unie samotné. 

Nepotvrdil se světový trend smartphonů jako primárních zařízení ke konzumaci obsahu. 

Všechny weby Studentské unie jsou navštěvovány více z velkých obrazovek, než z mobil-

ních zařízení, i když se poměr otáčí meziročně o přibližně 5 až 6 %. 
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4 PROCES TVORBY 

Proces tvorby webových stránek je detailně popsaný v mnoha zahraničních publikacích. 

Praktickou knihu o tvorbě webu v Česku sepsal webový konzultant a designér Jan Řezáč. 

Podle něj není webová stránka uměleckým dílem, ale prostředkem k naplňování cílů klienta, 

k jehož tvorbě lze vytvořit metodologii a řídit se logikou (Řezáč, 2014). 

4.1 Rešerše 

Na začátku tvorby webových stránek by měl designér provést analýzu současných řešení 

oblasti trhu, ve které se nachází jeho klient. Organizace, které působí jako přímá konkurence, 

i příklady propagace kulturních akcí ve světě jsou sepsané v teoretické částí této bakalářské 

práce.  

4.1.1 Stanovení cílové skupiny 

Cílem nových webových stránek SU UTB bude nalákat co největší počet návštěvníků na 

pořádané kulturní akce. Mezi hlavní hodnoty SU UTB patří zlepšování studentského života 

ve Zlíně a všechny v současnosti pořádané akce cílí na studenty, i když některé události jsou 

přístupné široké veřejnosti. Z těchto důvodů považuji za cílovou skupinu studenty ve Zlíně. 

Studenti, kteří studují na univerzitě v době psaní této bakalářské práce, se narodili mezi lety 

1991–1998 a je jim mezi 19 a 26 lety, přičemž za cílovou skupinu Studentské unie by se 

daly považovat i končící ročníky středních škol připravující se na vysokoškolské studium. 

4.2 Návrh obsahové struktury 

Jelikož web bude sloužit jako prezentace činnosti organizace jako celku, tak i jako centrální 

místo pro všechny projekty pořádané Studentskou unií UTB, bylo by možné se při tvorbě 

obsahové struktury inspirovat u kulturních institucí. Web by měl obsahovat informační 

stránky s texty o organizaci, stejnětak jako výpis akcí a jejich detaily.  

Během analýzy webů kulturních institucí i webových stránek festivalů a konkrétních udá-

lostí se vzhledem ke struktuře činnosti Studentské unie UTB nabízí pokusit se o vhodné 

spojení obou principů a umožnit vytváření microsites pro jednotlivé události přímo v hlav-

ním webu Studentské unie. V případě vytvoření webové stránky na míru pro konkrétní udá-

lost, by pak vedl odkaz na externí adresu URL. V součastnosti ale takové řešení vzniká pouze 
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pro tři až čtyři projekty ročně, zbylých přibližně 7 projektů je propagování pouze na sociál-

ních sítích. Nové řešení by umožnilo vytvořit týmu projektový web pro účely zveřejnění 

partnerů, pozvánek, obecných informací, nebo rezervačního formuláře bez znalosti kódo-

vání. Zároveň je potřeba najít vhodný způsob zasazení unikátního vizuálního stylu každé 

akce do zbytku webové prezentace.   

Pojmenování hlavních sekcí webu se obvykle tvoří na základě analýzy klíčových slov. 

Vhodným průnikem mezi konkurencí a vyhledávaností se zdají být slova „student zlin“, 

„kulturní akce“, „studentsky zivot“, nebo „kultura ve zlíně“.  S těmito pojmy bude tedy po-

třeba pracovat při tvorbě obsahu. 

 

Obrázek 24: Návrh struktury webu SU UTB 

 

4.3 Wireframing 

Wireframe, neboli drátěný model, zobrazuje polohu a prioritu vizuálních prvků na webu. 

Předpokladem tvorby wireframů je určení cílové skupiny a cílů webové prezentace. Výstu-

pem by mělo být znázornění typových podstránek ve formě papírových skic, nebo obrazovek 

vytvořených v softwaru, ze kterých by měla být zřejmá hierarchie obsahu a rozvržení prvků. 

