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Abstrakt 

Diplomová práce popisuje možnosti využití prostředí internetu pro marketingové a 

fundraisingové aktivity neziskových organizací v České republice s důrazem na kvalitu 

webových prezentací neziskových organizací. Za tímto účelem je nejprve stručně 

představen neziskový sektor a jeho specifika. Dále jsou popsány možné způsoby 

komunikace v prostředí internetu s důrazem na možnosti komunikace neziskových 

organizací v oblasti online marketingu. Třetí kapitola se stručně věnuje formám 

fundraisingu a mapuje současné trendy online fundraisingu. Čtvrtá a pátá kapitola 

vysvětluje specifika využití webu a sociálních sítí. Dále jsou prezentovány principy 

kvality webových stránek. Poslední kapitola se zaměřuje na analýzu webových prezentací 

vybraných neziskových organizací z oblasti sociální rehabilitace. Analýza představuje 

pohled, z hlediska přístupnosti a použitelnosti, na stav webových prezentací neziskových 

organizací a také zkoumá využití tohoto prostoru pro komunikaci s uživateli a 

podporovateli. 
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Abstract  

This thesis describes the possibilities of using the internet for marketing and fundraising 

activities of non-profit organizations in the Czech Republic. It has an emphasis on the 

quality of non-profit organizations’ web sites. The first chapter of the thesis presents a 

non-profit sector and its specifics. Furthermore, it describes the possible ways NGOs can 

communicate on the internet and their potential online marketing. The third chapter is 

dedicated to fundraising forms and mapping the current trends in online fundraising. The 

fourth and fifth chapter explain the specifics of web site usage and social networks. 

Moreover, the principles of quality web sites are presented. The last chapter focuses on 

the analysis of the web sites of selected non-profit organizations in the area of social 

rehabilitation. The analysis is mainly devoted to accessibility and usability of web sites. It 

also examines the potential use of web sites to communicate with users and supporters. 
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Slovníček 

 

Banner je druh obdélníkové reklamy používaný na webových stránkách. Jedná se o 

obrázek či animaci, případně interaktivní grafiku, zobrazenou nejčastěji poblíž okraje 

obrazovky. Je zobrazovaný v rozměrech 468×60 pixelů (fullbanner) nebo také 250×250, 

88×31, 120×600, 125×125 pixelů a další. 

Card Sorting je technika, ve které vybraná skupina uživatelů internetu vytváří strukturu 

a pojmenování jednotlivých kategorií webu (vytváří tedy informační architekturu weu). 

Drobečková navigace je známý seznam odkazů na nadřazené sekce, odkazy jsou 

odděleny šipkou či lomítkem (např. Předmluva > Úvod> Slovníček ). 

E-mail je způsob odesílání, doručování a přijímání zpráv přes elektronické komunikační 

systémy. Používá se jak pro internetový systém elektronické pošty založený na protokolu 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), tak i pro intranetové systémy, které dovolují 

posílat vzájemně zprávy uživatelům uvnitř jedné společnosti nebo organizace [E-mail, 

2011]. 

Elektronická konference jsou obdobou diskuzních skupin, také jsou vytvořené k 

určitému tématu. Fungují na podobném principu jako elektronická pošta. 

HyperText Markup Language (označovaný zkratkou HTML) je značkovací jazyk pro 

hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který 

umožňuje publikaci dokumentů na internetu. 

Instant Messaging je internetová služba, umožňující svým uživatelům sledovat, kteří 

přátelé jsou právě připojeni a dle potřeby jim posílat zprávy, přeposílat soubory a i jinak 

komunikovat [Instant messaging, 2011]. 

ICQ je software pro instant messaging využívající protokolu OSCAR.  

JavaScript je multiplatformní, objektově orientovaný skriptovací jazyk, který se používá 

jako interpretovaný programovací jazyk pro WWW stránky, často vkládaný přímo do 

HTML kódu stránky, jsou jím obvykle ovládány různé interaktivní prvky. 

Lightbox je JavaScriptová aplikace pro zobrazování obrázků v plné velikosti a 

procházení fotogalerií. 



 

Microsite je webdesignerským názvem pro speciální malý web, fungující jako doplněk 

hlavní webové prezentace. 

Newsletter je elektronický zpravodaj. Jde o e-maily pravidelně zasílané přihlášeným 

odběratelům. Newsletter patří k moderním, levným a účinným marketingovým nástrojům. 

Really Simple Syndication (RSS) je rodina XML formátů určených pro čtení novinek na 

webových stránkách, umožňuje uživatelům internetu přihlásit se k odběru novinek z 

webu, který nabízí RSS zdroj. 

Tag je označení pro značku sloužící ke kategorizaci obsahu na webové stránce. 

Tag cloud (oblak klíčových slov …) pak představuje způsob zobrazení tagů. 

Uniform Resource Locator (označovaný jako URL) je řetězec znaků s definovanou 

strukturou, který slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací na internetu.  

Voice over Internet Protocol je technologie, umožňující přenos digitalizovaného hlasu v 

těle paketů rodiny protokolů UDP/TCP/IP. 

Videokonference je moderní způsob multimediální komunikace, která umožňuje 

současný přenos zvuku, obrazu a dat mezi dvěma i více účastníky. Je to také komunikace 

na libovolnou vzdálenost probíhající v reálném čase. 
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Předmluva 

Tématem předkládané diplomové práce je využití internetu pro nestátní neziskové 

organizace, a to především z hlediska komunikace. Hlavním cílem této práce je 

prozkoumání různých typů komunikace v prostředí internetu se zvláštním zaměřením na 

funkci a zpracování webové prezentace. Parciálním cílem je zmapovat důležitá pravidla, 

kterými by se nestátní neziskové organizace měly řídit při tvorbě a správě webových 

stránek. Praktickou část diplomové práce tvoří analýza pěti vybraných neziskových 

organizací z oblasti sociální rehabilitace. Hlavním cílem je pomocí dotazníkového 

průzkumu a heuristické analýzy zjistit stav webových prezentací z hlediska přístupnosti a 

použitelnosti, dále analyzovat využití tohoto prostoru pro komunikaci s uživateli a 

podporovateli a také zkoumat využití webové prezentace pro online fundraising. 

K podmětům, které vedly ke vzniku této práce, patří jednak vědomosti autorky v oblasti 

vývoje a architektury webové prezentace, které získala v rámci studia programu 

ERASMUS na Universitat Politècnica de Valènciana a jednak pracovní zkušenosti 

v obecně prospěšné společnosti Neziskovky.cz, kde působí od roku 2011. Zde se také 

setkala s mnoha příklady a typy využití komunikace v prostředí internetu.  

Diplomová práce je rozčleněna do šesti kapitol a dalších podkapitol, jejichž součástí 

mohou být i obrázky a grafy. První kapitola stručně představuje neziskový sektor a jeho 

specifika. Druhá kapitola pojednává o možných způsobech komunikace v prostředí 

internetu s důrazem na online marketing a nástroje web 2.0. Třetí kapitola se stručně 

věnuje formám fundraisingu a mapuje současné trendy online fundraisingu. Čtvrtá a pátá 

kapitola vysvětluje specifika využití webu a sociálních sítí a pravidla kvality webových 

prezentací. Šestá kapitola se zaměřuje na analýzu webových prezentací vybraných 

neziskových organizací. 

Pro citování literatury je v této práci využit tzv. harvardský systém citování v souladu 

s normami ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Dokumenty jsou v seznamu použité 

literatury řazeny abecedně dle záhlaví. 
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Úvod 

Neziskové organizace vznikají ve společnosti z nutnosti reagovat na aktuální potřeby 

občanů. Na rozdíl od státu jsou neziskové organizace schopné řešit aktuální problematiku 

a reagovat okamžitě. Neziskový sektor se zabývá oblastmi, které jsou opomíjeny a které 

lidé chtějí řešit ihned. K těmto oblastem patří především obory sociální práce, 

zdravotnictví, vzdělávání nebo životního prostředí.  

Komunikovat s veřejností, dárci, klienty či kolegy je nezbytnou součástí práce každé 

neziskové organizace. Formy komunikace, s kterými byly neziskové organizace (dále 

také jako NNO) zvyklé pracovat, se však velmi změnily. V posledních deseti letech došlo 

k velkému technologickému pokroku, objevily se nové fenomény jako například sociální 

síť Facebook a Twitter. Došlo také k rozvoji internetu a především webu 2.0. Všechny 

tyto faktory proměňují společnost i prostředí, ve kterém se neziskové organizace 

nacházejí. 

Internet nabízí různé nástroje pro komunikaci s veřejností, dárci a klienty. Tuto formu 

komunikace lze již nyní pokládat za neoddělitelnou součást marketingu, která je z velké 

části zodpovědná za úspěch dané organizace. Proto neziskové organizace využívají 

možnost prezentovat se v prostředí internetu, informují klienty a dárce pomocí e-mailů a 

newsletterů nebo s nimi komunikují online na chatu či Skype. Zjistily, že pomocí 

internetu lze hledat i získat nové finanční zdroje.  

V prostředí internetu totiž vznikla nová skupina uživatelů, na které je možné cílit, a 

využívat internet ke komunikačním aktivitám či online fundraisingu. 
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1 Nestátní neziskový sektor 

Nestátní neziskový sektor je chápan jako prostor k jednání a sdružování mezi rodinou, 

trhem a státem a zahrnuje řadu organizací jako například různé spolky, církve, nadace, ale 

i školy nebo muzea zřízené jako obecně prospěšné společnosti. Neziskový sektor má 

mnoho dalších označení – třetí, občanský, dobrovolnický či nezávislý sektor, ale všechna 

tato označení se zaměřují pouze na jeho určitý výsek. Podle Marka Skovajsi, termín 

občanský organizovaný sektor lépe vyjadřuje souvislost této oblasti s občanskými 

aktivitami [SKOVAJSA 2010a]. Avšak v textu se autorka dále rozhodla používat termín 

nestátní neziskový sektor (NNS) a nestátní nezisková organizace (NNO) tedy nezisková 

organizace díky vžitosti těchto označení. 

Právní definice říká, že NNO jsou ty, které tak jsou vymezeny v právním řádu daného 

státu. Nevýhodou tohoto přístupu je, že každá země má své vlastní odlišné právní definice 

NNO, což brání mezinárodnímu srovnávání.  

V roce 1997 ovšem Salamon a Anheir [1997] navrhli nový přístup k definování 

nestátního neziskového sektoru. Definice se skládá z pěti různých znaků, které musí daný 

subjekt splňovat, aby byl považován za organizaci NNS: 

• Organizovanost – subjekt je do určité míry institucionalizovaný. 

• Soukromý charakter a nezávislost – subjekt není součástí státu a také není 

státem zřízen. 

• Zásada nerozdělování zisku – subjekt nerozděluje zisk mezi členy, vlastníky 

nebo manažery. 

• Samosprávnost – subjekt je schopen se sám spravovat a má k tomu také potřebné 

struktury. 

• Dobrovolnost – subjekt vykonává činnost za účasti dobrovolníků. 

Tato definice se nazývá strukturálně-operacionální a pomáhá v každé zemi identifikovat 

organizace občanské společnosti. 

V roce 2003 se zrodily tři širší koncepce NNS. Karel B. Muller [2003] rozlišil pojetí do 

skupin – generalisti, maximalisti, minimalisti. Výstižné je třetí a zároveň nejmladší pojetí 

– minimalistické, kde NNS označuje sféru mimo rodinu, stát a trh. Zahrnuje organizované 

i neorganizované formy občanské aktivity nezaměřené na dosahování zisku, tzv. veřejná 
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sféra. Toto minimalistické pojetí převládlo po pádu komunismu také v ČR a dalších 

postkomunistických zemích [SKOVAJSA 2010b]. 

1.1 Struktura a funkce nestátního neziskového sektoru 

Nestátní neziskové organizace jsou děleny podle různých kritérií do několika skupin 

[ANHEIER 2005]: 

NNO z hlediska členství 

• Členské organizace (například občanská sdružení a odbory). 

• Nečlenské organizace, které nemají členy, ale zaměstnance a členy správních 

orgánů jako například nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti. 

NNO z hlediska typu činnosti 

• Servisní NNO zahrnují organizace působící v sociální, zdravotní či vzdělávací 

oblasti. 

• Zájmové NNO nabízejí možnost přímé realizace vlastních zájmů, sebevyjádření a 

trávení volného času. 

• Advokační NNO se věnují veřejné obhajobě zájmů skupiny obyvatel (např. 

odbory, lobbistické skupiny, organizace zaměřené na ochranu životního prostředí 

atd. 

NNO z hlediska prospěšnosti 

• Vzájemně prospěšné NNO – přinášejí přímý soukromý prospěch pouze svým 

členům (např.: sportovní oddíly, sběratelské spolky atd.). 

• Veřejně/obecně prospěšné NNO – poskytují přímý prospěch veřejnosti nebo těm 

jejím částem, jimž pomáhat představuje veřejný zájem – nadace, nadační fondy, 

účelová zařízení církví a obecně prospěšné společnosti. 

Organizace neziskového sektoru vykonávají celou řadu funkcí. Poskytují služby 

v případě, kdy je neposkytuje trh ani stát nebo je poskytuje v nedostatečné kvalitě. Plní 

advokační funkci, čili prosazují a hájí soukromé a veřejné zájmy. Budují komunity - 

NNO pomáhají a upevňují vztahy v místních a zájmových společenstvích. Plní 

sebevyjadřovací funkci, kdy poskytují prostor pro jednotlivce a jeho přesvědčení a 

vyznání. NNO pomáhají ochránit společenské hodnoty jako je solidarita a samosprávnost. 

Testují a zavádějí do praxe nové ideje, služby a postupy. Jejich filantropní funkce slouží 
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jako nástroj pro podporu veřejně prospěšných cílů ze soukromých zdrojů. Uskutečňují 

charitativní činnosti včetně přerozdělování zdrojů. Velkou částí přispívají k důležitým 

změnám ve smýšlení a chování jednotlivců, v politice státu atd. Pomáhají 

znevýhodněným skupinám a menšinám a dohlíží na správné právní a politické prostředí 

potřebné pro udržení pluralismu ve společnosti [SALAMON 2002]. 

Nestátní neziskový sektor má také část neorganizovanou, kam lze zařadit například 

neformální společenství a sítě, veřejná shromáždění, demonstrace, ale také samotné 

občany.  

1.2 Vývoj českého nestátního neziskového sektoru 

Toto rozdělení NNO panuje nyní, ale plnily NNO výše zmíněné funkce vždy? Jak se 

vyvíjel občanský sektor v českých zemích v období novověku? 

Pro středověké a raně novověké období českých dějin je neobyčejně významná role 

církevních institucí a nábožensky motivované dobročinnosti. Církevní řády totiž 

zajišťovaly sociální služby od vzdělávání po péči o umírající. Rozmach sdružovacích 

aktivit pak přinesla revoluční vlna let 1848-1849, kdy bylo zřízeno veliké množství 

vlasteneckých, politických či studentských spolků. Moderní občanské sdružování 

v českých zemích pak přichází až s liberalizací rakouského politického systému1. 

V Rakousku byl spolčovací život postupně upravován zákony a dekrety, přičemž dekret 

z roku 1852 byl značně restriktivní a stanovoval, že spolky musí získat povolení 

k činnosti od státu. V roce 1867 byl přijat nový zákon o spolčování (č.134/1867 ř. z.), 

který v českých zemích platil až do roku 1951. Už v 19. století zahrnovaly metody 

získávání finančních prostředků veřejné sbírky, benefiční plesy, bazary, dražby či loterie. 

V této době už se vytvořila zámožná vrstva podnikatelů, z nichž se někteří stali 

významnými mecenáši a filantropy2.  

                                                
1 Roku 1861 vzniká vlastenecký pěvecký spolek Hlahol, v roce 1862 tělocvičný spolek Sokol, 1863 

vzniká Umělecká beseda. 

2 Mezi filantropy a mecenáše můžeme zařadit např. architekta Josefa Hlávku, který podporoval 

české umělce a vědce a zasloužil se velkým dílem o založení České akademie věd a umění. Dále 

můžeme zmínit Annu Náprstkovou a Vojtěcha Lannu. 



 16 

Od začátku 20. století se neustále zrychluje nárůst počtu spolků a dalších NNO až do roku 

1938 s přestávkou, která byla způsobena první světovou válkou. V období první republiky 

dokonce vznikalo 300-700 nových spolků ročně [LAŠŤOVKA 1998]. 

V období první republiky byla občanská sdružení i další občanské aktivity lépe 

organizované. Utvářely se také spolky založené na etnickém principu (německá menšina, 

Židé). V období Protektorátu Čechy a Morava bylo rozpuštěno přes 4  000 spolků a další 

organizace byly nuceny omezit či zastavit své aktivity. 

Po druhé světové válce byly spolky obnovovány a byly podporovány veškeré občanské 

aktivity. Bohužel netrvalo dlouho a moc převzala komunistická strana. Ta postupně 

likvidovala společenskou pluralitu a všechny možné zdroje opozice. Komunistický stát 

zasahoval jak represivně, tak přijímáním nových zákonů. V tomto období byla snad 

nejdůležitější Charta 77, která byla nezávislou občanskou iniciativou a ke které se do 

1989 připojilo skoro 2000 signatářů. 

Po listopadu 1989 započal s demokratizací nový vývoj organizované občanské 

společnosti. 
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1.3 Současný nestátní neziskový sektor v ČR 

V České republice bylo v červnu 2012 podle ČSÚ 118 440 neziskových organizací3. Co 

do počtu dominují občanská sdružení, představují skoro 90% organizací občanské 

společnosti. Jak bylo výše uvedeno, po roce 1989 vznikal velký počet NNO, ale 

organizovaná angažovanost prudce klesala. Situace byla způsobena tím, že v době 

komunistické vlády byla občanská angažovanost a členství povinné, proto po změně 

režimu nastal veliký obrat a počet členů se v organizacích výrazně snížil. Marc M. 

Howard o tomto trendu hovoří jako o kolektivní neparticipaci v postkomunistických 

zemích4. Také zmiňuje, že v ČR v průměru vychází na jednoho občana jedno členství 

v NNO, zatímco v Norsku je to dvakrát tolik. Tvrdí, že tento trend platí obecně pro 

všechny postkomunistické země. 

Lze tento jev přisoudit nějakému konkrétnímu faktoru? Mnozí se domnívají, že tento jev 

je způsobený nízkou důvěrou ve druhé osoby. Například v Norsku důvěřuje druhým 

osobám 65% občanů, v ČR je to pouhých 24%. Tato nízká interpersonální důvěra je opět 

přiřazena postkomunistickým zemím. 

                                                
3 Do tohoto počtu jsou započítána občanská sdružení, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné 

společnosti, evidované právnické osoby a organizační jednotky sdružení. Viz dokument 

http://www.neziskovky.cz/data/stat_NNO_tabulka_1990_2012txt12780.pdf 

4 HOWARD, Marc M., 2003. The Weakness of Civil Society in Post-Communist Europe. Cambridge 

: Cambridge University Press. ISBN 0-521-81223-2. 
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Americká agentura pro mezinárodní rozvoj (USAID) zveřejnila na konci července 2012 

Zprávu o stavu neziskového sektoru ve střední a východní Evropě a Eurasii5. Výzkum byl 

založen na měření indexem udržitelného rozvoje neziskového sektoru (NGOSI), resp. 

nově Indexem udržitelného rozvoje občanského sektoru (CSOSI). Tento výzkum sleduje 

rozvoj občanské organizované společnosti ve dvacetidevíti zemích za posledních patnáct 

let. Hodnotí se celková příznivost, finanční zajištění, prosazování zájmů, poskytování 

služeb, infrastrukturu a veřejný obraz. Česká republika byla v roce 2011 ohodnocena 

indexem 2,7, který představuje kategorii neustále se zlepšující úrovně udržitelnosti 

občanského sektoru (viz obrázek č. 1). Celkově se Česká republika umístila na třetím 

místě, nejlépe se umístilo Estonsko (2,0) a na druhém místě Polsko (2.2) [United States 

Agency for International Development, 2012]. 

  

                                                
5 Podrobné výsledky Americké agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID) o stavu neziskového 

sektoru ve střední a východní Evropě a Eurasii je k dispozici zde: 

http://transition.usaid.gov/locations/europe_eurasia/dem_gov/ngoindex/reports/2011/2011CSOSI_In

dex_complete.pdf 
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Hodnocení	  udržitelného	  rozvoje	  občanského	  
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Obrázek 1 - Hodnocení udržitelného rozvoje občanského sektoru v roce 2011 
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2 Popis funkce internetu jako marketingového nástroje 

neziskových organizací 

2.1 Internet 

Internet představuje „globální počítačovou síť, která má několik set milionů účastníků a 

která poskytuje různé služby, zejména přístup k hypertextovým dokumentům (World Wide 

Web), elektronickou poštu (e-mail), audiovizuální přenos, přenos datových souborů a 

programů atd. Internet je volně organizovaná mezinárodní spolupráce propojených 

autonomních sítí, která umožňuje komunikaci připojených počítačů díky dobrovolnému 

přijetí a dodržování standardních protokolů a procedur. Internet nikdo nevlastní ani 

neřídí“ [NONDEK et al. 2000]. 

První testovací síť byla instalována počátkem roku 1968 v Národní výzkumné laboratoři 

ve Velké Británii. Tato síť však neopustila hranice jedné budovy. 

V roce 1969 byla s pomocí instituce ze Spojených států - Advanced Research Projects 

Agency (ARPA) vytvořena experimentální síť, pojmenována jako ARPANET. Síť 

zahrnovala jen čtyři uzly, v kterých byly propojeny univerzitní počítače v různých částech 

USA. Postupně se připojovaly další instituce, zejména univerzity, které využívaly síť 

k výměně vědeckých informací.  

V roce 1980 přišel švýcarský institut pro jaderný výzkum CERN s myšlenkou hypertextu, 

který měl usnadnit sdílení a  také aktualizaci informací mezi vědci. To se podařilo a 

v roce 1989 kdy měl CERN již největší internetový server v Evropě. První prototyp 

WWW serveru byl spuštěn 6. srpna 1991 (na adrese http://info.cern.ch/). Velký rozvoj ale 

nenastával ani v nejbližších několika letech, až v roce 1992 bylo k internetu připojeno již 

více než jeden milion počítačů.  

Služba WWW (World Wide Web), zkráceně označovaná také jako web, je jednou ze 

služeb počítačové sítě internet. Dokumenty, tedy webové stránky, jsou vzájemně 

propojené pomocí hypertextových odkazů. Webové stránky jsou vytvořeny 

v programovacím jazyce např. (X)HTML (Hyper Text Markup Language). Pomocí tohoto 

jazyka lze do webové stránky zařadit také obrázky, zvuky, animace a video. Každá 

webová prezentace má v síti internet svou jednoznačnou adresu [KOLMAN 2003]. 
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Od roku 1995 začíná o internet projevovat zájem komerční sféra a služba WWW nabízí 

poměrně bohaté prezentační možnosti (obrázky a video) a navíc je používání pro 

uživatele velice snadné. 

Například v České republice dosáhl v září 2012 počet uživatelů6 internetu celkem  

6 307 8297 (uživatelé internetu z České republiky ve věku 10+, kteří v daném měsíci 

navštívili internet).  

2.2 Komunikace prostřednictvím internetu 

Komunikaci bychom mohli definovat jako interakci prostřednictvím symbolů. Vzájemné 

působení mezi komunikujícími partnery lze nazývat komunikačním procesem. 

Komunikace je tudíž jednáním, jehož cílem z hlediska komunikátora je přenos sdělení 

jedné či více osobám prostřednictvím symbolů [KUNCZIK 1995].  

Formy komunikace můžeme rozdělit na verbální, kde pro přenos používáme především 

řeč a neverbální, pro kterou používáme řeč těla (pohyby, posunky, gesta, postoje). Dále 

také rozlišujeme interpersonální, skupinovou a masovou komunikaci. Tyto druhy 

komunikace jsou používány v běžném životě. Komunikace prostřednictvím internetu má 

ale svá specifika. Internet, jako relativně nové médium, hluboce ovlivnil zažité trendy v 

komunikaci. „Vytvořením zvláštního prostoru označovaného také jako kyberprostor 

člověk rozšířil své působení za hranice hmotného světa. Vzniklo tak místo, kde platí jen 

vybrané zásady normální reálné komunikace, a dokonce se tu objevují i zákonitosti zcela 

nové“ [PÍRKO 2007]. Psychologická specifika online komunikace spolu s vlastnostmi 

moderních informačních a komunikačních technologií vytváří novou formu interaktivní a 

multimediální komunikace. 

