
Příloha č. 1 

Obrázek 1: Procento jednotlivců používající internet v jednotlivých věkových skupinách, 2.Q. 

 2008 [20]

Obrázek 2: Procento jednotlivců používající internet

Pramen: ČSÚ Source: CZSO
2005 2006 2007 2008

Celkem  (16+) 29,1 35,3 38,1 44,1 41,5 48,8 50,3 58,0 Total (16+)
16-24 let 64,9 62,6 76,2 79,0 82,6 81,5 89,0 91,6 16 - 24 years
25-34 let 38,0 43,0 51,7 56,1 57,0 62,3 72,2 75,4 25 - 34 years
35-44 let 38,4 43,8 55,0 52,5 56,3 56,5 69,2 69,6 35 - 44 years
45-54 let 27,8 30,8 41,4 38,7 46,0 47,8 56,0 56,5 45 - 54 years
55-64 let 12,8 17,9 16,6 25,3 20,6 29,7 29,1 36,4 55 - 64 years
65-74 let . . 3,2 7,9 3,4 11,4 6,1 14,3 65 - 74 years
75+ . . . 2,7 . . . 2,8 75+

podle vzdělání (25+) by education (aged 25+)
základní 1,0 5,3 3,4 7,5 3,4 10,4 9,1 14,7 Basic

střední bez maturity 8,2 15,0 14,3 21,2 18,1 25,5 31,3 38,8

střední s maturitou 39,8 44,3 54,2 57,6 57,1 62,4 64,2 67,9
vysokoškolské 68,9 74,5 75,5 80,3 78,2 80,2 85,9 85,1 University

zaměstnaní 40,7 40,0 54,3 50,3 56,8 56,1 68,8 68,0 employed
nezaměstnaní 13,7 19,0 24,3 28,8 24,1 29,7 46,4 21,0 unemployed
studenti 77,5 77,6 91,5 93,5 92,6 93,7 97,5 97,6 students

27,3 X 40,1 X 54,9 X 70,5 X
starobní důchodci 2,8 4,6 4,5 8,0 4,8 9,6 8,7 11,9 retired persons

*jako procento z celkové počtu mužů/žen v dané socio-demograf ické skupině
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Obrázek 3: Vyhledávání informací a využívání vybraných on-line služeb, 2 Q 2008 [20]

Tabulka 1: Návštěvnost serverů iDNES.cz, březen 2009 [22]

Unikátní uživatelé
Server měsíc den

119000 22000
256000 69000
687000 73000
306000 74000
515000 94000
400000 71000
340000 69000
246000 35000
532000 119000
547000 118000
346000 95000
423000 79000
225000 23000
816000 324000

2100000 578000

Alík iDNES.cz
Auto iDnes.cz
Bonus Web iDnes.cz
Cestování iDnes.cz
Ekonomika & Finance iDNES.cz
Mobil iDNES.cz
Ona iDNES.cz
Reality iDNES.cz
Revue iDnes.cz
Show iDnes.cz
Sport iDnes.cz
Technet iDnes.cz
Zdraví iDnes.cz
Zprávy iDnes.cz
iDnes.cz celkem



Příloha č. 2 

Možnosti připojení k internetu [18]

1) pevný dial – up

Přístup k telefonní síti, který vyžaduje manuální nebo automatické navázání spojení.

 analogový dial – up

Nejrozšířenější varianta dial-up připojení.  Český Telecom pro takové uživatele nabízí 

řadu tarifních programů a balíčků. 

 alternativní připojení

Alternativní  operátoři  nabízejí  své  služby  všem  zákazníkům  Českého  Telecomu. 

K využití těchto služeb je nutné u daného operátora objednat si danou službu.

2) mobilní dial – up

Uživatelé  mobilního  internetu  (myšleno  přes  GSM  sítě)  mají  k  dispozici  celkem  tři 

technologie přístupu:

 CSD (nabízejí všichni operátoři)

 HSCSD (komerčně nabízí pouze O2)

 GPRS (nabízejí všichni operátoři)

Rychlost u CSD se zapnutým CRC (Cyclic Redundancy Check – schéma pro opravu chyb v 

přenosu) je pevně daná. Jedná se o klasické ISDN spojení. HSCSD poté umožňuje spojit 

několik timeslotů (komunikačních kanálů) najednou. Nevýhoda obou těchto technologií je 

však ta, že se jednak platí za čas spojení a jednak že komunikace se základnovou stanicí 

probíhá nepřetržitě,  takže se  akumulátor  vašeho telefonu vybíjí  i  tehdy,  kdy nepřenášíte 

zrovna žádná data.

