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Abstrakt (slovensky)

Diplomová práca sa venuje problematike informačnej architektúry pre oblasť webových sídel. 

Nejde len o teoretické ponímanie problému, ale súčasťou diplomovej práce sa rieši aj 

konkrétny problém v praxi. Informačná architektúra sa venuje priamo webovému sídlu 

Národního archivu. Súčasťou diplomovej práce je zhrnutie teoretických poznatkov v oblasti 

informačnej architektúry pre webové sídlo. Okrem toho je tam aj obrovská časť informačnej 

analýzy, o ktorú sa opiera návrh informačnej architektúry pre konkrétne webové sídlo.

 

 

 

 

 

Abstract (in English):

This thesis deals with the issues of information architecture for the web sites. It is not just a 

theoretical approach to a problem, but also an approach to a specific practical problem. 

Information architecture focuses directly on the Web headquarters of the National Archives. A 

summary of theoretical knowledge in the field of information architecture for the web site is 

part of the thesis. In addition, there is also a huge part of information analysis, which is based 

on design information architecture for a particular web site.
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Predhovor

Predkladaná  diplomová  práca  je  zameraná  na  problematiku  informačnej  architektúry  so 

zreteľom na webové sídla.  Pri výbere práce ma najviac inšpiroval súčasný zamestnávateľ, 

Národní archiv (ďalej len NA), kde pracujem ako webmaster a kde sa podieľam na úpravách a 

zmenách nového webového sídla. 

Zmena webového sídla  nie  je  len  technická práca.  Najväčšia  je  tá,  ktorá priamo súvisí  s 

informačnou vedou. Zmena webového sídla prináša  problémy, ktoré je možné skúmať. Po 

porade so školiteľkou som sa rozhodol venovať sa problematike informačnej  architektúry. 

Webové stránky skúmali predo mnou študenti  v rámci seminárnych, diplomových prác.  O 

problematike  webových  stránok  existujú  publikácie,  ale  málokto  sa  venoval  návrhu 

informačnej architektúre pre konkrétnu inštitúciu vo svojej záverečnej práci. 

Diplomová práca súvisí aj s mojou pracovnou náplňou, keďže pracujem ako webmaster. Moja 

práca  webmastera  v  roku  2010.  Spočiatku  som  bol  súčasťou  technickej  administrácie 

webových  stránok,  poprípade  som  administroval  webový  server,  kde  sa  časť  webových 

stránok nachádza. Po hlbšom zoznámení sa s inštitúciou a jej personálom, sme začali vytvárať 

informačnú  architektúru.  Niektoré  časti  webového  sídla  boli  zmenené,  na  niektorých  sa 

pracuje. Základný problém bol v tom, že nikto z nás nebol informačný architekt a nemal ani 

potrebné znalosti s problematikou webového sídla. Preto som vďačný diplomovej práci, pri 

písaní ktorej som nadobudol nové poznatky v danej oblasti. 

Diplomová práca prináša teoretické poznatky, z ktorých vychádza informačná analýza a návrh 

informačnej architektúry. Ak sa pozriem na zadanie práce, diplomová práca je podľa neho 

vypracovaná.  Neodkláňa sa od pôvodnej  osnovy,  má teoretické vymedzenie problematiky. 

Obsahuje  metodiky  pre  potrebné  vykonanie  informačnej  analýzy.  Práca  pokračuje 

informačnou analýuzou, v ktorej som si z uvedených metodík vytvoril vlastnú metodiku a 

pomocou nej postupujem. V informačnej analýze hodnotím rôzne kritériá a porovnávam ich 

so zahraničnou inštitúciou, s Národným archívom v Británii.  Informačná analýza obsahuje 
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obrázky a tabuľky, preto je táto časť prác, rovnako ako aj celá práca takého veľkého rozsahu. 

Súčasťou informačnej analýzy je aj zdokumentovaná spätná väzba užívateľov. Po informačnej 

analýze  nasleduje  návrh  informačnej  architektúry  pre  webové  sídlo  NA.  Návrh  sa  týka 

predovšetkým vhodného  publikačného  programu,  teda  redakčného  systému.  Radi  by  sme 

využili  vhodný  redakčný  systém  a  naučili  v  ňom  pracovať  používateľov,  aby  práca  na 

webovom sídle bola efektívnejšia. 

Súčasťou diplomovej práce sú obrázky a tabuľky. Vzhľadom k charakteru práce sú obrázky, 

tabuľky súčasťou textu. Zoznam obrázkov, tabuliek nájdeme za zoznamom použitej literatúry, 

ktoré som citoval podľa normy ISO 690 a ISO 690-2.

Vďaka obrovskej podpore svojich kolegov verím, že vybrané časti diplomovej práce budú 

súčasťou ďalšej práci na webovom sídle NA. 

Na záver by som veľmi rád poďakoval svojej vedúcej práce, Phdr. Linde Jansovej, Phd. za 

cenné rady,  doplnenie si  poznatkov a správne nasmerovanie v práci.  Som takisto vďačný 

inštitúcii NA za to, že som pre diplomovú prácu mal vytvorené výborné pracovné podmienky 

a že mi kolegovia dodávali  obrovskú podporu a pracovné nadšenie.  Veľká vďaka patrí  aj 

inštitúcií akou je UISK, bez ktorej by táto diplomová práca nemohla vzniknúť. 
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1. Úvod

Ľudská spoločnosť je odkázaná na poskytovateľov informácií.  Poznáme knižnice,  archívy, 

múzeá,  pamiatkové inštitúcie, informačné centrá a iné.  K poskytovateľom informácií  patrí 

nepochybne  aj  web,  či  už  ide  o  dáta  samotné,  alebo  o  webové  služby.  Základom   pri 

vyhľadávaní čohokoľvek, je schopnosť orientovať sa. Informácie sa musia nejako získavať, 

triediť a poskytovať. Užívateľ sa k informáciám musí dostať cez isté rozhranie, ktoré pre neho 

nie je komplikované. To znamená, že informácie musia mať akúsi architektúru. 

Pojem „informačná architektúra“ prvýkrat zaviedol Richard Saul Wurman ešte v roku 1976. 

Soňa Makulová uvádza, že spomínaný autor prišiel s termínom architektúra informácií a sám 

seba nazval informačným architektom (Makulová, 2005).

Tak ako sa rozvíjal web, rozvíjala sa aj akási schopnosť vhodne rozvrhovať informácie na 

ňom.  Informačná  architektúra  rástla,  tak  ako  rástol  web,  hoci  sa  nepoužíval  ten  termín. 

Richard Saul Wurman sa dlho obával, že termín upadne do zabudnutia, ale jeho myšlienka 

informačného  architekta sa  naplnila  v  roku  1998.  To  bol  prelomový  rok  pre  informačnú 

architektúru, ľudia sa začali nazývať informačnými architektami.

TDKIV1,  pojem  „informačná  architektúra“  nepozná.  TDKIV  pozná  pojem  počítačová 

architektúra,  čo pre niekoho môže znamenať synonymum,  ale  samotný termín počítačová 

architektúra je niečo iné. Tam ide o technické prepojenie komponentov pre skladbu počítača. 

Inými  slovami,  počítačová  architektúra  sa  zaoberá  hardvérom,  laicky  povedané,  z  čoho 

všetkého je poskladaný počítač.

Informačná  výchova2 takisto  nepozná  pojem  „informačná  architektúra“.  Tu  je  to  dosť 

pochopiteľné, slovník bol vytvorený ešte v roku 1998 a to bol akýsi historický medzník v 

odbore  informačná  architektúra.  V  tom  čase  sa  ľudia  začali  nazývať  informačnými 

1 Skratka TDKIV označuje prostredie, ktoré vnímame ako terminologickú databázu knihovníctva a 
informačnej vedy. Termíny do nej vkladá knihovnícky inštitút Národnej knižnice Českej republike. Viac o nej 
nájdeme tu: http://wwwold.nkp.cz/o_knihovnach/Slovnik/index.htm 

2 Informačná výchova alebo terminologický a výkladový slovník je slovník knižničnej a informačnej vedy, kde 
sú abecedne usporiadané a vysvetlené heslá. Publikácia je z roku 1998 a venuje sa knižničnej a informačnej 
vedy ešte v tom čase.

 9

http://wwwold.nkp.cz/o_knihovnach/Slovnik/index.htm


architektmi a nedalo sa hovoriť o odbore ako takom. 

Louis Ronsfeld a Peter Morville píšu, že na tvorbu webových stránok je potrebné ovládať 

HTML jazyk,  možno  ešte  písať  skripty  v  Perle,  Jave,  pracovať  s  ActiveX,  či  CGI.  Ale 

podstatné  je,  že  chýba  akýsi  projektový  manažér  ako  vidíme  v  tabuľke  č.  1  (Ronsfeld- 

Morville, 1998, s. 13) 3. 

Tabuľka č.1 Porovnanie informačnej architektúry
Zdroj Ronsfeld-

Morville  z  roku 
1998

Ronsfeld-Morville z roku 
2002

Inštitút  informačnej 
architektúry

Objasňuje svoje 
poslanie a víziu 
pre web a snaží 
sa napĺňať 
potreby svojich 
používateľov.

Ide o konštrukčné riešenie 
pre spoločné informačné 
prostredia.

Ide o konštrukčné riešenie 
pre spoločné informačné 
prostredia.

Určuje aký obsah 
a funkčnosť bude 
mať webová 
stránka.

Je to kombinácia 
organizácie, označovania, 
vyhľadávania a navigácia 
systémov v rámci webovej 
stránky a internetu.

Hovoríme o umení a vede 
pre organizovanie a 
označovanie webovej 
stránky, softvéru pre 
podporu použiteľnosti a 
nájdenia

Definuje 
organizáciu, tvorí 
navigáciu, 
označovanie a 
vyhľadávanie.

Môžeme hovoriť o umení 
a vede tvarovania 
informačných produktov a 
skúseností na podporu 
použíteľnosti a nájdenia.

Je to vznikajúca komunita, 
ktorá sa vytvorila v praxi. 
Tá je zameraná na vedenie 
princípu dizajnu a 
architektúry v digitálnej 
oblasti.

Navrhuje mapu 
stránky a 
pripravuje 
koncepciu ako sa 
stránka zmení v 
priebehu času.

Je to vznikajúca disciplína 
a komunita praxe, ktorá je 
zameraná na uvedené 
zásady dizajnu a 
architektúry digitálneho 
prostredia.

3 Publikácia „Information Architecture for the World Wide Web“ má tri vydania, ide o vydanie z roku 1998, 
2002 a z roku 2006. V Tabuľke č. 1 Porovnanie charakteristiky informačného architektra budeme vychádzať 
iba z 2 vydaní a to z rokov 1998 a z roku 2002. Charakteristika informačného architekta z roku 2002 a z roku 
2006 je totožná, preto budeme používať len tú z roku 2006. Ďalší zaujímavý pohľad ponúka Inštitút 
informačnej architektúry. Má podobné požiadavky ako ako publikácia „Information Architecture for the 
World Wide Web“. Ide o dokument z roku 2008, na webovej stránke sa mi ale nepodarilo zistiť kto je 
autorom toho dokumentu. Bolo by zaujímavé preskúmať zapojenie Louisa Ronsfelda a Petra Morvilla v 
Inštitúte informačnej architektúry. Nie je to však náplňou záverečnej práce. Viac informácií o Inštitúte 
informačnej architektúre sa dozvieme tu: http://iainstitute.org/en/learn/resources/what_is_ia.php 
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Zo spomínaných charakteristík informačnej architektúry by som si mohol vytvoriť vlastný 

pohľad. Ide o problematiku, ktorá sa komplexne dotýka každého informačného systému, v 

ktorom sa sprístupňujú informácie. Pre potreby diplomovej práce sa pozerám na informačnú 

architektúru  webu  ako  službu.  Informačná  architektúra  webového  sídla  je  umením 

komunikácie  s  používateľmi  webových stránok,  zároveň je to  veda,  ktorá skúma a hľadá 

otázky ako navrhnúť a poskytnúť čo najvhodnejšie informačné prostredie pre užívateľov bez 

ohľadu na náročnosť informačnej gramotnosti používateľov toho daného webového sídla. 

Keďže témou diplomovej práce je Informačná architektúra webového sídla, Soňa Makulová 

skúma štyri  základné piliere Informačnej architektúry pre webové sídlo.  Ide o metadáta a 

klasifikáciu, navigáciu, vyhľadávanie a dizajn (Makulová, 2010, s. 26).
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2. Informačná architektúra webových sídel

Odkedy  ľudia  začali  komunikovať,  predávajú  si  informácie.  Spočiatku  rôznymi  gestami, 

mimikou,  ale  aj  verbálnymi  prejavmi.  Množstvo  informácií  sa  zaznamenávalo  a  dodnes 

zaznamenáva  na  nosiče.  Informácie  sa  ukladajú,  archivujú,  publikujú  a  ľudia  sa  k  nim 

dostávajú prostredníctvom akejsi štruktúry. 

Historický obraz vnímania a vyhľadávania informácií je rozsiahly. Každý objav alebo vynález 

istej formy nosiča by sa dal vnímať ako nejaký revolučný medzník. Či už ide o prvé prejavy 

reči, kreslenie symbolov, papyrusové zvitky, písanie na pergamen, prvé kníhtlačiarske dielne, 

techniky  fotografie,  informačno-komunikačné  technológie,  vplyv  internetu,  mobilných 

technológií, ap. 

Vývoj a obrovský vplyv informačných technológií ovplyvňuje ľudskú spoločnosť. Obrovský 

medzník  pre  vplyv  informácií  má  prínos  prostredia  webu.  Nastáva  problém  vysvetlenia 

termínu web. Aj ľudia s obrovskou informačnou gramotnosťou uvádzajú slová internet a web 

ako synonymá. 

TDKIV sa pozerá  na slovo internet  ako na celosvetovú počítačovú siet,  ktorá pracuje  na 

základe  protokolov  TCP/IP.  Tie  umožňujú  komunikáciu  medzi  verejnými  a  súkromnými 

sieťami. Internet  nám  ponúka  služby,  ktoré  poznáme  pomocou  známych skratiek.  Ide 

napríklad o WWW, FTP, diskusné skupiny alebo elektronickú poštu (Sklenák-Celbová, 2003).

Vysvetlenie spomínaného hovorí, že WWW je vlastne službou internetu. Obodbne sa pozerá 

aj  na  slovo  internet  Soňa  Makulová,  hovorí,  že  ide  o  komplexnú  globálnu  sieť,  ktorá 

pozostáva  z  mnohých  ďalších  sietí.  Tieto  siete  prevádzkujú  vládne  agentúry,  výchovno-

vzdelávacie a výskumné inštitúcie, ale aj súkromné obchodné spoločnosti (Makulová, 1998, s. 

169-170).   Podobne  ako  Vilém Sklenák  a  Ludmila  Celbová,  tiež  Soňa  Makulová  vníma 

rozdiel medzi www a internetom. Píše, že k základným službám internetu patrí elektronická 

pošta,  FTP,  diskusné  skupiny,  elektronické  konferencie  a  predovšetkým  služba  WWW4. 

4 Skratka WWW je pre potreby diplomovej práce synonomom so slovom web. V ďalšej časti práce budem 
pracovať so slovom web. Bežne sa stretneme, že sa používajú slová ako web, www, W3C a myslí sa stále na 
to isté, na službu web. 
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Dodáva, že na užívateľsky prívetivú navigáciu slúži World Wide Web, elektronická pošta, a 

iné (Makulová, 1998, s. 169-170).

Jiří Cejpek sa pozerá na internet tiež v zmysle siete. Zaoberá sa myšlienkou, že internet je 

otvorená  sieť  v  tom  zmysle,  že  sa  k  nemu  môžu  dostať  ďalší  užívatelia.  Ak  internet 

porovnáme s tradičným systémom v inštitúciách, majme na zreteli, že užívateľom internetu je 

tak ten, ktorý z neho čerpá ale i ten, ktorý do internetu ukladá nové informácie“  (Cejpek, 

2005, s. 146)5.

Všetky spomínané definície sa zhodnú v jednom, že internet je sieť, ktorá podporuje služby. 

Bežné služby internetu používame počas dní.  Poznáme rôzne komunikačné nástroje (ICQ, 

Skype, Empathy, Pidgin,  a iné.),  poštových klientov (Mozilla Thunderbird,  Evolution, MS 

Office Outlook, atď.), služby na prenos súborov (FTP, P2P, a iné) a  ďalšie služby vrátane 

služby www. 

Čo sa týka samotnej služby web, tú vytvoril Tim Berners-Lee. Už v roku 1992 píše, že človek 

zo základnou znalosťou počítačov nemá šancu sa dostať k dátam, ktoré sú uložené na sieti. 

Hovorí,  že  človek,  ktorý  nie  je  zasvätený  do  technológií,  musí  všetky  svoje  informačné 

požiadavky konzultovať s  človekom, ktorý je guru a rozumie daným techonológiám. Tim 

Berners-Lee  mal  na mysli  v  tom čase  anonymné prihlásenie  sa  do FTP a  rôzne  systémy 

ovladané pomocou príkazového riadku (Berners-Lee, 1992, s. 454).

Ďalej  pripomína,  že  ciele  iniciatívy  W36  sú  dvojnásobné:  Urobiť  jednoduché,  ľahké 

užívateľské prostredie pre všetky typy informácií, aby k ním mali všetci prístup všetci a ľahko 

pridávali nové informácie, ktoré zvýšia kvantitu a kvalitu (Berners-Lee, 1992, s. 454).

Služba  web  využíva  architektúru  klient-server.  Čo  sa  týka  časti  klienta,  ten  využíva 

komplexné prezentovanie  zariadenia.  Server  využíva  vyhľadávanie,  manipuláciu s  dátami, 

algoritmy. Významným faktorom webu je aj to, že služba dokáže využívať aj iné protokoly 

internetových služieb. Napríklad FTP, emaily, ap. (Berners-Lee, 1992, s. 455).

5 Podobný názor vyslovil Jiří Cejpek už v roku 1998. V prvom vydaní tejto publikácie má formulované tie isté 
myšlienky. (porov. Cejpek, 1998, s. 111)

6 W3C je medzinárodné združenie webového konzorcia. Je založené od roku 1994 a zaoberá sa teoretickými i 
praktickými otázkami internetovej služby web. Viac informácií nájdeme na http://www.w3.org/ 
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Soňa  Makulová  v  slovníku  Informačná  výchova  hovorí  o  WWW ako  o  distribuovanom 

multimediálnom hypertextovom systéme. Adjektívum distribuovaný chápeme vo význame, že 

informácie v službe www sa môžu nachádzať na akomkoľvek mieste. Multimédium vnímame 

v zmysle, že dáta zahŕňajú text, grafiku, zvuk, ba aj video“ (Makulová, 1998, s. 358).

História služby web sa začala písať v roku 1989. Systém vyvinuli programátori Tim Berners-

Lee  a  Robert  Calliau  v  Ženeve  (CERN)7.  Obaja  programátori  si  dali  za  cieľ  zrealizovať 

technicky  možné  riešenie  informačného  systémy,  kde  sa  spoločne  budú  sprístupňovať  a 

využívať informácie na rôznych počítačoch všetkých fyzikov  Európe (Makulová, 1998, s. 

358).

Okrem  vyvinutia  www,  Tim  Berners  Lee  navrhol  HTML jazyk.  Soňa  Makulová  píše  v 

Informačnej výchove, že HTML predpisuje formátovanie dokumentov a okrem toho aj spôsob 

vytvárania spojenia k ďalším dokumentom. V roku 1992 programátori na Ilinojskej univerzite 

vyvinuli  program  s  názvom  NCSA  Mosaic,  ktorý  umožňoval  prezeranie  webových 

dokumentov (Makulová, 1998, s. 358).

Inými  slovami  by  sme  to  mohli  charakterizovať  tak,  že  rok  1992  sa  stal  historickým 

medzníkom  pre  webové  prehliadače.  Friedrich  Naumann  Mosaic  to  charakterizuje  ako 

grafické užívateľské rozhranie.  Browser  dokázal  užívateľom hľadať,  vyvolávať a  vydávať 

dokumenty  a  dáta  v  rámci  celého  internetu.  Dôležitým historickým míľnikom pre  vývoj 

WWW ako aj internetu bol rok 1993. WWW sa predstavilo na „Online Publishing 938“ v 

Pittsburghu. Medzinárodnú pozornosť vzbudil pre verejnosť bol a dodnes je dôležitý apríl v 

roku 1993. CERN oznámil, že technológia WWW nebude považovať od užívateľov žiadne 

finančné poplatky (Naumann, 2009, s.364-365).

História prehliadačov sa začala rozbiehať veľmi rýchlo. V roku 1995 sa predstavila najprv 

firma Netscape s produktom Navigator 2.0 a neskôr Microsoft prišiel so svojim prehliadačom 

Internet Exporer 2.0 (Naumann, 2009, s. 364-365). Čoskoro sa objavili ďalšie prehliadače9. 

7 CERN je skratka pre Európsku organizáciu jadrového výskumu. Viac informácií nájdeme na tomto URL 
odkaze http://home.web.cern.ch/ 

8 Konferencia Online publishing sa uskutočnila v roku 1993. Viac informácií o nej sa dá nájsť na webových 
stránkach http://www.w3.org/Talks/OnlinePublishing93/Overview.HTML 

9 V súčasnej dobe poznáme veľkú škálu prehliadačov. Podľa webovej stránky Fresh Browsers je 
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Slovo internet poznáme ako univerzálnú sieť, ktorá je voľná pre všetkých a užívateľ sa v nej 

môže pohybovať pomocou služieb a protokolov. Jednou z najdôležitejších služieb je web. 

Vďaka webu sa užívateľ pohybuje po sieti internet a využíva jej základné nástroje. 