Komunikace prostřednictvím internetu je oproti běžné komunikaci tváří v tvář rozdílná a 

má svá specifika. Bývá omezena jen na porozumění textu, nepoužívá se tedy mimika, 

postavení těla, hlasová barva či intonace. V dnešní době lze využívat webkamery či 
                                                
6Pojem „uživatele internetu“ označuje člověka, který s určitou pravidelností využívá služeb 

internetu. 
7 SPIR – NETMONITOR, 2012. Výzkum návštěvnosti internetu v České Republice : měsíční zpráva 

- Září 2012 [online]. [cit. 2012-11-11]. Dostupné z: 

http://www.netmonitor.cz/sites/default/files/vvnetmon/2012_09_netmonitor_offline_report.pdf 
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mikrofony, ale většina uživatelů stále dává přednost textové formě komunikace 

s případným využitím fotografie a videa, což dokazuje například celosvětová rozšířenost 

sociální sítě Facebook8. Dalším specifikem komunikace je anonymita. Uživatelé se 

mohou stát kýmkoli, nemusí se ohlížet na věk, fyzický vzhled či pohlaví. Mohou 

komunikovat za hranicemi daného území. Internet je globální síť a proto se mohou 

pohybovat po sítích celého světa. 

Online komunikace je pak verbální komunikace, která umožňuje např. pomocí psaného 

textu prostřednictvím internetu komunikovat ve stejnou dobu s protějškem. Je možné 

rozlišit komunikaci textovou, kam lze zařadit:  

• e-mail  

• elektronické konference 

• IM chat 

• diskuzní fóra 

Dále komunikaci multimediální, kam spadá: 

• hlasová komunikace, např. VoIP  

• audiovizuální komunikace např. videokonference. 

Další rozdělení online komunikace je dle časové synchronicity příjemce a vysílatele. 

Synchronní komunikace vyžaduje přítomnost obou účastníků zároveň, komunikující musí 

být online ve stejnou dobu (instant messenger, skype call, video conference). Asynchronní 

komunikace funguje nezávisle na přítomnosti obou zúčastněných. To znamená, že 

účastníci nemusí být zároveň online (e-mail, diskusní fóra, webové prezentace) a tím 

pádem mezi vysláním zprávy a obdržením odpovědi vzniká prodleva, která může trvat 

minuty, hodiny, ale i dny nebo týdny [DIVÍNOVÁ 2005, s. 44]. 

                                                
8 Mezi top servery, na které Češi chodí, se dostal i Facebook, který podle statistik portálu Socialbakers 

využívá už přes tři miliony Čechů. „Facebook je nejvíce rozšířen co do počtu zemí světa i díky jeho 

překladu do více než 70-ti jazyků [BUREŠ, 2010]“. 
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2.3 Neziskové organizace a prostředí internetu 

Obecně lze rozlišit čtyři základní komunikační formy – reklama, podpora prodeje, osobní 

prodej a public relations. Simona Škarabelová k těmto formám pro neziskové organizace 

ještě přidává sponzorství, lobbing a společnou prezentaci organizací [ŠKARABELOVÁ 

2007].  

Forma osobního prodeje se v prostředí internetu zužuje na využití neosobních 

komunikačních kanálů (e-mail, webové stránky). Interakce mezi dvěma osobami často 

odpadá. Stejně tak to platí pro lobbing, který se uskutečňuje většinou formou osobních 

schůzek. Pro podporu lobbingu však lze využít možnosti článků a komentářů v různých 

diskuzních fórech, na blozích nebo uveřejněním tiskové zprávy v prostředí webových 

stránek atd. 

Reklamu a public relations lze velice dobře vytvářet a podporovat v prostředí internetu. 

NNO mají na výběr z velkého množství nástrojů k propagaci svých služeb či svých 

produktů (formami internetové reklamy se autorka zabývá v kapitole 2.4). K nástrojům 

public relations může organizace využít publikaci článků či jiných dokumentů v prostředí 

internetu a to nejen na svých webových stránkách. Organizace využívají možnosti 

podporovat své aktivity prostřednictvím videa či fotografií (YouTube, SlideShare apod.). 

Pomocí videa mohou NNO veřejnosti sdělit své vize a cíle. Mnoho organizací se také 

naučilo zveřejňovat informace o svých aktivitách formou krátkých zpráv i odkazů na 

sociálních sítích (v České republice je nejvyužívanější sociální sítí Facebook). 

Podpora prodeje nabízí důvody, proč produkt či službu koupit. K tomuto účelu se 

používají různé slevy, soutěže, dárkové certifikáty, vzorky či zákaznické karty. 

V prostředí internetu vnikla pro podporu prodeje diskuzní fóra, poradny nebo také sekce 

s často kladenými otázkami (FAQ). Klient také dostává možnost produkt nebo službu 

zhodnotit, konzultovat reklamaci či další nejasnosti online prostřednictvím Skype či 

chatu. 

Sponzorství je podle Škarabelové definováno jako „spojení zájmů a značky firmy 

s určitými významnými událostmi nebo aktivitami [ŠKARABELOVÁ 2007, s. 108].“ 

Sponzor tedy pomáhá sponzorovanému uskutečnit jeho projekt. Nejžádanější 

protislužbou sponzora je důraz na marketingový přínos s cílem zviditelnit se. Neziskové 
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organizace pak mohou využít sponzorství pro účel vzniku či inovace webové stránky. 

Sponzor, tedy například firma, která se zabývá vývojem webů, navrhne a vytvoří NNO 

webové stránky a sama pak získá jako protislužbu prostor pro vlastní prezentaci na tomto 

webu či uveřejnění informace o sponzorství či loga firmy. 

Společné prezentace NNO mohou být pořádané formou konference, kongresu, veletrhu či 

odborných přednášek. Záznamy z takovýchto akcí pak mohou být prezentovány formou 

videozáznamu či audiozáznamu na webových stránkách organizace či jinde. Pro 

organizaci těchto akcí mohou být využity také speciální nástroje jako je třeba přihlašovací 

online formulář, pozvánka v elektronické podobě, interaktivní mapa umístění akce apod. 

Možnosti online marketingu popisuje autorka podrobněji v následující kapitole. 

2.4 Možnosti online marketingu neziskových organizací 

„Online marketing, také známý jako digitální marketing, web marketing, internet 

marketing nebo e-marketing, je kvalitativně nová forma marketingu, kterou lze popsat 

jako řízení procesu uspokojování lidských potřeb informacemi, službami nebo zbožím 

pomocí internetu“ [WARD 2011]. Má široký rozsah působnosti, protože se vztahuje 

nejen na marketing na internetu, ale také zahrnuje marketing prostřednictvím e-mailu a 

bezdrátových médií. Obliba online marketingu narůstá s rostoucí internetovou penetrací 

populace. Jak bylo zmíněno výše, Česká republika měla v září 2012 celkově 6 307 829 

reálných uživatelů internetu. Přestože počet reálných uživatelů po celém světě roste, 

nepředstavuje internetová populace reprezentativní vzorek celkové světové populace, 

neboť internetová populace je mladší než ta celková.  

Online marketing se zabývá plošnou reklamou, textovou reklamou, direct marketingem, 

videoreklamou či marketingem pro vyhledavače. Lze sem také zařadit marketing na 

sociálních sítích.  
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Vyjmenovat lze několik zásadních charakteristik, výhod a nevýhod online marketingu 

[BLAŽKOVÁ 2005]: 

Výhody  

• prostor pro prezentaci organizací, firem a jejich výrobků a služeb (např. webové 

prezentace); 

• důležitý informační zdroj; 

• nástroj pro řízení vztahů se zákazníky; 

• efektivní a nový obchodní a komunikační kanál; 

• možnost multimediální komunikace; 

• velká šíře obsahu a funkcí s možností rychlé aktualizace; 

• komunikace může probíhat na celosvětové úrovni; 

• schopnost velmi přesného zacílení obsahu komunikace; 

• umožňuje minimalizaci nákladů. 

Nevýhodou 

• nedostatečné zkušenosti s internetem mezi veřejností a firmami; 

• nemožnost efektivně oslovit některé cílové skupiny; 

• nedostatečný počet domácností vybavených počítačem a připojením k internetu; 

• pochybnosti na straně organizací o přínosech internetu při podnikání; 

• strach z narušení bezpečnosti a ochrany dat; 

• vyšší poplatky za připojení k internetu. 

Online marketing dělí Michal Krutiš do pěti základních skupin: online public relations, 

online direct marketing, podpora prodeje na internetu, internetová (online) reklama, 

vlastní webové stránky [KRUTIŠ 2008a]. 

Online public relations 

Do této skupiny patří například tiskové zprávy a články publikované v online médiích, 

online events (online semináře, workshop, diskuse), uživatelské komunity (jde například 

o online semináře, workshopy či diskuze nebo může jít o živý videopřenos nějaké akce), 

webové stránky, blogy apod. 

Online direct marketing  
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Je to přímý online marketing. Mezi hlavní nástroje patří e-mail, vyžádaný e-mailing, 

newslettery, messaging (Instant messaging a SMS marketing). Do této skupiny se také 

řadí virální marketing9. 

Podpora prodeje na internetu 

Sem lze zařadit affiliate marketing (marketingový nástroj, který používají firmy a který 

funguje na provázanosti stránek prodejce se stránkami, které službu doporučují), 

advergaming (internetová hra, v níž se objevuje značka firmy), soutěže, kupóny či 

věrnostní programy. 

Internetová (online) reklama 

Je to např. reklama ve vyhledávačích (PPC kampaně, Google Adwords10), dále pak SEM 

a SEO, textová reklama, plošná reklama (bannery, videoreklama) a jiné. 

Vlastní webová prezentace 

Do této kategorie řadí Michal Krutiš microsite11, systém doporučování známému, 

tagování (přidělování značek nebo štítků k článkům, které vyjadřují jejich obsah), 

aktuality, reference a copywriting. 

Nástrojů pro online marketing je opravdu mnoho. V diplomové práci jsou popsány ty 

nástroje, které jsou pro NNO nejvíce využitelné. 

                                                
9 Virální marketing je marketingová technika, která pro šíření komerčního sdělení využívá sociálních 
sítí. Je to plánovaná aktivita, která svojí povahou motivuje příjemce k roli šiřitele [Virální marketing, 
2012]. 
10 Systém umožňující vytvářet inzerát, který se poté zobrazuje ve vyhledávači vedle fulltextových 
výsledků. 
11Microsite je malý web, který doplňuje hlavní webovou prezentaci. 
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2.4.1 Plošná reklama 

Plošná reklama nazývaná také jako grafická reklama, je druh reklamy, který má zpravidla 

obdélníkový tvar. Jedná se většinou o obrázek či animaci, případně interaktivní grafiku, 

zobrazenou nejčastěji poblíž okraje obrazovky. Do této skupiny spadají samotné bannery, 

ale i další formáty. Obrázek níže (obr. č. 2) představuje nejpoužívanější formáty plošné 

reklamy i s rozměry v pixelech, které byly doporučeny Sdružením pro internetovou 

reklamu12. 

 

Obrázek 2 – Nejpoužívanější formáty plošné reklamy 

U klasických bannerů byla po čase používání objevena tzv. bannerová slepota. To 

znamená, že uživatelé prakticky ignorují informace, které jsou touto formou poskytovány. 

Tento typ reklamy je však stále populární, protože dokáže upoutat graficky či umožní 

zobrazit logo organizace. Grafickou reklamou se proto dobře vytváří image. 

                                                
12 SDRUŽENÍ PRO INTERNETOVOU REKLAMU, 2011. Standardy online reklamy: červen 2009 
[online]. [cit. 2012-12-22]. Dostupné z: 
http://www.spir.cz/sites/default/files/reklamni_standardy_spir_2009_update_11.2011.pdf 



 27 

2.4.2 Textová reklama 

Textovou reklamou jsou myšleny jakékoliv placené či neplacené odkazy, které mají 

mnohem menší objem dat než grafická reklama. Webové stránky se proto daleko rychleji 

načítají.  

Časté je budování zpětných odkazů, což je webová obdoba public relations, kterou lze 

docílit toho, aby se na dané stránky co nejvíce odkazovalo (není to zcela čistá praktika, 

ale zatím je legální a funkční). Do textové reklamy lze zařadit i PR články (např. 

v časopisech vycházejících elektronicky). 

2.4.3 Přímý marketing 

E-mail byl nejprve využíván jako prostředek rychlé komunikace, ale v současné době je 

považován i jako reklamní médium, prostředek pro přímý marketing (direct marketing).  

Přímý marketing neboli e-mail marketing je předávání marketingového sdělení 

prostřednictvím e-mailu. Jedná se o autorizované reklamní e-maily, které uživatelé 

získávají poté, co se zaregistrují na vybraných webových stránkách (zasílání novinek o 

službách a produktech, aktuálních nabídkách, newsletterů s reklamním sdělením apod.) 

nebo prostřednictvím reklamních vsuvek v elektronické poště odesílané z freemailových 

serverů13 [PŘIKRYLOVÁ et al. 2010].  

Jako jeden z nástrojů e-mail marketingu je možné jmenovat například MailChimp14, který 

umožňuje správu e-mailových kampaní, správu jednotlivých e-mailových adresářů nebo 

možnost kontroly aktuálního stavu odeslané kampaně.  

  

                                                
13 Freemailové servery nabízí vytvoření vlastní e-mailové schránky zdarma. 

14 www.mailchimp.com 
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Tento nástroj je vhodný právě pro menší i větší neziskové organizace (viz obrázek č. 3).  

Měřit lze například stav otevřených e-mailů či zjistit, jaký konkrétní uživatel e-mail 

otevřel. Sledovat může uživatel také to, které hypertextové odkazy, obsažené v e-mailu 

byly vyzkoušeny a kolikrát. Design e-mailů lze v MailChimpu různě proměňovat, vkládat 

obrázky, odkazovat na sociální sítě či na stránky dané organizace atd. 

Tento nástroj je velice užitečný, pokud s ním odborník umí zacházet, může takto získat  

 

větší 

pozornost uživatelů. Výhodou nástroje je, že pokud uživatel neshledává obsahy e-mailů 

přínosnými, má možnost své údaje z e-mailového adresáře vymazat, tedy odhlásit se 

z pravidelných e-mailových rozesílek. Systém záznam okamžitě odstraní. Nástroj 

MailChimpu je k využití zdarma (pokud organizace nástroj využívá pro maximálně 2 000 

e-mailových adres a rozesílá maximálně 12 000 e-mailů měsíčně). Službu lze samozřejmě 

rozšířit, ale pak si ji uživatel musí předplatit.  

2.4.4 Marketing pro vyhledavače 

Marketing pro vyhledavače neboli Search Engine Marketing (SEM) využívá potenciálu 

vyhledávačů k zobrazování reklam nebo konkrétních stránek klienta na základě 

uživatelova hledání určitých klíčových slov [PROKOP 2002].  

  

Obrázek 3- Měření e-mailové kampaně v online nástroji MailChimp 
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Za nejpoužívanější vyhledavače lze v České republice pokládat Seznam.cz, Google.cz a 

Centrum.cz. V oblasti marketingu pro vyhledavače lze používat dvě metody: 

• Optimalizace pro vyhledávače (Search Engine Optimization) - úprava webových 

stránek tak, aby je vyhledávače při zvolení správných klíčových slov zobrazily na 

předních pozicích seznamu výsledků. 

o On-page faktory 

On-page faktory jsou souborem vlastností, které ovlivňují to, jak dobře je webová 

prezentace vyhledána a jak se umisťuje ve výsledcích vyhledávání. Zásadním 

faktorem webové prezentace je její obsah, tedy správné sémantické zpracování 

obsahu pomocí HTML kódů, titulek stránky nebo URL. Titulek by měl obsahovat 

informace o obsahu dané webové prezentace a měl by být unikátní pro každou 

dílčí stránku webu. Popisek stránky (Meta Description) by měl obsahovat krátkou 

informaci o obsahu webu a také by měl být pro každou stránku unikátní. Dále by 

neměly v rámci webové prezentace chybět titulky první a druhé úrovně (v HTML 

kódu: <h1>Nadpis stránky</h1> a <h2>Podnadpis</h2>). On-page faktorem je i 

zvýrazněný text na stránce nebo alternativní popis obrázku, protože běžné 

fulltextové vyhledavače nedokážou obrázky rozpoznat. V textu stránky by také 

neměla chybět ve vhodném poměru zvolená klíčová slova (není vhodné soustředit 

na příliš obecná klíčová slova). Posledním důležitým faktorem je dobře zvolená 

URL adresa webové prezentace, protože vyhledávače stejně jako uživatelé dávají 

přednost jednoduchým a neměnným URL adresám.  

o Off-page faktory 

Mezi off-page faktory patří především zpětné odkazy, které vedou na danou 

webovou prezentaci. Zpětný odkaz se dá přirovnat k referenci: čím více referencí 

vede na zvolenou webovou prezentaci, tím lépe se umisťuje ve výsledcích 

vyhledávání. Ideální zpětné odkazy vedou ze stránek, které mají podobný obsah 

jako zvolená webová prezentace. Zpětné odkazy mohou vést z vlastního webu a je 

to i žádoucí, protože mnohdy bývá odkaz z vlastního webu hodnotnější, než z cizí 

stránky.  

• Placené odkazy u výsledků vyhledávání 

Placené odkazy jsou také možností, jak proniknout na první stranu výsledků ve 

vyhledávačích. Odkazy jsou však placené a zobrazují se v pravé liště vyhledavačů. 

Nejvíce se využívá systém PPC (Pay per Click), tedy platba za kliknutí na odkaz. 



 30 

Výhodou této reklamy je, že se zobrazí zpravidla jen těm uživatelům, kteří takové 

téma hledají. 

Výše byly jmenovány některé možnosti, které lze využít pro online marketing, jenž má za 

cíl zvýšit povědomí o organizaci (značce) a také zvýšit základnu jejích klientů. 

K takovému cíli mohou NNO využít servery a aplikace, které pomáhají sdílet a šířit 

informace online.  

2.5 Web 2.0 

Na konci 90. let neziskové organizace začaly objevovat web a také webové prezentace, 

které byly poměrně úsporné, nebyly interaktivní a částečně nahrazovaly tištěné brožury. 

Od té doby se již situace změnila, nyní neziskové organizace upozorňují na konané akce 

online, utvářejí pomocí sociálních sítí komunity, píší své odborné blogy. NNO jsou prostě 

blíže uživatelům svých služeb. 

Web 2.0 jsou takové webové projekty či webové aplikace, které používají technologie a 

principy namířené co nejvíce k uživatelům služeb. Nechávají uživatele, aby se sami 

podíleli na obsahu či tvorbě projektu. Nejčastěji se mezi typické web 2.0 aplikace řadí 

různé komunitní servery, systémy pro sdílení, blogy, RSS agregátory a čtečky nebo 

slovníkové projekty (např. Wikipedie). Lze sem ovšem zařadit i různé další aplikace, 

které jsou schopny podpořit komunikaci s uživatelem.  

Kateřina Kotulanová [2012] říká, že ve web 2.0 jde vlastně o přenos HTML webových 

stránek na dynamičtější web, který si uživatel vytváří sám v předdesignované platformě. 

Web 2.0 uživatelům umožňuje jednodušeji komunikovat, sdílet informace, spolupracovat 

a vzájemně na sebe reagovat.  

Vin Crosbie [2006] ve svém eseji What is new tvrdí, že existují pouze tři média daná 

svou povahou: interpersonální média (one-to-one), masová média (one-to-many) a nyní 

nová média (many-to-many). Ta umožňují vybírat si a personalizovat. Jsou však 

technologicky podmíněná. Jejich obsah je vytvářen koncovými uživateli, čímž dochází ke 

stírání hranice mezi autorem a čtenářem. K webu 2.0 se váže pojem demasifikace, jde o 

přehlcení informacemi, kdy dochází k segmentaci trhu. Produkty a služby se diferencují a 

i reklama se dělí na stále menší tržní segmenty [ZBIEJCZUK 2007]. Mezi nejznámější a 
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nejpoužívanější aplikace web 2.0 lze zařadit tyto: 

Facebook je rozsáhlá sociální síť, která slouží hlavně ke komunikaci mezi uživateli, ke 

sdílení multimediálních dat, k udržování vztahů a zábavě. Po registraci v systému má 

uživatel možnost vyplnit svůj detailní profil a může se připojovat k různým skupinám 

uživatelů a získávat nové kontakty, zakládat události a zároveň pozvánky na různé akce, 

sdílet svá oblíbená videa a komentovat zprávy ostatních uživatelů.  

YouTube je největší internetový server pro sdílení videosouborů. V únoru 2005 jej 

založili Chad Hurley, Steve Chen a Jawed Karim. V listopadu 2006 byl zakoupen 

společností Google. Tento server slouží jako video-hosting, kde uživatelé k 

videozáznamům přidávají popis, tagy a kategorii, po publikování je mohou doporučit a 

také umístit na svoji stránku nebo blog.  

Twitter je sociální síť, která umožňuje uživatelům posílat a číst příspěvky zaslané jinými 

uživateli. Příspěvky jsou dlouhé maximálně 140 znaků a zobrazují se na uživatelově 

profilové stránce a na stránkách jeho odběratelů.  

Blogger je aplikace obsahující příspěvky většinou jednoho editora na jedné webové 

stránce. Spektrum obsahů blogů je opravdu široké, může to být osobní deník, 

zpravodajství sdělovacích prostředků či firem atd. Čtenáři mohou příspěvky komentovat 

(pokud je funkce povolena) či je sdílet. 

Do skupiny web 2.0 lze také zařadit mnoho inovativních aplikací, jejichž využití je 

zdarma. Uživatel však musí počítat s tím, že některé aplikace nemusí fungovat spolehlivě 

a jejich existence nemusí trvat dlouho, i tak mohou být velice nápomocné v komunikaci 

v prostředí internetu. Jako příklad lze uvést dvě aplikace, a to FlipSnack a ToonDoo. 
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FlipSnack je online software, který umožňuje zdarma převést PDF dokumenty do Flash 

publikací (viz obr. č. 4). Uživatel pak může dokumentem listovat jako v klasické knize a 

může je sdílet či přenést na webovou stránku či blog. 

 

Obrázek 4 – Ukázka nástroje FlipSnack (www.flipsnack.com) 

Toondoo je nástroj pro tvoření komiksů (viz obr. č. 5), které lze sdílet či stahovat a 

vkládat na své webové stránky, do e-mailů a pod. 

 

Obrázek 5 – Ukázka nástroje Toondoo (www.toondoo.com) 

Možnost komunikace v prostředí internetu a používání web 2.0 aplikací přináší 

neziskovým organizacím způsob, jak oslovit více dárců a sponzorů. Proto se autorka 

diplomové práce zabývá i tématem fundraisingu a online fundraisingu.  
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3 Fundraising a online fundraising 

Vzhledem k omezeným finančním možnostem velké většiny neziskových organizací 

existuje obor managementu nazývající se fundraising15, který bývá často jedinou 

možností získávání peněz pro jejich chod a udržitelnost. Fundraising se však netýká jen 

získávání financí, ale také zajištění podpory formou darování služeb nebo výrobků, 

případně získávání dalších příznivců a dobrovolníků [ŠEDIVÝ et al. 2011].  

3.1 Formy fundraisingu 

Nedostatek financí a zvyšující se náklady snižují rozpočty NNO a způsobují, že je obtížné 

udržet v chodu základní činnosti podstatné pro naplnění jejich poslání. Existuje však řada 

způsobů získávání příjmů NNO nezbytných pro jejich činnost. Proto fundraiser hledá 

peníze, služby, výrobky, dobrovolníky a příznivce pro svoji organizaci ve veřejných 

institucích (ministerstva, krajské a obecní úřady, velvyslanectví), v nadacích, u 

jednotlivců (fyzické osoby, osoby samostatně výdělečně činné), u firem, jiných 

soukromých organizací či u klientů, kteří nakupují produkty organizace [ŠEDIVÝ et al. 

2011, s. 67]. 

Některé organizace vybírají poplatky za užívání poskytovaných služeb, jiné své výrobky 

prodávají. Mnohé NNO se snaží získat granty od ministerstev, územní samosprávy, fondů 

EU nebo soukromých nadací či přímo žádají o dary od jednotlivců pomocí dopisů, 

telefonických hovorů a osobních setkání. Mnohé také pořádají zvláštní benefiční akce 

např. bankety, koncerty nebo sportovní soutěže, na nichž jsou vybírány poplatky za účast. 

Některé NNO spolupracují se soukromými firmami s cílem zvětšit své příjmy. Patří sem 

také žádosti o věcné dary. Většinou však NNO všechny tyto způsoby současně kombinují 

[WEINSTEIN 2009]. 

Organizace, kterých se fundraising v převážné většině týká lze specifikovat takto: 

organizace nestátního neziskového sektoru, rozpočtové nebo příspěvkové organizace 

(vzdělávací instituce, nemocnice, zařízení sociální péče atd.), obce, mikroregiony, kraje, 

církve, v některých státech i politické strany a v neposlední řadě i podnikatelské subjekty 

poskytující veřejně prospěšnou službu. Oslovenými dárci pak bývají jednotlivci 

(mecenáši nebo sponzoři), firmy, nadace, nadační fondy, státní úřady, orgány místní nebo 

krajské (regionální) samosprávy, orgány EU. V rámci fundraisingových aktivit lze též 
                                                
15 Doslovně by se dal tento výraz přeložit jako navyšování fondů či zdrojů [ŠEDIVÝ et al. 2011]. 
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pořádat benefiční akce, prodávat určité výrobky nebo služby či organizovat kluby přátel, 

jejichž členové pravidelně přispívají na činnost podporované organizace. Zařadit sem lze i 

adopce na dálku. 

