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1. Popis řešeného projektu
Propagační infografická brožura „Jak na Přírodu“ je výsledkem snahy o vytvoření jedinečného
materiálu, prezentujícího nejen Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, ale
také studentský život jako takový, pomocí poutavých infografik. Jednotlivé strany brožury byly
podrobeny odbornému eye‐tracking testování u více než padesáti respondentů z různých
věkových a profesních skupin, kde díky detekci pohybu očí při čtení těchto stran mohly být
odhaleny chyby, nedostatky, ale také přednosti infografiky. Všechny tyto faktory tak mohly být
v brožuře potlačeny nebo naopak zhodnoceny a přepracovány.

Celá brožura je jedním z výsledků diplomové práce s názvem Hodnocení infografiky pomocí
eye‐tracking, která je zpracovávaná žadatelem a vedena Mgr. Stanislavem Popelkou, Ph.D. na
Katedře geoinformatiky. Spolupráce po obsahové i formální stránky brožury byly řešené za
spolupráci se zástupci Oddělení vnějších a vnitřních vztahů PřF UP, za co jimděkuji.

Finanční prostředky poskytnuté v rámci projektu “Hýčkejte svou Přírodu!“ byly využity na
prvotní tisk brožury a případně na její další rozvoj dle specifických požadavků vedení fakulty
nebo na případnou propagaci a distribuci nejen v rámci univerzitního prostředí.

V současnosti se brožura aktivně využívá pro propagaci PřF UP na studentských veletrzích nebo
popularizačních akcích fakulty nebo univerzity. S její distribucí a využitím se počítá i v budoucnu
nejen pro fakultní účely, ale také po úpravách i v celouniverzitním měřítku.

2. Výstupy
Praktickým výstupem celého projektu, který je zapojen do této soutěže, je zmíněná propagační
brožura s názvem „Jak na Přírodu“ určena nejen pro uchazeče Přírodovědecké fakultu
Univerzity Palackého v Olomouci. Její digitální podoba je přiložena k této zprávě ve
formátu pdf, nebo na odkazu: http://bit.ly/jaknaprirodu .
V tištěné formě bude brožura poskytnuta na obhajobě popisovaného projektu nebo je ji již
možno nalézt mezi propagačními materiály fakulty / univerzity.

3. Naplnění cílové skupiny
Distribuce brožury mezi uchazeče o studium na PřF UP (cílová skupina projektu) byla doposud
naplněna na 100 %. Autor sám distribuoval brožuru mezi uchazeče na Evropském veletrhu
pomaturitního a celoživotního vzdělávání – Gaudeamus v Nitře 26. – 27. 9. 2018. Dále byla
brožura využita na studentském veletrhu Akademia & Vapac v Bratislavě 9. – 11. 10. 2018.
Plánované je pravidelné využívání na ostatních veletrzích vzdělávání, dnech otevřených dveří
nebo jiných akcích univerzity.

4. Doklady o splnění cílů
‐

Úspěšná obhajoba diplomové práce
o Úspěšné složení státní závěrečné zkoušky s vyznamenáním

‐

Účast v soutěži „O cenu děkana“
o Získání 3. místa v kategorii Vědy o Zemi

‐

Eye‐tracking testování infografik

‐

Aktivní využití při Gaudeamus Nitra

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

Aktivní využití při Akademia & Vapac

‐

Podrobnější popis je dostupný v samotné Diplomové práci autora projektu
o http://bit.ly/diplomka_konicek