Možnosť užívateľa na webovom prostredí sa s rastúcim množstvom rozšírovala. Okrem toho, 

že stránky mohol voľne prechádzať, prišla doba, keď si informácie začal vyhľadávať. Ešte v 

roku 1994 David  Filo  a  Jerry Yang začali  mierne  meniť  spôsob pristúpu k informáciám. 

Študenti  na  Standforskej  univerzite  začali  sledovať  svoje  osobné  záujmy  na  internete. 

Netrvalo dlho a záujmy sa netýkali iba odkazov na ich dizertačné práce. Keď sa kategórie 

naplnili,  začali  vznikať  podkategórie.  A to  sa  stalo  hlavnou  myšlienkou  pre  rozvoj  tejto 

služby, ktorú dodnes poznáme pod názvom Yahoo!.10

Yahoo! však nepočítal s jedným dôležitým problémom, ktorý dokonale využil Google. Yahoo! 

zahltil oborvské množstvo webových stránok umiestnených na webe, ale vyvýjali sa ďalšie a 

nikto nebol schopný robiť pokroky v oblasti vyhľadávacích techník. Tie by boli veľmi zložité 

a rástli by rovnako rýchlo ako webové stránky (Stross, 2009, s. 32).

Rok 1998 bol veľmi kľúčový pre históriu informačných potrieb užívateľa. Do tej doby bol 

web ešte príliš malý, teda ani vyhľadávačom nerobil problémy. Tým, že informácií na webe 

bolo relatívne málo, takmer každá vyhľadávacia metóda fungovala pomerne dobre. Metóda 

vyhľadávania zobrazila zoznam odpovedajúcich stránok, ktorý bol tak krátky, že ho užívateľ 

mohol celý prehľadať (Stross, 2009, s. 32).

Situácia sa po roku 1998 zmenila,  webové stránky rástli  a  takisto bolo potrebné vytvárať 

vyhľadávač,  ktorý  nebude  výsledky  iba  zobrazovať.  Craig  Silverstein,  prvý  zamestnanec 

spoločnosti Google, sa vyjadril, že vyhľadávač musí rozlišovať medzi dobrými výsledkami a 

výsledkami, ktoré až také dobré nie sú (Stross, 2009, s. 32).  A preto prišla éra Googlu11. 

najvýužívanejších 5 známych. Internet Explorer (založený v roku 1995), Opera (založená v roku 1997), 
Mozilla Firefox (založený v roku 2002), Apple Safari (Založený v roku 2003)  a Google Chrome (založený v 
roku 2008). Vývoj webových stránok nájdeme na webových stránkach http://fresh-browsers.com/history 

10 Viac informácií o histórii služby Yahoo! nájdeme na nasledujúcom linku:  
http://docs.yahoo.com/info/misc/history.HTML 

11 Google prišiel v dobe, keď webové stránky neboli zindexované. Stross píše, že Google sa na webové stránky 
dostal ako „pavúk“. Myslel tým software, ktorý systematicky prelieza web, zbiera kópie webových stránok a 
tie si ukladá na svoje servery. Kópie tých stránok dostanú index a analyzujú sa tak, aby boli pripravené pre 
hľadanie zhody, keď návštevník služby Google zadá vyhľadávací dotaz. Ďalšiu vlastnosť, na ktorú 
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Spočiatku sa vlastníci stránok bránili, báli sa a tvorcom Googlu posielali rozčúlené nesúhlasy. 

Časom však prichádzali na to, že ak im Google vyhľadá stránku, tým skôr ju nájdu aj iní ľudia 

a to bolo pre nich kľúčové. Dalo by sa povedať,  že akosi tak začala ďalšia éra v období 

užívateľských potrieb na webe. Užívateľ si nielenže mohol vybrať prehliadač, ale dokonca sa 

učil hľadať si informácie, ktoré sú pre neho potrebné. Naplnil sa tak sen, ktorý mal ešte v roku 

1992 Tim Berners Lee. Cieľom www bolo, aby užívateľ komunikoval s dátami na internete 

bez  toho,  aby bol  nejaký „zasvätený  guru“.  Podarilo  sa  to.  Užívateľ  nielenže  informácie 

prezeral, ale už sa s nimi učil pracovať. 

Netrvalo  dlho  a  vyvinuli  sa  rôzne  nástroje  na  to,  aby  užívateľ  začal  obsah  samostatne 

vytvárať.  Ťažko  povedať,  kde  to  začalo.  Môžeme  sa  domnievať,  že  vplyvom  rôznych 

diskusných fór sa začína užívateľ dostavať na web častejšie. O to príťažlivejšie je pre neho, 

keď  sa  stáva  akási  virtuálna  komunikácia.  Ľudia  začali  spolu  komunikovať,  napríklad 

prostredníctvom  chatu,  alebo  rôznych  diskusných  portálov.  Niekto  mu  na  jeho  otázky  a 

myšlienky odpovedal a komunikácia bola vždy rýchlejšia. 

Tým, že sa zmenil a mení web, zmenila sa aj štruktúra webových stránok. Užívateľ sa na 

webe pohybuje veľmi rýchlo, doslova si vyberá prostredie, v ktorom chce pracovať. Už dávno 

však platí fakt, že užívateľ webové stránky vytvára. Ide napríklad o príspevky v diskusných 

fórach, blogy, písanie rôznych referátov na wikipediu, ap. Je to už technicky zvládnuteľné, 

aby  človek  bez  znalosti  značkovacích,  skriptovacích  a  programovacích  jazykov  stránky 

vytváral. Ale to, aby človek vytvoril webovú stránku, nie je také jednoduché ako sa môže 

mnohým na prvý pohľad zdať. Tým, že je vyriešená technická stránka, ešte neznamená, že 

web je aj informačne komplexný. Veľmi dôležitým aspektom užívateľského rozhrania je akási 

„množina“ rozloženia informácií, aby sa v nej užívateľ dokázal vhodne orientovať. 

Lucie Vavříková to vhodne zdokumentovala. Tvrdí, že tvorba webových stránok je pomerne 

jednoduchá záležitosť obzvlášť v dnešenej dobe, keď existujú WYSIWYG editory12. Vytvoriť 

poukazovali ľudia, je rýchlosť google. Vyhľadávač Google nevyhľadáva celý web, ale vyhľadáva kópie na 
svojich serveroch, preto je taký rýchly.

12 WYSIWYG editor je nástroj na tvorbu webových stránok, ktorý pripomína užívateľské prostredie 
ľubovoľného kancelárskeho balíka (napr. MS office). Používateľ môže vytvárať, upravovať alebo mazať 
časti webových stránok alebo samotné webové stránky bez znalosti akýchkoľvek tagovacích alebo 
programovacích jazykov.
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stránku,  ktorá  bude kvalitná,  je  ale  náročné.  Tam je  potrebné,  aby boli  spokojní  koncoví 

užívatelia a aby nikto nemal problém orientovať sa po webovej stránke. Takisto je potrebné 

dodržiavať štandardy webu, poznať správanie užívateľov a využívať všetky možností, ktoré 

nám prostredie webu ponúka (Vavříková, 2007).

2.1 Informačné správanie používateľov vo webovom prostredí

Cieľom informačného architekta je vytvoriť pre užívateľa také prostredie, aby sa užívateľ bez 

akejkoľvek odbornej znalosti,  dokázal v informáciách orientovať. Nemôžeme od užívateľa 

chcieť,  aby  rozumel  proximitným  operátorom,  deskriptorom,  tezaurom,  ap.  Užívateľ 

potrebuje získavať informácie intuitívne a nesmie mať pocit, že získavanie informácií je pre 

neho niečo nezvládnuteľné. Pre informačného architekta je dôležité, aby informácie v systéme 

boli vhodne usporiadané a aby sa k nim užívateľ s radosťou vracal. 

Užívatelia  sa  správajú  k  získavaní  informácií  dvojako.  Tom Wilson  píše,  že  informačné 

správanie je akákoľvek komunikácia človeka s informáciou. Môžeme rozlišovať aktívne a 

pasívne prijímanie  informácií13 (Wilson, 2000).

Dôležitým  faktorom  pri  práci  užívateľa  s  informáciami,  je  „informačné  správanie“.  Jela 

Steinerová sa pozerá na informačné správanie ako na vytvorenie zmyslu pri  spracovávaní 

informácií a prispôsobení sa a užívateľa informačnému prostrediu. (Steinerová, 2005) Taktiež 

tvrdí, že informačná veda sa na informačné správanie pozerá v širšom a hlbšom zmysle. Širší 

zmysel  chápeme  ako  správanie  človeka,  organizmu,  systému  vo  vzťahu  k  informáciám, 

informačným zdrojom. Užší zmysel slova sa vníma ako informačné správanie človeka pri 

vyhľadávaní informácií (Steinerová, 2005, s. 10).

Existujú aj iné pojmové charakteristiky na slovné spojenie „informačné správanie“. Zdeněk 

Jonák píše v TDKIV, že informačné správanie zahŕňa štyri informačné procesy: úloha tvorcu, 

úloha  užívateľa,  sprostredkovateľ  informácií  a  ich  aktivít,  stratégia  pri  uspokojovaní 

informačných potrieb (Jonák, 2003).

13 Informácie získavame rôznymi spôsobmi, napríklad pri komunikácii tvárou v tvár, pri sledovaní televíznych 
reklám, ap. Za aktívne získavanie informácií môžeme považovať napríklad vyhľadávanie si dopravného 
spojenia pomocou webových serverov akými sú cp.sk, idos.cz, ap. Za pasívne prijímanie informácií môžeme 
považovať napríklad reklamné plagáty v dopravných prostriedkoch, bilboardy na cestách alebo rôzne 
inzeráty v novinách a časopisoch.
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Anna Čabrunová píše,  že človek sa v informačnom prostredí  správa ako tvorivá bytosť a 

ukazuje touto súčasťou svoje celkové správanie (Čabrunová, 1998, s. 135).

Na  informačné  správanie  vplýva  obrovské  množstvo aspektov.  Každý  užívateľ  má 

individuálne  informačné  správanie  v  rôznych  informačných  systémoch.  Môžeme  sa  na 

informačné  správanie  pozerať  skúsenostne.  Ak  si  predstavujeme  samých  seba  ako  sme 

prijímali informácie pri vyhľadávaní v lístkových katalógoch, ako sme sa začali učiť pracovať 

s informačnými technológiami až do situácie, kedy sme sa naučili informácie získavať tak, že 

prichádzajú samé od seba14. 

Za revolučnú zmenu v informačnom správaní by sme mohli  považovať internet ako taký. 

Nielen  službu,  ktorú  poznáme  pod  menom  web,  ale  aj  všetky  ostatné  služby.  Web  je 

informačné  prostredie,  ktoré  predtým  nebolo.  Ešte  dosiaľ  nikto  nikdy  nezískaval  a 

nespracovával informácie tak rýchlo a pohodlne ako je to možné pomocou webu.

Soňa Makulová porovnáva dve informačné prostredia, databázové centrum a web. Základný 

rozdiel  v  spomínaných  informačných  prostrediach  je  v  užívateľoch,  ktorí  pristupujú  k 

primárnym  informáciám.  V  databázových  centrách  pracujú  informační  špecialisti.Vedia 

vyhľadať informácie podľa všetkých možných kritérií, sú naučení používať rešeršné stratégie. 

Takisto nemajú problém s dotazovacími jazykmi, chápu dôležitosť a komplexnosť tezaurov, 

deskriptorov,  ap.  Vyznajú  sa  v  Boolovej  algebre15,  v  proximitných  operátoroch16 a  iných 

14 Bolo by zaujímavé sledovať ako webové služby sledujú informačné správanie. Najprv k nám informácie 
prichádzali cez rôzne mailové konferencie, spravodajské emaily, rôzne obľúbené záložky vo webovom 
prehliadači. Časom sme si nastavovali sami Alerty, otvárali sa nám možnosti pomocou technológie RSS. V 
súčasnej dobe nám prichádzajú informácie pomocou sociálnych sietí. Veľkou výhodou prijímania informácií 
pomocou sociálnych sietí je fakt, že je veľmi jednoduché ich získavanie. Už nie je potrebné mať zapnutý 
počítač a niekde sa vkuse prihlasovať a pamätať si heslá. Pomocou mobilných technológií sa veľmi rýchlo 
dostaneme na facebook, twitter, google plus, linkedIn a mnohých ďalších. Nie je však náplňou tejto práce 
venovať sa informačnému správaniu počas veku internetu. 

15 Boolová algebra je pre informačnú vedu nástroj, ktorý pomáha pri vyhľadávaní informácií pomocou 
logických operácií. Na používanie Boolovej algebry používame operátory AND, OR a NOT. AND 
používame v prípade, keď chceme nájsť oba výrazy. Napríklad Informačná AND architektúra, bude 
vyhľadávať výrazy, kde sú spomenuté obe kľúčové slová. OR používame, aby nám vyhľadávač zobrazil 1 z 
výrazov. Napríklad Informačná OR architektúra znamená, že bude hľadť buď Informačná alebo architektúra. 
Posledný operátorNOT znamená, že nechceme 1 výraz použiť. Napríklad Informačná NOT architektúra, to 
znamená, že nechceme vyhľadávať Architektúra, ale iba Informačná. Tvorca Boolovej algebry je anglický 
matematik a logik George Boole (1815-1864). Viac o ňom ako aj o jeho metódach si môžeme prečítať tu 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/73612/George-Boole 

16 Proximitný operátor je pre informačnú vedu nástroj, ktorý pomáha vo vyhľadávaní informácií. Taktisto jako 
Boolová algebra, proximitný operátor pracuje so slovami. Doslova nám láme slova predložkami. Za 
proximitné operátory používame NEAR, WITHIN, BEFORE a AFTER. Viac informácií o tom nájdeme v 
slovníku informačnej vedy a knihovníctva, napríklad tu. http://www.lib.vt.edu/instruct/glossary.HTML 
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nástrojoch. Oni vytvárajú všetky možné pomôcky k tomu, aby sa vedeli lepšie v informačnom 

toku orientovať (Makulová, 2010, s. 28).

Každý človek, ktorý pracuje s informáciami, si hľadá nejakú vhodnú pomôcku, ktorou sa vie 

orientovať.  Za  základné  pomôcky  v  našom  prostredí,  teda  v  prostredí  knižničnom, 

považujeme katalógy.  Katalóg  by sme  mohli  charakterizovať  ako  sekundárnu  informáciu, 

ktorá  obsahuje  základne,  popisné  a  vyhľadávacie  informácie  o  danom  knižničnom 

dokumente. Samotné metadáta nám ukazujú dvojitú charakteristiku samotného dokumentu. 

Nájdeme tam popisné informácie a takisto aj vyhľadateľné informácie. Za popisné informácie 

by  sme  mohli  považovať  názov,  meno  autora,  akási  určená  trieda  podľa  triedenia,  ktoré 

knižnica používa (DDT, MDT17 alebo iné). Za vyhľadateľné informácie by sme považovali 

signatúru.

Podobný systém pomôcok je v archívoch. Pomôcku pri informačných zdrojoch by sme mohli 

vnímať ako niečo, čo nám pomôže sa orientovať v množstve informácií. Archívy považujú za 

svoju  najzákladnejšiu  pomôcku  inventár.  Za  popisné  informácie  v  inventári  považujeme 

napíklad popis, názov fondu alebo zbierky, metráž, jazyk, ap. Ak však vidíme v inventári, že 

daná informácia, ktorá nás zaujíma sa nachádza v konkrétnom kartóne a konkrétnom čísle 

fondu, hovoríme už o vyhľadateľných informáciách. 

Databázové centrá svoje informácie indexujú. Indexy sa tvoria ručne, poloautomaticky alebo 

automaticky.  Dôležité  je  to,  že  indexy  vytvárajú  informační  špecialisti.  Ak  nie  ručne,  v 

spolupráci  s  počítačovými  špecialistami  vytvoria  informačný  systém,  ktorý  zaznamenáva 

automatickú indexáciu18.

17 DDT a MDT sú klasifikačné systémy, ktoré sa používajú v knižniciach. Skratka DDT znamená Deweyho 
desatiné triedenie pomenované po americkom knihovníkovi, ktorý sa volal Melvil Dewey. Skratka MDT 
znamená medzinárodné desatiné triedenie. Okrem nich existujú aj iné klasifikačné systémy pomocou ktorých 
sa ukladajú knižničné dokumenty do regálov. Viac o týchto systémoch prezradí publikácia Věcné pořádaní 
informací a selekční jazyky, ktorej autor je Bohuslav Kovář. Bibliografický odkaz bude uvedený v zozname 
použitej literatúry.

18 Automatické indexovanie je niečo ako preklad textu v prirozdenom jazyku do zápisu selekčného jazyku. 
Prirodzený jazyk je jazyk, ktorým rozprávame. Potom poznáme umelé jazyky, pomocou ktorých sa 
orientujeme okrem iného aj v informačných systémoch. Selekčný jazyk je forma umelého jazyku a ten sa 
používa na vyjadrenie údajov alebo obsahu dokumentu za účelom ich uchovania a prieskumu. Automatické 
indexovanie teda prekladá prirodzený jazyk do selekčného jazyku takým spôsobom, že sa zaoberá na 
hľadisko ďalšieho spracovávania. Proces automatického indexovanie môžeme rozoznávať dve časti, analýzu 
textu v prirodzenom jazyku a syntézu v selekčnom jazyku. Cieľom analýzy je získať súbor charakteristík, 
ktoré môžu jednoznačne vyjadriť obsah príslušné časti dokumentu a môžu slúžiť za podklad pre nasledujúcu 
syntézu v selekčnom jazyku. Čo sa týka automatického indexovania, existuju na to rôzne metódy, ako 
napríklad preklad do deskriptorov a ďalšie. Viac o tejto problematike píše Bohuslav Kovář vo svojej 
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Horšie je to vo webovom prostredí. Prvým základným faktom o informáciach na webe, je to, 

že informácie nevyhľadajú informační špecialisti (Makulová, 2010, s. 28). Ďalším faktom je 

to,  že  na  webe  je  obroské  množstvo  informácií,  ktoré  neustále  pribúdajú.  Schopnosť 

rozpoznať relevantné informácie od nerelevantných nie je jednoduché. Richard Papík už v 

roku 2001 ukazuje na ďalší fakt, ktorý pretrváva dodnes. Väčšina užívateľov sa domnieva, že 

všetky služby internetu vrátane webu19 riešia informačnú potrebu väčšiny užívateľov (Papík, 

2001, s. 18-25).20

Tvorba webových stránok má viacero aspektov. Ide o komplexnú tímovú prácu, vďaka čomu 

vznikli aj spomínané štyri piliere. Na tvorbe webových stránok by sa mal podieľať dizajnér, 

informačný špecialista, počítačový špecialista a špecialista v oblasti HCI21.

publikácii „Věcné pořádání informací a selekční jazyky“. 
19 Informácie na internete nie sú len na webovom sídle, ide aj informácie, ktoré získavame inou cestou, 

napríklad FTP, prostredia, v ktorých sa pracuje v príkazovom riadku, softvér, ktorý nepotrebuje webové 
prostredie, ap. 

20 Richard Papík píše o mýtusoch webového prostredia, ktoré pretŕvavajú dodnes. Aj dnes sa nájdu ľudia, ktorí 
tomu veria. Ide o tri mýtusy. Prvý je, že všetko je na internete, druhý je, že všetko na internete je nájditeľné a 
tretí mýtus hovorí o tom, že informácie na internete sú zadarmo.

21 Odbor HCI (Human computer interaction alebo odbor ktorý skúma interakciu počítača a človeka) sa pozerá 
na užívateľské prostredia. Realita je väčšinou trochu iná. Stáva sa bežne, že organizácie by chceli, aby web 
vytváral, upravoval, spravoval a moderoval jeden človek, ktorý by ovládal všetky spomínané oblasti. To je aj 
jeden z problémov časovej náročnosti prečo sa webové sídla spoločností menia taký dlhý čas.
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3. Informačná analýza 

3.1 Úvod

Webové prostredie pôsobí na prvý pohľad veľmi intuitívne, ale nie vždy sa v ňom dokáže 

užívateľ orientovať. Z vlastnej skúsenosti viem, že existujú webové sídla22, ktoré som opustil 

preto, lebo som sa na nich nevedel orientovať a nechcel som strácať čas štúdiom ako sa na 

stránkach orientovať. Informačná architektúra webových sídiel nebola dobre upravená a preto 

som stránku opustil v relatívne krátkom čase. 

Peter Morville a Louis Ronsfeld píšu, že informačná architektúra vo webových sídlach by 

mala byť budovaná pre užívateľa (Ronsfeld-Morville, 2006, s. 30). Užívateľ nielenže chce 

získať  informácie,  ale  chce  ich  získať  čo  najrýchlejšie.  Užívatelia  nechcú  čítať  nejaké 

manuály, ako sa vo webovom sídle orientovať. Netúžia po nejakých sprievodcoch, túžia po 

informáciach. 

Informačná analýza webových sídel pozostáva z niekoľkých krokov. Ja som na informačnej 

analýze postupoval pomocou niekoľkých metodík. Ide o tieto:

• metodika hodnotenia informačnej architektúry

• metodika informačného auditu

• metodika webového auditu

• metodika hodnotenia webu z hľadiska spätnej väzby užívateľov

• metodika webovej analytiky

22 Je možné, že slovné spojenia webové sídlo a webová stránka môžu ľudia vnímať ako synonymá. Webové 
sídlo predstavuje celý komplex, čím sa prezentuje. Webová stránka je považovaná ako nejaká časť webového 
sídla. 
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3.2 Metodika hodnotenia informačnej architektúry

Táto metodika pozostáva zo 4 pilierov, ktoré som spomínal v úvode do informačnej 

architektúry. Ide o metadáta, navigáciu, vyhľadávanie a dizajn. Keďže informačná 

architektúra je široká oblasť, vybral som si informačnú architektúru Soni Makulovej. 