Nezisková organizace může získat finanční prostředky z těchto zdrojů: 

1. Veřejná správa 

Veřejná správa se skládá ze státní správy (ministerstva a jiné příspěvkové organizace) a 

samosprávy (kraje, města a obce a jimi zřízené příspěvkové organizace). Finanční 

pprostředky z veřejné správy lze získat formou dotace16 či grantu17. 

  

                                                
16 Dotace je peněžitý dar ze strany státu nebo samosprávného celku (kraj, obec, městská část) 

nějakému subjektu v zájmu snížení ceny určitého statku, jehož poskytování je ve veřejném zájmu. 

Často bývá poskytnutí dotace vázáno na jistou míru vlastní spoluúčasti příjemce (například dotace 

tvoří určitý procentní podíl z částky vynaložené příjemcem dotace) [KOZOLKOVÁ 2010]. 

17 Grantové řízení je založeno na soutěži mezi projekty organizací, které žádají nadaci, nadační 

fond, samosprávu, státní instituce o finanční prostředky. Většinou jsou vyhlašována grantová kola s 

vymezenými prostředky, které se rozdělí mezi vybrané projekty podle předem stanovených kritérií 

[KOZOLKOVÁ 2010].  
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2. Individuální dárci 

Jde o jednotlivce, kteří věnují NNO dar z osobních příjmů. Jednotlivé typy individuálních 

darů lze znázornit pomocí tzv. dárcovské pyramidy  

(viz obrázek č. 6). 

 

Obrázek 6 - Dárcovská pyramida18 

Cílem NNO je získávat dárce a postupně je posouvat směrem k vrcholu pyramidy. Pro to 

je nutné podniknout určité kroky. Základem je dobrý vztah s dárcem, a to od počátku 

navázání kontaktu. NNO nesmí váhat investovat do tohoto prvotního vztahu veškeré úsilí 

a také finance a čas.  

3. Firmy 

Získávání podpory od firemních dárců není zpravidla založeno na altruismu, jak tomu 

bývá u individuálních dárců. Firemní dárci podporují činnost organizace především z toho 

důvodu, že chtějí prostřednictvím organizace získat určitou konkrétní výhodu oproti 

konkurenci. Přitom forma podpory z firemního sektoru nemusí mít pouze finanční 

podobu, ale může směřovat i do jiných velmi zajímavých oblastí [NĚMEČEK 2010]. 

Podle Českého statistického řadu jsou firmy třetím nejvýznamnějším zdrojem po veřejné 

správě a individuálních dárcích [ŠEDIVÝ et al. 2011, s. 51]. Firemní dárce lze rozdělit 

do dvou skupin: 
                                                
18 Zdroj: MACHÁLEK, P. a J. NESRSTOVÁ, 2011. Základy fundraisingu a projektového 

managementu. Brno : Masarykova Univerzita Brno. ISBN 978-80-210-5518-6. 

závěti	  

významní	  
dárci	  

pravidelné	  
dárcovství	  

opakované	  dary	  

první	  dar	  
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• Malé a střední podniky 

• Velké podniky a korporace 

V případě oslovení firemního dárce je nutné mít připravené kvalitní prezentační materiály 

a argumenty - proč zrovna tato organizace, za jakým účelem a na co finanční podporu 

organizace využije a jaké výhody z toho plynou pro danou firmu. Argumenty by měly být 

podpořeny konkrétními čísly a důkazy. Firma může přispět formou zaměstnaneckého 

dárcovství (payroll giving), kdy přímo z platu zaměstnance odchází peníze NNO s tím, že 

firma částku ještě navyšuje. Dále firma může vyhlásit zaměstnaneckou sbírku, kterou pak 

navýší o určité procento (matchingový fond). Častou podporou je také forma sdíleného 

marketingu, kdy je prodejní cena výrobku navýšena o určitou částku, kterou kupující 

zaplatí, částka pak putuje na konto neziskové organizace. Další možností je firemní 

dobrovolnictví, které je účelné zejména při jednorázové pomoci např. v nemocnici nebo 

v dětském domově při malováním zdí. Firma se také může rozhodnout finančně 

podporovat vybranou neziskovou organizaci v rámci plánu společenské odpovědnosti 

firem (Corporate Social Responsibility19). 

4. Nadace a nadační fondy 

Finančním zdrojem se často pro neziskové organizace stávají nadace a nadační fondy. Ve 

většině případů získávají NNO finanční obnos na základě úspěšného projektu či úspěšné 

žádosti o grant.  

 

5. Ostatní instituce 

Do rubriky „ostatní instituce“ je možné zařadit ambasády v ČR či obchodní komory. 

Dobrým příkladem je Americké centrum, které je velice vstřícné například k zapůjčení 

reprezentativního sálu v samotném centru Prahy (bez úplaty) neziskovým organizacím.  

 

6. Příjmy z vlastní činnosti 

Nezisková organizace může získávat příjmy prodejem vlastních výrobků nebo služeb. 

Například obecně prospěšná společnost Neziskovky.cz získává příjmy z prodeje 

                                                
19 Pojem „společenská odpovědnost firem“ je českým překladem anglického výrazu Corporate 

Social Responsibility (CSR). Tento koncept se objevil počátkem 2. poloviny 20. století a znamená 

takový způsob vedení firmy a budování vztahů s partnery, který přispívá ke zlepšení reputace a 

zvýšení důvěryhodnosti podniku [Co je CSR, 2012]. 
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vzdělávacích kurzů určených pro NNO z celé ČR, z poskytování odborných konzultací, 

zasíláním grantového kalendáře a nyní nově i z prodeje ručních výrobků 

prostřednictvím e-shopu.  

V České republice se oblasti fundraisingu věnuje například sdružení České centrum 

fundraisingu20, které pomáhá rozvíjet finanční nezávislost NNO, nabízí aktuální 

informace o dění v oboru, kultivuje etiku fundraisingu jako profese a vzdělává 

fundraisery. Slovenské centrum fundraisingu21 pravidelně pořádá ve spolupráci s Českým 

centrem fundraisingu Slovensko-českou konferenci o fundraisingu. Ze zahraničí lze 

jmenovat významné organizace, jako Institute of Fundraising22, který je střešní organizací 

pro profesionální fundraisery ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. 

Další významnou mezinárodní organizací sídlící v USA je Association of Fundraising 

Professionals (AFP)23. 

3.2 Online fundraising  

Internet vytváří nový rámec pro komunikaci a formování vztahů mez lidmi a tím zásadně 

ovlivňuje i oblast filantropie a fundraisingu. Online fundraising využívá možností 

internetu. Organizace prezentují své poslání a činnost ve virtuálním prostoru. Používají 

webové stránky, kontextovou a bannerovou reklamu místo rozdávání papírových 

brožurek a letáků. Budují si sítě podporovatelů na sociálních sítích. Nebo se NNO snaží 

využít ve svůj prospěch web 2.0 aplikací. 

NNO začaly více využívat možností internetové komunikace v polovině 90. let, a to 

především ve Spojených státech. Internetové prostředí je pro tuto činnost velmi výhodné, 

jelikož může vytvářet aktivity, které jsou velice levné, nekomplikované a lze je dobře 

automatizovat a aktualizovat [TETIVA 2005]. Mezi online fundraisingové aktivity 

můžeme zařadit například online dárcovství, charitativní e-shop či provize z prodeje na 

internetu. 

Během uplynulých dvou let se také v České republice změnil přístup k platbám kartou 

                                                
20 (www.fundraising.cz) 

21 (http://fundraising.sk) 

22 (www.institute-of-fundraising.org.uk) 

23 (www.afpnet.org) 
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přes internet a konečně mohou NNO využít i tento nástroj [MIHÁLIK 2012].  

V současné době jsou v provozu v České republice dva velké online dárcovské 

portály: 

 

DARUJSPRAVNE.CZ je jedním z prvních projektů online dárcovství. Prověřuje a 

doporučuje NNO dárcům a přináší možnost vybrat si organizaci nebo její projekt v 

různých oblastech působení a jednoduše ho podpořit. Nabízí platby kartami, přes 

elektronickou peněženku PaySec24 nebo pomocí DMS. Projekt je spravovaný organizací 

Fórum dárců a soustředí se na individuální dárce. 

 

Služba DARUJME.CZ nabízí platební metody neziskovým organizacím. Organizace 

může využít pro svůj online fundraising platby kartou a platby převodem, k nimž v 

budoucnu přibydou mikroplatby a mobilní platby, ale i jiné možnosti. Darujme.cz je 

projekt Nadace VIA za podpory Nadace Vodafone Česká republika a Nadace České 

spořitelny. 

 

DMS - dárcovská SMS v České republice funguje od roku 2004. Projekt byl 

vytvořen občanským sdružením Fórum dárců a Asociací provozovatelů mobilních sítí. 

Účelem projektu je rychle a bezproblémově pomoci drobným finančním obnosem 

konkrétnímu projektu neziskové organizace. Služba DMS má jednotné telefonní číslo (87 

777), obsah SMS pak tvoří DMS heslo (heslo daného projektu). Cena SMS je 30 Kč, 

příspěvek pro NNO je pak 27 Kč. 

Dárcovské portály a služby neziskové organizace využívají v rámci svých online 

fundraisingových kampaní, které jsou často velice nápadité a dokáží dárce zaujmout. 
                                                
24 Platební tlačítko PaySec je určené pro všechny, kteří vlastní internetové stránky a chtějí svým 

návštěvníkům umožnit jednoduše přispět na provoz, ohodnotit jejich obsah, či poskytnout 

sponzorský dar. 
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Příklady dobrých online fundraisingových kampaní: 

 

kampaň organizace Člověk v tísni „Skuteční lidé potřebují skutečnou pomoc“ - 

SKUTECNAPOMOC.CZ využívá webového projektu pro získávání finančních 

prostředků pro humanitární a rozvojovou pomoc; 

 

v návaznosti na skutecnapomoc.cz vznikl další projekt, a to e-shop 

SKUTECNYDAREK.CZ, kde nákupem darovacího certifikátu lze přispět právě do 

veřejné sbírky25 Skutecnapomoc.cz; 

 

projekt DEJME DĚTEM DÁREK K JEŽÍŠKU aneb „Strom splněných přání” 

(stromsplnenychprani.cz) umožňuje lidem, udělat radost vánočním dárkem dítěti, které 

nemá možnost vyrůstat v rodině. Dárce splní přání dítěti tak, že zakoupí výrobek, který si 

dítě přeje na nákupní galerií MALL.cz. Pořadatelem projektu je občanské sdružení Dejme 

dětem šanci ve spolupráci s MALL.cz.  

Celkově lze říci, že úspěšnost a hodnota online fundraisingu stále roste a stává se 

nedílnou součástí každé vetší a aktivní neziskové organizace. 

  

                                                
25 Centrální evidenci veřejných sbírek vede Ministerstvo vnitra ČR. Evidence se aktualizuje 

přibližně každé dva měsíce. (http://aplikace.mvcr.cz/seznam-verejnych-sbirek) 
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4 Specifika využití webu a sociálních sítí v marketingové 

komunikaci NNO 

4.1 Webová prezentace 

Za základní a nejrozšířenější způsob komunikace organizací v prostředí internetu lze 

považovat komunikaci ve formě webových stránek. Webové prezentace orientované na 

širokou veřejnost se staly velice užívaným nástrojem marketingové komunikace, který 

slouží k informování stávajících i potenciálních zákazníků, umožňuje budovat vztahy s 

různými cílovými skupinami a vytváří prostředí pro oboustrannou komunikaci. 

Podle Richarda Bébra představuje webová prezentace „sdělování informací jedné nebo 

několika osobám“ [BÉBR 2000]. V angličtině se používá termín web site, který lze volně 

přeložit jako webová prezentace, webová stránka či webové sídlo. 

Webová prezentace využívá službu WWW a má především tyto znaky: 

• specifickou doménovou adresu, 

• jednotnou grafickou úpravu, 

• související obsah, 

 • vzájemné propojení jednotlivých stránek pomocí odkazů. 

Vytvoření kvalitní webové prezentace není jednorázová záležitost, ale komplexní tvůrčí 

proces, který se skládá z několika hlavních bodů – plánování, analýzy, rozpočtu, vývoje, 

designu a implementace, následné správy a zpětné vazby. 

4.1.1 Základní funkce webové prezentace 

Každá nezisková organizace by měla mít vytvořené webové stránky, na kterých se 

prezentuje a prostřednictvím nichž komunikuje s uživateli. Funkčně a zajímavě vytvořená 

webová prezentace je neocenitelným pomocníkem pro komunikaci a aktivity NNO. 

Kromě toho lze webovou prezentaci a online média využívat jako fundraisingový nástroj 

[TETIVA 2005].  
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Webová prezentace má své výhody: 

1. Prezentace organizace v prostředí internetu 

Nestátní nezisková organizace má prostor prostřednictvím webové stránky 

prezentovat své zaměření, postoje, vize, cíle, historii, tým a také své dosavadní 

úspěchy, aktivity a projekty. Má možnost zajímavě se představit různým cílovým 

skupinám, například potenciálním dárcům, klientům, členům sdružení nebo členům 

správní/dozorčí rady, také dobrovolníkům či státní správě/samosprávě a grantovým 

agenturám. 

2. Informování uživatelů 

Nezisková organizace je prostřednictvím webové prezentace schopna pravidelně 

informovat o svých aktivitách a také pravidelně aktualizovat informace. 

3. Zveřejnění všech dostupných komunikačních cest 

Pro NNO je komunikace s uživateli a dárci nezbytná. Prostřednictvím webové 

prezentace lze jednoduše zveřejnit adresu, e-mail, telefonní číslo, ICQ, Skype call či 

fax. 

4. Snadná aktualizace 

Oproti informaci v tištěné podobě lze informace na webu velice snadno aktualizovat. 

Je také možné velice jednoduše opravovat texty a přidávat další informace či odkazy. 

5. Rychlá komunikace 

Prostřednictvím webové prezentace lze velice rychle reagovat na dotazy či podněty 

(např. v diskuzních fórech).  

6. Celosvětová dostupnost 

V síti internet je možné odkudkoli a kdykoli navštívit danou webovou prezentaci a 

pokud mají uživatelé možnost přepnutí webové stránky do jiného jazyka, pak má 

nezisková organizace možnost získat i uživatele zahraniční. 
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7. Využití pro fundraisingové aktivity 

Svou webovou prezentaci má možnost NNO využít také pro své fundraisingové 

aktivity: 

• nabídka a prodej reklamního místa; 

• přímá podpora od dárce – možnost darovat částku přímo z webu; 

• prodej produktu v elektronickém obchodu; 

• zveřejnění možnosti zaslání dárcovské SMS atd. 

8. Relativně nízká cena vytvoření stránek a jejich provoz 

Webové stránky jsou mnohdy levnější než pravidelně publikované tištěné materiály.  

Komunikace prostřednictvím webové prezentace má také několik nevýhod: 

• Různá technická omezení 

• Komunikovat mohou pouze lidé, kteří jsou připojeni k internetu a jsou 

počítačově/informačně gramotní. 

• Pomalá rychlost přenosu informací v případě pomalého připojení k internetu či 

zastaralého počítače. 

• Neosobnost komunikace 

• Není možné hovořit s uživatelem webové stránky přímo. Pokud nepoužívá 

uživatel multimediální nástroje pro komunikaci, např. web kameru, není možné 

vidět, jak druhá strana reaguje [BLAŽKOVÁ 2005]. 

4.1.2 Komunikační aktivity pro podporu webové prezentace 

Pro úspěšný marketing nepostačí jen to, že bude vytvořena webová prezentace. Je potřeba 

potenciální zákazníky přilákat. Je nutné počítat s tím, že k zajištění návštěvnosti webové 

prezentace je nutné vyvinout určité komunikační aktivity26. Propagovat webové stránky 

NNO je možné způsoby, které diplomantka popsala v kapitole 2. Vyzdvihla především 

propojení webové prezentace zpětnými odkazy a plošnou či textovou reklamu. Nemusí se 

vždy jednat o placenou reklamu, NNO může mít smluvený barterový obchod nebo může 

hledat spřízněnou organizaci, která bude odkazovat na webovou prezentaci dané 

organizace. 

                                                
26 Reklamní podpora webových stránek organizace může být jak v rámci internetu, tak to může být reklama 
tištěná, televizní, rozhlasová, světelná a pod. V diplomové práci se však autorka zabývá jen vybranými 
marketingovými aktivitami v rámci internetového prostředí. 



 43 

V rámci internetu lze rozlišit plošnou, textovou a také kontextovou reklamu. 

Textová reklama může být umístěna náhodně na webových stránkách či v daných 

plochách webu, pokud je reklama umístěna v textu jsou podtržena nebo zvýrazněna různá 

slova (odkazy) a po setrvání kurzoru myši nad podtrženým klíčovým slovem se zobrazí 

reklama (může to být i kontextová reklama27), tyto odkazy jsou většinou placené za 

proklik (Pay per Click) nebo může jít o platbu za počet zobrazení reklamy (Cost per 

tousand28). Pro NNO je však nejvýhodnější, když stránka zaujme konkrétního uživatele a 

ten pak informaci např. stránku se zajímavým projektem šíří dál mezi své přátele (např. 

nástrojem „doporučit stránku příteli“). K takovému účelu jsou vhodné i sociální sítě, které 

jsou v současné době velice populární. 

4.2 Sociální sítě 

Sociální síť (v angličtině používaný termín Social network) je propojená skupina lidí, 

která spolu udržuje kontakt různými prostředky. V užším, moderním a značně 

převažujícím pojetí se sociální sítí nazývá služba na internetu, která registrovaným 

členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil. 

Uživatelé pak spolu mohou komunikovat, sdílet informace, fotografie, videa, provozovat 

chat a další aktivity [KANTER 2010]. 

Sociální sítě mohou neziskové organizace využít ke zviditelnění, k dalšímu způsobu 

komunikace s klienty a dárci. Mohou informovat o svých aktivitách, úspěších apod. 

Využití sociálních médií je prakticky časově a finančně nenáročné, je interaktivní a 

zábavné. Nabízí mnoho možností a nástrojů, jak organizaci prezentovat široké veřejnosti. 

Sociální síť Facebook, se stala v České republice nejoblíbenější. V současné době 

Facebook používá 3 783 520 uživatelů29 (statistiky k říjnu 2012), podle šetření s touto 

sociální sítí nejvíce pracuje věková skupina od 25 let do 34 let (viz obr. č. 7).

                                                
27 Kontextová reklama se zobrazuje přímo v textu webové stránky na základě aktivního chování 

uživatele na internetu. Reklama se objeví jen u tematicky podobného článku, či na tematicky stejném 

webu. 

28 Používá se v tisku a televizi, kde znamená cenu za tisíc oslovených čtenářů. Podobně na internetu 

znamená cenu za tisíc zobrazení reklamy. 

29 Czech Republic Facebook Statistics, 2012. In: Socialbakers: The Recipe for Social Marketing Success 

[online]. [cit. 2012-11-11]. Dostupné z: http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/czech-republic 
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Obrázek 7 – Využívání sociální sítě Facebook podle věkových skupin 

Druhým nejoblíbenějším nástrojem je Twitter, který ve světě používá více jak 500 

milionů uživatelů30 (k roku 2012). Dalšími využívanými sociálními sítěmi jsou Google+, 

LinkedIn a samozřejmě i YouTube. 

Většina větších, ale i menších neziskových organizací využívá sociální síť Facebook, 

proto zde uvedu několik doporučení pro správné využívání této sociální sítě: 

• organizace informuje veřejnost o novinkách a vytváří krátké informační zprávy; 

• organizace vzdělává ostatní prostřednictvím sdílení zpráv o dění v oboru 

působnosti organizace; 

• navazuje s uživateli na základě tématu debatu - názory jednotlivců organizaci 

zajímají; 

• organizace sdílí fotografie a videa z uskutečněných akcí a projektů a tím poskytne 

osobnější informace o organizaci; 

• organizace zve své příznivce na akce, které organizuje; 

• organizace získává nové příznivce, dárce a dobrovolníky a pečlivě studuje 
                                                
30 Infografika: Twitter v číslech, 2012. In: Twitblog: Český blog o Twitteru [online]. [cit. 2012-11-

11]. Dostupné z: http://twitblog.cz/infografika-twitter-v-cislech-2012 
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každého nového příznivce či přispěvatele v diskuzích; 

• organizace buduje loajalitu mezi dárci, prostřednictvím sociální sítě může 

organizace svým dárcům poděkovat; 

• organizace poskytuje informace o tom, jak můžou lidé organizaci podpořit nebo se 

zapojit;  

• organizace může prostřednictvím sociální sítě získat více peněz, zpráva s žádostí o 

finanční podporu se snadno dostane k podporovatelům a jejich přátelům, 

organizace navíc může s podporovateli sdílet příběhy klientů, dobrovolníků, ale i 

zkušenosti dárců; 

• organizace informuje a prezentuje své úspěšné projekty; 

• organizace pravidelně informuje své podporovatele, a to konkrétně a k věci 

[KOZOLKOVÁ 2011]. 
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5 Webová prezentace neziskové organizace a principy její 

kvality 

5.1 Principy kvality webové prezentace 

Pokud jsou naplněny potřeby uživatelů, pak jsou splněna kritéria kvality obsahu i kvality 

ovladatelnosti webových stránek. V této kapitole budou objasněny potřeby uživatelů a tím 

také kritéria kvality. Informace bude autorka čerpat především z dokumentů Průvodce 

webovými styly (originální název: Web Style Guide31) a z dokumentu od Asociace pro 

neziskové organizace v Maine (USA) s názvem Principy efektivního webu pro neziskové 

organizace (originální název: Principles for an effective nonprofit website : how to get the 

most out of your organization’s website32). 

Před začátkem tvorby webové prezentace je nezbytné odpovědět na otázky: 

• Pro jaký účel bude webová prezentace sloužit? 

• Jaké jsou dva či tři nejdůležitější cíle, které by měla webová stránka splnit? 

Zvýšit povědomí o dané organizaci? Zvýšit sumy utržené z darů? 

• Kterou cílovou skupinu chce organizace oslovit? 

• Jakou zvolit grafickou úpravu webové prezentace? 

• Jakou doménu webové stránky organizace vybere? 

• Jaké informace budou sdíleny na webové stránce? 

Toto jsou základní otázky, které by si měla organizace při budování webových stránek 

položit a zodpovědět. Poté se může zabývat otázkami, které se týkají výroby: 

• Jaký bude rozpočet pro výrobu webových stránek? 

• Jaký bude harmonogram pro výrobu webových stránek a termíny pro dokončení 

různých částí webové prezentace? 

• Kolik částí (stránek) bude webová prezentace obsahovat?  
• Jaké speciální technické a funkční požadavky jsou potřeba? 

                                                
31 LYNCH P.; HORTON S. 2002. Web style guide : basic design principles for creating web sites. 2nd. 
New Haven : Yale University Press, 2002. 164 s. Dostupná také z WWW: 
<http://www.webstyleguide.com/index.html>. ISBN 0-300-07675-4. 

32 HOFFMAN, Mark, 2011. Principles for an effective nonprofit website: how to get a most out of your 
organization’s website [online]. Michigan: Michigan Nonprofit Association [cit. 2012-12-22]. Dostupné z: 
http://www.nonprofitmaine.org/blob_view.asp?blob=81 
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• Kdo bude zodpovědný za správu webových stránek po samotném spuštění? 

Teprve nyní je možné začít řešit, jaká bude informační architektura webové prezentace, 

jaký bude design a obsah. Je nezbytné, aby organizace dodržela základní pravidla 

použitelnosti a přístupnosti webové prezentace. Tyto dva termíny spolu souvisí a nelze je 

striktně oddělit.  

5.2 Použitelnost a přístupnost 

Použitelnost je vlastnost každého předmětu, který je určen k používání a popisuje, jak 

dobře lze daný předmět používat. Použitelnost je však individuální. Nelze tedy určit 

jednotný vzhled ani jednotnou navigaci webových stránek, která by byla ideální pro 

všechny uživatele. Použitelné webové stránky by měly být konstruovány tak, aby uživatel 

ovládal web intuitivně, tedy aby pochopil, jak web používat a také, jak najít potřebnou 

informaci. Uživatelé ocení, pokud tvůrce webu dodrží několik základních pravidel: 

• dodržování jasné vizuální hierarchie; 

• využívání zvyklostí; 

• jasně definované oblasti v rámci webové prezentace; 

• jasně označená tlačítka; 

• minimální šum [KRUG 2006]. 

Tim Berners-Lee říká, že „síla webu je v jeho univerzálnosti a jeho základním aspektem 

je přístup každého bez ohledu na postižení“33. 

