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Informace o vytváření webu www.najdivzdelavani.cz  

Shrnutí co má web obsahovat 
• Hlavní náplní je propagace aktivit (školení, workshopů, seminářů, besed atp.)  

dalšího vzdělávání dospělých především v rámci Týdnů vzdělávání dospělých 
(aktivity jsou zdarma). 

• Informace o konání akcí budou zobrazeny na úvodní stránce webu na podkladové 
mapě Jihomoravského kraje v podobě bodu. Návštěvník rozklikne vybranou akci  
a dostane se na její detail. Aktivity budou tříděny podle druhé akce a tématického 
zaměření. 

• Výčet aktivit bude také možný přes vyhledávácí formulář s výsledkem do tabulky. 
• Cílovou skupinou návštěvníků tvoří především potencionální účastníci vzdělávacích 

aktivit a v menší míře realizátoři aktivit. 
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Seznámení s výběrem firmy 
• Osloveno 6 firem z Brna. Náhodný výběr z rejstříku firem a dle referencí. 
•  Oslovené firmy: QCM, s.r.o., Survio s.r.o., INSPIRE CZ s.r.o., cognito.cz, s. r. o., 

DESO development, s.r.o., Effectix.com, s.r.o.  
 
Jednalo se o zakázku malého rozsahu, tudíž se na ní nevztahovala nutnost výběrového řízení. 
Přesto v rámci transparentnosti a výběru nejvhodnějšího dodavatele byla zvolena forma 
oslovení více dodavatelů, z jejichž nabídek byla vybrána ta nejlepší. 
 
Výběr dodavatele byl proveden podle následujících kritérií: 
1. Cena dodávky (maximální cena nesmí překročit 120 000 Kč bez DPH) – váha 15 %. 
2. Nejhodnotnější technické řešení – váha 65 %. 
3. Cena za údržbu po zhotovení webu – váha 20 %. 
 
Vítězná nabídka byla od firmy QCM, s.r.o. Nastiňovala téměř kompletní požadavky 
zadavatele a návrh zpracování nabídky převyšoval podklady firmy DESO development, 
s.r.o., která získala více bodů pouze za nižší cenu především údržby a prací po předání 
webu. 
 

Zpracování externí firmou 
Zahájení: září 2013 
Předání: prosinec 2013 
 
Firma QCM, s.r.o. poměrně rychle začala web realizovat, první struktura byla hotova v měsíci 
září 2013 a jeho koncem již byla zpracovaná grafická šablona. 
Po té ovšem ze strany dodavatel došlo k určité stagnaci a až koncem listopadu 2013 přišla 
informace, že web je skoro hotov. Bohužel však obsahoval řadu chyb, logických nepřesností 
atp., které byly sepsány s požadavky na opravu. Firma QCM, spol. s r.o. reagovala cca  
do týdne, ale v rámci testování webu byly odhalovány další nedostatky. Smluvně bylo 
domluveno předání webu do 31. 12. 2013. Ze strany zadavatele BEVE, spol. s r.o. nebylo 
požadováno tento termín dodržet (v harmonogramu realizace projektu byl dostatek času), 
ovšem dodavatel – firma QCM, spol. s r.o. na předání trvala a byla velká snaha vše předat 
včas ze strany dodavatele. Tento stav nebyl ideální, zadavatel si nebyl zcela jist, zda další  
a další drobnosti, které užíváním webu nacházel, budou řešeny zdarma, či by je dodavatel 
zpoplatnil.  
Nakonec byl web předán a nepřesnosti opravovány v rámci ceny díla. 
 



 

Ukázky z postupu prací  

 

 

 



 

 

 

Spuštění do ostrého provozu 
Web najdivzdelavani.cz byl na jaře 2014 hotov a běžel na neveřejném serveru. Pro ostrý 
provoz bylo nutné vymyslet název webu. I když se jedná o většinou 1 – 3 slovný název, výběr 
nebyl jednoduchý.  
Bylo hodně návrhů, ale prioritou byly kratší dobře zapamatovatelné názvy. 
 