Predovšetkým som vychádzal z jej knihy „Informačná architektúra sieťových zdrojov a 

médií“.

3.2.1 Metadáta na webových stránkach

Samotné slovo metadáta má niekoľko významov, záleží z akého pohľadu sa na to pozeráme. 

Prvý výklad daného slova metadáta je dáta o dátach. Ludmila Celbová píše v TDKIV, že 

metadáta vnímame ako štrukturované dáta, ktoré nesú informáciu o primárnych dátach. Pojem 

metadáta je používaný najmä v súvislosti s elektronickými zdrojmi a vzťahuje sa k dátam v 

najširšom slova zmysle. Informácie o dátových súboroch, textových súboroch, hudbe a iných. 

(Celbová, 2003-) Informačná výchova pracuje so slovným spojením metainformácia, kde sa 

píše, že ide o nástroj popisu, ktorý je prostriedkom informácie a prostriedkom na uloženie, 

vyhľadávanie a spracovanie (Čabrunová, 1998, s. 228).

Existuje  niekoľko metadátových štandardov, ktoré nám ukazujú smer, ako máme metadáta 

tvoriť,  zapisovať  a  podobne.  Aj  na  základe  nich  môžeme  hovoriť  o  administratívnych, 

popisných,  právnych,  technických  a  iných  metadátach.  Jeden  z  najrozšírenejších 

metadátových  štandardov  je  Dublin  Core23.  Webové  prostredie  pochopiteľne  obsahuje 

metadáta tiež.

Soňa Makulová píše, že metadáta a klasifikačný systém sú veľmi dôležité pre vyhľadávanie, 

lebo  ak  by  neboli  dobré  navrhnuté,  informácie  by  sa  hľadali  veľmi  ťažko.  Metadáta  na 

webových stránkach Soňa Makulová prirovnáva k cestovnému pasu. Podobne ako máme na 

23 Dublin Core je metadátový štandard, ktorý popisuje dokument. Názov Dublin Core, teda dublinské jadro 
získal tento štadard v americkom meste Dublin. Základná štruktúra má 15 prvkov, pomocou ktorých môžeme 
popísať väčšinu hlavných údajov v dokumente. Ide o tieto prvky: názov, tvorca, predmet, popis, vydávateľ, 
prispevateľ, dátum, typ, formát, identifikátor, zdroj, jazyk, vzťah, pokrytie, práva. Viac informácií získame v 
mnohých zdrojoch, napríklad v časopise inflow: http://www.inflow.cz/metadatovy-standard-dublin-core-
charakteristika-pruzkum-jeho-vyuzivani-u-vybranych-web-stranek-v-cr alebo priamo na webovej stránke 
Dublin Core: http://www.dublincore.org/documents/usageguide/#whatis
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cestovnom pase  informácie  o  nás  a  dokážu  nás  prostredníctvom neho  identifikovať,  tak 

dokážeme identifikovať aj dokument pomocou metadát (Makulová, 2010, s. 26).

Metadáta  slúžia  na  to,  aby  dokumenty  mali  svoje  príslušné  miesto  v  zodpovedajúcej 

architektúre.  Takisto  majú  metadáta  hodnotu  aj  pri  vyhľadávaní  informácií,  aby  sme 

dokument mohli  rýchlo nájsť.  Metadáta určujú aj  otázku technických detailov,  autorských 

práv,  ap.  Metadáta  takisto  slúžia   na  to,  aby  vyhľadávacie  roboty  presne  a  správne 

zaindexovali daný dokument (Makulová, 2010, s. 26).

Metadáta majú dvojakú väzbu s dokumentom, ktorý popisujú. Buď metadátový záznam je 

uložený   samostatne,  napríklad  katalogizačný  záznam  ku  knihe,  alebo  priamo  v  zdroji, 

napríklad  hlavička HTML kódu (Makulová, 2010, s. 26).

K problematike metadát do hlavičky HTML by sa nemalo pristupovať jednoducho. Keďže 

chceme, aby webové sídlo bolo úspešné, je pre nás úspešný aj užívateľ webového sídla. Mali 

by sme sa ešte pred tvorbou webového sídla porozprávať s užívateľom nášho budúceho sídla 

a poinformovať sa, ako pristupuje k vyhľadávaniu informácií. Takisto nemsieme zabúdať na 

to, že užitočné metadáta celého webového sídla by mali mať jednotnú štruktúru. Navrhnuté a 

použité metadáta by sme mali vnímať ako kľúčové slová, vďaka ktorým bude webové sídlo 

lepšie vyhľadné. Dôležitým prvkom pri  vyhľadávaní je aj  to,  že by sme sa nemali  snažiť 

oklamať  prieskumové  stroje  tým,  že  za  metadáta  budeme  používať  opakované  alebo 

nerelevantné  slová,  pretože  to  vyhľadávače  považujú  za  spam a  nebudeme  tak  viditeľní 

(Makulová, 2010, s. 31-32).

3.2.2 Navigácia na webových sídlach

Samotné slovo navigácia má možno jeden význam, ale každý si  môže predstaviť čokoľvek. 

Niekto  si  predstaví  navigáciu  pri  kormidle  lode,  iný  pri  dopravnom  značení,  ap.  Veľmi 

vhodným príkladom pre samotné slovo navigácia je dopravné značenie. Keď sme v cudzine, 

vidíme dopravné značky a nemusíme ovládať jazyk krajiny, aby sme vedeli, ktorá značka, čo 

znamená.  Podobne sa  vidí  navigácia  na  webových stránkach.  Tak ako sa  prechádzame v 

dopravnom prostriedku a orientujeme sa pomocou značiek, tak sa orientujeme aj na webe. To 
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neznamená,  že  užívateľ  sa  môže prechádzať  po  webových stránkach bez  znalosti  jazyku. 

Dôležitým  faktom  je  to,  že  užívateľ  sa  dokáže  po  webových  stránkach  prechádzať  bez 

nejakého manuálu, príručky a pomoci iných ľudí. 

Soňa Makulová píše, že prostredníctvom navigácie vieme určiť, kde sa nachádzame v rámci 

webového  sídla.  Navigácia  je  ten  pilier  informačnej  architektúry,  ktorý  prezentuje  obsah 

čitateľovi. Umožňuje jednoduchý pohyb používateľa po webovom sídle (Makulová, 2010, s. 

36).

Takisto je vhodné porovnať web s inými médiami, napríklad s knihou. Máme knihu, ktorú 

môžeme chytiť do ruky, listovať ňou, hľadať v nej, čo potrebujeme. Máme k dispozícii obsah,  

registre a podobne. Avšak v prípade webu je to iné. Webové sídlo nie je hmotné, nevieme ho 

chytiť do ruky a povedať koľko bude mať strán a tak podobne (Makulová, 2010, s. 36).

Je  dôležité  uvedomiť  si,  že  kniha  je  dielo  konečné.  Prešla  procesom  vydania,  dostala 

identifikátor24 a proces je ukončený. Je to aj v navigácii. Kniha má akýsi obsah, štruktúru, ako 

sa v  nej  dá  orientovať.  Web nekončí.  Webové sídlo sa  neustále  mení.  Pribúdajú  na  ňom 

informácie, občas sa mení aj štruktúra informácií, mení sa technologické hľadisko, ap. Takisto 

sa  k  tomu  stavia  aj  navigácia.  Tým,  že  s  menia  informácie,  mení  sa  aj  cesta  k  tým 

informáciám. 

Existujú weby, ktoré stratia návštevnosť preto, lebo v nich nie je dobre vyriešená navigácia. 

Soňa Makulová píše, že dobrá navigácia by mala poskytovať používateľovi príjemný spôsob 

prechádzaním sa po klasifikačnej schéme a cieľom toho prechádzania je čo najrýhlejšie nájsť 

požadovaný  obash.  Kvalitná  navigácia  zabezpečuje,  aby  použíateľ  vždy  vedel,  kde  sa 

nachádza a čo už videl na webovej stráke. Takisto umožňuje, aby sa používateľ pohyboval po 

webovom sídle rýchlo a logcky. Posledným odporúčaňím pre vytvorenie úspešnej navigácia 

je, aby sme vytvorili navigáciu,  ktorá poskytuje používateľovi vhodný kontext dokumentu 

(Makulová, 2010, s. 36).

24 Pre knihy sa používa jednoznačný identifikátor ISBN. ISBN alebo medzinárodné štandartné číslo knihy je 
stanovené normou ISO 2108 a má 10 alebo 13 znakov. Spočiatku ISBN obsahoval 10 znakov, šlo o číslo 
krajiny, číslo vydávateľa, číslo oblasti, ktorú kniha orientuje a nakoniec kontrolná číslica. Časom prišiel 
problém s tým, že sa vydáva obrovské množstvo kníh a od roku 2007 je stanovené, že kniha má mať 13 
znakov a okrem toho je aj totožné s obchodným identifikátorom pod skratkou EAN. Viac informácií o tom 
nájdeme tu: http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus71/jerabek.htm  
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Pri tvorbe webových stránok si  musíme uvedomiť,  že užívateľ  sa  už dávno neuspokojí  s 

manuálmi, príručkami. Užívateľa zaujímajú primárne informácie a chce ich čo najrýchlejšie 

nájsť.25

Žijeme  v  dobe,  keď  užívatelia  ani  sami  nechcú  hľadať  informácie,  chcú  ich  získavať  v 

príťažlivej forme. Zoberme si príklad zo sociálnych sietí, je to prostriedok, keď užívateľovi 

chodia informácie samé. Preto musíme nastaviť správnu navigáciu, aby užívateľ našiel,  čo 

potrebuje. Čo sa týka navigácie, môžeme použiť vhodnú analógiu s knihami. Pamätáme si na 

knihy, ktorým sme hovorili gamebooky26. Podobne je to aj s navigáciou. 

Soňa Makulová prichádza  s  myšlienkou,  že systém navigácie  je  aj  nejaká  komunikácia  s 

používateľom a tá mu rozpráva príbeh. Je to ako s príbehom. Tak, ako príbeh rozprávame pre 

niekoho, tak aj navigáciu navrhujeme pre používateľoch webového sídla. K príbehu si čiateľ 

alebo  používateľ  musí  nájsť  nejakú vlastnú  cestu,  preto  aj  navigácia  webového  sídla  má 

pôsobiť tak, že používateľ musí mať viac možností v navigácii. Pri príbehu sa čitateľ alebo 

poslúchač musí niekde nachádzať. Musí si vedieť predstavovať miesto toho príbehu. Podobne 

je to aj s navigáciou na webovej stránke, používateľ musí vedieť kde sa nachádza a nemal by 

sa pýtať sám seba, či tam už bol. Príbeh sa nedeje len tak, niečo na niečo tam nadväzuje, preto 

aj používateľ musí mať pri navigácii pocit, kam môže ísť a kde už bol. Počas tvorby príbehu 

sa  nesmieme  s  čiateľom  alebo  poslucháčom  hrať  a  naťahovať  ho  neustále  nečakanými 

prekvapeniami.  Podobne  je  to  aj  s  navigáciou  webu,  nesmieme  ho  zvádzať  alebo 

prekvapovať.  Tak ako existujú  recenzie  alebo  kritiky,  čo  vnímame ako spätnú  väzbu  pre 

príbehy, takisto musíme dať používateľovi webu spätnú väzbu a nejakú podporu, aby sa na 

webe necítil osamotený. Vplyvom webu 2.0 sa ľudia naučili na webe viac komunikovať. Už 

nežijeme v dobe, keď si prezeráme webové dokumenty, komunikujeme, bavíme sa, vytvárame 

si vlastný obsah. Preto aj pri tvorbe webových stránok je dôležité myslieť na spätnú väzbu. 

Jednou z najzákladnejších komunikačných nástrojov po internete je elektronická pošta.  Je 

25 Webové prostredie akoby pochovávava dôležitosť sekundárnych informácií. Ľudia chcú vyhľadávať primárne 
informácie. Nie je to len problém webu ale každého informačného prostredia, teda aj knižnice. Viac o tom hovorí 
Jane Burke vo svojom príspevku, Online katalóg je mŕtvy. Ľuďom už nestačí nájsť záznam o dokumente, chcú 
nájsť a pracovať so samotným dokumentom. Viac o ňom sa dozvieme na stránke: 
http://www.inforum.cz/sbornik/2011/76/ 
26 Gamebook je druh knihy, kde si čitateľ určuje, čo chce čítať. Publikácia je viac textovou hrou ako knihou ako 

takou. Veľmi veľa kníh s označením gamebook je najmä v oblastiach fantasy a sci-fi. Je tam krátky, 
príťažlivý text, ktorý sa pýta čítateľa čo ho najviac zaujíma. Vytvára mu jeho pohľad na dej, vyberá mu 
obľúbenú postavu, atď. 
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potrebné mať na seba platný kontakt a komunikovať s užívateľom. Podobne by sme mali na 

svojich webových stránkach používať diskusné fóra. 

Existuje ešte niekoľko bodov, ktoré pomáhajú pri tvorbe dobrej a kvalitnej navigácie. 

Mali  by sme vytvoriť takú navigáciu,  aby mal používateľ pocit,  že sa orientuje akoby na 

mape. Mapa má niektoré pravidlá, ktoré sa človek nemusí učiť a sú intuitívne. Napríklad rieky 

sú vyznačené modrou farbou, pri miestach v horách je napísaná nadmorská výška, mierka 

mapy podľa ktorej si vieme vypočítať kilometre a podobne. Podobne je to aj s webom. Ak je 

dobrá navigácia, užívateľ sa vie v nej dobre orientovať. Napríklad je tam osvetlená položka 

menu,  v  ktorej  sa  nachádza  a  ak  je  v  nejakej  stupňovosti  webu,  je  tam  hierarchicky 

znázornené, čo sa tam nachádza. Majú to napríklad kníhkupectvá. V menu je hierarchicky 

znázornené, kam tá kniha patrí. 

Mali by sme využívať hypertext na prepojenie. Web je služba internetu, ktorá prostredníctvom 

vhodného grafického užívateľského prostredia s nami komunikuje tak, že jednotlivé adresy 

medzi  sebou  prenáša.  Zväčša  sa  dostaneme  z  jednej  stránky  na  druhú  prostredníctvom 

kliknutia.  Na hypertext sa využíva podčiarknutý text.  Niektoré weby si  neuvedomujú ako 

škodia  svojim užívateľom tým,  že  podčiarknuté  texty majú  ako zviditeľnenie.  Ľudia  naň 

klikajú a nič  sa nedeje,  pretože tam chýba odkaz.  Ďalšou chybou, ktoré robia správcovia 

webových sídel je to, že na stránkach existujú odkazy, ktoré neexistujú alebo sú chybné. Je 

dôležité sledovať ich a kontrolovať v nejakej časovej periodicite. 

Dôležitým faktorom je, aby užívateľ vedel, či tam bol alebo nie. Ak sa ešte na danom odkaze 

nenachádzal, volíme svetlú farbu, ak sa nachádzal, volíme tmavú farbu. Je to veľmi praktické, 

ak si užívateľ prezerá napríklad ročník nejakého časopisu a nepamätá sa, kde už bol. Ak je 

tam tmavá farba, je zrejmé, že tam už bol a preto nepozerá na jedno číslo viackrát. 

Je dôležité uvedomiť si, že používatelia sú navyknutí mať všetky dokumenty v jednom okne. 

Nemajú radi, ak im vyskakujú nové okná. Soňa Makulová a Jakob Nielsen kritizujú otváranie 

odkazov v nových oknách. 

 Hypertextami by sme mali prepájať najmä HTML dokumenty. Začiatok tohto bodu by sme 
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mohli  mapovať  v  knižniciach.  Príklad  z  praxe.  Študent  mal  písať  diplomovú  prácu  a 

potreboval nejakú knihu. Avšak v knižnici kniha nebola, tak mu odporučili inú publikáciu. 

Podobne je to aj v počítačovom softvéri. Chceme pozerať video, ale softvér nekomunikuje s 

operačným systémom. A tak nám systém poradí, aby sme skúsili iný prehrávač, v ktorom to 

bude fungovať. 

Poďme opäť k webovej stránke. Človek, ak niekde klikne, očakáva, že mu naskočí HTML 

dokument. Avšak nie všetky dokumenty môžu mať HTML podobu. Technicky by to problém 

byť  nemal,  text  sa  do  HTML  vygeneruje,  obrázky  v  HTML  tiež  existujú.  Príchodom 

technológie  HTML5 dokonca  aj  audio  a  video môžu  byť  v  HTML jazyku.  Avšak nie  je 

vhodné  umiestniť  napríklad  výročnú  správu,  ktorá  má  veľký  počet strán  ako  HTML 

dokument. Dôvodom je, že potom budeme rolovať menu donekonečna a nikto si to neprečíta. 

Užívatelia  na  webe  text  nečítajú,  ale  skenujú  ho.  Prichádzajú  situácie,  kedy  na  webové 

stránky musíme publikovať dokumenty vo formáte „pdf“ a iných formátoch. Odporúča sa, 

aby na webových stránkach bol dokument, ktorý je v hypertexte, upozornený na to, že ide o 

iný dokument ako HTML a takisto by tam mala byť aj správa o veľkosti súboru. Taktiež by 

bolo vhodné, aby sa nachádzala na webovej stránke informácia o softvéri,  ktorý číta dané 

dokumenty. 

Dôležité je nezabúdať na logo spoločnosti. Spoločností si na webové stránky vyvesujú svoje 

logo. Ide o propagáciu z dôvodu, aby sa užívatelia mohli lepšie orientovať. Napríklad logo 

môže charakterizovať tvar budovy a podľa neho sa dokáže užívateľ orientovať aj v prípade, že 

pôjde spoločnosť navštíviť  do kamennej  budovy.  Logo na webových stránkach umožňuje 

okrem propagácie aj to, že ak sa používateľ chce rýchlo dostať na titulnú stránku, klikne na 

logo. Ľudí na to prídu aj bez toho, aby o tom vedeli a myslia si, že tak to funguje na všetkých 

stránkach.

Nevyhnutná súčasť pre užívateľov je aj kontakt a informácie o nás. Jedna z prvých vecí, ktoré  

používatelia hľadajú, sú kontaktné informácie. Je to dôležité aj pre  spätnú väzbu. Veľmi zlé 

stránky sú tie,  ktoré sa nemajú kontaktné údaje. Za kontakty je vhodné považovať email, 

telefón, geografickú adresu a nemala by chýbať ani mapa a navigácia cesty do kamenného 

sídla. Informácie o kontaktoch by sa mali nachádzať na každej stránke webového sídla.
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Veľmi  dôležitým  prostriedkom  pre  komunikáciu  sú  formuláre.  Spoločnosti  používajú  na 

komunikáciu s užívateľom formuláre. Je to praktické, dáta sa ukladajú priamo do databázy a 

tak nie je problém s nájdením daného formulára. 

Formulár  je  veľmi  významná  zložka  komunikácie.  Preto  netreba  zabúdať  na  základné 

predpoklady  pri  tvorbe  formulárov.  Každý  formulár  by  mal  odkazovať  položky,  ktoré 

užívateľovi nebudú robiť problémy. Ak užívateľ nevyplní nejaký údaj, je potrebné navigovať 

ho, kde urobil chybu. 

3.2.3 Vyhľadávanie na webových stránkach

S tým, ako umiestňujeme informácie na webové stránky, si musíme uvedomiť, že nie každý 

užívateľ webu je informačný špecialista. Ľudia informácie nechcú vyhľadávať, oveľa radšej 

by boli,  ak  by sa k  nim daná informácia  dostala.  Je  to  tak  ako to  píše  Soňa Makulová, 

užívatelia nevedia presne formulovať informačnú požiadavku. Avšak ľudia na webové stránky 

chodia preto, lebo si chcú danú informáciu nájsť (Makulová, 2010, s. 68).

Webovú  stránku  by  sme  mohli  prirovnať  k  detským  encyklopédiám.  Keď  dieťa  otvorí 

encyklopédiu,  má  chuť  siprezerať,  čo  sa  tam  nachádza,  až  potom  sa  učí  pracovať,  ako 

vyhľadať to, čo ho zaujme. Podobne by to mohlo byť aj s webovými stránkami. Užívateľ 

najprv sleduje ako sa dostať k danej informácií. Napríklad chce ísť do knižnice a pozerá sa na  

sekciu „O nás“ a je presvedčený, že niekde tam budú otváracie hodiny. Je pravda,  že nie  

každá informačná požiadavka užívateľov je taká jednoduchá. Ľudia koľkokrát ani nevedia čo 

chcú. Alebo niektorí aj  vedia čo chcú, ale nevedia to správne vyjadriť.  Je taktiež dôležité 

vedieť,  že  ak  používateľ  nejde  hneď na  vyhľadávanie,  to  neznamená,  že  ho  tam nechce. 

Používatelia vnímajú, že na stránke sa bude nachádzať vyhľadávanie. Takisto sa tiež očakáva, 

že vyhľadávanie bude pracovať podľa ich predpokladov. Je to ako práca so slovníkom. Ak 

používateľ v knižnici číta nejaký text, v cudzom jazyku, automaticky predpokladá, že sa v nej  

bude nachádzať aj  prekladový slovník. A takisto automaticky počíta s tým, že slovník mu 

bude pomáhať a preloží text za neho (Makulová, 2010, s. 69).

Vyhľadávanie je doplnok k navigácii.  Na webových sídlach sa objavuje vyhľadávací systém 
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preto,  lebo  nebola  dostatočne  vyriešená  navigácia.  Používateľ  potrebuje  cítiť,  že 

vyhľadávanie a prehľadávanie je akási pridaná hodnota. Je to podobné ako s encyklopédiou, 

vieme si v nej listovať, ale dokážeme aj vyhľadávať, čo potrebujeme.