Termín přístupnost tedy znamená, že web spolupracuje se všemi uživateli bez ohledu na 

jejich hardware, software, jazyk, kulturu nebo fyzické či duševní schopnosti. Web by měl 

být přístupný i uživatelům se sluchovým, zrakovým či jiným postižením. 

Nezisková organizace Web Accessibility in Mind (WebAIM) člení typy postižení do 4 

skupin34: 

• vizuální (slepota, slabozrakost, barvoslepost);  

• auditivní (hluchota);  

                                                
33 (http://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility) 

34 (http://webaim.org/intro/#people) 
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• motorická (neschopnost použití počítačové myši, pomalé reakce, omezená jemná 

motorika);  

• poznávací (poruchy učení, těkavost, neschopnost zapamatovat si či zaměřit se na 

větší množství informací). 

Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 

81/2006 Sb. určuje pravidla pro tvorbu přístupného webu. Jedná se o přepracovanou verzi 

pravidel, která původně vznikla v roce 2004 na Ministerstvu informatiky ČR. Tato 

pravidla jsou dodržována ve veřejné správě, diplomantka se však domnívá, že by měla 

být respektována všemi tvůrci webových prezentací. 

5.2.1 Rozvržení a design webové prezentace 

Webová prezentace není hmotná knížka. Uživatel neví, nemůže odhadnout, jak je 

prezentace obsáhlá a nevidí, kolik obsahuje jednotlivých stránek, nemůže okamžitě na 

konci knížky nalistovat celý obsah dokumentu. Z toho důvodu je důležité, aby obsah, tedy 

informace, byly dobře uspořádané tak, aby uživatel viděl, kde může nalézt určité 

informace. Proto je podstatná dobře vytvořená informační architektura, což je: 

• strukturální design sdíleného informačního prostředí; 

• kombinace organizačních, pojmenovávacích, vyhledávacích a navigačních systémů 

na webových stránkách a intranetech; 

• umění a věda o formování informačních produktů a zkušeností tak, aby podporovaly 

použitelnost a nalezitelnost; 

• rozvíjející se disciplína a komunita zaměřená na zavádění principů designu a 

architektury do digitálního prostoru [MORVILLE 2006, s. 4]. 

Webová prezentace musí docílit toho, aby uživatel v krátkém čase našel potřebné 

informace. K tomu mu poslouží dobře vytvořená navigace webové stránky.  

Pokud si tedy tvůrce odpověděl na základní otázky: komu web bude sloužit, jaký bude 

jeho cíl, jaký bude obsah. Pak je možné začít s rozvržením architektury webové stránky. 

Nejprve je nutné zjistit, jaký obsah bude webová stránka nabízet a rozdělit jej do 

tematických skupin. Hierarchie může být maximálně třístupňová, uživatel se musí dostat 

do tří kliknutí k požadovanému obsahu z první úrovně navigace. Tato fáze je velice 

důležitá, špatným rozvržením obsahu tvůrce riskuje uživatelské nepohodlí a s ním spojené 

důsledky. 
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Vyzkoušený postup pro tvorbu hierarchie obsahu webu je pomocí kartiček35 

s předepsanými tématy obsahu, které lze různě srovnávat a přeskupovat, až tvůrce webu 

dojde k té správné struktuře obsahu webu.  

5.2.2 Jasné a pochopitelné ovládání webu 

Navigace webu uživatelům říká, co všechno na webové prezentaci je a jak má web použít. 

Díky navigačním odkazům se uživatel pohybuje mezi jednotlivými webovými stránkami, 

postupuje stromovou strukturou dolů, nahoru či do strany. Aby byla navigace pro 

uživatele dobře použitelná, musí být vytvořena jednoduchým a intuitivním způsobem, 

jednotlivé navigační odkazy nesmí být příliš dlouhé, musí být srozumitelné a dobře 

vyjadřovat, kam vedou. Uživateli také musí být z navigace zřetelné, v jakém místě 

struktury se právě nachází [ŠPINAR 2007]. Tak jako fyzické prostory mají vlastní 

navigační systémy (pouliční značení), mají i webové stránky navigační zvyklosti. 

Většinou byly převzaty z tištěných médií.  

V další fázi je tedy nutné rozvrhnout, jaký bude mít navigace webu vzhled, jaké budou na 

webové prezentaci funkce – zda bude umístěno navigační menu napravo, nalevo, zda 

bude v levé liště umístěn kalendář s nadcházejícími akcemi, vyhledávací pole, mapa 

stránek apod. Lze vyjmenovat několik základních pravidel pro tvorbu dobré navigační 

struktury: 

• v každém záhlaví stránky je umístěno logo serveru; 

• přítomna je primární případně sekundární navigace; 

• v rámci webu se vyskytují pomůcky (např. nápověda, mapa stránek, nákupní košík, 

kontakt apod.); 

• existuje tlačítko nebo odkaz, které uživatele přenesou na domovskou stránku; 

• na webu je vyhledávací pole (většinou v případě rozsáhlých webových stránek); 

• každá stránka má svůj název, který musí být také správně umístěn a musí odpovídat 

odkazu; 

• vždy by mělo být jasné, kde se zrovna uživatel na webových stránkách nachází 

(změna textu, změna barvy tlačítka, drobečková navigace) [KRUG 2006]. 

 

                                                
35 K metodě Card Sorting je možné využít zajímavý nástroj Optimal Sort 

(http://www.optimalworkshop.com/optimalsort.htm). Touto metodou lze rychle zjistit, jak by různí 

uživatelé obsah roztřídili. 
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Tvůrce webu musí také rozmyslet, jaký bude mít vzhled domovská stránka. Je důležité, 

aby měla tyto prvky:  

• logo a poslání serveru – uživatel musí vědět, o jaký server se jedná a k čemu slouží; 

• z hierarchie domovské stránky by mělo být jasné, co na stránkách uživatel může 

najít; 

• vyhledávací pole by mělo být přítomné u serverů většího obsahu; 

• domovská stránka by měla upozornit na atraktivní obsah webu; 

• aktuální obsah na domovské stránce zvyšuje uživatelovu důvěru; 

• prostor domovské stránky by měl být také využit pro reklamu a propagaci; 

• pokud webová stránka využívá registraci, mělo by být registrační pole umístěno 

právě na domovské stránce [KRUG 2006]. 

K účelu navržení navigace a obsahu webu lze použít tzv. wireframe (viz obr. č. 8), neboli 

Obrázek 8 - Wireframe (ukázka možného vzhledu webové stránky) 
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architektonický model webové prezentace, v němž lze rozvrhnout grafický obsah i 

rozmístění funkčních prvků. Wireframe lze vytvořit ve volně stažitelném softwaru či 

nástroji36 nebo v jiném grafickém programu.  

Jasná a dobře zpracovaná navigace webové prezentace je základem pro snadný pohyb 

uživatele na webových stránkách.  

Jestliže je web logicky a přehledně rozvržen, je nutné přemýšlet o barevnosti a grafickém 

designu webu. Jedním z nejdůležitějších aspektů každého návrhu je výběr barev. Webový 

designér může prostřednictvím barev ovlivnit budoucí úspěch webu. Shannon Noack 

[2010] zdůrazňuje, že by se barvy neměly používat bez účelu. Je důležité, aby tvůrce 

webu zvolil barvy přímo pro danou cílovou skupinu. Vyhledat lze různé webové stránky, 

které se zabývají barevnými schématy a kde je možné se inspirovat37. 

V případě, že tvůrci webových stránek promysleli grafický design a barevnost webových 

stánek, přichází na řadu tvorba samotného obsahu. 

5.2.3 Přehlednost a srozumitelnost informací 

Jakob Nielsen [1997] říká jednu z nejlépe dokumentovaných pravd o používání webu: a 

to, že lidé stráví jen velmi krátkou dobu čtením webových stránek. Stránky uživatel 

vlastně jen prohlíží a pátrá po slovech, která ho zajímají. Uživatelé stránky jen prohlížejí, 

protože mají obvykle na spěch, protože vědí, že nepotřebují číst vše a také kvůli tomu, že 

jsou zvyklí například v novinách vyhledávat pasáže, které je zajímají a vědí, že to 

funguje. 

V případě, že stránky nejsou cíleny jen na odbornou veřejnost, neměly by se v rámci 

obsahu webové prezentace vyskytovat ve větší míře cizí slova nebo odborná 

terminologie. Obsah musí být vždy srozumitelný, psaný v kratších větách. Přehledný text 

je psán v bodech a klíčové informace jsou umístěny na začátku článku. Dokonce zákon č. 

365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, vytyčuje pravidlo, že příliš 

dlouhý text musí být rozdělen do menších logických celků, které musí být vhodně 

nadepsány.  
                                                
36 Volně dostupný nástroj pro tvorbu wireframe je například MockFlow 

(http://www.mockflow.com/). 

37 Např. aplikace generování barevných schémat - Adobe Kuler, je velice užitečným nástrojem při 

vytváření webů. Lze se bezplatně zaregistrovat, barevná témata stahovat nebo vytvářet vlastní 

barevná schémata. 
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Přehlednost je základním prvkem každé webové prezentace. Uživatel si musí být jist tím, 

že je to skutečně stránka, kterou hledá a že stránka obsahuje potřebné informace. 

Přehlednost znamená vyloučit zmatek a nejistotu uživatele, proto musí být webová 

stránka naprosto jasná na první pohled, a to především její úloha a obsah. Uživatelé by 

měli co nejrychleji zjistit, co na stránce najdou a zda je to právě ta webová stránka, kterou 

hledají. K identifikaci nejlépe poslouží jasný název a také krátký popis, co lze na webové 

prezentaci najít, tedy poslání stránky. 

Zpravidla není vhodné, aby URL adresa webové stránky byla použita jako název stránky. 

Je třeba si název důkladně rozmyslet, protože URL adresy by měly být krátké, 

zapamatovatelné, jedinečné a trvalé. URL adresa by měla být výstižná, protože stejně 

jako název organizace slouží jako orientační bod. 

Pro dobrou přehlednost by měl uživatel na domovské stránce (home page) nalézt 

především nejdůležitější informace, název a údaje o organizaci, která je za stránky 

zodpovědná. 

5.2.4 Dostupnost a čitelnost webové prezentace 

Pokud organizace na své webové stránce prezentuje i obrázky či informace 

s multimediálním prvkem (video a audio záznam), je vždy důležité informaci slovně 

popsat nebo uvést titulkem. Informace sdělované vizuální podobou, například červeně 

vyznačeným textem, musí být vždy uživatelům k dispozici i jiným způsobem (např. 

pomocí běžného textu). Proto i běžné odkazy sdělované barvou musí být dostupné i bez 

barevného rozlišení. 

Kontrast popředí a pozadí textu je klíčový. Barvy pro uživatele nesmí splývat. Vzájemný 

kontrast běžného písma do velikosti 18 musí dosahovat hodnoty 5:1 [ŠPINAR 2007]. 

Tvůrce webových stránek může posoudit kontrast různými online nástroji.  

Pro zrakové postižené uživatele je nutné umožnit zvětšení písma, a to minimálně o 200 % 

a také zmenšení na 50 % původní velikosti. 

5.2.5 Řízení webové prezentace 

Webovou stránku ovládá uživatel, proto kód ani obsah stránky nesmí předpokládat nebo 

vyžadovat konkrétní výstupní nebo ovládací zařízení. Nelze očekávat, že uživatel 

disponuje například barevným monitorem, zvukovým výstupem a podobně. To samé se 

týká programového vybavení počítače. Pokud je však nutné programové vybavení 

k zobrazení stránky, je nutné uvést, jakým jiným způsobem lze informaci získat.  
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Načtení nové webové stránky je možné jen v případě, že uživatel udá příkaz k nějaké akci 

(kliknutí na odkaz, odeslání formuláře), jiným způsobem nesmí být stávající obsah 

webové stránky ovlivněn. Pokud chce tvůrce zvýraznit obsah blikáním (výrazné změny 

barevnosti či jasu) není možné, aby k tomu docházelo rychleji než třikrát za sekundu. To 

se týká především bannerových reklam apod. V rámci webové prezentace se může objevit 

i zvukový doprovod. Pokud zvuk na webových stránkách zní déle než tři sekundy, musí 

být uživateli umožněno jej vypnout nebo upravit hlasitost. 

5.2.6 Aktualizace 

Aktualizace webových stránek je pro uživatele podstatná. Pokud jsou stránky pravidelně 

aktualizovány, pak uživatel obsahu stránek důvěřuje a na stránky se vrací. Jak bylo již 

výše zmíněno, v rámci domovské stránky by měla být umístěna sekce s aktuálními 

zprávami a aktuálními dokumenty apod. 

Aby uživatel věděl, jak staré jsou informace, každá dílčí stránka webu by měla obsahovat 

datum poslední aktualizace. Aktuality, tiskové zprávy, blogy a další časově citlivé 

materiály by pak měly být aktualizovány nejméně v posledních 30 dnech. 

Nestátní neziskové organizace by také měly zveřejňovat aktuální tiskové zprávy, a to 

nejméně tři poslední. 

5.2.7 Správa 

Webová prezentace, jak bylo řečeno výše, musí být často aktualizována a řádně 

spravována, proto je výhodné, aby organizace pořídila redakční systém (systém pro 

správu webu). S redakčním systémem může správce velice jednoduše měnit obsah webu, 

řídit přístup k dokumentům, spravovat diskuse, komentáře či soubory, obrázky, galerie, 

kalendářní funkce apod. Web lze samozřejmě spravovat i bez redakčního systému, 

správce webu však musí být znalý kódu značkovacího jazyka HTML či XHTML. Kód 

webové stránky musí odpovídat některé zveřejněné specifikaci značkovacího jazyka 

(HTML, XHTML) a neměl by obsahovat syntaktické chyby (měl by být validní). Validitu 

stránek lze zjistit mnoha nástroji, které jsou dostupné zdarma, například v Markup 

Validatrion Service 38. 

  

                                                
38 (http://validator.w3.org/) 
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6 Analýza využití webu a sociálních sítí vybraných 

neziskových organizací z oblasti sociální rehabilitace  

6.1 Cíl výzkumu a metodologie 

Hlavním cílem výzkumu je zjistit kvalitu webových stránek vybraných neziskových 

organizací v oblasti sociální rehabilitace pro děti a dospívající mládež. Jako metodu 

diplomantka zvolila heuristickou analýzu webových prezentací v kombinaci 

s dotazníkovým šetřením ve vybraných neziskových organizacích.  

Parciálními cíli bylo: 

• Zjistit účel webu a cílové skupiny webové prezentace NNO. 

• Zjistit, za jakých podmínek NNO vytvářela webové stránky a jakým způsobem 

stránky spravuje. 

• Zjistit, zda organizace využívá nástrojů online fundraisingu a kterých. 

• Zjistit stav použitelnosti a přístupnosti vybraných webových prezentací. 

• Zjistit, zda NNO měří a analyzuje návštěvnost webové stránky a jaké nástroje k tomu 

používá. 

• Zjistit, zda se NNO prezentuje na sociálních sítích. Pokud ano, pak jakým způsobem 

je využívá a jak jsou webové stránky propojeny se sociální sítí. 

 

K dosažení cílů byly stanoveny následující hypotézy: 

• Hypotéza H1: „Vybrané neziskové organizace cílí především na nejširší veřejnost se 

záměrem prezentovat jim svou činnost a poslání.“ 

• Hypotéza H2: „Vybrané neziskové organizace spíše nevyužívají možnosti měření a 

vyhodnocování návštěvnosti webové prezentace.“ 

• Hypotéza H3: „Vybrané nestátní neziskové organizace vytvářejí web především 

s pomocí dobrovolníků.“ 

• Hypotéza H4: „Většina vybraných neziskových organizací používá ke své prezentaci 

sociální síť Facebook, kam přispívá hlavně aktualitami z prostředí dané NNO.“ 

6.2 Charakteristika výzkumného vzorku 

Výzkumné šetření bylo realizováno v pěti vybraných neziskových organizacích, které 
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působí v oblasti sociální rehabilitace39 dětí a dospívající mládeže. Vybrané menší 

neziskové organizace mají do dvanácti zaměstnanců a sídlí v hlavním městě Praha. 

Vybrané neziskové organizace: 

• Barevný svět dětí, o. s. 

• Dejme dětem šanci, o. s. 

• Lata, o. s. 

• Letní dům, o. s. 

• Rozmarýna, o. p. s. 

 

Výzkumný vzorek byl vybrán na základě analýzy v prostředí internetu s cílem najít 

takové NNO z oblasti sociální rehabilitace dětí a dospívající mládeže, které se budou 

prezentovat prostřednictvím webových stránek. Výzkumný vzorek byl omezen na pět 

NNO z důvodu náročnosti zpracování hlubší a podrobnější analýzy. 

6.3 Metoda získávání dat 

Výzkumné šetření je vedeno jako heuristická analýza kombinovaná s dotazníkovým 

šetřením s následným zpracováním do souhrnné analýzy každé vybrané organizace. 

V návaznosti na analýzu jednotlivých webů se diplomantka zaměřuje na shrnutí a také 

doporučení k určitým inovativním změnám v rámci webu, které by pomohly 

v obousměrné komunikaci (uživatel x organizace). 

Sběr dat k dotazníkovému šetření byl realizován prostřednictvím strukturovaného 

dotazníku, který obsahoval 14 otázek. Otázky byly otevřené, uzavřené i polouzavřené a 

byly zaměřeny na oblast tvorby, správy a cílení webu (viz příloha č. 1). Autorku také 

zajímalo, zda NNO využívá sociální sítě a pokud ano, tak jakým způsobem. 

Dotazníkové šetření proběhlo vždy formou osobního setkání v prostředí sídla dané NNO.  

Pro hlubší vhled do problematiky byla provedena heuristická analýza webů vybraných 

                                                
39 Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, 

nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických Sociální rehabilitace je soubor 

specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to 

rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu 

běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím 

zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí [Sociální služby, 2012]. 
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neziskových organizací se strukturovanými otázkami (viz příloha č. 2).  

 

Autorem heuristické analýzy jako takové je Jakob Nielsen [2012]. Podle něj je heuristická 

analýza webu formou ověření použitelnosti. Hodnotí se vybrané prvky uživatelského 

rozhraní, aby se zjistilo, zda web odpovídá zavedeným principům použitelnosti 

(heuristikám). 

U této metody by mělo uživatelské rozhraní hodnotit několik odborníků, pro účely této 

diplomové práce byly hodnoceny vybrané weby pouze autorkou.  

Heuristická analýza obsahovala 50 otázek z oblasti designu webu (navigace webu, 

uživatelské pohodlí, obsah webu), prezentovaných informací, zapojení uživatelů 

v podpoře NNO, spolehlivosti a přístupnosti webové prezentace.  

6.4 Otázky dotazníkového šetření 

1. Jaký je cíl vašich webových stránek? 

2. Na které cílové skupiny jsou zaměřeny vaše webové stránky?  

3. Jaký je váš typický uživatel? 

4. Měříte a vyhodnocujete návštěvnost webových stránek? 

5. Jak dlouho již prezentujete vaši organizaci prostřednictvím webových stránek?  

6. Vytvářeli jste webové stránky sami nebo jste si najali specialistu? 

7. Jakou finanční částku jste investovali do vývoje webových stránek? 

8. Kdo webové stránky spravuje?  

9. Spravujete stránky pomocí CMS / redakčního systému? 

10. Komunikujete nějak s uživateli vašich webových stránek? 

11. Jak často webové stránky aktualizujete? 

12. Využíváte nástrojů online fundraisingu?  

13. Má vaše organizace profil/prezentaci na nějaké sociální síti?  

a. Jaké sociální sítě využíváte? 

b. Jak často přispíváte?  

c. Spravuje stránku jedna konkrétní osoba?  

d. Jaké zprávy sdílíte? 

14. Používáte validator.w3.org (nebo jinou HTML/XHTML validační službu)? 

Úplný dotazník je k nahlédnutí v příloze č. 1. 
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6.5 Otázky k heuristické analýze  

Otázky k pozorování a průzkumu webu: 

1. Je obsah webu logicky uspořádaný a přehledný? 

2. Z kolika položek se skládá menu navigace?  

3. Je veškerý obsah k dispozici do tří kliknutí z první úrovně menu navigace?  

4. Je k dispozici mapa stránek?  

5. Je k dispozici vyhledávací pole? 

6. Zobrazuje se u všech stránek navigační menu?  

7. Obsahují všechny stránky logo nebo jméno organizace? 

8. Načte se domovská stránka bez toho, aby se nejprve objevila reklama? 

9. Načítá se domovská stránka webu organizace rychle (tzn. méně než 3 sekundy)? 

10. Otevře se kliknutím na externí webové stránky nové okno? 

11. Obsahují všechny stránky unikátní a vhodné názvy stránky v záhlaví okna 

prohlížeče? 

12. Obsahuje URL stránek méně než 70 znaků?  

13. Jak je omezeno rolování stránky? 

14. Je možné zvolit formát pro tisk pro dlouhé články? 

15. Skládá se text webu z krátkých odstavců nebo je psán v bodech? 

16. Jsou články psány v novinářském stylu s hlavními fakty a závěry, které jsou 

uvedeny v úvodních odstavcích? 

17. Je text bez pravopisných chyb? 

18. Jsou velikost souboru a typ souboru (PDF, XLS, AVI atd.) uvedeny u dokumentu? 

19. Informuje organizace uživatele o poslání organizace na svých webových 

stránkách? 

20. Nabízí organizace na webových stránkách vizi či inspirativní vizi napsanou 

ředitelem organizace?  

21. Obsahuje stránka informace o historii organizace? 

22. Poskytuje organizace na webové stránce vzdělávací materiály nebo odkazy na 

vzdělávací materiály o oboru své činnosti? 

23. Jsou zaměstnanci/členové a jejich pracovní pozice uvedeny na webových 

stránkách? 

24. Pokud spolupracuje organizace s dobrovolníky, uvádí je také na seznamu členů a 

spolupracovníků? 
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25. Je datum poslední aktualizace uvedené na domovské stránce nebo na každé 

obsahové stránce? 

26. Jsou aktuality, tiskové zprávy, blogy a další časově citlivé materiály aktualizovány 

v posledních 30 dnech? 

27. Může uživatel stránek rychle zobrazit seznam posledních dodaných dokumentů a 

zpráv?  

28. Jsou tři poslední výroční zprávy k dispozici na webových stránkách organizace? 

29. Jsou na webových stránkách organizace uvedeny kontaktní údaje - adresa a 

telefonní číslo či jiné spojení? 

30. Může uživatel přímo nasměřovat dotaz osobě, která má konkrétní oblast na 

starosti?  

31. Jsou návštěvníci webové stránky dotazováni na e-mailovou adresu? 

32. Mají uživatelé možnost přidávat do fóra či blogu komentáře?  

33. Mají možnost poslat e-mailem stránku příteli? 

34. Je na stránkách vysvětlena/popsána činnost dobrovolníků v organizaci? 

35. Pokud je organizace financovaná z darů, je na stránce jasně vysvětleno, jak budou 

darované finanční prostředky použity?  

36. Je možné darovat online? 

37. Jsou uživatelé informováni o tom, že je možné dar odečíst z daní? 

38. Kromě darování, jsou příznivci informováni na webových stránkách o tom, zda se 

mohou zapojit i jiným způsobem? 

39. Uvádí organizace reference či příběhy dobrovolníků, podporovatelů a klientů na 

svých webových stránkách? 

40. Existují nefunkční odkazy v rámci vlastní webové stránky?  

41. Je hlavní obsah aktualizovaný? 

42. Zpracovává organizace osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů? 

43. Je na webových stránkách organizace k nahlédnutí statutární listina či doklad o 

právní subjektivitě organizace? 

44. Jsou všechny hypertextové odkazy v textu snadno identifikovatelné buď barvou, 

nebo podtržením? 

45. Jsou obrázky vloženy správně, jsou kvalitní a načítají se správně?  

46. Mají obrázky popisek? 

47. Jsou e-mailové adresy vizuálně odlišitelné od odkazů na webové stránce? 
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48. Je obsah textu snadno čitelný proti pozadí stránky? 

49. Fungují stránky v nejpoužívanějších webových prohlížečích (Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Safari, Opera, Google Chrome) správně?  

50. Jsou webové stránky optimalizované pro rozhraní mobilních telefonů? 

Celý dotazník je možné nalézt v příloze č. 2. 

7 Vlastní šetření 

Vlastní šetření se zabývalo především oblastmi:  

 cíle a cílové skupiny webu, 

• měření a analýza návštěvnosti, 

• tvorba a správa webu, 

• použitelnost a přístupnost,  

• využívání sociálních sítí. 

Dotazníkové šetření i heuristická analýza byly zpracovány do přehledných tabulek (viz 

příloha č. 3 a 4).  