• spolecnevdalsimvzdelavani.cz 
• tydnyvzdelavanivjmk.cz 
• vzdelavejtesesnami.cz 
• vzdelavanimkpestrejsimuzivotu.cz 
• dalsivzdelavanivjmk.cz 
• vzdelavanidospelych.cz (obsazeno 

Centrum andragogiky, s.r.o.) 
• vzdelavanijenutnarealita.cz 
• vzdelavanivjmk.cz 
• najdivzdelavani.cz 

• kamzavzdelavanim.cz  
• vzdelavaninamape.cz 
• tvdjmk.cz 
• vzdelanipropraxi.cz  
• praktickevzdelani.cz  
• vzdelavanikmani.cz 
• vzdelanidospeli.cz 
• nebrantesevzdelavani.cz 

 
 

Nakonec byla vybrána doména www.najdivzdelavani.cz a zaregistrována. Web byl do ostrého 
provozu převeden v červnu 2014. 
Web byl prezentován na metodických seminářích, kde se zástupci vzdělávacích organizací 
mohli seznámit s jeho funkcionalitami. 
 

Zahájení Týdnů vzdělávání dospělých (TVD) 
Web je především určen k propagaci aktivit v rámci Týdnů vzdělávání dospělých, které jsou 
každoročně soustředěné do měsíců říjen – listopad. 
Týdny mají propagovat vzdělávání dospělých. Nejpřínosnější pro získání spolupráce 
vzdělávacích organizací je jejich osobní návštěva. Při návštěvě je web najdivzdelavani.cz 
prezentován a vzdělávacím organizacím nabídnuta možnost registrace a zveřejňování aktivit 
zdarma. 
 
V rámci Týdnů vzdělávání dospělých je nastaven postup pro získávání aktivit takto. Krajský 
koordinátor TVD zašle vzdělávacím organizacím, které se chtějí zapojit jednoduchý formulář 
vytvořený v MS Office Word, který vzdělávací organizace vyplněný zasílají zpět. 
 

http://www.najdivzdelavani.cz/


 

 
 
Obrázek 1 - Ukázka návratkového formuláře pro TVD 
Následně jej pracovník koordinátora TVD vytiskne, zanese do své tabulky v textovém editoru 
MS Word, dále aktivitu zavěsí na celostátní web www.tydnyvzdelavani.cz 

 
 
Obrázek 2 - Ukázka celostátního webu TVD 

 

http://www.tydnyvzdelavani.cz/


 

 
a samozřejmě na web www.najdivzdelavani.cz , který aktivity přehledně sdružuje v mapě 
Jihomoravského kraje. 
Z tohoto webu lze přehled aktivit spadajících do týdnů přenést do tabulkového procesoru MS 
Office Excel kopírováním.  
 

Registrovaní uživatelé webu 
Při registrování vyšel realizátor projektu vzdělávacím organizacím vstříc. Pomáhal 
uživatelům zřizovat jejich účty, uživatelské jména a hesla. Přihlašovací údaje všichni zapojení 
obdrželi emailem. 
 

Vlastní registrace 
Někteří uživatelé možnost pomoci s registrací nevyužili a účet si zřídili samostatně. Jedná se 
zhruba o 10 % uživatelů. 
Část z nich potřebovala s registrací pomoci a realizátor jim v tomto vyhověl. 

 
Obrázek 3 - Ukázka registračního formuláře 
 
Pro to, aby na webu nemohl publikovat někdo nevhodný, musí být každý uživatel schválen. 
Administrátorovi přijde email, v němž je aktivační odkaz. Až po obdržení aktivačního odkazu 
lze na web přispívat. 
 

 

http://www.najdivzdelavani.cz/


 

 

Následné přihlášení, zadávání vlastních akci 
 
Přehled chování uživatelů: 
Celkový počet uživatelů: 42 
Počet přihlášených při zaslání informace o zřízení účtu: 7 
Počet přihlášených cca týden od registrace a dále: 10  

Počet zadaných aktivit TVD 
 
Celkem bylo na webu zveřejněno 94 aktivit v rámci Týdnů vzdělávání dospělých 2014 
v Jihomoravském kraji. 
 
Počet zveřejněných komerčních aktivit 
Web nabízí i možnost zadat vzdělávací aktivitu, která nepatří do TVD. Ve sledovaném období 
bylo zadáno 18 komerčních aktivit. 
 