Čo sa týka vyhľadávania, používa sa implementovanie vyhľadávacieho systému do webových 

stránok. Buď máme vedomosti a finančné a ľudské zdroje na konfiguráciu vyhľadávacieho 

nástroja,  alebo  nie.  Viac  sa  odporúča  použiť  index,  ktorý  dokážeme  zostrojiť  manuálne. 

Dôležité je, že informáciu musíme do vyhľadávacieho nástroja (či už s indexom alebo bez) 

zadať tak,  aby bola viditeľná.  Pretože od počiatku webu platí,  že informáciu,  ktorú nikto 

nenájde, ani ani neprečíta (Makulová, 2010, s. 68-71).

Nájdené  informácie  majú  mať  takisto  nejakú  vhodnú  štruktúru.  Opäť  je  vhodné  použiť 

analógiu s knihovníctvom. Príde užívateľ do knižnice a požaduje dané dokumenty. Knihovník 

mu ich pripraví podľa akejsi štruktúry. (Napríklad podľa ročníkov čísel periodika.) Podobne 

to  funguje  aj  s  webovou  štruktúrou.  Soňa  Makulová  odporúča  dbať  najmä  na  to,  aby 

zobrazené výsledky boli  v jednom stĺpci.  Je dôležité, aby kľúčové slová boli  zobrazené v 

okienku vyhľadávania. Nesmú sa zobrazovať duplikáty URL adries. Samotné výsledky by 

mali  byť  hypertextom,  odkazovať  priamo  na  zdroj,  taktiež  by  sa  mal  zobraziť  abstrakt. 

Záznamy by mali mať nejaký počet, nesmú byť všetky na jednej stránke, malo by tam byť 

nastavené stránkovanie s farebne vyznačeným kde sa užívateľ nachádzal. 
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3.2.4 Dizajn 

Webových sídel neustále pribúda. Pri niektorých webových sídlach máme len textové verzie. 

Väčšinou máme k dispozícii webové sídla, ktoré sú multimediálnymi projektami. Keďže na 

internete  chceme,  aby  sa  užívatelia  cítili  príjemne,  je  vhodné  určiť  estetické  grafické 

prostredie. Napadla mi na um analógia so stenou v dome, kde žijem. Takisto potrebujem mať 

stenu takej farby, ktorá vo mne vzbudzuje harmonické prostredie. Podobne je to aj webovým 

prostredím,  užívateľ  musí  mať  z  dosiahnutej  grafiky  dobrý  pocit.  Nehovoriac  o  tom,  že 

grafické prostredie webu vytvára prvý dojem. Úspech webového sídla tvorí vraj až z 50% 

grafický dizajn (Makulová, 2010, s. 76).

Musíme  mať  na  mysli  hlavne  fakt,  že  existuje  rozdiel  medzi  informačným  dizajnom  a 

grafickým dizajnom. Pôvodne bol dizajn veľkou doménou grafikov. Užívatelia chcú ale na 

webe nájsť informácie a niektorá grafika im v tom bránila.  Je dôležité  vedieť,  že web je 

publikačným médiom a nie vizuálnym. Za základný rozdiel medzi informačným a grafickým 

dizajnom považujeme to, že grafický dizajn rieši ako má stránka vyzerať. Informačný dizajn 

dbá na to, ako sa webová stránka číta (Makulová, 2010, s. 76).

Veľmi obľúbený nástroj pre tvorbu grafiky bol flash. Bola doba, kedy sa každá maličkosť 

kreslila  vo  flashi.  Tvorili  sa  rôzne  malé  softvéry,  animácie  a  takisto  aj  niektoré  aspekty 

webových  stránok.  Boli  prípady,  keď  webová  stránka  bola  nakreslená  celá  vo  flashi.  V 

súčasnej  dobe flash pomaly upadá.  Stránky sa dynamicko vývijajú v prostredí  HTML5 a 

CSS3. 

Jeden z najvhodnejších nástrojov pre grafiku webových sídel sú kaskádové štýly27. CSS by 

sme mohli vnímať ako jednoduchý mechanizmus pre predávanie štýlov (farby, písma, atď.) 

do webových dokumentov28. Grafiku by sme si mohli upraviť aj v HTML dokumente, ale ako 

píše Miroslav Cyroň, CSS nám prináša širšie možnosti formátovania webového dokumentu 

(Cyroň, 2006, s. 18). V súčasnej dobe je veľmi obľúbeným nástrojom pre tvorbu webových 

sídel a pre formátovania webového dokumentu

27 Kaskádové štýly majú skratku CSS.
28 Asi najviac informácií o technológii CSS sa dozvieme na webovej stránke W3, kde okrem iného nájdeme aj 

validátor kódu. Ten použijeme v práci počas informačnej analýzy. Prikladám URL adresu, kde sa viac 
dozvieme o CSS: http://www.w3.org/Style/CSS/ 
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3.3 Metodika informačného auditu

Autori združenia SPRIG29 sa pozerajú na informačný audit z hľadiska troch modulov. Ide o 

Kompexný informačný audit, Audit firemnej identity a Audit internetovej prezentácie. Nás 

zaujímajú otázky posledného modulu:   Je  štruktúra  prezentácie  previazaná  a  funkčná?  Je 

použité  technické  a  grafické  riešenie  k  adekvátnym  cieľom  prezentácie?  Odpovedá 

prezentácia informačným potrebám užívateľom? Propaguje prezentácie organizácie vhodným 

spôsobom? Sú prostriedky na webovú prezentácie vynaložené efektívne? (Sprig, 2008)

Informačný  audit  skúma  päť  kritérií,  ktorými  sa  bude  viazať  aj  návrh  informačnej 

architektúry. Michaela Dombrovská a Linda Skolková píšu o piatich kritériách: štrukturálne, 

informačné, funkčné, techn(olog)ické a marketingové (Dobmrovská- Skolková, 2006).

Vrátim  sa  k  novému  návštevnikovi.  Ako  je  uvedené  vyššie,  pojednáva  sa  o  úrovniach 

informačného  auditu.  Pre  štrukturálnu  úroveň  by sa  opýtal,  „Patrím do  cieľovej  skupiny 

užívateľov?“ A podľa toho, čo ho tam  zaujme, si uvedomí účel cieľovej skupiny užívateľov. 

Pre informačný audit si položí otázky: Kedy bola  posledná aktualizácia? Sú tam dostupné 

základné údaje o inštitúcií  aspoň v jednom jazyku, ktorý používam? Čo sa týka funkčnej 

úrovne,  zaujímavé sú otázky,  fungujú dané otázky:  Funguje mi webová stránka v mojom 

počítači30?  Technologická  úroveň  má  nasledujúce  otázky:  Je  tento  web  vyhľadateľný  vo 

svetových  vyhľadávačoch31?  V  marketingovej  úrovni  je  zaujímavé  pozrieť  sa  na  otázky 

ohľadom dizajnu webu, ako funguje komunikácia s klientami, taktiež ako je nastavený „boj 

proti konkurencii“. Pretože, ak má webové sídlo napísané, že konkurent je slabší, okamžite to 

návštevníka naštartuje preskúmať kvality a zistiť skutočný stav.

V skutočnosti ide iba o jednoduchý nástrel otázok, ktoré by človeka napadli, keby navštívil 

webové sídlo, na ktorom by bol prvýkrát. Je pochopiteľné, že podobné otázky mohli človeka 

napadnúť,  aj  keď  navšívil  naše  webové  sídlo.  Viac  o  úrovniach  informačného  auditu  si 

29 Sprig je skratka pre Spoločnosť pre rozvoj informačnej gramotnosti. Viac informácií o nich nájdeme na 
webovej stránke www.sprig.cz 

30 Pre túto otázku rozumieme niektoré technické detaily. Ide o operačný systém môjho počítača, webový 
prehliadač, šírka monitora, ap.

31 Keďže vyhľadávačov je hrozne veľa, pre túto otázku ostaneme pri známych vyhľadávačoch ako je Google, 
Bing, Seznam, Yahoo!, Yandex, Bajdu, ap.
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ukážeme v praktickej ukážke, pri informačnej analýze webového sídla NA.

Existuje ešte obrovská škála možností, ktoré je možné využiť pri tvorbe, úpravach a otázkach 

informačného auditu.32 

3.4 Metodika webového auditu

Ďalšia metodika, ktorú som si vybral, je metodika webového auditu, ktorý bližšie rozoberá 

Lucie Vavříková.

Základná požiadavka webového auditu je, že si musíme definovať účel webových stránok, čo 

majú  užívateľovi  priniesť,  aké  správanie  sa  od  užívateľa  očakáva  a  tomu  samotný  audit 

prispôsobiť.  Nie  všetky  prvky a  pravidlá  sú  nevyhnuté  pre  všetky  typy webových  sídel, 

hlavne, ak si porovnáme webovú aplikáciu a webové stránky s minimom funkčnosti33.  Pri 

webovom  prostredí  musíme  zvážiť  všetky  špecifiká.  Musíme  sa  pozrieť  na  rozdielnu 

informačnú  gramotnosť  pri  svojich  používateľoch.  S  tým súvisí  aj  informačné  správanie 

používateľov na internete, náhľad na aspekty a scenáre ako sa môže používateľ po stránke 

pohybovať, atď (Vavříková, 2007).

Existuje niekoľko teórii ako sa užívateľ pohybuje na webovom sídle. Lucie Vavříková skúma 

základný model „berry-picking“34, pozerá sa aj na úvahu od Ronsfelda35, ap. 

32 Jednou z foriem informačného auditu je austrálska metodiku DIRKS, teda „Design and Impmementation of 
Recordkeeping System“. Voľne by sa to dalo preložiť ako  „Návrh a realizácia uchovávania zaznámov 
systému“. DIRKS by mohol byť nápomocný pri budovaní webového sídla od začiatku. Sú tam otázky 
týkajúceho sa tvorby obsahu a odporúča, aby sa pre tvorbu informačného auditu pristúpilo k interným 
zdrojom, ako sú výročné správy, informácie o založení organizávie, schémy, strategické plány, ap. Podľa tejto 
metodiky sa vyvíja konceptuálny model, ap. Bolo by zaujímavé venovať sa hlbšie problematike metodológie 
DIRKS, ale na to nemám priestor. Viac informácií sa nachá na nasledujúcom URL: 
http://www.records.nsw.gov.au/recordkeeping/dirks-manual 

33 Webovú aplikáciu by sme mohli charakterizovať ako počítačový softvér, ktorý má nejaké funkčnosti. Od 
webovej aplikácie očakávame, že nám zistí kedy nám ide dopravný prostriedok. Očakávame, že nám 
vygeneruje jedálny lístok, vypočíta nám koľko peňazí si máme odložiť na hypotéku, ap. Webovú stránku s 
minimom funkčností vnímame ako nástenku, ide o základné údaje o tom ktorom objekte. Nájdeme tu 
napríklad také informácie ako sú otváracie hodiny, zoznam základnej literatúry pre povinné čítanie, ap. 

34 Berry-picking  je model, ktorý hovorí o tom, že užívateľ začína uvedomovaním si svojich informačných 
potrieb, z nich forumuluje informačný požiadavok, potom interaktívne precháza informačným systémom 
potenciálne možnými cestami a postupne zbiera kúsky informácií.

35 Ronsfeld uvažuje, že užívateľ hľadá svoje potreby a zvyky rôznymi spôsobmi, buď ich vyhľadáva alebo 
stránky prechádza. Je to podobne ako pri encyklopédií, buď vieme, že to tam je a hľadáme to alebo si 
listujeme v encyklopédií a prezeráme si to.
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Dnešná doba obsahuje obrovské množstvo informácií o náplní webového auditu. Pre tvorbu 

informačnej hodnoty webu existujú rôzne učebnice, manuály, návody, príručky a publikácie , 

ale sú tak odlišné a majú tak rôznu informačnú hodnotu, že to pôsobí dojmom informačného 

smogu. Faktom je ,  že existujú príručky tvorené takým spôsobom, kde sa zohľadňuje iba 

jediný  aspekt,  zväčša  ten,  ktorý  autor  ovláda.  Ďalším  problémom  je,  že  problematika 

webového auditu je veľmi rozsiahla a hlboká. Dnes každý rozpráva o webovom audite, ale nie 

každý to skúma do hĺbky. Lucie Vavříková hodnotí na webovom audite technické aspekty, 

použiteľosť, prístupnosť a takisto sa pozerá na problematiku informačnej architektúry, ktorú 

sme rozoberali.

3.4.1 Technické aspekty

V technický  aspektoch  skúmame  validáciu  zdrojových  kódov36.  Validácia  kódu  prebieha 

prostredníctvom webu. 

Okrem validátoru HTML kódu existuje aj validátor CSS. Validátor nás upozorní na chyby 

ohľadom používania kaskádových štýlov. Upozorní nás napríklad, že farba nadpisu H1 a farba 

pozadia je rovnaká. 

Ako píše Lucie Vavříková,  technický aspekt  validátorov  kódov  užívateľov ani  nezaujíma. 

Fakt, že ak má stránka má podľa validátora obrovský počet chýb, nie je pre užívateľa dôležité. 

Webová  stránka  bude  funkčná  bez  ohľadu  na  kvalitu  výsledku  validátora.  K  ďalším 

technickým  aspektom  patrí  hlavička,  ďalšie  sémantické  prvky,  funkčnosť  odkazov, 

presmerovanie,  rýchlosť načitávania,  pomer kódu a textu a  iné.  Hlavička je  vnímaná ako 

titulná stránka alebo ako tiráž v knihe. V nej  obsiahnuté metadáta, obsahujú informácie o 

názvoch dokumentu, pripojených štýloch, ap.  Sémantické prvky vníma ako sémantiku HTML 

kódu. Jedná sa o nadpisy (H1, H2, atď.),  zoznamy. Tieto sémantické prvky majú obrovský 

význam pre vyhľadávače a  súvisia  s  prístupnosťou.  K ďalším technickým aspektom patrí 

36 Za zdrojové kódy na webových stránkách považujeme HTML, XHTML a CSS. HTML je hypertextový 
značkovací jazyk, XHTML je HTML napísaný ako XML a CSS štýly sú kaskádové štýly, ktoré sme si 
vytvorili. Rozdiely medzi jazykmi nám ponúka napíklad webová stránka, ktorú by sme mohli voľne preložiť 
ako W3C školu, viac informácií prinášam na nasledujúcom odkaze: 
http://www.w3schools.com/HTML/HTML_xHTML.asp 
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funkčnosť odkazov. Stáva sa, že užívateľ narazí na stránku, ktorá ma chybné odkazy a potom 

užívateľovi vyhodí chybu 404 Not Found. 

Dôležitým ukazovateľom je rýchlosť načítania. Musíme mať na zreteli, že existuje obrovská 

škála  rýchlosti  pripojenia  sa  na  internet37.  Je  potrebné  preto  testovať  webové  stránky na 

rôznych pripojeniach v 10 sekundových intervaloch. Jakob Nielsen píše, že sa často stane, že 

pokiaľ  užívateľovi  trvá  načítavanie  viac  ako  10 sekúnd,  odchádza  a  nikdy už  nenavštívi 

webovú  stránku38 (Nielsen,  2011).  Na  rýchlosť  stránky  používame  nástroj  Web  Page 

Analyzer39.

3.4.2 Použiteľnosť

Použiteľnosť  si  podaktorí  zamieňajú  s  dizajnom,  ale  nie  je  to  design.  Ako  píše  Lucie 

Vavříková, to že použíteľnosť rozoberá GUI40, hnacou silou použiteľnosti je lepšia funkčnosť 

stránky  alebo  jej  prvkov.  Pri  použiteľnosti  sú  dôležité  aspekty  ako  základné  vlastnosti 

prezentácie, text, usporiadanie a vlastnosti prvkov, funkčnosť a spätná väzba.

Za základné vlastnosti prezentácie, teda vlastnosti webovej stránky pri použíteľnosti vnímame 

rozmer.  Ten je zväčša vnímaný v pixeloch,  vychádza z  najmenšieho doteraz používaného 

rozlíšenia  obrazovky41.  Ďalšou  riešenou  problematikou  je  dĺžka  strany.  Tá  by  mala  byť 

37 Existuje obrovská škála rýchlosti pripojenia, máme na mysli rýchlu optickú siet, takisto aj routery, ktoré 
ponúkajú neuveriteľné rýchlosti pomocou wifi pripojenia, takisto rýchlu 3G sieť. Ide však aj o slabšie 
pripojenie, ako je napríklad slabý signál wifi, slabá dostupnosť 3G siete, atď.

38 Jakob Nielsen sa problematike použitia webu venuje dlhší čas. Je zaujímavé porovnať si ako Jakob Nielsen 
sledoval porovnanie dvoch prostredí, ktorým sa Jakob Nielsen venoval. V roku 1993 uplatňoval svoj výskum 
na systém dialogue, viac informácií nájdeme tu:http://www.nngroup.com/articles/response-times-3-
important-limits/ a v roku 2011 na webové prostredie, viac informácií nájdeme na nasledujúcom odkaze: 
http://www.nngroup.com/articles/how-long-do-users-stay-on-web-pages/ 

39 V informačnej analýze budeme používať ten nástroj. URL adresa naň je na tomto odkaze: 
http://www.websiteoptimization.com/services/analyze/ 

40 GUI je skratka pre grafické užívateľské prostredie. Užívateľské prostredie je prostredie počítača, v ktorom 
pracuje človek. Existuje niekoľko prostredí, najznámejšie sú CUI, GUI, WUI, ap. Pre potreby diplomovej 
práce a informačnej architektúry nás zaujíma GUI, teda grafické užívateľské prostredie. Je to prostredie,  v 
ktorom sa pohybuje bežný používateľ a ovláda prácu pomocou svojich schopností. Neovláda prostredie 
pomocou príkazov ako je to v prostredí CUI, ale ovláda prostredie pomocou intuície a skúsenosti.

41 Lucie Vavříková vychádza zo štúdia Jakoba Nielsena ešte z roku 2005, ktorý uvádza rozsah webového 
rozlíšenia na rozmedzí od 640*480 do 1024*768. V súčasnej dobe ľudia používajú oveľa väčšie rozlíšenie. 
Štatistiky v súčasnej dobe ukazujú, že viac ako 90% návštevníkov má ešte oveľa väčšie rozlíšenie ako je 
1024*768. Viac informácií nájdeme na webe W3C, 
http://www.w3schools.com/browsers/browsers_display.asp 
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priblížne  tri  strany  pri  danej  veľkosti  okná.  Viac  ako  štytri  sú  pre  používateľa  ťažšie 

stráviteľné. Nastáva však problém že každý užívateľ má inú dĺžku monitora a že nie niektorí  

užívatelia nerolujú vôbec a informácie len skenujú očami (Vavříková, 2007).

Písanie textu pre web nie je také jednoduché ako sa na prvý pohľad zdá. V súčasnej dobe 

existuje  obrovský  počet  ľudí  tvoriacich  obsah.  Ide  napríklad  o  blogerov,  ľudí  vo  fórach, 

komunikáciu na sociálnych sieťach, ap. To navodzuje pocit, že písať texty pre webové sídla je 

veľmi  jednoduché.  Oblasť  „web  copywritingu“  tiež  nie  je  jednoduchou  záležitosťou  . 

Nadôležitejším pre webové sídlo je, aby malo užívateľov. Tak vracajúcich sa užívateľov, ale i 

nových.  Musíme  ich  teda  zaujať,  zvážiť  čo  bude  nadpis,  čo   článok,  ako  bude  text 

koncipovaný,  atď.  Takisto  je  potrebné  akceptovať  skutočnosť,  že  užívatelia  na  webe  text 

nečítajú,  skenujú  ho  očami  pomocou  kľúčových  slov,  ktoré  zachytia  (Vavříková,  2007). 

Dobrý text na webovom sídle je výstižný, vety sú krátke a neobsahuje cudzie a odborné slová.

V typografii je  dôležité dodržiavať vhodný font  písma, medzi  ktoré patrí Arial,  Helvetica, 

Times  a  Courier.  Ďalšia  otázka,  ktorá  nás  zaujíma  pri  typografii,  je  zvýraznenie.  Nie  je 

vhodné používat blikanie textu a iné efekty (napríklad príliš obrovské množstvo animovaných 

obrázkov na pomerne malom priestore) a spôsoby, ktoré by mohli používateľa rušiť. Posledná 

vlastnosť typografie na webovom sídle je zarovnanie textu. Spočiatku musíme pripustiť, že je 

sporné,  odporúča  sa  zarovnanie  vľavo,  ktoré  nie  je  také  estetické,  ale  vyrieši  sa  priestor 

medzier, ktoré vznikajú pri  zarovnaní do bloku. Odseky medzi riadkami by nemali prekročiť 

určitý počet riadkov, jeden odsek by mal mať 5-7 riadkov.

3.4.3 Usporiadanie a vlastnosti prvkov

Ďalším ukazovateľom webového auditu je poukázanie na usporiadanie a vlastnosti prvkov. 

Dôležitým prvkom je  množstvo  obsahu  a  množstvo  prvkov  na  stránke.  Otázne  je  koľko 

prvkov by malo byť na stránke a nielen na a to nemáme na mysli len hlavnú stránku42. Počet 

prvkov na webovom sídle je veľmi diskutabilnou otázkou. Na jednej  strane,  málo prvkov 

spôsobí užívateľovi obrovské množstvo problémov, nedokáže orientovať. Ak je na webovej 

42 Český webdizajnér Jan Řezáč tvrdí, že zadávatelia webových sídel sa najviac sústredia na hlavnú stránku 
dokumentu. On vníma hlavnú stránku dokumentu ako nejaký ukazovateľ, ktorý by mal nasmerovať užívateľa 
k tomu, čo očakáva od webu. Viac o tom nám povie video, ktoré sa nachádza na nasledujúcom URL odkaze: 
http://www.inflow.cz/uvod-do-webdesignu-0 
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stránke obrovské kvantum prvkov43, užívateľ má pocit informačného chaosu, obáva sa kliknúť 

kdekoľvek a nedostane žiadnu informáciu. 