V této části kapitoly bude stručně popsána historie, poslání a velikost každé zkoumané 

neziskové organizace. Podle dotazníkového průzkumu a výsledků heuristické analýzy 

bude popsáno, jaký je účel webu jednotlivých vybraných organizací, jaké jsou cílové 

skupiny atd. (viz parciální cíle) a zda neziskové organizace měří a vyhodnocují 

návštěvnost webových stránek. Autorka se bude také zajímat o způsob tvorby a správy 

webu. Dále bude zjištěno, zda daná NNO splňuje zavedené principy přístupnosti a 

použitelnosti webu. Pokud některé doporučené principy přístupnosti a použitelnosti 

nebude organizace splňovat, autorka daný problém v analýze konkrétního webu popíše. 

Zároveň budou vyzdviženy kladné a záporné vlastnosti jednotlivých webových 

prezentací, případně autorka doporučí konkrétní inovace webu. V poslední řadě bude 

zkoumáno využívání sociálních sítí vybranými neziskovými organizacemi. 

7.1 Analýza webu občanského sdružení Lata 

Občanské sdružení Lata je nezisková organizace, která pomáhá ohroženým dětem, 

mladým lidem a jejich rodinám v Praze a Středočeském kraji. Nabízí vrstevnickou 

podporu skrze vyškoleného dobrovolníka, odbornou sociální pomoc a další navazující 

služby pro klienta a jeho rodinu. Organizace vznikla v roce 1996 a v současné době má 9 
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zaměstnanců a také mnoho dobrovolníků (za rok 2011 pomohlo organizaci a především 

jejím klientům 118 dobrovolníků). 

Prostřednictvím webové stránky (www.lata.cz) se organizace prezentuje od roku 2000, 

využívá web tedy již 12 let.  

 

Obrázek 9 – Domovská stránka webu občanského sdružení Lata (www.lata.cz) 

Celkově se vzhled webu změnil dvakrát, poslední design (viz obr. č. 9) je v provozu 1,5 

roku a další změna designu je plánována na příští rok. Účelem webové stránky 

občanského sdružení Lata je prezentovat organizaci a zvýšit tak o ní povědomí. Sdružení 

se také snaží prostřednictvím webu zlepšit svoji image. Dalším cílem je informovat 

klienty, dobrovolníky, dárce a jiné uživatele webu. Organizace cílí webovou prezentací 

především na nejširší veřejnost, dárce a klienty (13–26 let). Jako typické uživatele 

webové prezentace organizace zvolila potenciálního klienta a dobrovolníka. 

• Potenciální klient je muž či žena ve věku 13–26 let, který má většinou základní či 

střední vzdělání a často je nezaměstnaný. Web navštíví proto, že chce získat 

informace o službách organizace, jelikož je v tíživé situaci a hledá pomoc. 

• Potenciální dobrovolník je žena či muž ve věku 17–35 let se středoškolským či 

vysokoškolským vzděláním. Je studentem či zaměstnancem a navštíví web, 
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protože potřebuje získat informace o organizaci, o jejích aktivitách a 

dobrovolnictví. Hledá kontakt na osobu, která s dobrovolníky komunikuje. 

Co se týče přístupnosti a použitelnosti webu, pak web splňuje většinu základních 

pravidel. Web je logicky uspořádaný a přehledný. Navigace webu se skládá z primární 

navigace, která obsahuje 5 hlavních záložek a ze sekundární navigace, která obsahuje 

maximálně 7 dalších položek. Navigace je velice dobře uspořádána a obsahuje grafické 

prvky odvozené od loga organizace. Všechny jednotlivé stránky webu obsahují logo. 

Veškerý obsah je vždy dostupný do 3 kliknutí z první úrovně navigace (z primárního 

navigačního menu). Domovská stránka se načítá rychle a bez reklamního banneru či pop-

up reklamy40. 

Všechny jednotlivé stránky mají originální URL adresu, která koresponduje s názvem 

stránky, avšak žádná URL není delší než 70 znaků.  

Rolování stránky je omezeno i díky tomu, že obsah webu se skládá z krátkých odstavců či 

bodů a textu není příliš mnoho. Obsah je bez pravopisných chyb. Odkazy v obsahu webu 

jsou zřetelné. U odkazů na soubory je uvedena ikona souboru, velikost souboru však není 

vždy zveřejněna. 

Organizace informuje uživatele webu o svém poslání. Vize však není prezentována. Dále 

organizace informuje o své historii, která je poměrně dlouhá, proto je zajímavé sledovat 

změny a počátky nových projektů. Díky své dlouholeté praxi v oblasti sociální 

rehabilitace a zkušenosti práce s dobrovolníky organizace na svých webových stránkách 

poskytuje vzdělávací materiály, které se týkají především práce s dobrovolníky. 

V primární navigaci v sekci „O nás“ je možné se dozvědět, kdo v organizaci pracuje, 

jakým způsobem se do občanského sdružení Lata jako zaměstnanec dostal a co mu práce 

přináší. Předsednictvo organizace na stránkách uvedeno není, tuto informaci je možné 

zjistit ve výroční zprávě. To samé platí pro dobrovolníky. Výroční zprávy od roku 2004 je 

možné prohlédnout ve formátu PDF na webových stránkách organizace. 

Webové stránky jsou pravidelně aktualizované, a to nejméně v posledních 30 dnech. 

Datum poslední aktualizace lze zjistit ze sekce „Novinky“, kde jsou přidávány aktuální 

                                                
40 Pop-up reklama zobrazující se v samostatném novém okně, které překryje původní obsahovou 

stránku.  



 62 

články. Tato sekce je zařazena přímo na domovské stránce, kde lze vstoupit i do archivu 

článků. 

Občanské sdružení Lata uvádí na svém webu kontaktní údaje, a to i přímo na osobu, která 

řeší konkrétní oblast. Další možností je kontaktovat organizaci prostřednictvím 

dotazovacího formuláře. Lze také zapsat svou e-mailovou adresu do pole v patičce 

webových stránek pro pravidelné zasílání newsletteru. Organizace rovněž informuje o 

možnosti stát se dobrovolníkem a je vysvětlena činnost, kterou dobrovolníci v organizaci 

vykonávají.  

Organizace na webu prezentuje možnosti jak finančně podpořit projekty, které organizace 

vede a zaštiťuje. Uživatel tedy může darovat online (darujspravne.cz, zasláním DMS či 

převodem určité částky na účet organizace). Kromě darování lze podpořit organizaci i 

jinou formou než finanční pomocí, a to věcným darem či službou nebo také možností stát 

se dobrovolníkem. 

Co se týče spolehlivosti, pak web občanského sdružení Lata má všechny odkazy funkční 

a jeho hlavní obsah je aktualizovaný. Přístupnost webu je také uspokojivá, hypertextové 

odkazy i e-mailové adresy jsou zřetelné a odlišené od ostatního textu, obrázky se 

zobrazují dobře a v HTML kódu mají obrázky svůj popisek. Text je oproti pozadí stránky 

dobře čitelný a web se správně zobrazuje ve většině prohlížečů (tedy kromě Internet 

Explorer 9, kde nefungují kaskádové styly). Webové stránky však nejsou optimalizované 

pro rozhraní mobilních telefonů. 

Jak bylo zmíněno výše, organizace změnila za dobu svého působení design webu dvakrát, 

poslední design je starý 1,5 roku. Současná webová prezentace byla vytvořena najatým 

specialistou a organizace investovala kolem 20 000 Kč do vývoje prezentace. Web 

spravují zaměstnanci občanského sdružení, ale nejsou se stávající situací spokojeni, 

protože mohou spravovat jen určitý obsah (ne však všechen). V příštím roce se bude 

grafický design webu s velkou pravděpodobností znovu měnit a s ním také nově přibyde 

redakční systém pro snazší spravování obsahu webu.  

Webové stránky obsahují sekci určenou pouze pro dobrovolníky, do které je nutné se 

přihlásit heslem. Jsou zde uvedeny informace o schůzkách s klienty, plnění povinností 

dobrovolníků, ale i klientů nebo další možnosti aktivit pro dobrovolníky. 
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Organizace pomocí nástroje Google Analytics41 měří a vyhodnocuje návštěvnost stránek 

u určitých kampaní. 

Občanské sdružení připojilo ke komunikačním aktivitám i sociální sítě, aktivně 

komunikuje s klienty, dárci a zájemci prostřednictvím sociální sítě Facebook, kde 

přispívá jedna daná osoba minimálně jednou týdně. Organizace sdílí především aktuální 

informace, poděkování a také fotografie z akcí. V rámci sociální sítě Facebook založila 

organizace skupinu pouze pro dobrovolníky organizace, kde sdílí informace určené jen 

pro tuto skupinu. 

7.1.1 Shrnutí analýzy webu Lata, o. s. 

Design a navigace webu 

Webové stránky občanského sdružení Lata mají svěží design, ačkoliv nemají úplně 

moderní vzhled. Velice příjemně působí také logo organizace, grafické prvky loga 

využívá i v rámci primární a sekundární navigace webu. S navigačním menu se dobře 

pracuje, avšak v rámci informační architektury webu by uživatel, pro snazší vyhledávání, 

jistě ocenil mapu stránek či vyhledávací pole. Pro jednodušší orientaci by bylo také 

vhodné zavést drobečkovou navigaci42 či jiné nástroje pro znázornění toho, kde se 

uživatel na webových stránkách nachází. 

Online fundraising 

Organizaci může návštěvník webu podpořit několika způsoby - online darování (a to 

převodem určité částky na účet organizace) zavedením trvalého příkazu, zasláním SMS či 

přímým převodem finanční částky z dárcovského portálu DARUJSPRAVNE.CZ. 

Bohužel veřejná sbírka je ukončena, organizace o její obnovení v současnosti znovu žádá 

a na portálu DARUJSPRAVNE.CZ proto není možné občanskému sdružení Lata věnovat 

peněžitý obnos. Uvedené informace na webové stránce tedy již nejsou aktuální.  

Kladně však hodnotím uvedení informace o možnosti odečtení daru ze základu daně 

v případě darování finanční částky. V sekci pro dárce a potenciální dárce však schází 
                                                
41 Google Analytics je bezplatná aplikace, která umožňuje získat mnoho užitečných informací o 

návštěvnících daných webových stránek. Informace lze nejlépe získat analýzou dat o počtu, cílech a 

činnostech návštěvníků webu [FENDRYCH, 2007]. 
42 Drobečková navigace (anglicky Breadcrumb Navigation) je známý seznam odkazů na nadřezené 

sekce, odkazy jsou odděleny šipkou či lomítkem. 



 64 

informace o použití darovaných peněz, tedy kde konkrétně by měly darované peníze 

pomoci a na jaký účel budou využity. 

Uživatelé webu mají příjemnou možnost zapsat svůj e-mail (v patičce webu) pro 

pravidelné zasílání newsletteru a tak být o činnosti organizace pravidelně informováni. 

Organizace využívá pro komunikaci sociální síť Facebook. Propojení webu a sociální sítě 

je provedeno tlačítkem „Líbí se mi“ na domovské stránce webu občanského sdružení. 

Obsah 

Co se týče obsahu webové prezentace, pak uživatel ocení jasně označené dokumenty ke 

stažení (typ souboru i velikost) a také zajímavé představení zaměstnanců. Skvěle jsou 

zpracována videa, která přibližují práci dobrovolníků a také příběhy dětí, které potřebují 

pomoci. Videa jsou emociální a působí profesionálním dojmem, hodí se pro představení 

organizace. 

7.2 Analýza webu obecně prospěšné společnosti Rozmarýna 

Obecně prospěšná společnost Rozmarýna se od svého vzniku v roce 2005 zaměřuje na 

podporu dětí vyrůstajících v dětských domovech i na podporu mladých lidí, kteří již 

z dětského domova odešli. 

V současné době má organizace 12 zaměstnanců. Aktuálně spolupracuje se 13 zařízeními 

ústavní výchovy v regionech Praha, Střední Čechy a Plzeň a projekty ročně podpoří více 

než 150 dětí a mladých lidí. Pod názvem „Rozvoj“ jsou aktuálně realizovány projekty 

„Komunita“, „SAMOfor“ a „Za SAMOstatností“. Na tyto projekty navazuje projekt 

„Rozlet“, který podporuje mladé lidi opouštějící zařízení ústavní výchovy, a který nabízí 

individuální doprovázení atd. Aby tito mladí lidé měli v budoucnu větší šanci získat 

zaměstnání, rozhodla se organizace zřídit sociální podnik - restauraci Café Rozmar, kde 

po dobu jednoho roku mohou mladí absolventi dětských domovů a výchovných ústavů 

pracovat na pozici pomocný kuchař/ka nebo tréninkový číšník/servírka a tím získat 

potřebnou praxi. 

Organizace prezentuje prostřednictvím samostatných webových stránek nejen obecně 

prospěšnou společnost Rozmarýna, ale také sociální podnik Café Rozmar (www.cafe-

rozmar.cz).  
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Obrázek 10 – Domovská stránka webu obecně prospěšné společnosti Rozmarýna (www.rozmaryna-ops.cz) 

Webová prezentace obecně prospěšné společnosti Rozmarýna (www.rozmaryna-ops.cz), 

na kterou se v analýze zaměřím primárně (viz obr. č. 10), má netradiční design a je 

přehledně členěná. Organizace zvolila dobrou barevnou kombinaci, která působí 

pozitivně a vesele. Hlavním účelem stránek je prezentovat obecně prospěšnou společnost 

a tím zvyšovat povědomí o její existenci a činnosti. Dalším záměrem je informovat 

klienty a uživatele webu. Organizace cílí především na dárce, hosty Café Rozmar, klienty 

a nejširší veřejnost. Typické uživatele webu si zvolila tři.  

• Uživatel webu Café Rozmar je muž či žena kolem 40 let s vysokoškolským 

vzděláním, je zaměstnán v blízkém okolí sociální firmy Café Rozmar a navštěvuje 

web protože má zájem se informovat o nabídce restaurace. 

• Typickým uživatelem webové stránky obecně prospěšné společnosti Rozmarýna 

je žena kolem 25 let se středoškolským vzděláním. Důvodem návštěvy webové 

prezentace je informovat se o organizaci a o možných způsobech podpory. 

• Uživatelem webu je také klient, kterým je muž či žena kolem 17 let se základním 

vzděláním. Je nezaměstnaný a na webových stránkách se chce informovat o 

službách organizace a případné pomoci. 
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Samotný design překvapí grafickým zpracováním šablony, web však působí přehledně. 

Primární navigace obsahuje 10 položek, které jsou umístěny v levém i pravém postranním 

menu. Pokud je v danou chvíli nějaká záložka (sekce) používána, je odlišena barevně a 

uživatel snadno rozpozná, kde se zrovna nachází. Veškerý obsah je dostupný do tří 

kliknutí a navigační menu se zobrazuje u všech dílčích stránek i s logem organizace. 

Domovská stránka webu se načítá rychle a uživatel není obtěžován prvotním zobrazením 

reklamy. Kliknutím na odkaz se uživateli otevře stránka v novém okně, pokud se jedná o 

odkaz na web cizí organizace. Všechny odkazy na webové stránce jsou funkční. Co se 

týče názvů stránek, pak jsou všechny stránky pojmenovány a URL webu je vždy krátká a 

výstižná. 

Obsah webu se skládá z krátkých odstavců nebo je psán jen v bodech, důležité informace 

jsou zvýrazněny nebo jsou umístěny v barevných boxech. Text se dobře čte a je bez 

pravopisných chyb. Rolování stránky je omezeno množstvím textu, který nikdy 

nepřesahuje více jak dvě obrazovky.  

Organizace informuje o své vizi a poslání, o projektech, kterými podporuje mladé lidi 

z dětských domovů a také vypráví svou historii. Web obsahuje důležitou sekci „Lidé 

v Rozmarýně“, kde jsou uvedeni zaměstnanci organizace, jejich pozice, fotografie a 

kontakt. Uvádí zde i členy správní rady, dozorčí rady a také dobrovolníky. Všichni 

zaměstnanci, členi a dobrovolníci mají na webu fotografii. 

Co se týče aktualizace webu, pak v sekci „Aktuálně“ nalezne uživatel novinky, které se 

týkají obecně prospěšné společnosti Rozmarýna, tak i Café Rozmar. U každé aktuality je 

uvedeno datum. Poslední aktualizace webu nalezne uživatel jen v sekci „Aktuality“, jinde 

se bohužel datum poslední aktualizace nevyskytuje. Aktuální informace lze ale také 

nalézt ve výročních zprávách, které jsou ke stažení na webu organizace, a to od roku 

2006. 

Jak autorka zmiňovala výše, uživatel může nalézt kontaktní údaje v sekci „Pracovní tým“ 

(e-mail a číslo mobilního telefonu každého pracovníka) a pak také v záložce „Kontakt“, 

kde jsou uvedeny kontaktní informace na Rozmarýna o. p. s. i na Café Rozmar. Dotaz lze 

tedy směřovat na konkrétní osobu, která má danou oblast na starosti. Uživatel může 

vznést dotaz prostřednictvím formuláře, který nalezne právě v sekci „Kontakt“. 

Rozmarýna prostřednictvím svého webu informuje o možnostech podpory organizace, 

uživatel ji může podpořit finančně, svým umem, materiálně, anebo navrhnout formu 
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jinou. Inspirovat se mohou uživatelé příběhy klientů nebo těmi, kteří už organizaci 

pomohli. 

Po stránce přístupnosti webu je možné vytknout špatné vertikální rolování stránky, které 

nefunguje v některých prohlížečích. Možnost rolování myší je pak nahrazena posuvným 

tlačítkem na stránkách. Klávesnicí se však web nedá ovládat, protože je vytvořen pomocí 

JavaScriptu. Zobrazení fotografií však funguje správně (fotografie jsou ale v kódu stránek 

bez popisku). Vizuální odlišení odkazů či e-mailů na webové stránce není dostatečné, 

některé funkce odlišení se překrývají (stejné barevné odlišení tlačítka a nadpisu obsahové 

sekce). Adresy e-mailů také nejsou vizuálně odlišeny od textu. Text na webu je však 

dobře čitelný oproti pozadí. 

Jak již bylo zmíněno výše, v některých prohlížečích optimalizovaných pro operační 

systémy Mac OS či Windows, nefunguje rolování stránek, konkrétně v prohlížeči Mozilla 

Firefox a Internet Explorer. Webové stránky rovněž nejsou optimalizované pro rozhraní 

mobilních telefonů, zobrazují se jako klasický web, který ale funguje správně. 

O. p. s. Rozmarýna se prostřednictvím webu prezentuje od svého počátku, tedy od roku 

2005. Za dobu své existence změnila web jen jedenkrát, a to v roce 2012. Web (v 

podstatě microsite) Café Rozmar pak vznikl v roce 2009. Webové stránky byly vytvořeny 

interně, konkrétně ředitelkou organizace. Náklady tedy byly pouze na zaměstnance 

v rámci pracovní doby. Organizace si webové stránky může spravovat sama pomocí 

redakčního systému. Podle dotazníkového průzkumu obecně prospěšná společnost 

Rozmarýna aktualizuje svůj web denně. Organizace zatím neměří ani nevyhodnocuje 

návštěvnost svých webových stránek. 

Web je skvělým prostředkem pro online fundraising a toho také Rozmarýna využívá 

pomocí dárcovských příspěvků (tedy převodem finanční částky), nově také vytváří e-shop 

reklamních předmětů. 

Pro komunikaci s klienty a podporovateli zavedla obecně prospěšná společnost 

Rozmarýna na sociální síti Facebook, stránku s názvem Café Rozmar a sdílí zde aktuality, 

úspěchy organizace Rozmarýna, akce, které pořádá nebo také nové menu restaurace. Na 

Facebook přispívá 1–2 krát týdně  
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7.2.1 Shrnutí analýzy webu Rozmarýna, o. p. s. 

Design a navigace webu 

Grafický design webových stránek je povedený, organizace zvolila kombinaci barev 

zelené, fialové a žluté, pozadí textu je bílé. Se stejnými barvami pracuje i v rámci grafiky 

loga a veškerých prezentačních materiálů. Navigace webu je logická, avšak uživatel by 

ocenil pro ještě snazší orientaci mapu stránek či vyhledávací pole. Logo na stránkách by 

mělo odkazovat na domovskou stránku (podle všeobecných zvyklostí). Co se týče 

grafického odlišení nadpisů a tlačítek, pak by měly mít každý své vlastní odlišení a 

neměly by se překrývat (viz obrázek č. 11 a 12).  

 

Obrázek 11 – Tlačítko s odkazem na sekci webu 

 

Obrázek 12 - Zvýraznění textu zeleným rámečkem 

Nepohodlným se také pro uživatele může stát špatně ovladatelné vnitřní rolování obsahu 

webu, jak bylo zmíněno v předešlé kapitole. Tento problém nastal vinou špatného 

technického navržení webu. Uživatel je však dobře informován, kde se právě na webu 

nachází, označení je provedeno změnou barvy tlačítek, takže nemusí být přítomna 

drobečková navigace. 

Dobrý design podporují profesionální fotografie zaměstnanců, členů, dobrovolníků či 

klientů, které jsou všudypřítomné na jednotlivých webových stránkách a web má tím 

pádem osobnější ráz. 

Online fundraising 

Obecně prospěšná společnost Rozmarýna informuje velice stručně a efektivně své 

uživatele o možnostech podpoření organizace. Organizaci je možné darovat finanční 

obnos prostřednictví převodu částky na účet, jiných nástrojů organizace nevyužívá 

(dárcovské portály, dárcovské SMS apod.). Velice pozitivně lze hodnotit sekci 

s referencemi „Co o nás říkají ti, kteří nás podporují?“ a také sekci „Klienti řekli...“, které 

přispívají ke kladnému mínění o organizaci. Aby byli uživatelé pravidelně informování 

využívá organizace i sociální síť, především k šíření aktualit z Café Rozmar.  
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Obsah 

Obsah webových stránek je čtivý, není dlouhý a je dobře členěný. Ke stažení jsou 

připravené jednak výroční zprávy, ale také newslettery (chybí však u nich formát i 

velikost souboru). Newsletter organizace nenabízí k odebírání široké veřejnosti. 

Organizace nenabízí překlad webových stránek v angličtině či jiném jazyce. 

Webové stránky sociálního podniku Café Rozmar prezentují také obecně prospěšnou 

společnost Rozmarýna, ale odkaz na webové stránky Café Rozmar i na jeho Facebook 

jsou poměrně schované. Bylo by vhodné tento problém vyřešit ikonami na domovské 

stránce webu, které by odkazovaly na dané stránky.  

7.3 Analýza webu občanského sdružení Dejme dětem šanci  

Občanské sdružení Dejme dětem šanci vzniklo v roce 2011 s cílem pomáhat 

prostřednictvím vzniklých projektů dětem a mladým lidem z dětských domovů na cestě 

k samostatnosti a usnadnit jim tak úspěšné začlenění do společnosti po opuštění dětského 

domova. Organizace hledá pro děti patrony, přátele, zaměstnavatele a dárce a snaží se 

získat podporu díky projektům 

• „Podporuj mě…“ aneb Adopce na blízko (spoření pro start do života),  

• „Najdi si mě…“ (doprovázení dětí), 

• „Přál(a) bych si…“ (jednorázový příspěvek na opodstatněné přání dítěte 

vyrůstajícího v dětském domově).  

Nově také organizace spustila projekt „Strom splněných přání“. Všechny zmíněné 

projekty prezentuje organizace na svém webu. 

V současné době má organizace 5 členů správní rady, kteří jsou zároveň výkonnými 

pracovníky, organizace také aktuálně spolupracuje s více jak 22 dětskými domovy v 13 

krajích České republiky a v projektech je zařazeno celkem 178 dětí43.  

Občanské sdružení Dejme dětem šanci se prostřednictvím webových stránek 

(www.dejmedetemsanci.cz) prezentuje od počátku svého vzniku, tedy od roku 2011 (viz 

obr. č. 13). Hlavním účelem webové stránky organizace je prodej produktů – tedy 

přispění finanční částkou na vzdělávání mladých lidí, na pomoc do života, nebo na 

                                                
43 Informace se váže k 4. 12. 2012. 
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výrobek, který si děti přejí. Dalšími cíli webu je prezentovat organizaci a zvýšit tak 

povědomí o její existenci a službách a také informovat uživatele webu a klienty. 

 

Obrázek 13 – Domovská stránka webu Dejme dětem šanci (www.dejmedetemsanci.cz) 

Cílovými skupinami webu jsou nejširší veřejnost, dárci a potenciální dárci. Typické 

uživatele webu organizace zvolila dva.  

• Prvním je dárce, tedy žena kolem 30 let se středoškolským vzděláním, důvodem 

návštěvy webu je zapojení se do projektu „Přál(a) bych si...“ 

• Druhého typického uživatele organizace popsala jako dárce (který by se mohl stát 

časem i regionálním dobrovolníkem). Je jím žena kolem 40 let se středoškolským 

vzděláním a web navštíví proto, že se chce zapojit do projektu „Najdi si mě“. 