Návštěvnost v období TVD 
Samotný web byl spuštěn pod doménou www.najdivzdelavani.cz  v červnu 2014. Do října 
2014 zbývaly 4 měsíce. Ty by měly stačit na základní zatřídění a dohledatelnosti  
ve vyhledávačích. 
SEO (Search Engine Optimization optimalizace pro vyhledávače) je metodika vytváření  
a upravování webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné  
pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích. Cílem pak je získat  
ve výsledku hledání ve vyhledávačích, které odpovídá obsahu, pro danou webovou stránku 
vyšší pozici, a tím četnější a zároveň cílené návštěvníky. 
 
Základy SEO jsou jednoduché – získat co nejvíce odkazujících stránek, tj. co nejvíce 
spřátelených webů odkazuje na www.najdivzdelavani.cz, či na některou jeho podstránku. 
Díky této důležitosti webu si Google a jiní oznámkují stránku, udělí ji tzv. pagerank. 
Přepočítávání tohoto pageranku se provádí 2x za rok. Základem každé stránky by mělo být 
zapsání do nejznámějšího českého katalogu a vyhledávače Seznam.cz. Zde při rozjezdu webu 
byl požadavek na zapsání odmítnut, poněvadž web neobsahoval dostatečné množství akcí.  
Ty se ve větším rozsahu přidávaly až v září 2014 a znovu podaná žádost byla přijata. 
 
Další důležitou věcí, kterou roboti vyhledávačů sledují, je četnost přidávání obsahu a jak je 
obsah strukturován. 
Strukturování obsahu je ve zkratce označování nadpisů dle důležitosti od hlavního, až třeba 
do třetí úrovně. Google si pak více všímá textů v těchto nadpisech. Na webu 
www.najdivzdelavani.cz název vzdělávací aktivity označen jako nadpis druhé úrovně H2  
(H1 je samotný název webu, stránky). 

http://www.najdivzdelavani.cz/
http://www.najdivzdelavani.cz/
http://www.najdivzdelavani.cz/


 

 

Vyhledatelnost klíčových slov 

Dvouslovná 
Výběr slovíček, které by mohli zadávat potencionální návštěvníci stránek a výsledky 
v Google.cz. 

• Mapa vzdělávání: pozice 1, není však zde velká konkurence – slovo je v titulku 
stránky 

• Kurzy JMK: 1. stránka  
• Vzdělávání dospělých: pozice 73 – slova nejsou v titulku stránky 
• Týdny vzdělávání: pozice 9 – na pozici 4 je například web www.beve.cz – má silnější 

doménu. 
 

Víceslovná 
• semináře Jihomoravský kraj: pozice 337 – toto klíčové spojení ovšem nikdo dle 

statistik Seznam nehledá. 
• Týdny vzdělávání dospělých: pozice 9 – stejný výsledek jako u dvouslovného spojení. 
• Názvy jednotlivých vzdělávacích aktivit zapsaných na webu: 

o JAK SE NAUČIT AJ BEZ UČEBNIC – pozice 8 
o GAMESTORMING - efektivní týmové porady – pozice 5 a 6 – zde se ovšem 

jedná o indexaci první stránky, tzn. odkazy, nevedou přímo na aktivitu, ale na 
úvodní web najdivzdelavani.cz 

o seminář Novela zákona o DPH v roce 2015 – nenalezeno. 
 
Shrnutí: web je ještě mladý a indexace ze strany Googlu neprobíhá důkladně a často. Je 
nutné dále pracovat na budování pageranku, pravidelně tvořit obsahové články a případně 
doplnit statické stránky o další klíčová slova. 
 
 

Statistiky hledanosti 
Pro účely statistiky návštěvnosti je použit nástroj Google analytics. Z jeho výsledku jsou 
nejilustrativnější – počet návštěv, odkud návštěvníci přišli – kdo na najdivzdelavani.cz 
ukazoval, jaké klíčové slovo je přivedlo, z jaké jsou lokality. 
Období monitoringu: 1. červen 2014 – 31. prosinec 2014 

http://www.beve.cz/


 

 
Obrázek 4 - Celková návštěvnost - zobrazení stránek 1. 6. 2014 - 31. 12. 2014 
 
 
 

 
Obrázek 5 - Zdroje návštěvnosti 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Klíčová slova 
Většinou se jedná o jednotky, žádné výraznější klíčové slovo kromě samotného názvu webu, 
návštěvníky výrazněji nepřivedlo. 
 