Zhrnuli  sme si  aspekty webového auditu a budeme sa im venovať v informačnej  analýze 

webového sídla NA.

3.5 Metodika hodnotenia webu z hľadiska spätnej väzby užívateľov

Uvedomujeme  si,  že  každé  informačné  prostredie  má  svojich  používateľov  a  je  dôležité 

informačnú architektúru prispôsobiť najmä podľa ich predstáv. Spätná väzba je veľmi dôležitý 

prvok.

Webové prostredie je z hľadiska informačných systémov najnáročnejšie. Každý informačný 

systém, ktorý je implementovaný pre nejaký podnik alebo organizáciu, má uzavretý okruh 

užívateľov, s ktorými sa spolupracuje okamžite. Webové prostredie tým, že je voľne dostupné 

z akejkoľvek časti sveta a bez poplatku, predstavuje problém, pretože netušíme, kto sa môže 

na naše webové sídlo dostať. 

Je pochopiteľné, že nasledujúce dôvody postupy tejto metodiky nám prinesú cenné informácie 

a a získame skúsenosti pri tvorbe webového sídla. Dôvody sú nasledovné: je potrebné zistiť 

stav,  chyby a takisto smerovanie k svojim používateľom. Predsa len, náš pohľad na webové 

sídlo  je  ovplyvnený  internými  záležitosťami,  nepozeráme  sa  naň  ako  užívateľ.  My,  ako 

tvorcovia webového sídla  si  niektoré chyby a nedostky ospravedlňujeme a zdôvodňujeme 

svojou politikou organizácie, ap. Ďalším dôvodom pre užívateľský výskum je zmapovanie si 

skupiny  užívateľov  a  snaženie  sa  splniť  očakávanie.  Takisto  je  dôležité  získať  množinu 

dôležitých informácií o potenciálnych užívateľoch.

Ponúka sa nám niekoľko možností výskumných metód44. Zo všetkých možnostísom si vybral: 

43 Niektoré webové stránky pristupujú k prvkom prostredníctvom pluginov. Nie všetky pluginy sú jednoduché, 
ale podaktoré zahlcujú pamäť počítača, takže to má negatívny efekt pre používateľov.

44 Pre spätnú väzbu môžeme použiť niekoľko výskumných metód, ide o sociologické výskumy , metódy HCI, 
bibliometrické metódy a iné.
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experiment, pozorovanie, rozhovor, dotazník, anketa, ap. Pre potreby diplomovej práce som 

musel brať ohľad na časové, finančné a priestorové potreby.  Preto som vylúčil experiment a 

pozorovanie.  Chvíľu  som  váhal  medzi  rozhovorom  a  dotazníkom45.  Keďže  najrýchlejší 

spôsob získania informácií pre potreby diplomovej práci bol dotazník, rozhodol som sa pre 

neho.  Pre  ilustráciu  ponúkam Dismanove porovnávanie základných rozdielov  dotazníku a 

rozhovoru. To je v tabuľke č. 2 (Disman, 2002, s.141).

Tabuľka č. 2- Porovnanie rozhovoru a dotazníku. Zdroj: 
(Dsiman, 2002, s. 141)
Rozhovor Dotazník

Ide  o  veľmi  náročnú  a  nákladnú  techniku 
získavania informácií.

Ide  o  veľmi  efektívnu  techniku  získavania 
informácií,  ktorá  nám  získa  relatívne  dosť 
jedincov  za  použitia  relatívne  malých 
nákladov.

Z  časového  hľadiska  je  rozhovor  veľmi 
náročný.  Nie  len  pre  nás,  ale  aj  pre 
skúmaného jedinca.  Problém prichádza aj  v 
tom, že je hrozne nákladné získať od jedinca 
informácie, niekedy je to aj nemožné.

Dotazník  nám  umožní  získať  veľmi  rýchlo 
informácie  od  veľkého  počtu  jedincov  v 
pomerne  krátkom čase a  s  pomerne  malým 
nákladom. 

Rozhovor  potrebuje  okrem  nákladov  na 
techniku46 aj  náklady na určité zdroje, ktoré 
aspoň  čiastočne  vyškolia  dotazovateľov  na 
pobyt v teréne.

Pri tvorbe dotazníku je účasť v teréne hrozne 
malá,  zdroje  na  školenie  dotazovateľov  do 
terénu sú pomerne nízke.

Musíme  zvážiť  aj  to,  že  výskum  na 
priestorovo rozptýlenú vzorku je nákladný.

Náklady  na  rozptýlenú  vzorku  sú  relatívne 
nízke. 

Anonymita  výskumu  pre  respondentov  je 
málo presvedčivá.

Anonymita výskumu je pomerne presvedčivá.

Rozdiely  medzi  dotazovateľmi  a  rozdiely  v 
ich  správaní  môžu  vyvolať  niečo  ako 
interviewer bias47.

Formálna zhodnosť situácie je vysoká, preto 
aj interview bias je prakticky výlučený.

Rozhovor kladie menšie nároky na iniciatívu 
respondenta,  pre  rezpondenta  je  ťažšie 
vynechať odpovede na niektoré otázky.

Dotazník  kladie  vysoké  nároky  na  ochotu 
dotazovaného,  je  ľahké  preskočiť  otázky 
alebo neodpovedať vôbec.

V  rozhovore  je  takmer  isté,  že  dotazovaná 
osoba  je  tá,  ktorá  bola  vybraná  v 

Pri  dotazníku  je  možné,  že  otázky  boli 
zodpovedané iným členom rodiny, alebo a to 

45 Pre potreby diplomovej práce, ako bude uvedené v informačnej analýze, som použil dotazník. Anketa je 
vnímaná na väčšiu masu ľudí a obsahuje veľký počet otázok. Ja som vo svojej diplomovej práci použil dotazník, 
lebo mám konkrétne užívateľské skupiny, kde nejde o veľký počet ľudí.
46 Za technické potreby rozumieme všetko od písacích potrieb cez mikrofón, až po elektrické vybavenie, 

zabezpečenie miestnosti, uistenie jedinca, že sa nemá čoho bát, atď.
47 Disman používa pri tomto určení termín interviewer bias. Interviewer bias je niečo ako predsudok, ktorý 

občas vytvorí ten, ktorý vedie rozhovor. Tázateľ má pocit, že je voči nemu interviewer zaujatý. 
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reprezentačnej vzorke. najčastejšie, celou rodinou.

Proporcia  úspešne  dokončených  rozhovorov 
je  podstatne  vyššia  než  návratnosť 
dotazníkov.

Návratnosť  je  veľmi  nízka.  S  výnimkou 
niektorých špeciálnych prípadov je tak nízka, 
že  akákoľvek  reprezentatívna  vzorka  je 
stratená.

3.6 Metodika podľa webovej analytiky

Dotazník odhalí len niektoré možné problémy, ktoré pri tvorbe webu nájdeme. Je to cenný 

zdroj, niektoré aspekty, ale pracovať s ľuďmi je dosť náročné a nie všetky informácie od nich 

sú relevantné. Poznáme ľudské faktory, ktoré negatívne ovplyvňujú výskum48. 

Okrem sociologických metód výskumu je dôležité pozrieť sa na spätnú väzbu užívateľov aj 

iným pohľadom. Metodikou pre informačnú analýzu webového sídla a získavanie informácií 

od užívateľov na webových sídlach je webová analytika a ich nástroje. Analytický nástroj 

webovej analytiky poskytuje dáta o webovom sídle. Niektoré slúžia k obyčajnému sledovaniu 

základných metrík, iné majú naopak užšiu špecializáciu a majú za cieľ generovať dáta so 

špecifickým  zameraním.  Ďalšie  analytické  nástroje  sú  také,  ktoré  by  sme  mohli 

charakterizovať  ako  veľmi  sofistikované  programové  riešenie  so  širokou  funkcionalitou 

poskytujúcej  dáta  nielen  pre analýzu,  ale  taktiež  pre detailnú  analýzu splnených cieľov a 

spokojnosti  návštevníkov.  Poznáme  opensoruce49 nástroje50,  proprietálne  nástroje51 alebo 

nástroje, ktoré vnímame pod pojmom softvér hosťujúci ako služba52 (Čech, 2010).

48 Najčastejšie máme na mysli tie, ktoré poznáme z praxe a to: ľudia klamú, ľudia nevedia čo chcú, ľudia si 
neuvedomujú všetky aspekty, existuje rozdiel medzi tým, čo ľudia rozprávajú, že chcú a tým, čo skutočne 
chcú.

49 Opensource, alebo softvér s otvoreným zdrojovým kódom je softvér, ktorý umožňuje každému užívateľovi 
dotvárať zdrojový kód podľa svojich predstáv, možností a znalostí. To, že je softvér otvorený ešte 
neznamená, že je zadarmo. Zväčša Opensource býva zadarmo, ale nemusí to tak vždy byť. Niektorí ľudia si 
často mýlia opensoruce s freewarom. Freeware je software, ktorý je voľne širiteľný a nemusíme zaň platiť. 
Nie však všetko, čo je voľne šíriteľné je otvorené a nie všetko, čo je otvorené je zadarmo. Významnou 
osobnosťou kódu s otvoreným zdrojom alebo vo svete Opensource je Linus Torvalds. V roku 1991 vyvinul 
operačný systém, ktorý využíva Opensource. Viac o tom je možné si prečítať na tomto URL odkaze: 
http://www.bbc.co.uk/news/technology-18419231 

Existuje niekoľko licencií ohľadom softwaru a ceny. Teda to, čo je zadarmo a ako to používať, to čo je 
platené (teda propertiálne), to čo používame ako službu, atď. Problematika licencií softwaru (teda čo 
používame a ako to môžeme používať) je veľmi zaujímava. Nie je predmetom tejto záverečnej práce, ale viac 
si o tom môžeme prečítať na nasledujúcom URL odkaze: http://www.gnu.org/licenses/license-list.hml 

50 Medzi najznámejšie opensource nástroje patrí napríklad AWStats, Open Web Analytics, Piwik, W3Perl a iné.
51 Medzi proprietálne nástroje poznáme napríklad Sawmill, Urchin, ap.
52 Existujú užitočné nástroje ako je Clickate, Woopra, Yahoo! Web Analytics a jeden z najznámejších Google 

Analytics.
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Google Analytics je voľne dostupná53 analytická služba od spoločnosti Google, ktorá slúži pre 

zber  a  sledovanie  dát.  Služba  je  určená  ku  komplexnej  analýze  a  produkcii  prehľadov o 

webových  stránkách  a  ich  prevádzky.  Google  Analytics  slúži  na  podrobné  sledovanie  a 

analýzu pohybu návšteníkov na webových stránkach, najčastejšie zobrazovaných stránkach, 

zdrojoch odkiaľ návštevníci na web prišli, miesta, kde stránky opustili, ap.54 

Prínos služby Google Analytics je obrovský. Za najvýznamnejšie prínosy môžeme považovať 

to, že služba pracuje samostane a automaticky. Vieme štatistické údaje vygenerovať podľa 

zvoleného  obdobia,  ktoré  si  sami  určíme  (celkové  obdobie,  týždeň,  mesiac,  sviatky, 

prázdniny,  nástup  detí  do  školy,  ap.).  Veľmi  rozumne  je  vyriešený  export  dát.  Google 

exportuje dáta do formátov PDF, XML, CVS, XLS. Ďalšou výhodou je zistenie, z akej oblasti 

sveta  môžu k  nám ľudia  prichádzať,  aké  majú  webové prehliadače,  na  akom operačnom 

systéme pracujú a takisto alebo aký typ mobilného telefónu vlastnia. Vieme sa pozerať aj na 

informačné správanie užívateľov, sondujeme ich príchod a pozeráme sa, či sú vracajúci sa 

užívatelia alebo sú tam prvýkrát. Google Analytics ponúka aj ďalšiu výhodu a tou je miera 

odchodov a takisto aj priemerné trvanie návštevy (Čech, 2010).

53 Voľne dostupná pre tento význam chápeme, že tá služba je zadarmo a nie je nutné platiť žiadne poplatky. 
54 Vieme merať geografické rozloženie návštevníkov, pozrieť sa koľko návštevníkov je nových a koľkí sa na 

náš web vracajú, vieme si pozrieť pod akým operačným systémom sledujú web, taktiež aký webový 
prehliadač používajú, pod akou sieťou sa prihlasujú vidíme správanie mobilných technológií, ap.
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4 Súčasné webové sídlo Národního archivu

4.1 Úvod 

Oskar Macek a Michal Wanner ešte v roku 2002 píšu, že slovo archív vzbudzuje nejaký pocit 

tajomnosti (Macek- Waner, 2002, s 12). Ide samozrejme o ľudí, ktorí sú neinformovaní. My, 

ako informační  špecialisti  by sme mali  vyvinúť všetko úsilie  k  tomu,  aby neinformovaní 

užívatelia získali relevantné informácie. 

Archívy sú významnými inštitúciami, kde sa nachádza obrovské bohatstvo informácií. Majú 

uložené  v  sebe  jedinečné  dokumenty,  preto  tvorenie  digitálnych  kópií  nie  je  jednoduché. 

Archívne fondy a zbierky sa na webových stránkach archívov nachádzajú už nejaký čas. 

Archívy a ich činnosti sa nesústreďujú iba na fondy, zbierky. Ich význam je oveľa hlbší. To 

isté je prezentované aj na webovom sídle NA55, kde nie sú prezentované iba fondy a zbierky,56 

ale   prezentovaná aj  knižnica,  sú  tam prezentované  aj  výstavy,  vedecká činnosť  archívu, 

informácie o predarchívnej starostlivosti, ap. 

V teoretickom úvode som uviedol pár metodík, ktoré sa venujú webovému auditu, 

problematike informačnej architektúry. Jednotlivé metodiky sú veľmi dôležité pre tvorbu 

informačnej analýzy. Z použitých metodík som sa rozhodol vytvoriť si svoju metodiku, ktorá 

bude kombináciou vymenovaných metodík. Okrem informačnej analýzy webového sídla 

Národního archívu znázorneého na obr. č. 1, som urobil aj informačnú analýzu webového 

sídla Národného archívu v Británii, zobrazeného na obr. č. 2 . Súčasťou informačnej analýzy 

je aj porovnanie spomínaných metodík a ich aspektov webového sídla Národního archívu a 

Národného archívu v Británii.

55 Pri informačnej analýze pracujem so skratkami. Národní archiv má skratku NA a Národný archív v Británii 
má skratku NAUK.

56 Na webovej stránke NA nie je málo informácií ohľadom archívnych fondoch, zbierkach a pomôckach. Viac 
informácií o tom nájdeme na webovom sídle www.badatelna.cz. Ten využívajú aj iné archívy a bádatelia si 
informácie vyhľadáva tam. Obrázok webového sídla www.badatelna.cz je možné vidieť na obr. č.3.
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Obrázok č. 1- Webové sídlo Národního archívu
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Obrázok č. 2- Webové sídlo Národného archívu v Británii
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Obrázok č. 3- Portál Badatelna.cz 

Webové sídlo Národného archívu Veľkej Británie som si vybral z dôvodu, že ide o prostredie, 

ktoré je pre mňa jazykovo blízke. Okrem iného, inštitúcia  Národný archív v Británii, má 

obrovský potenciál pre tvorbu archivníctva a pamäťových inštitúcií ako celku. Nebudem 

vytvárať analýzu a porovnanie celých webových sídiel, sústredím sa predovšetkým na hlavnú 

stránku. Obe hlavné stránky sú zobrazené na obr. č. 1 a obr. č. 2.  Okrem hlavnej stránky 

pristúpim k analýze ešte jednej stránky. V prípade NA to bude webová stránka knižnice57 (teda 

Knihovna), ktorá je zobrazená na obr. č. 4 a v prípade NA UK to bude stránka venovaná 

vzdelávaniu (teda v originále EDUCATION), na obr. č. 5.

57 Ako prvú vec, ktorú by bolo potrebné analyzovať, je webový katalóg knižnice. Knižnica NA nemá webový 
katalóg na svojom webovom sídle. 
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Obrázok č. 4 Webová stránka knižnice webového sídla NACR
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Obrázok č. 5- Webová stránka sekcie vzdelávanie NAUK

 

Informačná analýza vychádza z metodiky informačného auditu , ďalej sú v nej zahrnuté 

metodiky, ktoré som teoreticky opísal v predchadzajúcej kapitole. Posledné dve metodiky, 

metodika hodnotenia webu z hľadiska spätnej väzby užívateľov a webovú analytiku 

vypracujem samostane pre NA. Pre britské prostredie nemám informáciepre analýzu 

hodnotenia webu z hľadiska spätnej väzby užívateľov. Na tvorbu webovej analytiky som 

použil nástroj Google Analytics a podľa HTML kódu základnej stránky, kde sa vkladá kód na 

Google Analytics, NA UK nepoužíva. 

Nemohol som použiť všetky spomínané body všetkých metodík. Niekde to nebolo reálne, 

alebo už sa tieto nemajú až taký vplyv na webovú problematiku. Inde som nemal informácie, 

pretože do NA som prišiel už v dobe, keď webové sídlo už bolo navrhnuté, tak som nemohol 
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analyzovať aké aspekty sa hodnotili pri výberu užívateľov. 

4.2 Informačná analýza webových sídel NA a NAUK

Začiatok informačnej analýzy zodpovedá štrukturálna úrovňou informačného auditu pre obe 

webové sídla. Pre obe webové sídla rovnaká:

• Bádateľ

• odborný bádateľ

• súkromný bádateľ

• občasný bádateľ

• Študent

• Študent orientovaný na odbornosť archívnictva

• študent neorientovaný na odbornosť archívnictva

• Verejnosť

• laická verejnosť

• odborná verejnosť

• Iný používateľ58

Ďalšia časť informačnej analýzy spočíva v metadátach. Metadáta vo webovej stránke sú 

včlenené v hlavičke HTML dokumentu. Hlavná stránka webového sídla NA má v metadátach 

uvedené iba základné údaje. Pomocou nich, ako je možné vidieť na obr. č. 6,  je znázornených 

pár kľúčových slov. Konkrétne ide o: „Národní archiv, Praha“.  Ďalej sú tam uvedené 

informácie, že hlavná stránka používa kódovanie windows-1250. 

58 Ide o používateľov pre ktorých archívy nesúvisia priamo s prácou, ale občas potrebujú archív alebo webové 
sídlo archívu navštíviť. Ide o novinárov, fotografov, policajtov, televízny štáb, moderátorov v rádiu, ap.
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Obrázok č. 6 Metadáta hlavnej stránky webového sídla NA

Domovská stránka NAUK má implentovaný metadátový štandard Dublin Core. Na rozdiel od 

domovskej hlavnej stránky neobsahuje iba základné informácie, ale vďaka implementácii 

Dublin Core aj informácie o autorských právach, je tam nadefinovaný identifikátor, obsahuje 

to veľký počet kľúčových slov a dozvieme sa, že stránka je kódovaná v „UTF-8“ ako vidíme 

na obr. č. 7. 
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Obrázok č. 7- Metadáta na hlavnej stránke webového sídla NAUK
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Webová stránka knižnice webového sídla NA sa v metadátach veľmi nelíši od hlavnej stránky 

NA. Pre porovnanie pripájam ilustračný obr. č. 8.

Obrázok č. 8 -Metadáta na webovej stránke knižnice na webovom sídle NA
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Webová stránka venovaná vzdelávaniu vo webovom sídle NAUK má podobnú štruktúru ako 

hlavná stránka webového sídla NAUK, ale má iné metadáta. Napríklad je tam informácia o 

obsahu stránky (viktoriánske obdobie, druhá sv. vojna, online zdroje, ap.) ako vidieť na obr. č. 

9.

Obrázok č. 9- Webová stránka venovaná vzdelávanie na webovom sídle NAUK
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Na záver pripájam porovnanie pre oba weby v Tabuľke č. 3.

Tabuľka č. 3- Porovnanie metadátovej štruktúry webového 
sídlu NA a webového sídlu NAUK

Prístup k metadátam Webové sídlo NACR Webové sídlo NAUK

Význam a vplyv kľúčových 
slov 

Webové sídlo NACR si 
neuvedomuje význam a vplyv 
kľúčových slov. V oboch 
prípadoch (hlavná stránka, 
stránka venovaná knižnici) sú 
iba dve kľúčové slová: 
Národní archiv a Praha.

Webové sídlo NAUK si 
uvedomuje význam 
kľúčových slov. Obe stránky, 
ktoré sme analyzovali mali 
iné kľúčové slová. V prípade 
hlavnej stránky tam boli 
kľúčové slová, ktoré sa týkajú 
informačného managementu, 
vlády, histórie, rukopisom, 
dokumentom, atď. 

Použitie nejakého 
metadátového štandardu na 
skúmané webové stránky

NA nepristupuje k žiadnemu 
metadátovému štandardu ani 
na jednom zo skúmaných 
webových stránok.

NAUK pristupuje k 
metadátovému štandardu 
Dublin Core. Obe stránky, 
ktoré som analyzoval, 
obsahovali Dublin Core.

Ďalšia časť sa venuje logu. Logo je postriedok na webovom sídle, ktoré má slúžiť k tomu, aby 

sa užívateľ vrátil na domovskú stránku.

Logo webového sídla NA vidíme na obr. č. 10. Ide o obrázok vo formáte Gif. Zdrojový kód 

ukazuje pri obrázku atribút ALT, kde je napísané „Národní archiv“. Z ľubovoľného miesta na 

webovom sídle ikona loga slúži ako odklik na domovskú stránku. 