Webová prezentace je logicky dobře uspořádaná a načítá se rychle. Navigační menu jsou 

hned dvě a zobrazují se na každé dílčí stránce webu. Primární menu je umístěno v horní 

části webu a skládá se z 5 sekcí. Sekundární menu je pak v levé liště webu a je závislé na 

primárním menu. Matoucí ovšem je, že některé záložky v primárním menu nemají 

originální sekundární menu. Obsah sekundárního menu se mění, pouze pokud se nachází 

uživatel v sekci „O nás“ a „Pro média“.  
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Veškerý obsah je však dostupný do tří kliknutí.  

Logo je na webových stránkách umístěno v levém rohu a je přítomno, ať se uživatel 

dostane na kteroukoliv část webu. Barvy loga, tedy zelená, modrá a červená, jsou využity 

v celém designu webu.  

Názvy stránek jsou vhodné a odpovídají obsahu dílčí webové stránky a názvu URL, která 

je vždy výstižná a obsahuje méně než 70 znaků. Obsah webu je psán v krátkých 

odstavcích či v bodech, je výstižný a dobře se čte, je bez pravopisných chyb. V textu 

nalezne uživatel také mnoho odkazů na jiné části stránek, web je tedy dobře propojen.  

Co se týče odkazů na stránce, většinou jsou velice dobře označené a fungují správně, bylo 

by však vhodné upravit odkazy ke stažení souboru přímo v sekundárním menu. Kliknutím 

např. na záložku „Stanovy organizace“ v sekundárním menu přesměruje uživatele 

„záložka“ přímo na PDF dokument, a to bez upozornění. 

Pokud klikne uživatel na odkaz pro akci stažení označeného souboru v záložce „Soubory 

ke stažení“ a „Legislativa“, pak se dokument vždy otevře v novém okně. 

Jaké jsou na webových stránkách prezentované informace? Organizace přímo na 

domovské stránce prezentuje své poslání a cíl, informuje o svých projektech a 

možnostech podpoření a také prezentuje své patrony. Dále se uživatel může informovat o 

orgánech organizace nebo může kontaktovat pracovní tým, a to přímo konkrétní osoby 

s danou pracovní náplní. Komunikace s uživatelem je pak podpořena dotazovacím 

formulářem.  

Uživatel je podrobně informován o veškerých projektech organizace a na webových 

stránkách se rovněž dozví jakým způsobem může pomoci konkrétním dětem finančně. 

Může se zapojit také jako regionální dobrovolník. Nabízeny jsou i informace o hostitelské 

péči. Vše je srozumitelně podáno a vysvětleno.  

Přiblížení problému uživateli je ještě podpořeno příběhy dětí, které se dostaly do dětského 

domova. Osobně napsané texty dětmi návštěvníka stránek vtáhnou do problematiky a 

dokáží přesvědčit uživatele k podpoření projektů organizace. 

Webové stránky organizace jsou pravidelně aktualizovány, na domovské stránce v levé 

liště v sekci „Aktuálně“ jsou uvedeny nejnovější údaje o počtu podporovaných dětí i 

spolupracujících organizací. Aktuální informace a další časově citlivé materiály lze nalézt 

v několika sekcích, a to v již zmíněné sekci „Aktuálně“ – umístěné na domovské stránce a 
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v sekci „Akce“ v primárním menu, kde organizace informuje o všech setkáních a o jiných 

aktivitách. Všechny dokumenty v sekci „pro Média“ jsou řádně označeny daty. Výroční 

zpráva zatím existuje jen jedna, a to proto, že organizace vznikla v roce 2011. Organizace 

na webu uvádí dokument registrace občanského sdružení na ministerstvu vnitra, uvádí 

stanovy, registraci u Úřadu pro ochranu osobních údajů a jiné dokumenty, které se týkají 

odpovědnosti organizace. 

Přístupnost webových stránek občanského sdružení Dejme dětem šanci je zvládnutá 

dobře. Všechny hypertextové odkazy jsou identifikovatelné - některé odkazy jsou jen 

podtržené, jiné jsou jen barevně odlišeny. Pomocným prvkem je tlačítko se šipkou pro 

další „rozbalení“ textu, které ovšem není vždy funkční. Ilustrační obrázky vložené do 

webové prezentace jsou profesionální a fungují správně, fotogalerie však nelze správně 

zobrazit kvůli lightboxu44, který je nefunkční ve všech nejpoužívanějších prohlížečích. Co 

se týče e-mailů, ty nejsou graficky odlišené od ostatního textu. Celý text na webových 

stránkách je však dobře čitelný oproti pozadí stránky. 

Web není optimalizovaný pro mobilní telefony, zobrazuje se však klasický web, který 

funguje správně.  

Občanské sdružení Dejme dětem šanci se prostřednictvím webu prezentuje od samotného 

počátku svého vzniku, tedy od roku 2011. K vytvoření webu si občanské sdružení najalo 

firmu Pixel Studio, která navrhla celý korporátní styl (web, logo, logo manuál, vizitky, 

hlavičkové papíry, e-mail a jiné šablony). Organizace do celé této práce najaté firmy 

investovala kolem 150 000 Kč.  

Webové stránky spravuje specialista firmy, zaměstnanci pak mohou pracovat s webem 

pomocí redakčního systému. Stránky jsou spravovány denně. Organizace nepravidelně 

měří a vyhodnocuje návštěvnost webových stránek a jednotlivých kampaní. K tomuto 

účelu využívá nástroje Google Analytics. 

Financování činnosti sdružení je založeno na podpoře z řad fyzických a právnických 

osob. Organizace není závislá na grantech a nemusí tudíž projekty uzpůsobovat a měnit 

podle aktuálních grantových výzev. Musí ale shánět finance pro chod organizace a pro 

své projekty jinde. V rámci webu využívá organizace nástrojů online fundraisingu, a to 

dárcovských příspěvků (možnost darovat finanční obnos převedením peněz na účet 

                                                
44 Lightbox je JavaScriptová aplikace k zobrazování fotografií nebo obrázků. 
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organizace) a dárcovských portálů (darujeme.cz). Využívá i prodej reklamních předmětů 

v e-shopu organizace, který je také dostupný z webových stránek organizace pomocí 

ikony nákupního košíku. 

Úspěšné webové stránky dávají uživatelům příležitost komunikovat s organizací. 

Občanské sdružení ve svých začátcích využívalo ke komunikaci s uživateli webu diskusní 

fórum, ale o tento nástroj nebyl zájem, proto bylo fórum zrušeno. Nyní využívá 

organizace dotazovací formulář a také sociální síť Facebook. 

Stránku organizace na sociální síti Facebook spravuje v organizaci jedna osoba , která se 

věnuje správě přibližně 2 hodiny každý týden. Sdílené zprávy obsahují především 

aktuality a úspěchy organizace, zprávy z dění v oblasti působení organizace a fotogalerie 

z proběhlých akcí. 

7.3.1  Shrnutí analýzy webu Dejme dětem šanci, o. s. 

Grafický design a navigace webu 

Webové stránky občanského sdružení Dejme dětem šanci jsou po grafické stránce velice 

dobře zvládnuté, barvy loga ladí s barevným rozvržením celého webu a jsou příjemné. 

Šablona je velice funkční a přehledná. Samotné texty na webu jsou jasné, srozumitelné a 

dobře napsané. Co ale pokulhává, je navigace webových stránek, tedy informační 

architektura. Webová prezentace obsahuje primární a sekundární navigační menu, nemají 

však správnou logickou strukturu. Uživatel je zmatený, protože některé položky 

v sekundárním navigačním menu se nemění, některé zůstávají, uživatel pak musí projít 

všechny záložky primárního menu, aby zjistil celkový obsah stránek. Uživatel by v tomto 

případě ocenil vyhledávací pole přítomné alespoň na domovské stránce.  

Na webové stránce není vždy jasné, kde se uživatel právě nachází, není přítomna 

drobečková navigace či jiné označení aktuální pozice.  

Obsah 

Soubory ke stažení nejsou často označené typem souboru ani velikostí a některé soubory 

se dokonce stahují přímo kliknutím na záložku v sekundárním navigačním menu. Jak 

bylo zmíněno v předchozí kapitole, fotogalerie nejsou funkční ve většině prohlížečů, není 

možné je zobrazit, fungují pouze náhledy fotogalerie. 

Naopak velmi povedené jsou obsahové sekce o projektech, které organizace vede. Každý 

projekt má svého patrona či patronku, u všech projektů je popsán jejich cíl. Uživatel si na 
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webových stránkách může prohlédnout seznam konkrétních dětí, které je možné finančně 

podpořit. Děti v seznamech lze vyhledávat podle umístění dětského domova. Dále je 

uvedeno jakou částkou byly děti podpořeny, jaká přání byla dětem splněna či jaké děti 

byly přijaty do hostitelské péče. Projekty jsou doprovázeny emotivními příběhy dětí, 

které burcují k podpoření projektů.  

Online fundraising 

Organizace dává na výběr z mnoha možností, jak dítě či samotnou organizaci podpořit. 

Moderní a jednoduchou formou shání přímou podporu pro konkrétní dítě, a to online. 

Organizace se snaží získat finanční podporu pro projekty  

• „Podporuj mě…“ aneb Adopce na blízko (spoření pro start do života) a také pro 

projekt  

• „Přál(a) bych si…“ (jednorázový příspěvek na opodstatněné přání dítěte 

vyrůstajícího v dětském domově).  

Přispět finanční částkou je možné jednorázově či měsíčně (v případě projektu „Podporuj 

mě...“) převodem částky na účet organizace s konkrétním variabilním symbolem 

(variabilní symbol je číslo pro spoření konkrétnímu dítěti). Tento rok organizace prvně 

uskutečnila projekt „Dejme dětem dárek k ježíšku aneb Strom splněných přání“, v rámci 

projektu děti napsaly dopisy Ježíškovi s přáním. Na jejich základě tým občanského 

sdružení vybral všechna přání v internetové, nákupní galerii MALL.cz, dárky pak byly 

s jmény a věkem vystaveny na webu (www.stromsplnenychprani.cz), kde mohl každý 

dárce vybrat dárek dítěti a zakoupit ho. Občanské sdružení pak dárky osobně předalo 

dětem z dětských domovů.  

Organizace využívá dárcovského portálu Darujeme.cz, kde jedinec může okamžitě přispět 

občanskému sdružení prostřednictvím platební karty či online převodem.  

Web občanského sdružení je vzhledově, obsahově velice povedený, na škodu je ovšem 

nedotažená navigace webu. Online fundraising je na velice pokročilé úrovni. 
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7.4 Analýza webu občanského sdružení Letní dům 

Občanské sdružení Letní dům vzniklo roku 1997 a pomáhá dětem a mladým lidem z pěti 

různých dětských domovů. 

Cílem poskytovaných služeb je posílení souboru psycho-sociálních schopností a 

praktických dovedností, které mladým lidem po ukončení ústavní výchovy umožní 

adaptovaný a plynulý přechod do samostatného života. 

Občanské sdružení vede projekty  

• „Sociální rehabilitace“, kde nabízí socálně-terapeutické pobyty, výjezdy do 

dětských domovů, komunitní akce či výstavy.  

• Projekt „K sobě blíž“ se soustředí na volnočasové aktivity.  

• Dále navazuje projekt „Spolu o krok dále“ v rámci něhož nabízí organizace 

pobyty v tréninkovém bytě a nabízí i doprovázení dětí.  

• Organizace dále realizuje víkendy pro rodiny pěstounů a v konkrétních případech 

psychoterapie.  

V současné době má občanské sdružení Letní dům 12 zaměstnanců a je podporováno 33 

dobrovolníky. 

Občanské sdružení se prostřednictvím webových stránek (www.letnidum.cz) prezentuje 

od roku 2004. Primárním účelem webu je prezentovat organizaci a její aktivity. Dále se 

organizace snaží, aby byl web využíván jako fundraisingový nástroj. Třetím účelem webu 

je aktivizovat veřejnost. 
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Obrázek 14 – Ukázka domovské stránky webu občanského sdružení Letní dům (www.letnidum.cz) 

Webové stránky (viz obr. č. 14) organizace pak cílí na nejširší veřejnost, dárce a 

potenciální dárce a také na klienty. Typické uživatele vybrala organizace tři.  

• Prvním typickým uživatelem je dárce, kterým je žena kolem 33 let s 

vysokoškolským vzděláním, působí v oblasti businessu a důvodem návštěvy je 

získání informací o dárcovství. 

• Druhým typickým uživatelem je zástupce odborné veřejnosti, kterým je žena 

kolem 40 let s vysokoškolským vzděláním, působí v oboru sociální práce a 

důvodem návštěvy webu je získat informace pro organizaci či pro její klienty. 

• Třetím typickým uživatelem je klient, kterým je muž ve věku 18 let se základním 

vzděláním. Je studentem, pokud ne, pak je nezaměstnaný a návštěvou webu chce 

získat informace o službách, které občanské sdružení Letní dům poskytuje. 

Webová prezentace je logicky uspořádaná a poměrně přehledná. Primární menu se skládá 

ze 3 záložek, na které navazuje sekundární menu. Matoucí bohužel je, že pokud uživatel 

zvolí záložku „Dětem“ zmizí veškeré navigační panely a uživatel je nucen vrátit se na 

domovskou stránku prostřednictvím odkazu loga organizace, které se zobrazuje na všech 
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dílčích stránkách v levém horním rohu. Veškerý obsah je spíše dostupný do tří kliknutí 

z první úrovně navigace. K dispozici pro uživatele je dokonce mapa stránek, která může 

být užitečná, protože textů je na webu opravdu mnoho. 

Webové stránky občanského sdružení Letní dům umožňují uživateli v celku pohodlně 

procházet a prohlížet web, který se načítá rychle, všechny stránky mají vhodné názvy, a 

to i v URL adresách, které nikdy neobsahují více jak 70 znaků. Soubory ke stažení jsou 

vždy označeny a ikonou je zobrazeno o jaký typ souboru jde. Bohužel není často zřejmé 

jak velký soubor bude uživatel stahovat. Žádná pravidla také neplatí pro otevření souboru 

v novém okně. Bylo by proto vhodné upřesnit a zavést pravidla pro otevření odkazu. 

Obsah webových stránek je psán většinou výstižně, v bodech s případnými odkazy na 

podrobné popisy projektů či jiných aktivit. Text je bez pravopisných chyb a je provázaný 

odkazy na celý obsah webu (někdy je provázanost textu odkazy až na škodu 

přehlednosti). U tiskových zpráv je pak možné zvolit formát pro tisk.  

Občanské sdružení Letní dům informuje na svých webových stránkách o poslání 

organizace, předkládá historii nejdůležitějších momentů organizace, a to podle let a 

poskytuje odkazy na vzdělávací materiály jak pro děti, tak pro dobrovolníky.  

Zaměstnanci organizace jsou na webu prezentováni s uvedením pozice, kontaktu a 

fotografie. Na webových stránkách je představen i výbor organizace, seznam 

dobrovolníků a externích spolupracovníků. Uživatel má možnost prohlédnout si výroční 

zprávy od roku 2005. Na domovské stránce jsou umístěny aktuality z dění v organizaci, 

upozornění na fundraisingové akce, pozvání atd. Všechny časově citlivé materiály jsou 

opatřeny datem. Obsah je aktualizovaný. 

K zapojení uživatelů web občanského sdružení využívá dotazovací formulář či „Knihu 

vzkazů“. Zajímavým nástrojem je také možnost vyplnění kvízu, který se týká oblasti 

ústavní péče. Jeho vyplněním uživatel zjistí základní informace o ústavní péči v ČR. 

Web poskytuje možnost podpořit organizaci a její projekty online, lze přispět platbou 

převodem na účet, platební kartou, ale i hotově. Uživatel je zároveň upozorněn, že dar je 

možné odepsat z daní. Uživatelé jsou informování i o jiných možnostech zapojení, mohou 

darovat věcný dar či službu nebo se mohou zapojit do dobrovolnictví. 

V patičce webových stránek má uživatel možnost zapsat svůj e-mail (pro pravidelné 

zasílání newsletteru, v rámci něhož organizace pravidelně informuje o své činnosti, o 

svých aktivitách). 
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Přístupnost webových stránek je na dobré úrovni, všechny odkazy jsou odlišené od 

běžného textu, obrázky jsou vloženy správně a zobrazení fotogalerií funguje. Webová 

prezentace se zobrazuje ve všech nejpoužívanějších prohlížečích, ale není optimalizovaná 

pro rozhraní mobilních telefonů, klasický web však v tomto rozhraní funguje bez 

problémů. 

Jak již bylo výše řečeno, organizace se prezentuje prostřednictvím webových stránek od 

roku 2004, za tu dobu se proměnil grafický design webu dvakrát a třetí změna je 

plánovaná na rok 2013. Poslední grafická proměna byla provedena externistou, který 

práci vykonával bez nároků na honorář. Redakční systém webu byl zakoupený a celkově 

organizace do vývoje webové prezentace investovala 20  000 Kč.  

Web je spravován pomocí redakčního systému a je aktualizován třemi zaměstnanci 

organizace, a to minimálně jednou týdně. Nepravidelně je pak měřena a vyhodnocována 

návštěvnost webových stránek pomocí nástroje Google Analytics. Organizace se 

zaměřuje především na měření a vyhodnocení návštěvnosti konkrétních prezentací či 

kampaní. 

Proto, aby byli podporovatelé a klienti lépe informováni, využívá organizace komunikaci 

na sociální síti Facebook, kde sdílí především aktuality a dění v oblasti působení 

organizace, úspěchy organizace a fotografie z proběhlých akcí. Sociální síť spravují dvě 

osoby a přispívají jednou týdně průměrně 2 hodiny. 

7.4.1 Shrnutí analýzy webu Letní dům, o. s. 

Grafický design a navigace webu 

Webová prezentace občanského sdružení Letní dům je graficky pojata tak, aby v první 

řadě zaujala děti. Grafický vzhled je doprovázen obrázky a podpořen ilustračními 

fotkami. Logo je velice povedené a působí pozitivně. Navigační menu, primární i 

sekundární, je zřetelné, avšak u některých záložek se navigace zcela ztrácí a web není 

přehledný. Přítomna je i drobečková navigace a mapa stránek, tyto nástroje pomáhají 

uživateli zorientovat se na webu. Umístění mapy stránek však není zcela vhodné, ikona 

nebo odkaz na mapu stránek by měly být situovány na domovské stránce například v tag 

cloud45. 

                                                
45 Tag cloud lze volně česky přeložit jako oblak štítků, princip tag clouds vychází z tagů, stále 

populárnějšího systému pro kategorizaci obsahu. 
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Obsah 

Obsah webové prezentace je výstižný, je psán v bodech, je také propojen odkazy 

s ostatním obsahem stránek. Projekty i metody práce jsou dobře popsány. Pro pochopení 

problematiky by bylo vhodné web obohatit o reference klientů a dobrovolníků, které 

bohužel chybí. 

Online fundraising 

Organizace na své webové stránce nabízí několik možností, jak finančně přispět 

organizaci Využívá dárcovského portálu Darujspravne.cz. Jedním z fundraisingových 

aktivit je nápaditý projekt „Udělejte z komára velblouda“, který zastává pravidlo 

„Udělejte z malé podpory velkou pomoc“. Sbírková kampaň je zaměřena na získání 

nových individuálních dárců, kteří budou podporovat programy a aktivity, které občanské 

sdružení Letní dům během celého kalendářního roku připravuje pro děti z dětských 

domovů. Pravidelným finančním příspěvkem dárce dospěje k přeměně, a to z komára na 

velblouda. Akce je podpořena vtipnými připínacími plackami, které organizace zasílá 

postupně poštou.  

Celkově jsou webové stránky dobře spravované. Mají, až na drobné nedostatky, funkční 

grafický design i navigaci (využívají drobečkovou navigaci a mapu stránek). Velice 

kladně lze hodnotit nápaditou sbírkovou kampaň.  

7.5 Analýza webu občanského sdružení Barevný svět dětí  

Občanské sdružení Barevný svět dětí, s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí 

dle zákona č. 359/1999 Sb., vzniklo v roce 2004. 

Hlavním cílem sdružení je předcházet umisťování dětí do dětských domovů a zamezit tak 

jejich sociálnímu vyloučení. Činnost organizace se zaměřuje především na podporu 

ohrožené rodiny a nalezení východiska ze složité životní situace tak, aby nemusela být 

řešena nařízením ústavní péče. 

V současné době je hlavním projektem organizace projekt „Kámoš“, který funguje od 

roku 2005. Jeho cílem je pomáhat dětem z dětských domovů a dětem z ohrožených rodin, 

projekt je založen na vrstevnickém modelu, tedy na pozitivním vzoru. Dále navazuje 

projekt „Staň se kámošem“, jedná se o finanční nástroj, jehož smyslem je finančně 

podporovat právě projekt „Kámoš“. 
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Pracovní tým občanského sdružení nyní čítá 7 zaměstnanců. V roce 2011 se zapojilo do 

projektu „Kámoš“ 31 asistentů. 

Občanské sdružení Barevný svět dětí se prostřednictvím webových stránek (viz obr. č. 

15) prezentuje od počátku svého vzniku, tedy od roku 2004. A od roku 2011 zřídila 

organizace microsite, kde prezentuje projekt „Staň se kámošem“ 

(www.stansekamosem.cz). Pro účely analýzy bude diplomantka hodnotit především 

webovou prezentaci organizace (www.barevnysvetdeti.cz). 

 

Obrázek 15 – Ukázka domovské stránky webu občanského sdružení Barevný svět dětí (www.barevnysvetdeti.cz) 

Hlavním účelem webu organizace je prezentovat občanské sdružení a tím zvýšit 

povědomí o organizaci. Další prioritou občanského sdružení je využívat web jako 

fundraisingový nástroj (k tomuto účelu by měla sloužit především microsite „Staň se 

kámošem“). Cílovou skupinou webu je odborná veřejnost, současní dárci a potenciální 

dárci. 
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Typické uživatele zvolila organizace dva.  

• Prvním typickým uživatelem je potenciální dárce či současný dárce, muž kolem 

40–50 let vysokoškolsky vzdělaný. Microsite „Staň se kámošem“ navštíví proto, 

že chce získat informace o projektu nebo se už rozhodl darovat finanční obnos. 

• Druhým typickým uživatelem je muž či žena ve věku 18–26 let s vysokoškolským 

vzděláním, je zaměstnancem občanského sdružení Barevný svět dětí a navštíví 

web občanského sdružení proto, aby se mohl přihlásit na intranet organizace a 

informoval se o novinkách a aktualitách. 

Samotná webová prezentace občanského sdružení nemá moderní grafický design a není 

ani přehledná. Navigace se skládá z primárního a sekundárního menu. Primární menu je 

složeno z osmi záložek, sekundární navigace pak navazuje na každou ze záložek  

hlavního menu (tedy primárního). Obsah je dostupný do tří kliknutí z první úrovně 

navigačního menu. Uživatel by ocenil, pro snazší pohyb v rámci  webové prezentace 

mapu stránek či vyhledávací pole. Tyto nástroje na webové prezentaci chybí. 

Navigační menu a logo organizace se zobrazují na všech dílčích stránkách. Domovská 

stránka se načítá rychle a také bez reklamy. Jednotlivé stránky jsou vhodně pojmenovány. 

URL stránek však často nemá méně než 70 znaků. 

Obsah webu se spíše skládá z krátkých odstavců a text je psán stručné a výstižně a je bez 

pravopisných chyb. Soubory ke stažení často nejsou označeny, velikosti souborů zcela 

chybí.  

Občanské sdružení Barevný svět dětí prostřednictvím webové prezentace informuje 

uživatele o svém poslání a vizi, poskytuje mnoho vzdělávacích materiálů, prezentací z 

odborných přenášek a dokumentů týkajících se legislativy. Co se týče prezentace 

pracovního týmu občanského sdružení, informace o něm nalezne uživatel pouze v záložce 

„Kontakt“, zde jsou uvedena jména, pracovní pozice a kontakty na konkrétní osoby. 

Prezentováni jsou také externí spolupracovníci, kteří zajišťují odbornou podporu a krátce 

je představena jejich dosavadní činnost a spolupráce. Asistenti, dobrovolníci a další 

podporovatelé organizace jsou na webu zmíněni, ale je velice složité tyto informace 

nalézt. 

Webové stránky jsou pravidelně aktualizovány v rámci sekce „Novinky“, kde uživatel 

nalezne pozvánky, poděkování a konané akce organizace, ostatní obsah již není tak často 

spravován. Tiskové zprávy nebyly aktualizovány od roku 2010.  
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Výroční zprávy jsou ke stažení od roku 2005 ve formátu PDF. Veškeré soubory ke 

stažení nemají jasně daná pravidla, jak budou uživateli zobrazovány. Není dáno, které 

soubory se otvírají v novém okně. 

Komunikace občanského sdružení s uživatelem je na webu řešena dotazovacím 

formulářem v záložce „Poradna“. Organizace odkazuje bannerem na domovské stránce 

webu na sociální síť Facebook, kde má zřízený profil, bohužel odkaz nevede přímo na 

konkrétní profil organizace, uživatel si pak organizaci na sociální síti musí vyhledat sám. 