Wireframy jsem tvořil nejprve na papír a následně převáděl do digitální podoby v programu 

Sketch. 
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Obrázek 25: Wireframe hlavní strany 

Obrázek 26: Wireframe stránky 

O organizaci 
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Obrázek 27: Wireframe 

stránky Pořádané akce 

Obrázek 28: Wireframe detailu 

akce 
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Obrázek 29: Wireframe detailu akce 

Obrázek 30: Wireframe detailu akce 

Obrázek 31: Wireframe detailu akce 

Obrázek 32: Wireframe informační 

podstránky 
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4.4 Grafický návrh 

Během tvorby grafického návrhu došlo na základě konzultací, iterací a uživatelského testo-

vání ke značným změnám jak ve struktuře obsahu, tak ve drátěných modelech. Hlavním pro-

blémem práce v této části bylo hledání rovnováhy mezi vizuálním stylem každé akce a oso-

bitností layoutu webu – mezi formou a obsahem. Vzhledem k rychlému předávání funkcí ve 

Studentské unii bylo také potřeba myslet na dlouhodobou použitelnosti řešení pro další roky 

a navrhnout univerzální šablonu pro detail akce tak, aby splňovala několik kritérií 

 Mít jednotný rukopis Studentské unie UTB 

 Být dostatečně univerzální, aby mohla sloužit jako propagační microsite jednak pro 

reprezentační univerzitní akce, tak parties 

 Umožnovala dostatečné uplatnění vizuálního stylu konkrétní akce 

 Bylo snadné ji vytvořit bez znalosti kódování 

4.4.1 Uživatelské testování 

Po vytvoření první verze grafického návrhu jsem každou verzi nechal projít několika stu-

denty, kteří spadali do cílové skupiny. Pro tento účel jsem z grafického návrhu vytvořil in-

teraktivní prototyp v programu Sketch a studenta poprosil, aby na webu provedl některou ze 

zadaných kýžených akcí. Problémy, se kterými se setkával během procházení webem, jsem 

si zapisoval a následně opravoval.  

Pro lepší ilustraci tvorby grafického návrhu uvádím náhledy předchozích verzí. 
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Obrázek 33: Hlavní stránka v. 2 
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Obrázek 34: O organizaci v. 1 
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Obrázek 35: Detail akce v. 2 
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Obrázek 36:  Hlavní strana v. 3 
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Obrázek 37: Detail akce v. 3 
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Obrázek 38: Detail akce v. 3 
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Obrázek 39: Detail akce v. 3 

 

4.4.2 Finální verze grafického návrhu 

Design webových prezentací vytvářených dnes využívá nejrůznější prvky interakce, ani-

mace a pohybu, který nelze odprezentovat na statických obrazech. Weboví designéři tedy 

často připravují videa, na kterých znázorňují průchod webem pro lepší ilustraci. Pro lepší 

znázornění navigace napříč webem se pak vytvářejí interaktivní prototypy.  

Další materiály znázorňující průchod uživatele webem jsou součástí obhajoby. 
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Obrázek 40: Hlavní strana 
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Obrázek 41: Ukázka detailu akce Vítání prváků 
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Obrázek 42: Ukázka detailu akce PředneSU Vám 
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Obrázek 43: Ukázka detailu akce Reprezentační ples UTB 
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Obrázek 44: Stránka pořádaných akcí 
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Obrázek 45: O organizaci 
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Obrázek 46: Vedení 
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Obrázek 47: Dlouhodobé projekty 
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Obrázek 48: Přidej se 
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Obrázek 49: Stanovy 
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Obrázek 50: Kontakt 
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Obrázek 51: Mobilní verze 
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Obrázek 52: Další pod-

stránky mobilní verze 
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ZÁVĚR 

Před začátkem psaní této bakalářské práce se moje vize o výsledku výrazně lišila. Podle 

původního plánu měla vzniknout především reprezentativní webová prezentace informující 

o činnosti organizace a pořádaných kulturních akcích. Během výzkumu jsem přišel, možná 

z velké části náhodou, na unikátní charakteristiku Studentské unie, přesně oscilující mezi 

kulturní institucí a propagačními microsites, které jsem zkoumal v teoretické části této práce. 

Na základě toho vznikl úkol pokusit se vhodně zkombinovat statickou prezentační část ob-

sahující texty o činnosti organizace s dynamicky se měnícími vizuály pořádaných kulturních 

akcí a vytvořit jakýsi rámec pro tvorbu těchto microsites v rámci celého webu.  

Další motivací pro toto řešení je usnadnění práce při tvorbě pravidelných propagačních 

microsites. I když kódování webů patří k jedné z mých hlavních činností, věřím, že vývoj 

v této oblasti nelze zastavit a práci kodéra lze alespoň z části suplovat připraveným řešením, 

které lze přizpůsobit na vizuální styl aktuální kulturní akce. 
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