Obrázok č. 10- Logo webového sídla NA

Logo webového sídla NAUK vidíme na obr. č. 11. Takisto aj v tomto prípade ide o obrázok 

vo formáte  Gif.  Zdrojový kód ukazuje  pri  obr.  rovnaký  atrbút  alt,  kde  je  napísané  „The 

National  archives“.  S webovým sídlom NA má rovnakú vlastnosť.  Logo NA UK slúži  z 

ľubovoľného miesta na webovom sídle ako hyperlink na domovskú stránku.
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Obrázok č. 11- Logo webového sídla NAUK

Tabuľka č.4 načrtáva informácie o logách oboch webových sídiel. Obe majú rovnaký prístup 

k riešeniu loga. Webové sídla používajú formát obr. Gif, nie formát obr. PNG.

Tabuľka č. 4- Logá na webových sídlach
Vlastnosti loga Webové sídlo NA Webové sídlo NAUK

Formát obr. Gif Gif

Atribút ALT pri obr. Atribút ALT nemá napísanú 
informáciu, „Domovská 
stránka...“ Má tam napísané 
len názov webového sídla.

Atribút ALT nemá napísanú 
informáciu, „Domovská 
stránka...“ Má tam napísané 
len názov webového sídla.

Logo slúži ako hypertextový 
odkaz na hlavnú stránku 
webového sídla

Áno, táto funkcia loga nie je 
vynechaná.

Áno, táto funkcia loga nie je 
vynechaná.

Ďalšia oblasť informačnej analýzy je menu. V prípade hlavnej stránky webového sídla NA, 

ako  vidíme  na  obr.  č.12,  je   dvojité  menu.  Vľavo  je  menu  vertikálne,  ukazuje  rýchlu 

navigáciu. Je to šikovná pomôcka pre rýchle nájdenie informácie o archíve, o fondoch, je tam 

digitálna bádateľňa, informácie o knižnici, atď. Druhé menu je horizontálne, pomocou neho 

sa užívateľ dostane k informáciám, ktoré charakterizujú činnosť archívu. 
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Obrázok č. 12 – Dvojité menu hlavnej stránky webového sídla NA

Hlavná stránka webového sídla NAUK, ako vidíme na obr. č. 13, má jedno menu. Menu má 

šesť sekcií, ktorými sa prezentuje NAUK verejnosti. Obsahuje informácie, ktoré sa venujú 

vzdelávaniu, záznamom, informačnému manažmentu a súčasťou prezentácie archívu je odkaz 

na elektronický obchod. 
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Obrázok č. 13- Menu hlavnej stránky webového sídla NAUK

Stránka knižnice webového sídla  NA, ako vidíme na obr.  č.  14,  ponúka vľavo vertikálne 

menu, ktoré odkazuje na ďalšie informácie o knižnici.  Nie je však v horizontálnom menu 

znázornené, kde sa užívateľ nachádza v rámci celého webového sídla.
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Obrázok č. 14- Menu stránky knižnice webového sídla NA

Webová stránka zameraná na oblasť vzdelávania na webovom sídle NAUK, ako vidíme na 

obr. č. 15, obsahuje menu pod hlavným menu webového sídla, kde je vyznačené, že ide o 

oblasť vzdelávania a nachádzame sa na tej stránke. 

 55



Obrázok č.15- Menu stránky vzdelávania na webovom sídle NAUK

Na záver je vytvorená tabuľka rozdielov medzi analyzovanými webovými systémami. Vidíme 

to v Tabuľke č. 5. 

Tabuľka č. 5- Menu na webových sídlach
Menu Webové sídlo NA Webové sídlo NAUK

Počet  menu  na  webovom 
sídle

Na  webovom  sídle  NA  sa 
nachádza  dvojité  menu.  To 
platí  aj  pri  hlavnej  stránke a 
takisto aj pri stránke knižnice.

Na webovom sídle NAUK sa 
nachádza  dvojité  menu. 
Hlavná stránka má len jedno 
menu,  stránka  venovaná 
vzdelávaniu má dvojité menu.

Farebnosť vyznačenia, kde sa 
užívateľ  nachádza  v  rámci 
webového sídla

Nie je farebne vyznačené, kde 
sa  užívateľ  nachádza  a  kde 
nie.

Je  farebne vyznačené kde sa 
užívateľ  nachádza  v  rámci 
celého webového sídla.

Prístup k rýchlej navigácii Áno,  nachádza  sa  vrámci 
menu na hlavnej stránke.

Nachádza  sa  na  hlavnej 
stránke, ale nie ako menu. Ide 
tam o odkazy „Quick links“.

 56



Obrázok č. 16- Quick links na webovom sídle NA

Ďalšia časť informačnej analýzy spočíva v tom, že hypertextové odkazy majú byť HTML 

súbormi. V prípade, že sa jedná o iné súbory (ako napríklad PDF, ZIP, RTF, ap.), mal by byť  

znázornený odkaz, že ide o PDF súbor a informácia o veľkosti.

Hlavná stránka webového sídla NA má všetky odkazy vo formáte súboru HTML. Výnimku 

tvorí odkaz „Pozvánka“, ako vidíme na obr. č. 17, ktorý je PDF súbor a nemá vyznačené, že 

sa jedná o PDF súbor a ani informácia veľkosti súboru. Na webovej stránke knižnice NA sú 

viditeľné informácie, že ide o súbor PDF, logo ikony PDF dokumentu a informácia o tom, aký 

obrovský súbor to je. Výnimku tvorí PDF súbor „O dokumentu“, ako je viditeľné na obr. č. 

18, chýba tam informácia o veľkosti súboru, PDF súbory sa neotvárajú v novom okne, ale v 

súčasnom.
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Obrázok č. 17- Chýba informácia, že nejde o PDF súbor
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Obrázok č. 18- Informácia o PDF súbore na webovej stránke knižnice webového sídla NA

Webové sídlo NAUK nemá na spomínaných stránkach, ktoré analyzujem. Iné dokumenty ako 

HTML súbory.  Výnimku tvorí  video súbor  na  stránke venovanej  oblasti  vzdelávania,  pre 

ilustráciu  obr. č. 19. Je tam znázornené, že sa jedná o video, bez informácie o veľkosti a 

softvéri alebo plugine, ktorý je potrebný pre pozerania videa. 
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Obrázok č. 19- Video na stránke vzdelávania na webovom sídle NAUK

V Tabuľke  č.  6 sú  zobrazené  rozdiely  jednotlivých  webových  sídel  k  prístupu  súborov 

dokumentov,  okrem  HTML  dokumentov  analyzovaných  stránok.  Ide  len  o  súbory 

dokumentov, ktoré sa tam nachádzajú.
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Tabuľka číslo 6- Súbory dokumentov na webových sídlach 
NA

Súbor 
dokumentov

Domovská 
stránka 
webového sídla 
NA

Domovská 
stránka 
webového sídla 
NA

Stránka 
knižnice 
webového sídla 
NA

Stránka 
vzdelávania 
webového sídla 
NAUK

PDF Áno, nachádza sa 
na webovej 
stránke.

Nie, nenachádza 
sa na webovej 
stránke.

Áno, nachádza sa 
na webovej 
stránke.

Nie, nenachádza 
sa na webovej 
stránke.

Informácia o 
PDF súbore

Nie je 
informácia, že 
ide o PDF súbor, 
nie je tam ani 
jeho veľkosť.

Áno, nachádzajú 
sa informácie o 
tom, že to je PDF 
súbor, je tam 
uvedená aj jeho 
veľkosť. 

RTF Nie, nenachádza 
sa na webovej 
stránke.

Nie, nenachádza 
sa na webovej 
stránke.

Áno, nachádza sa 
na webovej 
stránke.

Nie, nenachádza 
sa na webovej 
stránke.

Informácia o 
RTF súbore

Áno, nachádzajú 
sa informácie o 
tom, že to je RTF 
súbor, je tam 
uvedená aj jeho 
veľkosť.

Video súbor Nie, nenachádza 
sa na webovej 
stránke.

Nie, nenachádza 
sa na webovej 
stránke.

Nie, nenachádza 
sa na webovej 
stránke.

Áno, nachádza sa 
na webovej 
stránke.

Informácia o 
video súbore

Na webovej 
stránke sa 
nachádza len to, 
že ide o video 
súbor. Tá 
informácia nie je 
písomná, ale 
vizuálna.

Informácia o 
tom, ako čítať 
požadované 
súbory, 
(napríklad, že 
PDF súbory 
môžeme čítať v 
sw Foxit Reader, 
ap.)

Táto informácia 
na webovej 
stránke chýba.

Táto informácia 
na webovej 
stránke chýba.

Táto informácia 
na webovej 
stránke chýba.

Táto informácia 
na webovej 
stránke chýba.

 61



Ďalšia časť webovej analýzy sa bude týkať hlavičky a pätičky webových sídel. Tu som spravil 

analýzu webového sídla, lebo hlavička a pätička ebového sídla je všade navrhnutá rovnako. 

Ako vidíme na obr.  č.  20 hlavička webového sídla  NA obsahuje hypertextové odkazy na 

úvodnú stranku, na informácie o kontaktoch a na mapu webu. Súčasťou hlavičky je aj odkaz 

do vyhľadávača Google.

Obrázok č. 20- Hlavička webového sídla NA

Hlavička webového sídla NAUK, ako ju vidíme na obr. č. 21, obsahuje hypertextové odkazy 

na  informácie  týkajúce sa  podmienok použitia   a  odkaz  na  stránku  pre  registrovaných 

užívateľov. Ďalším odkazom je odkaz do stránky pre registrovaných užívateľov. Súčasťou 

hlavičky je aj vyhľadávač.
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Obrázok č. 21- Hlavička webového sídla NA UK

Pätička webového sídla  NA, ako vidíme na obr.  č.  22,  obsahuje informácie o základnom 

kontakte  na  inštitúciu.  Ide  predovšetkým o  poštovú  adresu,  emailovú  adresu,  telefonický 

kontakt,  číslo  účtu  a  URL adresu  pre  webové  sídlo  NA,  taktiež  informáci  o  autorských 

právach vrámci Creative Commons. 
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Obrázok č. 22- Pätička webového sídla NA

Pätička webového sídla NAUK, ako vidieť na obr. č. 23 má odkaz na základný kontakt. Ďalej  

sú tam hypertextové odkazy, ktoré sú rozdelené na oblasti na tieto oblasti:  

- ako nás kontaktovať

- pomoc na webe

-o nás

- weblinky pre prácu ďalej
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Obrázok č. 23- Pätička webového sídla NAUK

Súčasťou informačnej analýzy je aj rozlíšenie obrazovky. V prípade webového sídla NA nie je 

obrazovka  prispôsobená  na  veľké  monitory.  Ako  vidíme  na  obr.  č.  24,  pri  monitore  je 

obrovský  priestor voľného miesta. Z Google Analytics som zistil, že na webové sídlo NA 

pristupujú  ľudia  s  väčším  rozlíšením  obrazovky.  Vyhodnocuje  Tabuľka  č.  7.,  kde  je 

znázornených  prvých  päť  najčastejších  návštev  webového  sídla.  Dáta  sú  znázornené  od 

18.1.2012 do 12.4.2013 a usporiadané podľa návštevnosti.
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Obrázok . 24- Webové sídlo NA na rozlíšení obrazovky 1440x900

Tabuľka č. 7- Najčastejšie rozlíšenia obrazovky návštev 
webového sídla NA. Zdroj: Google Analytics

Rozlíšenie obrazovky Počet návštev

1280x1024 21960

1366x768 16373

1024x768 14463

1280x800 14400

1440x900 13399

V prípade webového sídla NAUK je situácia trochu odlišná. Viditeľné je biele miesto, ale to 

je optimalizované na vyššie monitory. Obr. č. 25 znázorňuje webové sídlo NAUK v rovnakom 

rozlíšení ako webové sídlo NA, teda 1440x900. Nakoľko k štatistike webového sídla NAUK 

nemám prístup,  nemôžem vyhodnotiť  najčastejšie  rozlíšenia  obrazovky návštev webového 
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sídla NAUK. Preto nemôžem ani túto časť informačnej analýzy porovnávať. 

Ďalšou  súčasťou  informačnej  analýzy  je  text.  Analyzoval  som  krátkosť  viet,  prítomnosť 

cudzích a odborných slov.  Vybral som si  dve stránky oboch webových sídel,  ako som sa 

zmienil o tom  v úvode informačnej analýzy. 

Úvodná stránka webového sídla NA obsahuje krátke, výstižné vety. Vidíme to na obr. č. 26, 

kde  je  vyobrazená  pozvánka na  seminár.  Ďalším pravidlo  textu  je  počet  riadkov v  rámci 

odseku, odporúča sa 5-7 riadkov. V prípade tejto stránky je toto pravidlo dodržané. Jediným 

odborným textom je informácia pre elektronickú spisovú službu ako vidíme na obr. č. 27.  V 

tomto prípade pravidlo počtu riadkov v rámci odseku nie je dodržané.
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Obrázok č. 26- Krátky, výstižný text, ktorý informuje

Obrázok č. 27- Odborný text, ktorý používa cudzie cudzie výrazy
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Webové sídlo NAUK neobsahuje žiadne dlhé vety.  Na webovom sídle, ako vidíme na obr. č. 

28,  ide predovšetkým o odkazy pre hlbšiu štruktúru  webového sídla.  Na úvodnej  stránke 

nielenže nevidíme odborné texty,  ale text odkazuje na ďalšie prezeranie.  Pravidlo o počte 

riadkov  v  rámci  jedného  odseku  nemá  význam rozoberať,  keďže  ide  skôr  o  informačné 

odkazy ako vetné konštrukcie.

Obrázok č. 28- Prístup textu na webové sídlo NAUK

Webová stránka knižnice webového sídla  NA obsahuje odborné texty,  cudzie slová,  ktoré 

môžu pre  návštevníka  pôsobiť  trochu  zmätene.  Je  tu  aj  porušené  pravidlo  o  5-7  riadkov 

vrámci jedého odkazu. Je to viditeľné napríklad na obr. č. 29. 
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Obrázok č. 29- Text na webovej stránke knižnice webového sídla NA

Webová stránka venovaná vzdelávaniu vo webovom sídle  NAUK pôsobí  ako ich úvodná 

stránka. Sú tam odkliky k jednotlivým stránkam. Ak stránku rozklikneme, vidíme text, ktorý 

nie je odborný, pôsobí informačne, populárno-náučne je znázornený na obr. č. 30. Vidíme 

taktiež, že nie je porušené pravidlo o piatich až siedmich riadkoch vrámci jedného odseku.
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Obrázok č. 30- Prístup textu v sekcii vzdelávanie na webovom sídle NAUK

Poslednú časť textu, ktorej som sa venoval, bola typ písma. Odporúča sa používať Arial, 

Helvetica, Times a Courier. V prípade webového sídla NA, ide o písma „Arial a Helvetica“, v 

prípade webového sídla NAUK, ide o „Verdana, Arial a Helvetica“. Zdroj týchto informácií 

som získal z CSS súborov webových sídel. V Tabuľke č.8 sa nachádza zhrnutý prístup k textu 

na oboch webových sídlach. 
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Tabuľka č. 8- Písma na webových sídlach
Prístup textu na 
webovom sídle

Úvodná stránka 
webového sídla 
NA

Úvodná stránka 
webového sídla 
NAUK

Stránka 
knižnice 
webového sídla 
NA

Stránka 
vzdelávania 
webového sídla 
NAUK

Typ písma Arial, Helvetica Arial, Helvetica, 
Verdena

Arial, Helvetica Arial, Helvetica, 
Verdena

Výstižnosť, 
krátky text, 
neobodrnosť

Áno, v prípade 
tejto stránky ide 
o texty, ktoré sú 
primárne určené 
pre neodborného 
užívateľa. Až na 
jednu výnimku

Áno, text má 
populárno-
náučný štýl.

Stránky knižnice 
sú písané skôr 
pre knihovníkov 
ako pre jej 
používateľov.

Stránka 
vzdelávania má 
populárno-
náučný štýl.

Pravidlo 5-7 
riadkov

Pravidlo je 
dodržané až na tú 
jednu výnimku.

Áno, pravidlo je 
dodržané.

Nie, pravidlo nie 
je dodržané.

Pravidlo je 
dodržané.
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Ďalšia časť webvového sídla pozostáva vo vyhľadávaní.  Prvým krokom vyhľadávania som 

začal  tým,  že  som  sa  pozrel  na  spôsob  vyhľadávania  webových  sídel  na  webe.  Ak  do 

vyhľadávača Google zadáme kľúčové slová „národní archiv“, ako vidíme na obr. č. 31,  na 

prvom mieste máme odkaz, ktorý nás odkáže na domovskú stránku webového sídla NA.

Obrázok č. 31- Zadané kľúčové slová do vyhľadávača Google
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Webové sídlo NAUK je na tom rovnako. Ak zadáme do Google kľúčové slová „The National 

archives“,  prvý odkaz nás odkáže na domovskú stránku. Tento odkaz je na prvom mieste v 

Google, vidíme to na obr. č. 32.

Obrázok č. 32- Zadané kľúčové slová „The National archives“ vo vyhľadávači Google
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Ak do Google zadám kľúčové slová „knihovna Národního archivu“, prvý odkaz, ako vidíme 
na obr. č. 33, je odkaz na webovú stránku NA. 

Obrázok č. 33 Kľúčové slová „Knihovna národního archivu“ vo vyhľadávači Google
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Ak do vyhľadávača Google zadáme kľúčové slová „Educaiton The National archives“, 

stránku venovanú vzdelávaniu nájdeme na prvom odkaze, ako to znázorňuje Obrázok č. 34. 

Obrázok č. 34- Kľúčové slová „Education The National archives“

Ďalšou  súčasťou  oboch  webových  sídel  je  konkrétne  riešenie  vyhľadávania  priamo  na 

webových stránkach. Keďže ide o celé webové sídlo a v prípade oboch je vyhľadávanie ako 

súčasť hlavičky, v tejto časti nerozoberám hlavnú stránku a druhú stránku (v prípade NA je to 

knižnica a v prípade NAUK je to vzdelávanie), ale venujem sa riešeniu vyhľadávania v celej 

webovej stránke. 

Webové sídlo NA nemá implementovaný vyhľadávač na webovom sídle. Má implementovaný 

odkaz  na  vyhľadávač  Google  pre  svoju  webovú stránku.  Vidíme  to  na  obr.  č.  35.  Ak je 

umiestnené nejaké slovo do vyhľadávača (v našom prípade Knihovna), ten vypíše zoznam 

odkazov, abstrakt a počet odkazov koľko na daný obraz našlo. Je to to isté, akoby som do 

vyhľadávača Google napísal „Knihovna site: www.nacr.cz“. Je to viditeľné na obr. č. 36
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Obrázok č. 35 Riešenie vyhľadávania informácií na webovom sídle NA
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Obrázok č. 36- Výsledok vyhľadávania na webovom sídle NA
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V prípade webového sídla NAUK je implementovaný vyhľadávač. Ako vidíme na obr. č. 37, 

webové sídlo NAUK sa nás pýta, či chceme vyhľadávať vrámci webu alebo v zázamoch na 

webe. 

Obrázok č. 37- Vyhľadávanie na webovom sídle NAUK
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V Tabuľke č. 9 je znázorené vyhľadávanie vo vzťahu k webovým sídlam.

Tabuľka č. 9 Vyhľadávanie vo vzťahu k webovým sídlam.

Vyhľadávanie informácií Webové sídlo NA Webové sídlo NAUK

Miesto v celosvetovom 
vyhľadávači pre základné 
kľúčové slová 

Webové sídlo po zadaní 
kľúčových slov „Národní 
archiv“ sa nachádza na prvom 
mieste vo vyhľadávačí 
Google.

Webové sídlo po zadaní 
kľúčových slov „The 
National archives“ sa 
nachádza na prvom mieste vo 
vyhľadávačí Google.

Riešenie vyhľadávaia na 
webovom sídle

Webové sídlo NA má 
implemetovaný odkaz na 
vyhľadávač na svojom sídle.

Webové sídlo NAUK má 
implementovaný vlastný 
vyhľadávač na webovom 
sídle.

Potom som pristúpil k problematike validátorov. Najprv som sa venoval validátoru HTML 

kódu, CSS kódu a validátoru použíteľnosti. 

Na  domovskej  stránke  webového  sídla  NA,  ako  vidíme  na  obr.  č.  38,  sú  2  chyby  a  1  

varovanie. Výsledok HTML kódu je možné vidieť v Prílohe č. 3. 
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Obrázok č. 38- Validátor HTML kódu na domovskej stránke webového sídla NA

Domáca stránka webového sídla NAUK vo validátore HTML kódu , ako vidíme na obr. č. 39,  
má 23 chýb. 
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Obrázok č. 39- Validátor HTML kódu domovskej stránky NAUK
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Webová stránka knižnice webového sídla NA vo validátore HTML kódu má, ako vidíme na 

obr. č. 40, viac chýb ako domovská stránka. 

Obrázok č. 40- Validátor HTML kódu webovej stránky knižnice NA
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Webová stránka venovaná vzdelávaniu webového sídla NAUK má vo validátore HTML kódu 
osem chýb, ako vidíme na obr. č. 41. 

Obrázok č. 41 Validátor HTML kódu stránky vzdelávania na webovom sídle NAUK
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V Tabuľke č. 10 vidíme porovnanie jednotlivých stránok. Okrem počtu chýb validátor HTML 

kódu  znázorňuje  kódovanie  a  takisto  aj  verziu  HTML,  v  ktorej  sa  analyzovaná  stránka 

nachádza.