Podporou pro komunikaci s uživateli jsou také reference sponzorů, odborníků a dětí. 

Zajímavým projektem je videodokument „Kde domov můj“, který sleduje, jak se žije 

lidem, kteří mají za sebou ústavní péči. Projekt přibližuje uživatelům webu realitu života 

mladých lidí. 

Jak bylo výše zmíněno, organizace by ráda propagovala microsite „Staň se kámošem“ 

jako fundraisingový nástroj, ale bohužel z webu Barevný svět dětí, tedy z webu 

organizace, nevede na microsite žádný odkaz O microsite se uživatel z webových stránek 

organizace nemůže dozvědět.  

Organizace v rámci webu Barevný svět dětí má umístěné podněty k individuálnímu 

dárcovství. Darovat online je možné, a to převodem peněz na účet. Organizace vítá i 

věcné dary, služby a poskytnutí servisu dané firmy. Nabízí také stát se dobrovolníkem v 

organizaci. Uživatelé jsou prostřednictvím stránek informováni o možném odečtení daru 

z daní. V minulosti organizace spustila i charitativní e-shop ve spolupráci s Aukro.cz, kde 

dražila sportovní potřeby. Získávat finance se také snaží prostřednictvím prodeje 

reklamního místa na webu i microsite. 

Přístupnost webových stránek není zpracována vhodně, především text oproti pozadí 

stránky je často špatně čitelný, e-mailové adresy nejsou odlišeny od ostatního textu a 

některé odkazy splývají s běžným textem.  

Webové stránky fungují v nejvyužívanějších prohlížečích, pouze projekt „Kde domov 

můj“ nelze přehrát v prohlížeči Safari a fotografie se v některých prohlížečích nezobrazují 

v lightboxu. Webové stránky nejsou optimalizovány pro mobilní telefon, ale zobrazují se 

jako klasický web, který funguje správně. 

Organizace vyvíjela webové stránky ve spolupráci se specialistou, který web vytvořil bez 

nároku na honorář. Občanské sdružení navrhlo informační architekturu webu a dodalo 

potřebný obsah, specialista vytvořil kód stránky. V případě microsite „Staň se kámošem“ 



 83 

organizace získala sponzorský dar na vývoj webových stránek v hodnotě 20 000 Kč. Web 

i microsite jsou spravovány zaměstnanci, specialisti jsou přizváni pouze v případě, že je 

třeba upravit strukturu stránek. Organizace spravuje web i microsite prostřednictvím 

redakčního systému a microsite spravuje denně. Návštěvnost webových stránek zatím 

neměří ani nevyhodnocuje. 

Ke komunikaci s uživateli využívá organizace sociální síť Facebook, který spravuje jedna 

osoba pravidelně, a to denně. Organizace sdílí aktuality a dění v oblasti působení 

organizace, fotografie a úspěchy organizace. 

7.5.1 Shrnuti analýzy webu Barevný svět dětí, o. s. 

Grafický design a navigace webu 

Prostřednictvím dotazníku bylo zjištěno, že organizace současný web nevyužívá a 

zároveň nepropaguje, slouží spíše zaměstnancům, kteří se prostřednictvím webu dostanou 

na intranet46 organizace. Soustředí se především na šíření a správu microsite „Staň se 

kámošem“. Současný stav webové prezentace občanského sdružení Barevný svět dětí je 

zastaralý, grafický design není moderní, přístupnost webu není vyhovující. Navigační 

menu nejsou dobře použitelná, jednak není přehledné sekundární menu, v kterém je nutné 

se vracet přes tlačítko „Zpět“, jednak není sekundární menu dobře čitelné kvůli 

nevyhovujícímu kontrastu textu s pozadím. Chybí i nástroj pro vyhledávání, a sice mapa 

stránek či vyhledávací pole. Žádná stránka také neobsahuje označení, v jakém prostoru 

webu se zrovna uživatel nachází. Proto bude organizace v dohledné době své webové 

stránky inovovat. 

Obsah 

Obsah webové prezentace je chybně spravován, dílčí webové stránky nejsou pravidelně 

aktualizované. Text není v některých případech logicky uspořádán (stránka „Jak nám 

můžete pomoci“ je přístupná pouze z domovské stránky a je vyřazena z primárního 

navigačního menu, proto uživatel stránku často přehlédne). Ačkoliv má organizace 

poměrně dlouhou historii (organizace byla založena v roce 2004), tak úplně chybí i 

shrnující vývoj občanského sdružení, ten může uživatel vyčíst pouze z výročních zpráv. 

                                                
46 Intranet je v informatice označení pro část počítačové sítě, která používá stejné technologie jako 

Internet. Na rozdíl od internetu je však intranet privátní a jeho využívání je omezeno na malou 

skupinu uživatelů (například zaměstnanci firmy). 
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Kladně lze hodnotit přítomnost mnoha vzdělávacích materiálů, prezentací z 

odborných přenášek a dokumentů týkající se legislativy. Přítomné reference dárců, 

odborníků a dětí jsou přínosné. Bannerem také organizace odkazuje na video dokument 

„Kde domov můj“, který přiblíží situaci mladých lidí, kteří prošli ústavní péčí. Projekt je 

velmi profesionálně provedený a zdařilý, bohužel není na webu dostatečně propagován. 

Online fundraising 

Jak bylo zmíněno výše, odkaz na sekci „Jak nám můžete pomoci“ není dobře umístěn, na 

domovské stránce je vyňat z položek navigačního menu a je přístupný pouze z domovské 

stránky, kde informace není zřetelná. Organizace právě na této dílčí stránce informuje o 

možné podpoře - jak může uživatel darovat online prostřednictvím převedení částky na 

účet organizace.  

V rámci projektu „Staň se kámošem“, na který organizace zcela opomněla odkázat, je 

podrobně vysvětleno, jak se může podporovatel do projektu zapojit, co to obnáší a je 

vysvětleno na co budou peníze použity atd. Finanční dar je možné převést na účet 

organizace. Darovaná finanční pomoc je určena především na podporu samotného týmu, 

který tvoří dítě a odborně vyškolený asistent.  

Organizace využívá sociální síť Facebook, na kterou upozorňuje bannerem na svých 

webových stránkách (ovšem odkaz není nasměrován přímo na profil organizace). 

Jak bylo již zmíněno, organizace se chystá webovou prezentaci inovovat, z důvodu 

zastaralosti webu, neaktuálního a nefunkčního grafického designu.  
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Závěr 

Rozvoj informačních a komunikačních technologií nastoluje nový přístup k práci a nové 

možnosti. Neziskové organizace by měly tento fakt akceptovat a zároveň na něj reagovat 

jako na významnou změnu ve společnosti. Webové stránky jsou pro neziskové organizace 

zásadním prezentačním nástrojem. Proto by měly mít poutavý grafický design, sdělovat 

podstatné informace o činnosti organizace a informovat o jejích projektech.  

Cílem výzkumné části diplomové práce bylo zjistit kvalitu webových stránek vybraných 

neziskových organizací v oblasti sociální rehabilitace pro děti a dospívající mládež.  

Analýza měla pomocí dotazníkového průzkumu a heuristické analýzy zjistit: 

• jaký je účel webů a jaké jsou jednotlivé cílové skupiny, 

• jakým způsobem organizace webové stránky vytvářela a jak jsou spravovány, 

• zda organizace měří a vyhodnocuje návštěvnost webových stránek, 

• zda jednotlivé NNO splňují zavedené principy přístupnosti a použitelnosti webu, 

• zda organizace používá nástrojů online fundraisingu, pokud ano, tak kterých, 

• a zda komunikuje organizace s uživateli prostřednictvím sociálních sítí. 

Zároveň měly být vyzdviženy kladné a záporné vlastnosti jednotlivých webových 

prezentací a v některých případech měly být doporučeny konkrétní inovace webu.  

Hypotézy, které si autorka na počátku vlastního šetření stanovila, byly z části potvrzeny, 

z části vyvráceny. 

Hypotéza H1: „Vybrané neziskové organizace cílí především na nejširší veřejnost 

se záměrem prezentovat jim svou činnost a poslání.“ 

Hypotéza H1 se potvrdila, většina vybraných neziskových organizací za hlavní účel svých 

webových stránek považuje prezentaci organizace a cílí především na nejširší veřejnost. 

Dále cílí na dárce (současné i potenciální) a klienty. 

Hypotéza H2: „Vybrané neziskové organizace spíše nevyužívají možnosti měření 

a vyhodnocování návštěvnosti webové prezentace.“ 

Hypotéza H2 se nepotvrdila. Vybrané neziskové organizace spíše využívají měření a 

vyhodnocení návštěvnosti webových stránek. Jako nástroj volí především Google 

Analytics. Návštěvnost webových stránek či jednotlivých kampaní však NNO neměří 

pravidelně. 
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Hypotéza H3: „Vybrané nestátní neziskové organizace vytvářejí web především 

s pomocí dobrovolníků.“ 

Hypotéza H3 se nepotvrdila. Vybrané neziskové organizace ve většině případů vytvářely 

web s pomocí specialistů, kteří obdrželi za vykonanou práci snížený honorář.  

Hypotéza H4: „Většina vybraných neziskových organizací používá ke své 

prezentaci sociální síť Facebook, kam přispívá hlavně aktualitami z prostředí dané 

NNO.“ 

Hypotéza H4 byla zcela potvrzena. Všechny vybrané neziskové organizace využívají 

sociální síť, a to Facebook, kde sdílí především aktuality v oblasti působení organizace, 

fotografie a její úspěchy. 

Pomocí dotazníkového šetření a heuristické analýzy autorka analyzovala stav vybraných 

neziskových organizací. Z analýzy vyplynulo, že neziskové organizace se poměrně 

efektivně prezentují prostřednictvím webových stránek. Některé prezentace jsou však 

méně zdařilé. To částečně plyne z nedostatku financí a potom je obtížné webové stránky 

pravidelně inovovat a udržovat jejich aktuálnost. Všechny organizace z velké části 

dodržují určité webové zvyklosti, často však chybí u většího rozsahu stránek nástroj 

k vyhledávání (mapa stránek či vyhledávací pole), u delších článků a textů chybí možnost 

zvolení formátu pro tisk, u souborů ke stažení chybí údaj o velikosti a formátu.  

Neziskové organizace komunikují prostřednictvím webu s uživateli především 

dotazovacím formulářem a také využívají sociálních sítí. Diskuzní fóra či blogy se 

populárními nestaly, proto je organizace zrušily nebo je nevyužívají vůbec. Organizace 

také nevyužívají nástroj „Doporučit stránku příteli“. Některé organizace umístily na svůj 

web pole pro vepsání e-mailové adresy pro přihlášení k pravidelnému zasílání 

newsletteru. Pozorováním autorka také zjistila, že vybrané organizace výborně pracují 

s příběhy svých klientů či dobrovolníků a uvádějí i reference na své služby. 

Co se týče obsahu webových prezentací, pak organizace informují o činnostech, 

zaměstnancích i o projektech. Využívají rovněž nástrojů online fundraisingu. 

Nejčastějšími nástroji jsou dárcovské příspěvky, dárcovské portály (darujeme.cz, 

darujspravne.cz) a dárcovské SMS či charitativní elektronické obchody. Organizace se 

také snaží o vlastní sbírkové kampaně, které propagují na svých webových stránkách. Jak 

autorka zmiňovala již výše, všechny vybrané organizace se prezentují na sociální síti 

Facebook a komunikují s podporovateli minimálně jednou týdně. Organizace 
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nezapomínají odkazovat na svém webu na profil či stránku na Facebooku, odkaz však 

není řešen ikonou a je často nevýrazný, mnohdy ani neodkazuje na konkrétní stránku 

organizace. 

Z hlediska přístupnosti byla v rámci webových prezentací hodnocena jen některá 

nejdůležitější pravidla. Kontrast a čitelnost webů je ve většině případů zvládnutá dobře, 

obsah je komunikován srozumitelnou formou, text je rozdělen do kratších výstižných 

celků. Odkazy jsou odlišeny od ostatního textu, ale otevírají se často v jiném okně, 

pravidla pro otevření odkazů často nejsou dána. Ani v jedné analyzované webové 

prezentaci se nevyskytovaly možnosti pro zvětšení textu nebo možnost zobrazení webové 

stránky bez grafických prvků pro snazší přístup hendikepovaným uživatelům. 

Webové stránky vybraných organizací mají ve většině případů problém ve funkčnosti 

stránky v nejpoužívanějších webových prohlížečích. Nejproblematičtější je zobrazení 

v Internet Explorer 9. Problém nastával v zobrazení fotografií v lightboxu. 

Celkově lze zhodnotit stav webových prezentací dobře. Vybrané neziskové organizace se 

snaží i přes finanční problémy webové stránky aktualizovat a postupně inovovat. 

Prezentují jak své cíle a poslání, tak možnosti podpoření organizace finančně či jiným 

způsobem. Využívají ke komunikaci sociální sítě, rozesílají na žádost elektronické 

newslettery a prezentují zajímavé sbírkové kampaně.  

Organizace by však měly lépe zvládnout informační architekturu webových prezentací a 

dále by se měly zaměřit na lepší přístupnost webové prezentace hendikepovaným 

uživatelům. 

Internet a web 2.0 nabízejí neziskovým organizacím poměrně levnou variantu 

komunikace s vnějším prostředím. Organizace mohou představit své cíle a vize či 

produkty a služby. Mohou online prezentovat fundraisingové aktivity a tím získávat 

individuální či firemní dárce. Samotné technologie by však neměly být vnímány pouze 

jako prostředky, jak získat více peněz. Měly by být hlavně nástrojem pro propojování lidí 

a neziskových organizací poskytujících služby těm, kteří hledají nebo potřebují pomoc. 

Nových trendů v komunikačních a informačních technologiích stále přibývá a počet lidí, 

kteří používají internet stále roste. Pro neziskové organizace se tedy otevírá stále větší 

pole působnosti v prostředí internetu. Je nutné, aby organizace využívaly toto prostředí a 

komunikovaly v něm a to zejména pomocí kvalitních a atraktivních webových prezentací.  

  



 88 

Seznam použité literatury 

1. ANHEIER, H. K, 2005. Nonprofit Organizations. Theory, Management, Policy. 
London (USA): Routledge. 464 p. ISBN 978-0415314190. 

2. BLAŽKOVÁ, Martina, 2005. Jak využít internet v marketingu : krok za krokem 
k vyšší konkurenceschopnosti. Praha : Grada. 156 s. ISBN 80-247-1095-1. 

3. BUREŠ, L., 2010. Internetové sociální sítě, pohled na jejich využívání především 
žáky ZŠ a s tím spojená případná rizika : diplomová práce. Brno : Masarykova 
univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra technické a informační výchovy. 69 s. 
Vedoucí diplomové práce Ing. Martin Dosedla. 

4. BÉBR, Richard, 2000. Prezentace a mezilidská komunikace : jak psát, jak mluvit. 
Praha : Vysoká škola ekonomická. 90 s. ISBN 80-7079-947-1 (brož.). 

5. Co je CSR, 2012. In: Business Leaders Forum [online]. [cit. 2012-12-22]. 
Dostupné z: http://www.csr-online.cz/co-je-csr/ 

6. CROSBIE, Vin, 2006. What is 'New Media'?. In: Corante: Rebuilding Media 
[online]. 27th April 2006. [cit. 2012-12-22]. Dostupné z: 
http://rebuildingmedia.corante.com/archives/2006/04/27/what_is_new_media.php 

7. DIVÍNOVÁ, R, 2005. Cybersex - Forma internetové komunikace. Praha : Triton. 
168 s. ISBN: 80-7254-636-8. 

8. E-mail, 2011. In Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Last udate 7th June 
2011 [cit. 2011-08-07]. Dostupný z WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/Email 

9. FENDRYCH, Adam, 2007. Základy práce s Google Analytics - 1. díl. In: Dobrý 
web: Blog [online]. [cit. 2012-12-15]. Dostupné z: 
http://blog.dobryweb.cz/zaklady-prace-s-google-analytics-1-dil 

10. FRAY, P., 2008. Marketingová komuniace : to nejlepší z nových trendů. Praha : 
Management Press. ISBN 978-80-7261-160-7. 

11. Fundraising, 2011. In Macmillan Dictionary [online]. Last update 8th June 2011 
[cit. 2011-07-08]. Dostupné z: 
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/fundraising 

12. HOFFMAN, Mark, 2011. Principles for an effective nonprofit website: how to get 
a most out of your organization’s website [online]. Michigan: Michigan Nonprofit 
Association [cit. 2012-12-22]. Dostupné z: 
http://www.nonprofitmaine.org/blob_view.asp?blob=81 



 89 

13. HOWARD, M., 2003. The Weakness of Civil Society in Post-Communist Europe. 
Cambridge : Cambridge University Press. ISBN 0-521-81223-2. 

14. Instant messaging, 2011. In Wikipedie : the free encyclopedia [online]. Last udate 
8th June 2011 [cit. 2011-08-07]. Dostupný z: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Instant_messaging 

15. KANTER, Beth a Allison H. FINE, 2010. The networked nonprofit: connecting 
with social media to drive change. 1st ed. San Francisco: Jossey-Bass. 201 p. ISBN 
04-705-4797-9. 

16. KOLMAN, Miloš, 2003. Měření úspěšnosti webových prezentaci [online]. Praha. 
Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a 
statistiky, katedra informačních technologii. Vedoucí práce Ing. Libor Gála. 
Dostupné z: http://uspesnost.sweb.cz/download/diplomka.pdf 

17. KOTULANOVÁ, Kateřina, 2012.  Efektivní užívání Web 2.0 aplikací v NNO 
marketingu a fundraisingu. Praha. Elektronické materiály k stejnojmennému 
kurzu. 

18. KOZOLKOVÁ, Pavlína, 2011. On-line nástroje pro neziskové organizace se 
zaměřením na komunitní nadace a jejich roli v občanské společnosti. Část II. 
Inflow: information journal [online]. roč. 4, č. 5 [cit. 2012-12-22]. ISSN 1802-
9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/online-nastroje-pro-neziskove-organizace-
se-zamerenim-na-komunitni-nadace-jejich-roli-v-obcanske-sp-0 

19. KOZOLKOVÁ, Pavlína, 2010. On-line nástroje pro neziskové organizace se 
zaměřením na komunitní nadace a jejich roli v občanské společnosti. Brno: 
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví. 
127 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Petr Škyřík. 

20. KRUG, Steve, 2006. Web design: nenuťte uživatele přemýšlet!. 2. aktualiz. vyd. 
Překlad Jan Škvařil. Brno: Computer Press. 167 s. ISBN 80-251-1291-8. 

21. KRUTIŠ, Michal, 2007. Michal Krutiš.com : Texty o internetovém marketingu 
[online]. [cit. 2012-12-22]. Dostupné z: http://www.krutis.com/texty-o-
internetovem-marketingu/ 

22. KRUTIŠ, Michal, 2007. Michal Krutiš.com : Úvod do IM [online]. [cit. 2012-09-
18]. Dostupné z: http://www.krutis.com/sekce/texty/internetovy-marketing-obecne/ 

23. KUNCZIK, M., 1995. Základy masové komunikace. Praha : Karolinu. 308 s., ISBN 
80-7184-134-X. 



 90 

24. LYNCH P. a S. HORTON, 2002. Web style guide : basic design principles for 
creating web sites. 2nd. New Haven : Yale University Press. 164 s. Dostupná také 
z: http://www.webstyleguide.com/index.html. ISBN 0-300-07675-4. 

25. MACHÁLEK, P. a J. NESRSTOVÁ, 2011. Základy fundraisingu a projektového 
managementu. Brno : Masarykova Univerzita Brno. ISBN 978-80-210-5518-6. 

26. MIHÁLIK, J., 2012. Fundraising bez hranic : získávání darů pro humanitární 
pomoc a rozvojovou spolupráci. Bratislava : PDCS. 335 s. ISBN 978-80-89563-
05-0. 

27. MORVILLE, Peter a Louis ROSENFELD, 2006. Information Architecture for the 
World Wide Web. 3. vyd. Sebastopol : O´Reilly Media. 504 s. ISBN 978-
0596527341.  

28. MÜLLER, K. B., 2003. Češi a občanská společnost: pojem, problémy, východiska. 
2. Vyd. Praha : Triton. 271 s. ISBN 80-7254-387-3. 

29. NĚMEČEK, Pavel, 2010. Jednejte s firmami, máte jim co nabídnout! Praha. 
Elektronické materiály k stejnojmennému kurzu. 

30. NIELSEN, Jakob, 1997. How Users Read on the Web [online]. [cit. 2012-10-28]. 
Dostupné z: http://www.useit.com/alertbox/9710a.html 

31. NIELSEN, Jakob, 2012.Characteristics of Usability Problems Found by Heuristic 
Evaluation. In: Nielsen Norman Group: Evidence-Based User Experience 
Research, Training, and Consulting [online]. [cit. 2012-12-29]. Dostupné z: 
http://www.nngroup.com/articles/usability-problems-found-by-heuristic-
evaluation/ 

32. NOACK, Shannon, 2010. A Look into Color Theory in Web Design. Six Revisions 
[online]. [cit. 2012-10-25]. Dostupné z: http://sixrevisions.com/web_design/a-look-
into-color-theory-in-web-design/ 

33. NONDEK, L. a  L. ŘENČOVÁ, 2000. Internet a jeho komerční využití. Praha: 
Grada. ISBN 80- 7169-933-0. 

34. PÍRKO, Martin, 2007. Proč je komunikace na Internetu jiná. Lupa.cz [online]. [cit. 
2012-12-22]. ISSN 1213-0702. Dostupné z: 
http://www.lupa.cz/clanky/psychologicke-aspekty-internetove-komunikace/ 

35. POSPÍŠILOVÁ, Tereza, 2010. Česká občanská společnost – data, fakta, měření. 
In: SKOVAJSA M. a kol. Občanská sektor : organizovaná občanská společnost 
v České republice. Praha : Portál. s. 113–143. ISBN 978-80-7367-681-0. 

36. PRCHALOVÁ, Hana. NEZISKOVKY.CZ, o.p.s., 2012. Zdroje a metody 
fundraisingu. Praha. Elektronické materiály k stejnojmennému kurzu. 



 91 

37. PROKOP, M., 2002. Co je Search Engine Marketing. Lupa.cz [online]. [cit. 2012-
09-22]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/co-je-search-engine-marketing/ 

38. PŘIKRYLOVÁ J. a H. JAHODOVÁ, 2011. Moderní marketingová komunikace. 
Praha : Grada. 320 s. ISBN 978-80-247-3622-8. 

39. LAŠŤOVKA Marek a kol., 1998. Pražské spolky : soupis pražských spolků na 
základě úředních evidencí z let 1895-1990. Praha : Scriptorium. 732 s. ISBN 80-
902151-9-X (váz.). 

40. SALAMON, L. M. a , H. K. ANHEIER,1997. Defining the Non-Profit Sector : a 
Cross-National Analysis. Manchester : Manchester University Press. ISBN 978-
07-190-4902-6. 

41. SALAMON, L. M., 2002. The Resilient Sector :The State of Nonprofit America. 
Washington, D.C.: Bookings Institution. 113 p. ISBN 978-08-157-7679-6. 

42. SDRUŽENÍ PRO INTERNETOVOU REKLAMU REKLAMU, 2011. Standardy 
online reklamy: červen 2009 [online]. [cit. 2012-12-22]. Dostupné z: 
http://www.spir.cz/sites/default/files/reklamni_standardy_spir_2009_update_11.20
11.pdf 

43. SKOVAJSA, Marek, 2010. Občanský sektor : organizovaná občanská společnost 
v České republice. Praha : Portál. 372 s. ISBN 978-80-7367-681-0. 

44. SKOVAJSA, Marek, 2010a. Organizovaná občanská společnost : teorie a vývoj. 
In: SKOVAJSA M. a kol. Občanská sektor : organizovaná občanská společnost 
v České republice. Praha : Portál. s. 30–61. ISBN 978-80-7367-681-0. 

45. SKOVAJSA, Marek, 2010b. Občanská společnost a demokratický stát. In: 
SKOVAJSA M. a kol. Občanská sektor : organizovaná občanská společnost 
v České republice. Praha : Portál. s. 62–89. ISBN 978-80-7367-681-0. 

46. Sociální služby, 2012. In: Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. [cit. 2012-
12-22]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/9 

47. SPIR – NETMONITOR, 2012. Výzkum návštěvnosti internetu v České Republice: 
Měsíční zpráva - Září 2012. [online]. [cit. 2012-11-11]. Dostupné z: 
http://www.netmonitor.cz/sites/default/files/vvnetmon/2012_09_netmonitor_offlin
e_report.pdf 

48. ŠEDIVÝ, Marek a Olga MEDLÍKOVÁ, 2011. Úspěšná nezisková organizace. 2., 
aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada. 155 s. Management (Grada). ISBN 978-80-
247-4041-6. 



