
Zápis z 2. schůzky Pracovní skupiny pro web 

ze dne 22. října 2012 

 

Přítomni: M. Děcký; T. Drbohlav; A. Havlíčková; J. Kratochvíl; M. Křivánek; M. Mareš; E. Uzlová; 
    M. Vlach 

Hosté: P. Habuda; P. Vlášek 

J. Kratochvíl: 

• Uvedl členy pracovní skupiny (M. Děckého a M. Vlacha, kteří se nemohli účastnit první 
schůzky osobně, ale své postřehy zaslali mailem. Aby nedocházelo k informačním šumům, 
bude založena konference web-l. 

• Anglické stránky vědy (oddělní OVZS) návrh společně připraví T. Drbohlav, J. Trlifaj, 
E. Uzlová. Konference v SIS = úprava výstupů pro web. 

• Anglické stránky pro studium informatiky, které připravuje Pracovní skupina pro přípravu 
studia Informatiky na MFF v anglickém jazyce, budou spuštěny v listopadu 2012 
http://www.mff.cuni.cz/admission/ 
 

M. Mareš: 

• Získal zpětnou vazbu z testování na malé skupině studentů. Orientace na stánkách studijního 
oddělení není snadná. 

M. Děcký:  

• Doporučil provádět průběžné úpravy (web je živé médium). 
• Novinky na domácí stránce jako nejvýraznější zlepšení za posledních 7 let si zaslouží 

zvýraznění (např. posunout nahoru). 
• Rozcestník nemá průvodní text, chybí klíčová slova. 
• Příliš podrobná hierarchizace stránek. 

T. Drbohlav: 

• Velké množství informací na domácí stránce… 
• Souběžný běh dvou webů znamená riziko. 
• Je rozpracováno zadání na nový layout domácí stránky, grafické zadání, čeká se na výstup 

pracovní skupiny. 
• Zrcadlení českých a anglických stránek není dogma, je to řešení dané fakultní realitou, při 

nedostatečném dodávání anglického obsahu (i jednotlivosti lze umísti do stávající struktury). 

M. Křivánek: 

• Uvedl možnosti průzkumů a analýz (Swot analýzy, zadání průzkumu, udělat si vlastní 
ankety…). 

• Stránky pro veřejnost jsou v režimu „nabízení informace“. Intranet je pak určen na 
prohledávání. 

P. Vlášek: 

• Shrnul 3 základní možnosti rozvoje webu: 
1. evoluční změny současného webu  
2. vedle postavit nový a postupně přesouvat data 
3. vedle postavit "propagační" web (á la studuj-matfyz) a starý zachovat  

• Zdůraznil, že si dovede představit 1. nebo 3. variantu. 
• Upozornil na riziko u tzv. garantovaných odkazů. 

http://www.mff.cuni.cz/admission/


 

Úkoly: 

• Zpřístupnění statistik (AWStats) a logů (Z: T. Drbohlav) 
• Zpracování analýzy logů (Z: M. Děcký) 
• Založit konferenci web-l (Z: T. Drbohlav) 

 

 

 

Příští schůzka: 29. října 2012 v 15:00 

Zapsala: E. Uzlová 

 


	Hosté: P. Habuda; P. Vlášek