GPRS je technologie, která z principu nemůže garantovat ani rychlost ani dostupnost. Co ale 

garantuje je to, že spojení je zachováno i v případě, že momentálně není pro GPRS dostupný 

žádný volný timeslot, protože kratší výpadky signálu této technologii nevadí. GPRS využívá 

celkem čtyři kódovací schémata (CS), která mají vliv na přenosovou rychlost a na počet bitů 

určených pro CRC, přičemž tato závislost je nepřímá (čím vyšší rychlost, tím větší sklon k 

chybám  v  přenosu).  Kódovací  schémata  si  GSM  síť  přepíná  v  průběhu  komunikace  s 

mobilním telefonem automaticky. 

3) kabel

Možnosti přístupu k internetu pomocí kabelové TV jsou značně omezené, neboť kabelová 

infrastruktura není všude dostupná. V České republice nabízí přístup k internetu velká část 

kabelových televizí a to poměrně úspěšně. Kabelové televize mají dohromady více uživatelů 



internetu  než  všichni  ISP pro  ADSL.  Na  našem  trhu  jsou  pak  pouze  tři  společnosti  s 

„celoplošnou“ působností  –  UPC se službou Chello  a Tesmedia spolu s  Intercable.cz se 

službou Karneval. 

4) ADSL

ADSL  připojení  je  dostupné  stále  ve  větším  množství  lokalit  a  je  jedním  z  nejvíce 

využívaných typů připojení k Internetu. Jeho největší problém v podání Českého Telecomu 

je jeho agregace – tj. rozdělení přenosového pásma daného použitou technologií mezi více 

uživatelů. Agregační poměr je přitom v celé síti Českého Telecomu (respektive pro všechny 

ISP) nastaven poměrně vysoko, což je pravděpodobně ještě zásadnější problém než cena, 

kterou si Český Telecom za ADSL od ISP účtuje. 

Nabídky jednotlivých ISP se od sebe neliší pouze cenou, ale i nabízenými službami. Drtivá 

většina ISP nabízí svým uživatelům vlastní mailové schránky (případně antivirovou a 

antispamovou ochranu pro ně), vlastní webový prostor, možnost aktivace statické IP adresy 

nebo třeba slevy na některý software apod. 

5) bezdrátové připojení

V České republice existuje několik modelů budování pokrytí signálem sítí WiFi.

 První z nich začal využívat O2 a posléze T-Mobile – provozovatel pokryje hotely, kde 

svoje WiFi nabízí hotelovým hostům za cenu odpovídající ubytování v hotelu. 

 Další způsob, populární zejména v USA a rozmáhající se i u nás, je pokrývání veřejných 

míst jako restaurace, kavárny, provozovny rychlého občerstvení apod. Tento způsob 

pokrývání signálem začal aplikovat hlavně Český Telecom. 

 Poslední z modelů, je čistě rezidenční budování pokrytí – to aplikuje například WideNet, 

MyNet či CZFree.Net. Zajímavý model rezidenčního pokrytí aplikuje také Petřiny.Net – 

pokrytí do jednotlivých domů zabezpečuje klasické WiFi, ale rozvody po domě zajišťuje 

100 Mbitový Ethernet, který je rozveden do každého připojeného bytu a zároveň vytváří 

lokální síť v domě. 

Kromě připojení k Internetu ve volném pásmu prostřednictvím technologie WiFi, které 

může být díky přeplněnosti a řadě zdrojů rušení tohoto pásma (ostatní WiFi spoje, 

Bluetooth, mikrovlnné trouby, modely na dálkové ovládání, bezdrátové myši a klávesnice) 

může být poměrně nespolehlivé, existuje i připojení v licencovaných pásmech FWA (Fixed 

Wireless Access). To má výhodu v tom, že není rušeno a poskytuje relativně snadno 

garantovatelnou a hlavně poměrně stabilní přenosovou rychlost. Nevýhodou bývá vyšší cena 

než u WiFi. Někteří provideři, zejména Bluetone, pak FWA propaguje jako rychlejší a 

spolehlivější alternativu ADSL a nabízí jej za srovnatelnou cenu. 