Tabuľka č. 10- Porovnanie výsledkov HTML kódu 
analyzovaných stránok

Validátor 
HTML kódu

Úvodná stránka 
webového sídla 
NA

Úvodná stránka 
webového sídla 
NAUK

Stránka 
knižnice 
webového sídla 
NA

Stránka 
vzdelávania 
webového sídla 
NAUK

Počet chýb 2 21 14 8

Počet varovaní 1 41 1 45

Kódovanie UTF-859 UTF-8 UTF-860 UTF-8

Verzia HTML 
kódu

XHTML 1.0 XHTML 1.0 XHTML 1.0 XHTML

Pristúpil  som k  validátoru  CSS kódu.  Domovská stránka  webové sídla  NA nemá v  CSS 
validátore  žiadnu  chybu.  Vidíme  to  na  obr.  č.  42.  Ukazuje  nám  5  varovaní  a  dôležitá 
informácia  je,  že  stránka je  validovaná v  CSS3.  Výsledky Validátora  budú znázornené  v 
Prílohe č. 4 

59 V zdrojovom kóde je zaznamenané kódovanie Win-1250
60 Je tu ten istý problém jako pri domovskej stránke NA, v zdrojovom kóde je napísané kódovanie Win-1250
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Obrázok č. 42- Domovská stránka webového sídla NA v CSS validátore
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Domovská stránka webového sídla NAUK má vo validátore CSS 47 a 39 chýb ako to vidíme 

na obr. č 43. Stránka je zvalidovaná v CSS3. 

Obrázok č. 43- CSS validátor webového sídla NAUK
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Webová stránka knižnice webového sídla NA v CSS validátore nemá žiadnu chybu.Vidíme to 
na obr. č. 44. 

Obrázok č. 44- Výsledky CSS validátoru na webovej stránke knžnice webového sídla NA
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Webová stránka venovaná vzdelávaniu je zvalidovaná do CSS 3 ako predošlé stránky. 
Obsahuje podľa validátora CSS 35 chýb ako je možné vidieť na obr. č. 45. 

Obrázok č. 45- CSS validátor webovej stránke venovanej vzdelávaniu NAUK

Tabuľka č. 11 znázorňuje rozdiely, ktoré je možné vidieť na analyzovaných webových 
stránkach. 

Tabuľka č. 11- CSS validátor na webových sídlach
Validátor CSS Domovská 

stránka 
webového sídla 
NA

Domovská 
stránka 
webového sídla 
NAUK

Stránka 
knižnice 
webového sídla 
NA

Stránka 
venovaná 
vzdelávaniu 
NAUK

Počet chýb 0 47 0 35

Počet varovaní 5 39 5 36

Validované podľa 
CSS3

Áno, stránka je 
zvalidovaná 
podľa CSS3.

Áno, stránka je 
zvalidovaná 
podľa CSS3.

Áno, stránka je 
zvalidovaná 
podľa CSS3.

Áno, stránka je 
zvalidovaná 
podľa CSS3.

Posledným testom bol test pre prístupnosť webu61. Domovská stránka webového sídla NA  mi 

ukázala 9 chýb a 20 upozornení. Výsledok je možné vidieť na obr. č. 46. Domovská stránka 

61 Počas informačnej analýzy som používal nástroj wawe. Viac o ňom na URL odkaze: http://wave.webaim.org 
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webového sídla NAUK ukazuje 6 chýb a 38 upozornení. Je možné to vidieť na obr. č. 47. 

Webová stránka knižnice ukazuje 3 chyby a 21 upozorení ako je možné vidieť na obr. č. 48. 

Webové sídlo stránky vzdelávania ukazuje 3 chyby a 42 upozornení.

Obrázok č. 46- Test prístupnosti domovskej stránky webového sídla NA
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Obrázok č. 47- Test prístupnosti domovskej stránky webového sídla NAUK
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Obrázok č. 48- Test prístupnosti stránky knižnice webového síla NA
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Obrázok č. 49- Test prístupnosti webovej stránky vzdelávanie na webovom sídle NAUK
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V tabuľke č. 12 je záverečné zhrnutie a porovnanie jedotlivých webov. 

Tabuľka č. 12- Výsledky testu prístupnosti webových 
stránok z informačnej analýzy

Test 
prístupnosti

Domovská 
stránka 
webového sídla 
NA

Domovská 
stránka 
webového sídla 
NAUK

Stránka 
knižnice 
webového sídla 
NA

Stránka 
vzdelávania 
webového sídla 
NAUK

Počet chýb 9 6 3 3

Počet upozornení 20 38 21 42

Počet funkcií62 14 12 13 15

Počet 
štrukturálnych 
elementov63

4 28 32 33

Počet HTML5 
prvkov

0 1 0 1

Kontrastné chyby 20 19 11 13

Posledným  aspektom  technickej  úrovni  informačnej  analýzy  je  problematika  rýchlosti 

pripojenia. Pre tento aspekt som použil voľnú webovú službu Web Page Analyzer. Na obr. č. 

50, 51, 52 a 53 sú viditeľné výsledky všetkých webových stránok. 

62 Znamená to HTML atribút ALT
63 V tomto elemente sa počítajú nadpisy (H1, H2, H3, ap.), zoznamy( ul, li), ap.
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Obrázok č. 50- Výsledky Web Page Analyzer pre domovskú stránku webového sídla NA
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Obrázok č. 51- Výsledky Web Page Analyzer pre domovskú stránku webového sídla NAUK

Obrázok č. 52- Výsledky Web Page Analyzer pre stránku knižnice webového sídla NA
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Obrázok č. 53- Výsledky Web Page Analyzer pre stránku vzdelávania webového sídla 
webového sídla NAUK

V Tabuľke č. 13 je znázornená veľkosť pripojenia a čas za aký dlhý sa stránka stiahne. Je to 

zhrnuté pre všetky webové stránky. 

Tabuľka č. 13 – Rýchlosť pripojenia a jej vplyv na webové 
stránky
Rýchlosť 
pripojenia

Čas stiahnutia 
na domovskej 
stránke 
webového sídla 
NA

Čas stiahnutia 
na domovskej 
stránke 
webového sídla 
NA

Čas stiahnutia 
na  stránke 
knižnice 
webového sídla 
NA

Čas stiahnutia 
na  stránke 
vzdelávanie 
webového sídla 
NAUK

14,4 kb/s 204,98 sekúnd 434,95 sekúnd 106,36 sekúnd 933,75 sekúnd

28,8 kb/s 104,79 sekúnd 223,68 sekúnd 54,68 sekúnd 480,07 sekúnd

33,6 kb/s 90,48 sekúnd 193,49 sekúnd 47,30 sekúnd 415,26 sekúnd

56 kb/s 56,13 sekúnd 121,06 sekúnd 29,58 sekúnd 259,72 sekúnd

ISDN 128 kb/s 20,38 sekúnd 45,68 sekúnd 11,14 sekúnd 97,85 sekúnd

T1 1,44 Mb/s 5,97 sekúnd 15,29 sekúnd 3,71 sekúnd 32,6 sekúnd
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V poslednej časti informačnej analýzy som sa zameral na prístup webového sídla k verejnosti. 

V tomto kroku som skúmal webové sídlo ako celok. 

Webové sídlo NA má okrem elektronickej pošty jediný komunikačný prostriedok, v ktorom 

komunikujú užívatelia. Ide o návštevnú knihu, ktorú je možné vidieť na obr. č. 54. Návštevná 

kniha  pôsobí  trochu  rušivo  voči  užívateľom,  vzhľadom  na  dôležité  upozornenie.  Ide  o 

negatívnu  reklamu nielen  webového sídla  NA.  Na webovom sídle  NA nenájdeme ďalšiu 

spätnú  väzbu.  Webové  sídlo  NA nemá  e-mailový  spravodaj,  ani  RSS  kanál.  Dôležitým 

prvkom je aj to, že Národní archiv ako inštitúcia nie je propagovaný vrámci sociálnych sietí. 

Nielenže chýba na webovom sídle nejaký odkaz na Facebook alebo Twitter,  Google plus, 

apod, ale na tých sociálnych sieťach nemá vytvorený žiaden účet. 

Obrázok č. 54- Návštevná kniha webového sídla NA
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Webové sídlo NAUK má vytvorené formuláre na komunikáciu s verejnosťou. Má e-mailový 

spravodaj (obrázok č. 55), RSS kanál (obrázok č. 56) a je propagovaný na sociálnych sieťach, 

má vytvorený účet na Facebooku (Obrázok č. 57) a na sociálnej sieti Twitter (Obrázok č. 58)

Obrázok č. 55- Mailový spravodaj webového sídla NAUK
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Obrázok č. 56- RSS kanál webového sídlu NAUK
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Obrázok č. 57- Facebookový účet webového sídla NAUK

Obrázok č. 58- Účet na Twitteri pre webové sídlo NAUK
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V Tabuľke č. 14 je viditeľné, aký majú vzťah k verejnosti obe webové sídla

Tabuľka č. 14- Vzťah webových sídel k verejnosti 

Vzťah k verejnosti Webové sídlo NA Webové sídlo NAUK

Mailový spravodaj Nenachádza sa na webovom 
sídle NA.

Nachádza sa na webovom 
sídle NAUK.

RSS kanál Nenachádza sa na webovom 
sídle NA.

Nachádza sa na webovom 
sídle NAUK.

Facebook účet Webové sídlo NA nemá účet 
na sociálnej sieti Facebook.

Webové sídlo NAUK má účet 
na sociálnej sieti Facebook. 
Chýba tam odkaz z hlavnej 
stránky na túto sociálnu sieť.

Účet na sociálnej sieti Twitter Webové sídlo NA nemá účet 
na sociálnej sieti Twitter.

Webové sídlo NAUK má účet 
na sociálnej sieti Twitter. 
Chýba tam odkaz z hlavnej 
stránky na túto sociálnu sieť.

Účet na sociálnej sieti Google 
Plus

Webové sídlo NA nemá účet 
na sociálnej sieti Google Plus.

Webové sídlo NAUK nemá 
účet na sociálnej sieti Google 
Plus.

4.3 Spätná väzba používateľov na webovom sídle NA

Spätná väzba sa odvíja od metodiky webovej analytiky a podľa hodnotenia webového sídla 
podľa spätnej väzby užívateľov.

4.3.1 Webová analytika na webovom sídle NA

Služba Google Analytics funguje na webovom sídle NA od 18. januára 2012. Informačná 

analýza bola spracovaná do dátumu 12.apríla 2013. V Tabuľke č.  13 je zaznamený počet 

prvotných informácií za uvedné obdobie. 
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Tabuľka č. 15- Prvotné informácie Google Analytics. Zdroj 
Google Analytics.

Štatistický ukazovateľ Počet

Návštevy 123 964

Zobrazenie stránky 175 539

Priemerné trvanie návštevy 00:01:58

Percento nových návštev 47,93%

Jedineční návštevníci 59 428

Počet stránok na návštevu 1,42%

Miera odchodu 74, 68%

Ohľadom počtu  návštev  počas  roka,  Tabuľka  č.  16  ukazuje  počet  návštev  za  jednotlivé 

mesiace. Je znázornené, že najviac používateľov chodí na webové sídlo počas školského roku 

a počas prázdnin je tých návštev menej. 
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Tabuľka č. 16- Počet návštev na webové sídlo NA počas 
celého roka za jednotlivé mesiace. Zdroj Google Analytics.

Obdobie Počet

Január 2012 (počítame od 18.1., lebo vtedy 
sme službu pustili)

3260

Február 2012 7277

Marec 2012 7950

Apríl 2012 7120

Máj 2012 7651

Jún 2012 6600

Júl 2012 5695

August 2012 5802

September 2012 16496

Október 2012 8548

November 2012 7664

December 2012 6202

Január 2013 9807

Február 2013 9648

Marec 2013 9988

Apríl 2013 (Iba do 12.4.) 2859

Návštevnosť počas jednotlivých dní vidíme na obr. č. 38, najviac užívateľov bolo na 

webovom sídle počas vystavenia Zlatej buly Sicílskej v týždni o 25.septembra do 27. 

septembra ako vidíme v Tabuľke č. 17. Najmenej návštev na webovom sídle bolo počas 

vianočných sviatkov. Je to znázornené v Tabuľke č. 18.
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Obrázok č. 59- Graf návštevnosti počas celého odbobia

Tabuľka č. 17- Počet návštev webového sídla NA počas 
vystavenia Zlatej Buly sicílskej (týždeň od 24.9. do 30.9.). 
Zdroj Google Analytics.
Deň Počet návštev na webové sídlo

24.9.2012 2100

25.9.2012 1353

26.9.2012 1662

27.9.2012 2284

28.9.2012 1406

29.9.2012 1078

30.9.2012 700
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Tabuľka č. 18- Počet návštev webového sídla NA počas 
vystavenia vianočných sviatkov (týždeň od 24.12. do 
30.12.). Zdroj Google Analytics.
Deň Počet návštev na webové sídlo

24.12.2012 58

25.12.2012 103

26.12.2012 141

27.12.2012 171

28.12.2012 185

29.12.2012 123

30.12.2012 148

Štatistické údaje získané z Google Analytics prezradia veľmi veľa. Keďže táto diplomová 

práca sa nevenuje problematike Google Analytics, nemám priestor detailne skúmať webové 

sídlo z hľadiska štatistických informácií. Na záver prinášam zhŕňujúcu Tabuľku č. 11, ktorá 

prináša  základné  údaje  ďalších  štatistických  súborov,  ktoré  by  mohli  pomôcť  webovému 

sídlu. Ide o demografické údaje a o technické údaje. Z demografických údajov som vybral 

jazyk a krajinu. To by mohlo v budúcnosti pomôcť pri vytváraní ďalšej jazykovej verzii. Čo 

sa týka terchnických údajov, tie by boli dobré pre vytváranie aplikácií alebo optimalizáciu pre 

systémové prostriedky webového sídla. Ide o informácie z obobia od 18.1. 2012 do 12.4. 

2013. Informácie sú viditeľné v Tabuľke č. 19.
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Tabuľka č. 19- Demografické a technické informácie na 
webovom sídle NA. Zdroj Google Analytics.

Názov 
štatistickej 
informácie

Jazyk 
používaľa

Krajina 
používateľa

Operačný 
systém

 Webový 
prehiadač

Sieť

Najväčší počet 
prísptupov

Čeština (podľa 
kódovana 
jazykov cs)105 
587

Česká 
republika 113 
194

MS Windows 
116 28664

Internet 
Explorer 57 
808

Národní archiv 
19 497

2. Najväčší 
počet 
prísptupov

Americká 
angličtina 6780

Slovensko 
2447

Linux65 2950 Firefox 35376 Xdsl network 
17 647

3. Najväčší 
počet 
prísptupov

Čeština (podľa 
kódovana 
jazykov cs-cz) 
2501

Nemecko 2076 Macintosh 
2201

Google 
Chrome 20855

UPC ČR 11 
899

4. Najväčší 
počet 
prísptupov

Slovenčina 
1875

USA 1048 Android66 1062 Opera 5011 Telefónica ČR 
2952

5. Najväčší 
počet 
prísptupov

Nemčina 1428 Rakúsko 799 iOS67 931 Safari 2722 UPC brodband 
2319

64 Idde o tieto distribúcie Windows 7, Windows XP, Vista, Widnows 8, dokonca aj Windows 98 a takisto aj 
operačné systémy pre Windows Server (2003, 2008.)

65 Google Analytics neanalyzuje distribúcie Linuxu. Skúma tam 64 bitové a 32 bitové operačné systémy. Obe 
majú v tejto štatistike zastúpenie.

66 Ide o operačný systém pre mobilné zariadenia. 
67 Ide o operačný systém pre mobilné zariadenia.
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4.3.2 Informačná analýza hodnotenia webového sídla na základe 
spätnej väzby užívateľov 

Vytvoril som si 4 užívateľské skupiny, ktorým som dal rovnaký dotazník. Každú užívateľskú 

skupinu som vyhodnotil zvlášť. Ide o užívateľské skupiny: 

– bádatelia, ktorí navštevujú NA v bádateľni

– študenti katedry PVH a archívnictva FF UK

– študenti UISKu

– účastníci konferencie AKM68

Bádateľov som si vybral preto, lebo sú to základní používatelia archívu. Pre nich sa archivuje 

kultúrne  dedičstvo.  Druhým  dôvodom  prečo  som  si  ich  zvolil,  bola  rýchla  a  efektívna 

komunikácia a ochota komunikovať.  Vytvoril  som dotazník a sledoval, ako ho v priebehu 

jedného týždňa vyplnia bádatelia. Išlo o prvý týždeň v decembri v roku 2011. Získal som za 

týždeň 44 respondentov. 

Ďalšou skupinou boli študenti katedry PVH a archívnictva FF UK. Domnieval som sa, že 

informácie od nich by mohli byť užitočné niekoľkých dôvodov. Archívy sú pre nich možným 

zamestnaním,  rozumejú  odbornosti  a  vďaka pani  doc.  Ebelovej  som získal  rýchlu  spätnú 

väzbu a mohol som anketu rýchlo vyhodnotiť. 

Študenti UISKu ma zaujali preto, lebo aj ja som študent UISKu. Som zamestnanec NA a bol 

som zvedavý ako ľudia s podobnými študijnými skúsenosťami a podobnou odbornosťou vidia 

informačnú  architektúru  webového  sídla  NA.  Takisto  sú  to  informační  pracovníci  a  tí  si 

všímajú vďaka svojim poznatkom detaily, ktoré nevnímajú užívatelia inými odbornosťami. 

Poslednou  skupinou  boli  účastnici  konferencie  AKM.  Ide  o  ľudí,  ktorí  sú  pracovníci 

pamäťových inštitúcií,  teda archívov, knižníc a múzeí. Ide o kolegov, ktorí majú podobný 

náhľad odbornosti a ich názor je takisto hodnotný. 

68 AKM je odborná konferencia, ktorá je zameraná pre archívy, knižnice a múzeá. Konferencia sa uskutoční 
každý rok, počas prvých dní posledného mesiaca v roku. Viac informácií o nej ako aj o prezentáciách 
nájdeme tu: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/13.-konference-archivy-knihovny-muzea-v-
digitalnim-svete-2012 
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Pred samotným vyhodnotením dotazníka je vhodné uviesť otázky, ktoré som použil svojim 

respondentom. 

1. Ako často navštevujete internetové stránky Národního archivu www.nacr.cz?

a) Nenavštevujem internetové stránky NA

b) Približne každý týždeň i častejšie

c) Približne raz mesačne

d) Iba výnimočne, ak hľadám informáciu

2. Pokiaľ nenavštevujete internetové stránky Národního archivu, môžete uviesť dôvod? 

(Ak áno, otázku nevypĺňajte.)

3. Aký je Váš dojem z internetových stránok NA? 

a) Dobrý, viem ako sa na stránkach orientovať .

b) Sú celkom vydarené, ale ťažko sa na nich orientujem.

c) Nie sú vydarené a ťažko sa mi na nich orientuje. 

d) Neviem

4. Myslíte si, že sú na stránkach NA zverejnené aktuálne informácie? 

a) áno

b) skôr áno

c) skôr nie

d) nie 

e) neviem

5. Robilo Vám problém nájsť na internetových stránkach základné informácie týkajúce 

sa NA (otváracia doba, adresa, umiestnenie fondov, ap.)?

a) áno

b) skôr áno

c) skôr nie 

d) nie 

6. Zaznamenali Ste niektoré problémy pri prehliadaní stránok? Pokiaľ áno, podeľte sa s 

nimi. 

7. Vyhovuje Vám vyhľadávanie a popis archívnych fondov NA cez portál badatelna.cz, 

ktorý je prístupný prostredníctvom internetových stránok NA? 

a) áno
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b) skôr áno

c) skôr nie 

d) nie 

e) Nepoznám portál badatelna.cz

8. Dokážete si predstaviť, že by bol Národní archiv prezentovaný okrem týchto stránok 

aj na internetových sociálnych sieťach (Facebook, Twitter, Google+, ap.)

a) Myslím, že áno – dali by sa využiť k rôznym pripomienkam z rady bádateľov, k 

uľahčení komunikácie s NA, ap. 

b) Nie je to zlý nápad, ale ja by som túto možnosť nevyužíval(a)

c) Sociálne siete ma nezaujímajú 

9. NA sa účastní projektov, ktoré sprístupňujú na internete dokumenty v elektronickej 

podobe  (oskenované)  a  umožňujú  tak  bádateľovi  študovať  písomnosti  z  domova. 

Mohli  by ste  prosím uviesť,  aké  on-line  dostupné písomnosti  by ste  radi  našli  na 

webových stránkach NA? 

4.4.2.1 Užívateľská skupina: Bádatelia NA

Prieskum  som  vytváral  pomocou  spolupráce  pracovníkov  badateľne.  Dotazník  bol 

predkladaný užívateľom v Badateľne v šiestich pracovných dňoch. Prieskum začal v piatok 

dopoludnia  a  skončil  nasledujúci  piatok.  Na  dotazník  odpovedalo  44  bádateľov.  Ťažko 

povedať, koľko ľudí dotazník odmietlo, avšak 44 ľudí za jeden pracovný týždeň je celkom 

solídny počet, ktorý nám o informačnom správaní s webovou stránkou niečo povie. Zoradím 

si dotazník podľa otázok

 110



Graf 1

Graf 2

 111

41%

16%

20%

23%

Graf č. 1- Ako často navštevujete webové stránky NA?
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Zo 41 percent bádateľov, ktorí nenavštevujú webové stránky boli najčastejšie odpovede tie, že 

niektorí  nevedeli  o  existencii  webových  stránok.  U  iných  bol  problém  ten,  že  nevedia 

pracovať s  internetom alebo nemajú doma ani počítač,  teda by nevyužili  služby,  ktoré sa 

poskytujú na webových stránkach. 