 
Přehled klíčových slov zadaných v seznam.cz či google.cz 

najdivzdelavani.cz 16(4,46 %) klára rybářová vyškov 1(0,28 %) 

najdivzdelavani 15(4,18 %) konference vaškov 3.11.2014 1(0,28 %) 

www.najdivzdelavani.cz 15(4,18 %) kop boskovice nám.dr.snětiny 1(0,28 %) 
najdi vzdělávání 7(1,95 %) kulaty stul predskolni vzdel 1(0,28 %) 
najdi vzdelavani 4(1,11 %) kurz trénování paměti brno 1(0,28 %) 
tydnyvzdelavani 2(0,56 %) kurz účetnictví nno brno 1(0,28 %) 
xviii.veletrh vzdělávání vyškov 2(0,56 %) kurzy kreslení hermanová 1(0,28 %) 
alois kleveta 1(0,28 %) kurzy kynologie vzdělávání 1(0,28 %) 
beve vyškov 1(0,28 %) kurzy najdi se 1(0,28 %) 
bilancni diagnostika diskuze 1(0,28 %) nabídka lektorské činnosti jm kraji 1(0,28 %) 
den otevřených dveří vš 23.10. 2014 1(0,28 %) najdi vzdělávání mapa 1(0,28 %) 
den otevřených dveří znojmo 2014 1(0,28 %) najdivzdělávání 1(0,28 %) 
drybčák brno ing. 1(0,28 %) nsk profesní gastronomie 1(0,28 %) 
františek zakopal 1(0,28 %) phdr. antonín holubář 1(0,28 %) 
hodnocení zaměstnanců pavel 
svobodník 1(0,28 %) pocitacove kurzy pro seniory boskovice 1(0,28 %) 
hodonín veletrh vzdělávání 1(0,28 %) počítačový kurz pro seniory vyškově 1(0,28 %) 
http://www.najdivzdelavani.cz/ 1(0,28 %) práce v zahraničí 2015 1(0,28 %) 
hustopece pinkas 1(0,28 %) seminář judr. berková diskuze 1(0,28 %) 
ing. pavel bradáč - výcvik psů 1(0,28 %) semináře 21.10.2014 brno 1(0,28 %) 
ing. vendula teturová 1(0,28 %) stanislav češka 1(0,28 %) 
ing.teturová 1(0,28 %) školení pro hospodyně 1(0,28 %) 
internetová školička 1(0,28 %) test bilanční diagnostiky o kurz 1(0,28 %) 
jak si udělat pořádek v hlavě 1(0,28 %) tsm cejl 37/62 brno 1(0,28 %) 
jiri drybčák 1(0,28 %) týdny vzdělávání dospělých jmk 2014 1(0,28 %) 
jiří pinkas dis. kontakt 1(0,28 %)   

Cílení – region návštěvníků 
Stránky jsou zaměřeny na vzdělání v Jihomoravském kraji a statistiky jasně ukazují, že drtivá 
většina návštěvníků je z této lokality 



 

 
Obrázek 6 - Struktura návštěvníků dle regionu 
 
 

Počty přihlášených účastníků vzdělávacích akcí přes web 
najdivzdelavani.cz 
Jednou z funkcionalit webu je i možnost jednoduchého přihlášení návštěvníka na danou 
aktivitu. Samozřejmě různí vzdělavatelé mají různé požadavky a tento formulář nenahrazuje 
úplnou přihlášku, která vyžaduje více údajů o přihlašovaném. Ovšem nabízí získání klienta, 
první kontakt, další podrobnosti si může vzdělavatel vyžádat. 
 
Přehled uživatelů, kteří využili přihlášení přes najdivzdelavani.cz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Zabezpečení provozu po skončení projektu 
 
Myslíme si, že udržitelnost webu najdivzdelavani.cz i po skončení projektu je velmi vysoká, 
vzhledem k dobré zpětné vazbě vzdělávacích organizací i zájemců o tyto aktivity.  
Celkové náklady na udržení webu by činily 100 000,- ročně.  
Tato částka by měla být pokryta - 60% komerčního využití webu - 40% dotací. 
 
 
 

Závěr  
 
Web najdivzdelavani.cz je kvalitním nástrojem pro vyhledávání různých aktivit, které 
uskutečňují vzdělávací organizace. Pokud budou mít vzdělávací organizace nějaké podněty na 
upravení některých částí, budeme se těmito podněty zabývat a řešit je se vzdělávacími 
organizacemi.  
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