Příloha č. 3 

Obrázek 1: Vybrané on-line služby, které nejčastěji využívají uživatelé internetu [20]



Příloha č. 4

Obrázek 1: Úvodní strana iDNES.cz, březen 2009 [22]

Obrázek 2: Úvodní stana iHNed.cz, březen 2009 [42]



Obrázek 3: Úvodní strana novinky.cz, březen 2009 [43]

Obrázek 4: Úvodní strana lidovky.cz, březen 2009 [35]



Obrázek 5: Úvodní strana aktualne.cz, březen 2009 [41]

Obrázek 6: Úvodní strana denik.cz, březen 2009 [39]



Příloha č. 5 

V  následující  tabule  jsou  zobrazeni  konkurenti  zpravodajských  portálů.  Nejsilnější 

návštěvnost má zpravodajství na novinky.cz s reálnou návštěvností za měsíc 2 380 073 čtenářů. 

Dále  následuje  iDNES.cz  s  počtem čtenářů  1 024 811.  S velkým odstupem se  poté  řadí  mezi 

konkurenty aktualne.cz provozované portálem centrum.cz, denik.cz, lidovky.cz, iHNed.cz atd. [30]

Návštěvníci CELKEM (Prosinec 2008)

Kategorie 3 - TOTAL

RU
měsíc

3 181 120
novinky.cz|rubrika Zpravodajstvi 2 380 073
idnes.cz|Zpravy iDNES 1 024 811
centrum.cz|Aktualne.cz|Zpravy 637 301
denik.cz 503 542
lidovky.cz|Zpravodajstvi 377 462
ihned.cz|Zpravodajstvi iHNed|Zpravy iHNed 227 881
ceskenoviny.cz 212 620
ct24.cz|Zpravodajstvi a Ekonomika 169 214
meteopress.cz 75 296
volny.cz|Noviny 55 188
e-pocasi.cz 48 245
meteocentrum.cz 31 083
tiscali.cz|Tiscali Zpravy|Zpravy 23 962
mediafax.cz 20 187
praguemonitor.com 6 468



Příloha č. 7

Hodnotící kritéria pro analýzu konkurence internetových stránek zpravodajských webů

Obsahové aspekty aktualne denik iDNES iHNed lidovky novinky
Struktura 1 1 1 1 1 1
Hlavní menu 1 1 1 1 1 1
Aktuálnost obsahu poutajících odkazů 1 0,5 1 0,5 1 1
Kontakty 1 1 1 1 1 1
Aktuality 1 1 1 1 1 1
Vhodné pojmenování webu 1 1 1 1 1 1
Archiv 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5
Základní informace 1 1 1 1 1 0
Barvy 0,5 1 1 1 1 1
Čitelné písmo 1 1 1 1 1 1
Jednotný vzhled 1 1 1 1 1 1
Navigace 1 1 0,75 1 1 1
Zastřešení 1 1 1 1 1 1
Celkem obsahové aspekty 12 12,5 12,75 12 12,5 11,5
Technické provedení aktualne denik iDNES iHNed lidovky novinky
Zobrazitelnost v prohlížečích 1 1 1 1 1 1
Velikost písma 1 1 1 1 1 1
Zasílání článků formou SMS 0 0 1 1 0 0
Zasílání článků formou MMS 0 0 1 1 0 0
PDA 1 1 1 1 1 1
RSS 1 1 1 1 1 1
Tisk článků 1 1 1 1 1 0
Zaslání na e-mail 1 1 1 1 1 1
Celkem technické provedení 6 6 8 8 6 5
SEO aktualne denik iDNES iHNed lidovky novinky
Vhodná volba domény 1 1 1 1 1 1
Pozice ve vyhledávači Seznam.cz 1 1 1 1 1 1
Pozice ve vyhledávači Google 1 1 1 1 1 1
Struktura textu 1 1 1 1 1 1
Nadpisy na stránce 1 1 0 1 0 0
Validní zdrojový kód 0 0 1 0 0 0
Optimalizace velikosti kódu a obrázků 1 0 1 1 1 1