V odpovediach na otázky, čo robilo najväčšie problémy, ľudia odpovedali, že z Google ich 

presmerovalo na starú verziu stránok, nefunkčnosť alebo ťažká práca na portáli badatelna.cz. 

4.4.2.2 Študenti archívnictva

Ďalšou skupinou  ľudí  bola  skupina  študentov  archívnictva.  Zameral  som sa  na  budúcich 

možných kolegov, preto ich názory môžeme považovať za prínosné. Nakoľko ich nepoznám, 

poprosil  som  pani  docentku  Ebelovú  o  pomoc.  V  čase,  keď  sme  spolupracovali,  sme 

považovali za najvhodnejšie poskytnúť dotazník priamo študentom. 

Je to najmenšia skupina, iba 30 ľudí, ale i v tejto malej skupine ľudí som našiel zaujímavé 

informácie, ktoré sú nápomocné v návrhu informačnej architektúry. 

Graf 1
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Ako  vidíme,  7%  respondentov  nenavštevuje  webové  stránky,  pre  ďalšiu  štatistiku  ich 

nebudeme  používať.  Ide  o  2  respondentov,  jeden  odpovedal,  že  nemal  potrebu  používať 

webové sídlo NA a druhý, že nevedel o existencii webového sídla.

Graf 2
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Graf 6

4.4.2.3 Študenti UISKu

Pre študentov UISKu som takisto pripravil dotazník. Postupoval som v ňom cez službu docs 

Google a elektronicky som ho poslal do emailovej konferencie uisk11869. Hypoteticky som 

predpokladal, že študenti UISKu nebudú webové sídlo NA veľmi poznať, ale možno si ho 

prezrú prvýkrát a napíšu mi svoje prvé dojmy. Nemýlil som sa veľmi, zo 43 ľudí, 31 ľudí  

nenavštevuje webové sídlo NA.

69 E-mailová adresa má tvar uisk118  @cuni.cz  .
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4.4.2.4 Návštevníci konferencie AKM

Poslednou  skupinou  boli  kolegovia  z  iných  pamäťových  inštitúcií,  najmä  tí,  ktorí  sa 

zúčastňujú konferencie  AKM. Pre  tvorbu som použil  podobný postup ako pri  študentoch 

UISKu. V novom dokumente docs Google som vytvoril  otázky a poslal  ich do emailovej 

konferencie akm, teda akm@cvut.cz. Získal som 69 odpovedí.
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4.4.3 Vyhodnotenie prieskumu

Prieskum zahŕňal štyri užívateľské skupiny: bádatelia, študenti archivníctva, študenti UISKu a 

ľudí, ktorí sa zúčastňujú konferencie AKM.

Z prieskumu o bádateľoch som zistil, že až 41 % opýtaných nenavštevuje webové stránky 

NA. 39 % opýtaných sa ťažko orientuje na webových stránkach. 57 % opýtaných má problém 

s portálom badatelna.cz. Buď ho nepozná alebo v ňom nevie vyhľadávať. 

Až polovica opýtaných si myslí, že prezentácia NA prostredníctvom sociálnych sietí by bola 

prospešná. 

Z prieskumu som zistil, že až 72 % študentov UISKu nenavštevuje vôbec webové sídlo NA. 

Podobne je to aj s portálom badatelna.cz. 67 % opýtaných nepozná portál a nikdy na ňom 

nepracovalo.  Viac  ako  polovica  opýtaných  si  myslí,  že  prezentácia  NA  by  mala  byť 

propagovaná prostredníctvom sociálnych sietí.

Z informačného prieskumu o študentoch archivníctva som sa dozvedel, že až 70 % opýtaných 

chodí  na  webovú stránku  NA len  výnimočne.  Čo sa  týka  portálu  badatelna.cz,  až  36  % 

opýtaných nepozná ten portál. 43 % študentov si myslí, že NA by mal byť prezentovaný na 

sociálnych sieťach kvôli lepšej komunikácií. 

V rámci  informačného  výskumu  som  sledoval  odbornú  verejnosť.  Išlo  o  najväčší  počet 

respondentov,  preto  aj  informácie  od  nich  môžu  byť  veľmi  dôležité  vo  vzťahu  k  návrhu 

informačnej architektúry. 54% chodí na webové sídlo NA výnimočne, 21% nepozná portál 

badatelna.cz a 25% chce sociálne siete. 
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5. Návrh technologického riešenia

5.1 Úvod

Ako som už  písal  v  teoretickom úvode,  v  dnešnej  dobe nie  je  problém vytvoriť  webovú 

stránku  za  krátky  čas.  Technológie  sa  opierajú  o  ľudskú  intuíciu.  Tvorcovia  dizajnujú  a 

vytvárajú aplikácie tak, aby boli zrozumitešné všetkým i bez vyššieho vzdelania, schopností 

alebo  samotnej  vyššej  inteligencie.  Žijeme  v  dobe,  kedy  technológie  dokážeme  rýchlo 

spracovať a za pomerne krátky čas sa ich naučiť. Vplyv oblasti HCI je neuveriteľne obrovský. 

HCI  vstupuje  do  webového  prostreida  veľmi  rýchlo  a  vďaka  tomu  sa  to  dokážeme  čo 

najrýchlejšie naučiť.  Neznamená to však,  že sa technologickému riešeniu vyhneme. Práve 

naopak, musíme sa zaoberať aj otázkou technologického riešenia, už len z najjednoduchšieho 

dôvodu.  Navrhneme  si  web,  rozanalyzujeme  ho,  začneme  si  vytvárať  nedostatky.  Potom 

zistíme, že na to nemáme technológie a ľudí, ktorí sa v nich vedia aspoň čiastočne orientovať 

a celá práca stojí a čaká. Je tak potrebné čakať na zdroje (ľudia, financie, atď.) alebo práca 

príde zbytočná a rýchlo skončí. 

Pre tvorbu inštitúcie akou je NA, je potrebné zaoberať sa nasledujúcou otázkou. Stačí nám 

statická forma webu? Statickú formu webového sídla by sme mohli porovnať s nástenkou. 

Teda, občas sa tam niečo zmení, ale nie je interaktívna. Nie je určená na dlhodobú a rýchlu 

komunikáciu s ľuďmi. Vzhľadom na povahu inštitúcie NA, je potrebné statickú formu webu 

zmeniť na dynamickú.

Vhodným nástrojom pre tvorbu dynamických prvkov webu sú redakčné systémy70. Redakčné 

systémy charakterizujeme ako nástroj pre tvorbu obsahu webového sídla bez akýchkoľvek 

znalostí programovacích, skriptovacích, dotazovacích a značkovacích jazykov. Pri tvorbe a 

upravovaní webového sídla NA je potrebný redakčný systém. Cieľom návrhu informačnej 

architektúry  je  aj  začlenenie  viacerých  ľudí  do  správy  obsahu.  Preto  sa  bez  redakčného 

systému nezaobídeme. 

70 Redakčné systémy alebo Content management system, takisto pod sktratkou CMS
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5.2 Požiadavky redakčného systému 

Návrh CMS som vytvoril pomocou informačného auditu. Informačný audit má päť úrovní a 

navrhnutý  redakčný  systém  by  mal  spĺňať  požiadavky  všetkých  tých  úrovní.  Ide  o 

štrukturálnu úroveň, informačnú úroveň, funkčnú úroveň, technickú úroveň a marketingovú 

úroveň.

5.2.1 Štrukturálna úroveň 

Štrukturálna úroveň sa navrhuje pre ľudí,  ktorí  navštevujú webové sídlo.  Podľa metodiky 

hodnotenia  webového  sídla  z  hľadiska  spätnej  väzby  užívateľov  som  si  určil,  že  ide  o 

užívateľské skupiny bádatelia, študenti,  verejnosť a iné71. Keďže webové sídlo má viacero 

užívateľských  skupín,  bolo  by  dobré  vytvoriť  stránku  pre  každého  zaregistrovaného 

používateľa. Stránka nazvaná Moja stránka a boli by tam znázornené pomôcky, s ktorými 

chce  užívateľ  pracovať.  (Napríklad  fondy,  ktoré  ho  zaujímajú,  archívne  pomôcky,  ktoré 

potrebuje, apod.) Užívateľ by sa zaregistroval a vybral by si užívateľskú skupinu. Bádateľ by 

mal stránku viac prispôsobenú bádaniu, študent viac štúdiu, ap. 

Súčasťou štrukturálnej úrovne je aj problematika užívateľských práv. Redakčný systém by 

mal obsahovať štyri základné druhy oprávnenia. Prvou by bol administrátor, ktorý by riadil 

webové sídlo a spravoval užívateľov a mal prístup všade. Ďalšou skupinou by bol redaktor, 

ktorý  by  riadil  a  spravoval  obsah.  Tretia  skupina  by  mala  obsahovať  prvky  bežného 

prispievateľa na webové sídlo. Poslednou skupinou by mal byť registrovaný užívateľ, ktorý sa 

nedotýka  obsahu,  iba  by si  spravoval  svoju  stránku.  Išlo  by tak  o  elektronickú nástenku 

používateľských potrieb na webovom sídle. 

71 Viac o používateľských skupinách je napísané v kapitole 3 Informačná analýza Národního archivu. Sú tam 
popísané spomínané užívateľské skupiny viac do hĺbky.

 130



5.2.2 Informačná úroveň

Informačná úroveň takisto vyplýva z informačnej analýzy.  Informačná úroveň je viazaná z 

metodiky  hodnotenia  webového  sídla  podľa  informačnej  architektúry.  Tá  obsahuje  štyri 

piliere, ktoré som hodnotil v informačnej analýze. Ide o metadáta, navigáciu, vyhľadávanie a 

dizajn. 

5.2.2.1 Metadáta

Redakčný systém by mal v sebe obsahovať niečo ako hlavičku dokumentu, ktorú užívateľ 

vyplní. Návrh je jednoduchý. Malo by ísť o to, že užívateľ má v administrátorskom rozhraní 

niečo  ako  „hlavička  webového  sídla.“  V nej  vyplní  metadáta  a  tie  sa  implementujú  do 

hlavičky dokumentu bez zásahu do HTML kódu. 

5.2.2.2 Navigácia

Súčasťou redakčného systému by mala byť  jednoduchá tvorba Menu a rýchlej  navigácie, 

tvorba loga (alebo jeho pridanie z externého súboru), tvorba hlavičky a pätičky. 

Tvorba menu by pozostávalo z toho, že si spráca webu určí počet menu na webovom sídle, 

počet menu pre jednotlivé stránky, rýchlu navigáciu (ako menšie menu umiestnené na okraji) 

a  to  bez  zásahu  do  HTML kódu.  Toto  všetko  by  správca  webu  dokázal  spraviť  behom 

niekoľkých minút. 

Tvorba loga by mala byť súčasťou CMS. Bol by na to grafický nástroj, ktorý by logo hneď 

uložil do formátu PNG a umiestnil ho vľavo hore na webové sídlo. 

Tvorba hlavičky a pätičky by mala byť podobná. Vrámci CMS by bol vytvorený formulár, kde 

by sa generovala hlavička a pätička. V každom poli formulára by bola akási pomoc, čo do 

formulára  napísať.  Napríklad  do  pätičky by bol  formulár  na  adresu  spoločnosti,  autorské 

práva pre webové sídlo, ap. 

5.2.2.3 Vyhľadávanie

Súčasťou  vyhľadávania  by  mal  byť  vo  webovom  sídle  implementovaný  vyhľadávač. 

Vyhľadávač  by   mal  podporovať  jednoduché,  takisto  aj  pokročilé  vyhľadávanie.  Cez 
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vyhľadávač  by  sa  užívateľ  dostal  ku  všetkým  dôležitým  informáciám,  ktoré  by  boli 

zindexované. Vo vyhľadávačí bude vyriešená lemmatizácia, slovník Stop slov, ap.

Keďže by boli dobre nastavené metadáta a kľúčové slová, pokročilé vyhľadávanie by malo 

viac polí v oblasti vyhľadávania. V Tabuľke č. 20 sú znázornené kriéria pre vyhľadávanie a 

ich výsledky, ak by to dal vyhľadať. Pre návrh vyhľadávania mi bol veľmi nápomocný formát 

Dublin Core. Dal som tam len päť kritérií vyhľadávania, pretože ostatné polia by neboli pri 

vyhľadávaní veľmi  nápomocné a užívateľ bez znalosti metadát, indexov, ap. by sa mohol v 

pokročilom vyhľadávaní strácať. 

Tabuľka č. 20 – Návrh pokročilého vyhľadávania
Kritérium vyhľadávania Výsledky vyhľadávania

Názov Výsledky budú obsahovať všetky dokumenty, 
ktoré majú rovnaký alebo príbližný názov ako 
užívateľ zadal do vyhľadávača. PR. Ak bude 
hľadať  užívateľ  slovné  spojenie  „zatvorenie 
bádateľne“,  nájde  mu  odkazy  len  v  názve 
nejakého príspevku, ktorý sa tomu venuje.

Autor Výsledky budú obsahovať všetky dokumenty, 
ktoré  majú  rovnakého  alebo  priblížneho 
autora dokumentu. 

Predmet Výsledky budú obsahovať všetky dokumenty, 
ktoré  majú  rovnaké  alebo  podobné 
predmetové heslá.

Popis Výsledky budú obsahovať všetky dokumenty, 
ktoré  majú  rovnaký  alebo  podobný  popis. 
Môže ísť o jeden alebo viac slov.

Dátum Výsledky budú obsahovať všetky dokumenty 
publikované od (do) nejakého dátumu, ktoré 
si užívateľ zvolí.

Typ Výsledky budú obsahovať všetky dokumenty 
podľa  daného  typu  dokumentu.  Užívateľ  si 
bude môcť vybrať. Výber bude pozostávať z 
HTML, PDF, RTF a ZIP.

Autorské práva Výsledky budú obsahovať všetky dokumenty, 
na ktoré budú viazané autorské práva.
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5.2.2.4 Dizajn

Dizajn je  grafický a  informačný.  Súčasťou grafického dizajnu by malo  byť  v redakčnom 

systéme obsiahnutých niekoľko  voliteľných  šablón.  Takisto  by mal  mať  redakčný systém 

prístup k nejakému repozitáru ďalších možných šablón. Ďalším elementom, ktorý súvisí s 

grafickým dizajnom, sú obrázky. Obrázky by mali byť vo formáte JPG alebo PNG, iné by 

redakčný systém nemal pustiť von. Vhodným doplnkom by bolo konvertor, ktorý by dokázal 

skonvertovať iné druhy obrázkov. Súčasťou vkladania obr. kamkoľvek na stránku by mal byť 

aj HTML atribút ALT a nemal by  obrázok pustiť bez vyplnenia krátkeho textu do atribútu 

ALT. Ďalšou súčasťou grafického dizajnu je rozlíšenie obrazovky. Keďže podľa Tabuľky č. 6 

vidíme, že najviac návštev používa obrovské monitory, je vhodné mať stránku optimalizovanú 

pre najväčšiu obrazovky z piatich najväčších návštev. Ide o rozlíšenie obrazovky 1440x900.

Informačný dizajn súvisí  s  takými detailami ako je hypertext,  iné formáty ako HTML na 

webových stránkach, typografiu, ap.

Hypertext  na  webových  stránkach  zväčša  obsahuje  odklik  na  HTML dokument  a  býva 

podčiarknutý farebne. Základnou súčasťou tvorby textu by mal byť hypertext podčiarknutý a 

odkázaný na HTML kód. Ak užívateľ chce odkázať na iný formát súbor, mal by mať redakčný 

systém vygenerovanú ikonku toho formátu súboru, ktorý tam chce mať. 

V typografii  nemôžem navrhnúť redakčnému systému,  aby  navrhoval text.  Takisto  nie  je 

reálne nariadiť, aby bol text výstižný a dodržalo sa pravidlo o piatich až siedmich riadkoch. 

Čo sa týka písma na webových stránkach, redakčný systém by mal mať obsiahnutý konvertor 

v sebe, aby typ písma skonvertoval na Arial alebo písmo Helvetica. Takisto by mal obsahovať 

konvertor na odfiltrovanie všetkých prvkov, ktoré by bránili napísať čistý HTML kód. Mal by 

obsahovať funkciu PASTE FROM WORD, teda funkciu, ktorá odfiltruje text od zbytočného 

smogu a publikuje na webovú stránku čistý text. 

 

5.2.3 Funkčná úroveň

Vo funkčnej úrovni je dôležité zamerať sa na funkčnosť webu ohľadom prístupu. Tu som sa 
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zameral  ako  v  informačnej  analýze  na  všetky  zariadenia  k  webovému  sídlu,  návrh  pre 

najčastejšie webové prehliadače.

Keďže  webová  analytika  ukázala,  že  za  celé  analyzované  obdobie  bolo  počet  návštev  z 

mobilného  zariadenia72 2304,  netreba  zanedbávať  ani  mobilnú  verziu  webového  sídla. 

Redakčný systém by mal mať v sebe implemetovaný plugin pre tvorbu webového sídla na 

mobilné zariadenia. 

Čo sa týka najčastejšieho používaného prehliadača, ide o Internet Explorer. Podľa webovej 

analytiky  Google  Analytics  za  analyzované  obdobie  bolo  vykonaných  57808  návštev.  Za 

najvýznamnejšie webové prehliadače pre webové sídlo NA môžeme považovať spomínaný 

IE, potom Firefox, Chrome, Operu a Safari. Je to dôležité pre návrh informačnej architektúry. 

Redakčný systém by mal mať nástroje na vytvorenie webovej stránky, aby v spomínaných 

prehliadačoch nemala žiadne problémy. 

5.2.4 Technická úroveň

Existujú tri platformy, o ktorých je možné uvažovať. Pochopiteľne, platforiem je veľmi veľa, 

ale podľa personálneho obsahedenia sme sa rozhodli pre tri. Ide o Javu, PHP a ASP.NET. 

Tabuľka č.  21 znázorňuje prehľad systémových požiadavkov na vhodný redakčný systém.

Tabuľka č. 21- Prehľad možných systémových požiadavkov na tvorbu redakčného systému.

Platforma Operačný 
systém

Databázový 
server

Programovací 
jazyk

Webový server

Java Windows, 
Linux73

MSSQL, 
MySQL74

Java Tomcat75

PHP Windows, Linux MSSQL, 
MySQL

PHP Apache, IIS

72 Mobilné zariadenia vnímame pod mobilnými telefónmi, tabletmi, elektronickými čítačkami, ap.
73 Rozmýšľali sme len o dvoch operačných systémoch, o windowse alebo o linuxe. Nemáme ľudské zdroje na 

iné operačné systémy.
74 Vychádzame z týchto databázových serverov, oba máme k dispozícií a takisto aj dostatok ľudských zdrojov, 

ktorým rozumieme.
75 Pre webové servery sme rozmýšľali iba o Tomcate, Apache a IIS. Ostatné webové servery ako napríklad 

lighttpd sme z časového hľadiska neskúšali. Nemáme s ním skúsenosti, s ostatnými áno.
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ASP.NET Windows MSSQL, 
MySQL

C#, Java, Visual 
Basic

IIS

5.2.5 Marketingová úroveň

V informačnej analýze som skúmal vplyv sociálnych sietí na webové sídlo NA. Zistil som, že 

NA nemá žiadnu spoluprácu so sociálnymi sieťami. Redakčný systém by mal obsahovať v 

sebe plugin,  aby užívateľ  mohol  prostredníctvom tlačidiel  propagovať webovú stránku na 

sociálnych sieťa. Ďalším krokomby bolo je prepojenie webového sídla so sociálnymi sieťami 

teda,  ak niekto publikuje správu na webovom sídle  NA, publikovala by sa súčasne aj  na 

sociálnej sieti. 

Ďalšou  formou  marketingovej  úrovni  sú  formuláre.  Redakčný  systém by mal  obsahovať 

plugin, ktorý umožní používateľovi vyplniť elektronický formulár.
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Záver

Pri nástupe do NA, webové sídlo nebolo vytvorené podľa nejakej informačnej architektúry. 

Pracovníci  NA  vrátane  mňa  vytvárali  obsah  i  technickú  stránku  webového  sídla  bez 

akejkoľvek znalosti  o  informačnej  architektúre.  Časom sme vytvorili  skupinu ľudí  a  plán 

informačnej architektúry, pomocou ktorých chceme a budeme pokračovať. 

Cieľom diplomovej práce nebolo priniesť nové pohľady na informačnú architektúru  alebo 

vytvoriť  nejakú metodiku.  Diplomová práca je  akousi  príručkou,  pomocou ktorej  budeme 

časom rozvíjať a vyvíjať webové sídlo, počnúc technickými detailami ako sú napríklad čistota 

HTML kódu, až po komunikáciu s užívateľom na sociálnej sieti. 

V diplomovej práci sú predstavení používatelia webového sídla, ich záujmy a smer a akým 

chcú, aby sa webové sídlo vyvíjalo ďalej. Čaká nás obrovský kus práce, aby sme pripravili 

webové sídlo k spokojnosti užívateľom. Predkladaná práca dokumentuje množstvo prác, ktorá 

nás v najbližších mesiacoch čaká. Pevne verím, že nebude dlho trvať a webové sídlo bude 

slúžiť k spokojnosti užívateľov. Obrovskou výhodou je to, že na tvorbe webového sídla sa už 

teraz podieľa viacero pracovníkov. 

Webové sídlo by sa analogicky dalo prirovnať k stavbe lodi. Antoine De Saint- Exupéry píše,  

že  ak  chceme  postaviť  loď,  nesmieme  poslať  mužov,  aby  zohnali  drevo  a  pripravovali 

nástroje, ale najprv v nich musíme vzbudiť túžbu po nekonečných diaľkách otvoreného mora. 

Pracovná skupina, vďaka ktorej sme pripravili informačnú architektúru, má obrovskú chuť 

webové sídlo NA.
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