 92 

49. ŠKARABELOVÁ, Simona, 2007. Marketing ve veřejném sektoru. Vyd. 1. Brno: 
Masarykova univerzita, 2007, 214 s. Distanční studijní opora. ISBN 978-80-210-
4292-6. 

50. ŠPINAR, David, 2007. Pravidla. Pravidla tvorby přístupného webu [online]. [cit. 
2012-11-29]. Dostupné z: http://www.pravidla-pristupnosti.cz/18.phpe 

51. TETIVA, Tomáš, 2011. Úvod k manuálu o on-line fundraisingu. In: Econnet: 
informační servis pro NNO [online]. [cit. 2012-12-22]. Dostupné z: 
http://nno.ecn.cz/index.stm?x=222729 

52. TETIVA, Tomáš a Václav KLINKERA, 2005. On-line fundraising : jak to dělají v 
zahraničí. In: Econnet : informační servis pro NNO [online]. [cit. 2011-06-11]. 
Dostupný z: http://nno.ecn.cz/index.stm?x=220401 

53. UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPEMENT, 
2012. The 2011 CSO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and 
Eurasia : 15th Anniversary Edition [online]. Washington (D. C.) : United States 
Agency for International Development. [cit. 2012-08-24]. Dostupný z: 
http://transition.usaid.gov/locations/europe_eurasia/dem_gov/ngoindex/reports/201
1/2011CSOSI_Index_complete.pdf 

54. Accessibility, 2012. World Wide Web Consortium (W3C) [online]. [cit. 2012-12-
22]. Dostupné z: http://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility  

55. Virální marketing, 2012. In: Media Guru: Mediální slovník [online]. [cit. 2012-12-
20]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/viralni-marketing/ 

56. ZBIEJCZUK, Adam, 2007. 03 - charakteristiky webu 2.0. Web 2.0 [online]. [cit. 
2012-12-20]. Dostupné z: http://zbiejczuk.com/web20/03-charakteristiky.html 

57. WARD, Susan, 2011. Internet marketing [online]. [cit. 2011-08-07]. Dostupné z: 
http://sbinfocanada.about.com/od/marketing/g/internetmarket.htm 

58. Introduction to Web Accessibility, 2012. WebAIM: Web Accessibility in Mind 
[online]. [cit. 2012-12-22]. Dostupné z: http://webaim.org/intro/#people  

59. WEINSTEIN, Stanley, 2009. The Complete Guide to Fundraising Management. 
New York : Wiley. 384 s. ISBN 978-0470375068. 

60. WILSON, Brian, 2011. iLayer. In: Index DOT HTML : the advanced HTML 
reference [online]. [cit. 2011-07-08]. Dostupné z: 
http://blooberry.com/indexdot/html/tagpages/i/ilayer.htm 

  



 93 

Seznam použitých zkratek 

ARPA    Advanced Research Projects Agency 

AVI    Audio Video Interleave 

CERN    Conseil Européen pour la recherche nucléaire 

CMS    Content management system 

ČSÚ    Český statistický úřad 

DMS    Dárcovská SMS 

ICQ    I Seek You 

IM    Instant Messaging 

NNO    Nestátní nezisková organizace (nezisková organizace) 

NNS    Nestátní neziskový sektor 

PDF    Portable Document Format 

PPC    Pay per Click 

RSS    Really Simple Syndication 

SEM    Search Engine Marketing 

SEO    Search Engine Optimization 

SMS    Short message service 

URL    Uniform Resource Locator 

VoIP    Voice over Internet Protocol 

(X)HTML   Extensible Hypertext Markup Language 

 

 

 

  



 94 

Seznam použitých obrázků 

OBRÁZEK	  1	  -‐	  HODNOCENÍ	  UDRŽITELNÉHO	  ROZVOJE	  OBČANSKÉHO	  SEKTORU	  V	  ROCE	  2011	  ...............................................	  18	  
OBRÁZEK	  2	  –	  NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ	  FORMÁTY	  PLOŠNÉ	  REKLAMY	  ..................................................................................................	  26	  
OBRÁZEK	  3-‐	  MĚŘENÍ	  E-‐MAILOVÉ	  KAMPANĚ	  V	  ONLINE	  NÁSTROJI	  MAILCHIMP	  .....................................................................	  28	  
OBRÁZEK	  4	  –	  UKÁZKA	  NÁSTROJE	  FLIPSNACK	  (WWW.FLIPSNACK.COM)	  ................................................................................	  32	  
OBRÁZEK	  5	  –	  UKÁZKA	  NÁSTROJE	  TOONDOO	  (WWW.TOONDOO.COM)	  ....................................................................................	  32	  
OBRÁZEK	  6	  -‐	  DÁRCOVSKÁ	  PYRAMIDA	  ...........................................................................................................................................	  35	  
OBRÁZEK	  7	  –	  VYUŽÍVÁNÍ	  SOCIÁLNÍ	  SÍTĚ	  FACEBOOK	  PODLE	  VĚKOVÝCH	  SKUPIN	  ....................................................................	  44	  
OBRÁZEK	  8	  -‐	  WIREFRAME	  (UKÁZKA	  MOŽNÉHO	  VZHLEDU	  WEBOVÉ	  STRÁNKY)	  .....................................................................	  50	  
OBRÁZEK	  9	  –	  DOMOVSKÁ	  STRÁNKA	  WEBU	  OBČANSKÉHO	  SDRUŽENÍ	  LATA	  (WWW.LATA.CZ)	  .............................................	  60	  
OBRÁZEK	  10	  –	  DOMOVSKÁ	  STRÁNKA	  WEBU	  OBECNĚ	  PROSPĚŠNÉ	  SPOLEČNOSTI	  ROZMARÝNA	  (WWW.ROZMARYNA-‐

OPS.CZ)	  ...................................................................................................................................................................................	  65	  
OBRÁZEK	  11	  –	  TLAČÍTKO	  S	  ODKAZEM	  NA	  SEKCI	  WEBU	  .............................................................................................................	  68	  
OBRÁZEK	  12	  -‐	  ZVÝRAZNĚNÍ	  TEXTU	  ZELENÝM	  RÁMEČKEM	  ........................................................................................................	  68	  
OBRÁZEK	  13	  –	  DOMOVSKÁ	  STRÁNKA	  WEBU	  DEJME	  DĚTEM	  ŠANCI	  (WWW.DEJMEDETEMSANCI.CZ)	  ..................................	  70	  
OBRÁZEK	  14	  –	  UKÁZKA	  DOMOVSKÉ	  STRÁNKY	  WEBU	  OBČANSKÉHO	  SDRUŽENÍ	  LETNÍ	  DŮM	  (WWW.LETNIDUM.CZ)	  .......	  76	  
OBRÁZEK	  15	  –	  UKÁZKA	  DOMOVSKÉ	  STRÁNKY	  WEBU	  OBČANSKÉHO	  SDRUŽENÍ	  BAREVNÝ	  SVĚT	  DĚTÍ	  

(WWW.BAREVNYSVETDETI.CZ)	  ..........................................................................................................................................	  80	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 95 

Seznam příloh 

PŘÍLOHA	  1	  –	  UKÁZKA	  DOTAZNÍKU	  

PŘÍLOHA	  2	  –	  OTÁZKY	  K	  HEURISTICKÉ	  ANALÝZE	  

PŘÍLOHA	  3	  –	  ZPRACOVÁNÍ	  DOTAZNÍKOVÉHO	  ŠETŘENÍ	  

PŘÍLOHA	  4	  –	  ZPRACOVÁNÍ	  HEURISTICKÉ	  ANALÝZY	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Příloha 1 – Ukázka dotazníku 

Organizace: 

Jméno respondenta/ů: 

V dotazníku lze zvolit jednu nebo více odpovědí, případně lze uvést odpověď vlastní. 

1. Jaký je cíl vašich webových stránek? 

(označte maximálně 3 cíle a určete jejich prioritu 1-3 (1=vysoká priorita, 2=středně 

vysoká priorita, 3=nízká priorita)) 

• Prezentace – zvýšit povědomí o organizaci,  zlepšení image  

• Prodej produktu/služby 

• Informovat klienty a uživatele webu 

• Nástroj fundraisingu 

• Aktivizace veřejnosti 

• Snížení nákladů na komunikaci se svými příznivci 

• Získání zpětné vazby  

• Jiné: ……………………… 

 

2. Na které cílové skupiny jsou zaměřeny vaše webové stránky?  

• Interní veřejnost (zaměstnanci, členové, dobrovolníci apod.) 

• Nejširší veřejnost 

• Sdělovací prostředky (TV, tisk, rozhlas atd.) 

• Dárci  

• Klienti 

• Potenciální dárci – firmy, banky, investoři, 

• Odborná veřejnost 

• Jiné …………………… 

  



 

3. Jaký je váš typický uživatel? 

-‐ popište 2-3 typické uživatele vaší webové prezentace 

Uživatel 1 

• Pohlaví: muž  žena 

• Věk: ............................................ 

• Vzdělání: základní střední  VOŠ/VŠ 

• Zaměstnání / oblast působení: .............................................. 

• Schopnost ovládání PC:  vysoká  střední nízká 

• Důvod návštěvy webové prezentace organizace 

.................................. 

Uživatel 2 

• Pohlaví: muž  žena 

• Věk: ............................................ 

• Vzdělání: základní střední  VOŠ/VŠ 

• Zaměstnání / oblast působení: ............................................. 

• Schopnost ovládání PC:  vysoká  střední nízká 

• Důvod návštěvy webové prezentace organizace 

.................................. 

Uživatel 3 

• Pohlaví: muž  žena 

• Věk: ............................................ 

• Vzdělání: základní střední  VOŠ/VŠ 

• Zaměstnání / oblast působení: .............................................. 

• Schopnost ovládání PC:  vysoká  střední nízká 

• Důvod návštěvy webové prezentace organizace 

.................................. 

  



 

4. Měříte a vyhodnocujete návštěvnost webových stránek? 

(nepočítá se box na stránkách s počty návštěvníků) 

NE x ANO 

 Pokud ano, jakým způsobem? Jaké nástroje webové analytiky používáte? 

....................................................................................................................................

................. 

5. Jak dlouho již prezentujete vaši organizaci prostřednictvím webových stránek?  

Počet let: ..................................... 

 

6. Vytvářeli jste webové stránky sami, nebo jste si najali specialistu? 

• Webové stránky byly vytvořeny organizací a jejími zaměstnanci 

• Organizace najala specialistu 

• Jiné: .......................................................................... 

 

7. Jakou finanční částku jste investovali do vývoje webových stránek? 

• Částka: ..................................... 

• Stránka vytvořena dobrovolníkem 

• Stránka vytvořena sponzorem 

• Jiné: ........................................................ 

 

8. Kdo webové stránky spravuje?  

• Zaměstnanec organizace 

• Specialista z najaté firmy 

• Dobrovolník 

• Jiné: ................................................. 

9. Spravujete stránky pomocí CMS (Content management system)/redakčního 

systému)? 

ANO  x  NE 

10. Komunikujete nějak s uživateli vašich webových stránek? 

ANO  x  NE 

• Pokud ano, pak jakým způsobem? ............................................................ 

 



 

11. Jak často webové stránky aktualizujete? 

• denně 

• 1 x týdně  

• 1x za 14 dní 

• 1x za měsíc 

• méně častěji 

 

12. Využíváte nástrojů online fundraisingu?  

ANO  X   NE 

• Pokud ano, kterých? 

a) Charitativní elektronický obchod 

b) Dárcovské příspěvky 

c) Dárcovské portály (např. darujspravne.cz) 

d) Dárcovské SMS 

e) Prodej reklamního místa na webu 

f) Vlastní online systémy 

g) Jiné: .............................................................................. 

 

13. Má vaše organizace profil/prezentaci na nějaké sociální síti?  

ANO x NE 

Jaké sociální sítě? .......................................... 

• Jak často přispíváte?  

...................................................................................................... 

• Spravuje stránku jedna konkrétní osoba?  

ANO  x NE 

• Jaké zprávy sdílíte? 

a) Aktuality 

b) Dění v oblasti působení organizace 

c) Fotografie z akcí organizace 

d) Úspěchy organizace 

e) Jiné .................................................. 

  



 

14. Používáte	  validator.w3.org	  (nebo	  jinou	  HTML	  /	  XHTML	  validační	  službu)?	  

(Validátor	   HTML	   kontroluje	   zdrojový	   kód	   vašich	   stránek	   a	   informuje	   o	   jednotlivých	  

chybách.	   Pokud	   stránky	   neobsahují	   žádnou	   chybu,	   validátor	   potvrdí	   bezchybnost	  

dokumentu	  a	  nabídne	  vám	  ikonku,	  kterou	  můžete	  umístit	  na	  své	  stránky	  jako	  důkaz	  jejich	  

validity.)	  

• ANO	   x	   NE	   x	  	   NEVÍ	  

	   	  



 

Příloha 2 – Otázky k heuristické analýze 
DESIGN	  	  

Webové	  stránky	  =	  "tvář"	  organizace.	  Dobrý	  web	  design	  může	  zlepšit	  vliv	  organizace.	  

Navigace	  

• Je	  obsah	  webu	  logicky	  uspořádaný	  a	  přehledný?	  

o Ano	  

o Spíše	  ano	  

o Spíše	  ne	  

o Ne	  

• Z	  kolika	  úrovní	  se	  skládá	  menu	  navigace?	  	  

o 1	  –	  3	  

o 4	  –	  6	  

o 7	  –	  10	  

o více	  

• Je	  veškerý	  obsah	  k	  dispozici	  do	  tří	  kliknutí	  z	  první	  úrovně	  menu	  navigace?	  	  

o Ano	  

o Spíše	  ano	  

o Spíše	  ne	  

o Ne	  

• Je	  k	  dispozici	  mapa	  stránek?	  	  

o Ano	  

o Ne	  

• Je	  k	  dispozici	  vyhledávací	  pole?	  

o Ano	  

o Ne	  

• Zobrazuje	  se	  u	  všech	  stránek	  navigační	  menu?	  	  

o Ano	  

o Spíše	  ano	  

o Spíše	  ne	  

o Ne	  



 

Uživatelské	  pohodlí	  

• Obsahují	  všechny	  stránky	  logo	  nebo	  jméno	  organizace?	  

o Ano	  

o Spíše	  ano	  

o Spíše	  ne	  

o Ne	  

• Načte	  se	  domovská	  stránka	  bez	  toho,	  aby	  se	  nejprve	  objevila	  reklama?	  

o Ano	  

o Ne	  

• Načítá	  se	  domovská	  stránka	  webu	  organizace	  rychle	  (tzn.	  méně	  než	  3	  sekundy)?	  

o Ano	  

o Ne	  

• Otevře	  se	  kliknutím	  na	  externí	  webové	  stránky	  nové	  okno?	  

o Ano	  

o Ne	  

• Obsahují	   všechny	   stránky	   unikátní	   a	   vhodné	   názvy	   stránky	   v	   záhlaví	   okna	  

prohlížeče?	  

o Ano	  

o Spíše	  ano	  

o Spíše	  ne	  

o Ne	  

• Obsahuje	  URL	  stránek	  méně	  než	  70	  znaků?	  	  

o Ano	  

o Ne	  

• Jak	  je	  omezeno	  rolování	  stránky?	  

o Méně	  než	  2	  obrazovky	  

o 2	  obrazovky	  	  

o Více	  než	  2	  obrazovky	  

	   	  



 

• Je	  možné	  zvolit	  formát	  pro	  tisk	  pro	  dlouhé	  články?	  

o Ano	  

o Spíše	  ano	  

o Spíše	  ne	  

o Ne	  

Obsah/text	  

• Skládá	  se	  text	  webu	  z	  krátkých	  odstavců	  nebo	  je	  psán	  v	  bodech?	  

o Ano	  

o Spíše	  ano	  

o Spíše	  ne	  

o Ne	  

• Jsou	   články	   psány	   v	   novinářském	   stylu	   s	   hlavními	   fakty	   a	   závěry,	   které	   jsou	  

uvedeny	  v	  úvodních	  odstavcích?	  

o Ano	  

o Spíše	  ano	  

o Spíše	  ne	  

o Ne	  

• Je	  text	  bez	  pravopisných	  chyb?	  

o Ano	  

o Spíše	  ano	  

o Spíše	  ne	  

o Ne	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  



 

Soubory	  ke	  stažení	  

• Jsou	   velikost	   souboru	   a	   typ	   souboru	   (PDF,	   Excel,	   AVI,	   atd.)	   uvedeny	   u	  

dokumentu?	  

o Ano	  

o Spíše	  ano	  

o Spíše	  ne	  

o Ne	  

INFORMACE	  

Webové	   stránky	   by	   měly	   poskytovat	   kvalitní	   obsah	   a	   návštěvníci	   stránek	   by	   měli	   být	  

informováni	  o	  poslání,	  úspěších,	  odhodlání	  a	  potenciálu	  organizace.	  

Poslání	  a	  vize	  

• Informuje	   organizace	   uživatele	   	   o	   poslání	   organizace	   na	   svých	   webových	  

stránkách?	  

o Ano	  

o Spíše	  ano	  

o Spíše	  ne	  

o Ne	  

• Nabízí	   organizace	   na	   webových	   stránkách	   vizi	   či	   inspirativní	   vizi	   napsanou	  

ředitelem	  organizace?	  	  

o Ano	  

o Ne	  

Organizace	  

• Obsahuje	  stránka	  informace	  o	  historii	  organizace?	  

o Ano	  

o Ne	  

	   	  



 

• Poskytuje	   organizace	   na	   webové	   stránce	   vzdělávací	   materiály	   nebo	   odkazy	   na	  

vzdělávací	  materiály	  o	  oboru	  své	  činnosti?	  

o Ano	  

o Ne	  

Lidé	  

• Jsou	   zaměstnanci/členové	   a	   jejich	   pracovní	   pozice	   uvedeni	   na	   webových	  

stránkách?	  

o Ano	  

o Ne	  

• Pokud	  spolupracuje	  organizace	  s	  dobrovolníky,	  uvádí	  je	  také	  na	  seznamu	  členů	  a	  

spolupracovníků?	  

o Ano	  

o Ne	  

Činnosti	  a	  aktualizace	  

• Je	   datum	   poslední	   aktualizace	   uvedené	   na	   domovské	   stránce	   nebo	   na	   každé	  

obsahové	  stránce?	  

o Ano	  

o Spíše	  ano	  

o Spíše	  ne	  

o Ne	  

• Jsou	  aktuality,	  tiskové	  zprávy,	  blogy	  a	  další	  časově	  citlivé	  materiály	  aktualizovány	  

v	  posledních	  30	  dnech?	  

o Ano	  

o Spíše	  ano	  

o Spíše	  ne	  

o Ne	  

	   	  



 

• Může	  uživatel	  stránek	  rychle	  zobrazit	  seznam	  posledních	  dodaných	  dokumentů	  a	  

zpráv?	  	  

o Ano	  

o Ne	  

• Jsou	  tři	  poslední	  výroční	  zprávy	  k	  dispozici	  na	  webových	  stránkách	  organizace?	  

o Ano	  

o Ne	  

ZAPOJENÍ	  

	  Úspěšné	  webové	  stránky	  dávají	  návštěvníkům	  příležitost	  podpořit	  věc,	  organizaci.	  

Kontaktní	  informace	  

• Jsou	   na	   webových	   stránkách	   organizace	   uvedeny	   kontaktní	   údaje	   -‐	   adresa	   a	  

telefonní	  číslo	  či	  jiné	  spojení?	  

o Ano	  

o Ne	  

• Může	   uživatel	   přímo	   nasměřovat	   dotaz	   osobě,	   která	   má	   konkrétní	   oblast	   na	  

starosti?	  	  

o Ano	  

o Spíše	  ano	  

o Spíše	  ne	  

o Ne	  

Zapojení	  návštěvníků	  

• Jsou	  návštěvníci	  webové	  stránky	  dotazováni	  na	  e-‐mailovou	  adresu?	  

o Ano	  

o Ne	  

o Nelze	  posoudit	  

	   	  



 

• Mají	  uživatelé	  možnost	  přidávat	  do	  fóra	  či	  blogu	  komentáře?	  	  

o Ano	  

o Ne	  

• Mají	  možnost	  poslat	  e-‐mailem	  stránku	  příteli?	  

o Ano	  

o Ne	  

Zapojení	  dobrovolníků	  

• Je	  na	  stránkách	  vysvětlena/popsána	  činnost	  dobrovolníků	  v	  organizaci?	  

o Ano	  

o Ne	  

Zapojení	  dárců	  

• Pokud	  je	  organizace	  financovaná	  z	  darů,	  je	  na	  stránce	  jasně	  vysvětleno,	  jak	  budou	  

darované	  finanční	  prostředky	  použity?	  	  

o Ano	  

o Spíše	  ano	  

o Spíše	  ne	  

o Ne	  

• Je	  možné	  darovat	  online?	  

o Ano	  

o Ne	  

• Jsou	  uživatelé	  informováni	  o	  tom,	  že	  je	  možné	  dar	  odečíst	  z	  daní?	  

o Ano	  

o Ne	  

o Nelze	  posoudit	  

Zapojení	  příznivců	  

• Kromě	  darování,	   jsou	  příznivci	   informováni	  na	  webových	  stránkách	  o	  tom,	  zda	  se	  

mohou	  zapojit	  i	  jiným	  způsobem?	  

o Ano	  

o Ne	  

	  



 

Zapojení	  klientů	  nebo	  zákazníků	  

• Uvádí	   organizace	   reference	   či	   příběhy	   dobrovolníků,	   podporovatelů	   a	   klientů	   na	  

svých	  webových	  stránkách?	  

o Ano	  

o Ne	  

o Nelze	  posoudit	  

SPOLEHLIVOST	  

Internetové	   stránky	   by	   měly	   ukázat	   návštěvníkům,	   že	   je	   organizace	   pozorná,	  

kompetentní,	  etická	  a	  odpovědná.	  

Funkčnost	  

• Existují	   nefunkční	   odkazy	   v	   rámci	   vlastní	   webové	   stránky?	   Buď	   rozdělit	   na	   dvě	  

otázky,	  nebo	  druhou	  vynechat.	  	  

o Ano	  

o Spíše	  ano	  

o Spíše	  ne	  

o Ne	  

• Je	  hlavní	  obsah	  aktualizovaný?	  

o Ano	  

o Spíše	  ano	  

o Spíše	  ne	  

o Ne	  

Odpovědnost	  a	  transparentnost	  

• Zpracovává	   organizace	   osobní	   údaje	   dle	   zákona	   č.	   101/2000	   Sb.,	   o	   ochraně	  

osobních	  údajů?	  

o Ano	  

o Spíše	  ano	  

o Spíše	  ne	  

o Ne	  

o Nelze	  posoudit	  

	   	  



 

• Je	  na	  webových	  stránkách	  organizace	  k	  dispozici	  k	  nahlédnutí	   statutární	   listina	  či	  

doklad	  o	  právní	  subjektivitě	  organizace?	  

o Ano	  

o Ne	  

PŘÍSTUPNOST	  

Internetová	   stránka	   by	   měla	   být	   stejně	   zvládnutelná	   pro	   každého,	   včetně	   osob	   se	  

zrakovým,	   sluchovým	  nebo	   jiným	   fyzickým	  omezení.	   A	   také	   přístupná	   pro	   osoby,	   které	  

nevyužívají	  klasické	  prohlížeče	  jako	  je	  Internet	  Explorer	  nebo	  Mozilla	  firefox.	  

• Jsou	  všechny	  hypertextové	  odkazy	  v	   textu	  snadno	   identifikovatelné	  buď	  barvou	  

nebo	  podtržením?	  

o Ano	  

o Spíše	  ano	  

o Spíše	  ne	  

o Ne	  

• Jsou	  obrázky	  vloženy	  správně,	  jsou	  kvalitní	  a	  načítají	  se	  správně?	  	  

o Ano	  

o Spíše	  ano	  

o Spíše	  ne	  

o Ne	  

• Mají	  obrázky	  popisek?	  

o Ano	  

o Spíše	  ano	  

o Spíše	  ne	  

o Ne	  

• Jsou	  e-‐mailové	  adresy	  vizuálně	  odlišitelné	  od	  odkazů	  na	  webové	  stránce?	  

o Ano	  

o Spíše	  ano	  

o Spíše	  ne	  

o Ne	  

	   	  



 

• Je	  obsah	  textu	  snadno	  čitelný	  proti	  pozadí	  stránky?	  

o Ano	  

o Spíše	  ano	  

o Spíše	  ne	  

o Ne	  

• Fungují	   stránky	   v	   nejpoužívanějších	   webových	   prohlížečích	   (Internet	   Explorer,	  

Firefox,	  Safari,	  Opera,	  Google	  Chrome)	  správně?	  	  

o Ano	  

o Spíše	  ano	  

o Spíše	  ne	  

o Ne	  

• Jsou	  webové	  stránky	  optimalizované	  pro	  rozhraní	  mobilních	  telefonů?	  

o Ano	  

o Ne	  
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