Bezrámcová technologie 1 1 1 1 1 1
Správná sémantika zdrojového kódu 0,5 1 1 1 0,5 1
Celkem SEO 7,5 7 8 8 6,5 7
Hyperlink aktualne denik iDNES iHNed lidovky novinky
Srozumitelné, smysluplné odkazy 1 1 1 1 1 1
Odkazy na rozcestník 1 1 1 1 1 1
Odkaz na další doplňkové služby 0,75 0,5 1 0,75 0,75 1
Odkaz na klasická média 1 1 1 1 1 1
Vzhled a barva odkazů 1 1 1 1 1 1
Vzhled a barva textů k odkazům 1 1 1 1 1 1
Celkem hyperlink 5,75 5,5 6 5,75 5,75 6
Nápaditost a funkčnost webu aktualne denik iDNES iHNed lidovky novinky
Doplnění textu vhodnými obrázky 1 1 1 1 1 1
Vyhledávání 1 1 1 1 1 1
Zobrazování reklamy 1 1 1 1 1 1
Multimediální prvky 1 1 1 1 1 1
Cizí jazyk 1 0 0 0 0 0
Celkem nápaditost a funkčnost webu 5 4 4 4 4 4

Celkem aktualne denik iDNES iHNed lidovky novinky
Celkem obsahové aspekty 12 12,5 12,75 12 12,5 11,5
Celkem technické provedení 6 6 8 8 6 5
Celkem SEO 7,5 7 8 8 6,5 7
Celkem hyperlink 5,75 5,5 6 5,75 5,75 6
Celkem nápaditost a funkčnost webu 5 4 4 4 4 4
Celkové hodnocení vlastností webů 36,25 35 38,75 37,75 34,75 33,5

Průměrné hodnocení aktualne denik iDNES iHNed lidovky novinky
0bsahové aspekty 0,92 0,96 0,98 0,92 0,96 0,88
Technické provedení 0,75 0,75 1 1 0,75 0,63
SEO 0,83 0,78 0,89 0,89 0,72 0,78
Hyperlink 0,96 0,92 1 0,96 0,96 1
Nápaditost a funkčnost webu 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Průměrné hodnocení vlastností webů 0,89 0,84 0,93 0,91 0,84 0,82



Příloha č. 8

Hodnotící kritéria pro analýzu konkurence internetových stránek zpravodajských webů

Hodnotící pravidla:

Každé kritérium webové stránky internetového zpravodajství bude hodnoceno body 0 až 1 podle 

níže uvedených kritérií. Hodnocení bude zapisováno do programu OpenOffice.org Writer a 

následně vyhodnoceno v tabulce.

Hodnotící kritéria:

Obsah internetové stránky

Vlastnost Bodové ohodnocení
1. Struktura 1 = jasná, přehledná struktura webu – první část je tvořena nabídkou 

hlavního menu, druhá část nejnovějšími zprávami, třetí část nabídkou 

blogů

0 = nejasná, nepřehledná struktura webu
2. Hlavní menu 1 = přehledně uspořádané v jedné liště, barevně odlišené

0 = nejasná struktura, příliš mnoho odkazů v nabídce
3. Aktuálnost obsahu 

poutajících odkazů

1 = aktuálnost, u každého poutajícího článku je uvedeno datum a hodina 

vydání

0,5 = informace o aktuálnosti poutajícího článku lze zjistit až po 

otevření zprávy

0 = aktuálnost, ale bez možnosti zjistit datum a hodinu vydání
4. Kontakty 1 = obsahuje kontakty na redakci webu

0 = informace o kontaktu na provozovatele webu chybí
5. Aktuality 1 = aktuality na titulní straně

0 = aktuality na titulní straně nejsou
6. Vhodné pojmenování 

webu

1 = název je snadno zapamatovatelný, popřípadě se váže k tiskovému 

médiu

0 = název je příliš dlouhý, neváže se k tiskovému médiu
7. Archiv 1 = obsahuje archiv starších článků či novinek

0,5 = obsahuje archiv ve fulltextu, na první pohled není zřejmé, že se 

jedná o hledání v článcích

0 = archiv chybí
8. Základní informace 1 = lze snadno nalézt informace o společnosti – vznik, vlastník



0 = informace o vzniku a vlastníkovi nelze najít, popřípadě je těžké je 

najít
9. Barvy 1 = vhodná volba barev, nejlépe kontrastní s logem, barvy jsou ostré

0,5 = barvy nejsou ostré

0 = nevhodné barvy, nekontrastní, nečitelné, rozmazané
10. Čitelné písmo 1 = snadno čitelné písmo -  písmo můžeme zařadit do druhu 

bezpatkového nebo patkového – nepříliš ozdobné

0 = obtížně čitelné, příliš ozdobné patkové písmo
11. Jednotný vzhled 1 = web působí dojmem celku, nejsou v textech prázdná místa

0 = web působí chaoticky, existují v textech prázdná místa
12. Navigace 1 = je zřejmé, kde v rámci celého webu se uživatel právě nachází, 

existuje zde zdůraznění položky v hlavní nabídce a submenu

0,75 = nad články by mohlo být lépe patrné, kde se v rámci celého webu 

uživatel právě nachází

0 = není zřejmé kde se v rámci celého webu nachází uživatel
13. Zastřešení 1 = i na podstránkách lze poznat, o jaký web se jedná

0 = název webu je pouze na titulní stránce

Technické provedení

Vlastnost Bodové ohodnocení
14. Zobrazitelnost v 

prohlížečích

1 = zobrazitelné ve třech nejpoužívanějších prohlížečích: Firefox 3, 

Opera 9.64 a Internet Explorer 6

0 = aspoň v jednou z těchto prohlížečů nejde zobrazit web
15. Velikost písma 1 = lze zvětšit a zmenšit písmo 

0 = nelze zvětšit a zmenšit písmo 
16. Zasílání článků 
formou SMS

1 = články lze zasílat formou SMS

0 = články nelze zasílat formou SMS
17. Zasílání článků 
formou MMS

1 = články lze zasílat formou MMS

0 = články nelze zasílat formou MMS
18. PDA 1 = podporuje zobrazování stránky v PDA (malý kapesní počítač)

0 = nepodporuje zobrazování stránky v PDA (malý kapesní počítač)
19. RSS 1 = web poskytuje RSS kanál 

0 = web neposkytuje RSS kanál
20. Tisk článků 1 = nabídka tisku článku

0 = nabídka tisku článku chybí



21. Zaslání na e-mail 1 = nabídka zaslání článku na e-mail

0 = nabídka zaslání článku na e-mail chybí
SEO – optimalizace pro vyhledávače

Vlastnost Bodové hodnocení
22. Vhodná volba 

domény

1 = cz, com, Doména zdůrazňuje původ ČR, popřípadě jde o celosvětový 

prohlížeč s doménou com.

0 = org, net. Doména nezdůrazňuje původ ČR a nejde ani o celosvětový 

prohlížeč s doménou com.
23. Pozice ve 

vyhledávači Seznam.cz

1 = stránky budou zobrazeny na první pozici mezi prvními 10 výsledky

0 = stránky nebudou zobrazeny na první pozici mezi prvními 10 výsledky
24. Pozice ve 

vyhledávači Google

1 = stránky budou zobrazeny na první pozici mezi prvními 10 výsledky

0 = stránky nebudou zobrazeny na první pozici mezi prvními 10 výsledky
25. Struktura textu 1 = text je strukturovaný do odstavců

0 = text není strukturovaný do odstavců
26. Validní zdrojový kód 1 = validní/ nevalidní s drobnými chybami

0 = nevalidní se zásadními chybami
27. Optimalizace 

velikosti kódu a obrázků

1 = optimalizováno

0 = neoptimalizováno, titulní strana zabírá více než 100 kB
28. Bezrámcová 

technologie

1 = bez rámců, pro zpravodajství vhodnější způsob prezentací zpráv

0 = rámce, nejsou vhodné pro zpravodajský web
29. Správná sémantika 

zdrojového kódu

1 = správná

0,5 = existují zde drobné sémantické chyby

0 = nevhodná
30. Nadpisy na stránce 1 = nadpisy na stránce jsou správně strukturovány 

0 = nadpisy na stránce nejsou ve správném pořadí, nebo chybí úplně

Hyperlink

Vlastnost Bodové hodnocení
31. Srozumitelné, 

smysluplné odkazy

1 = odkazy vhodným klíčovým slovem, na stránce nejsou odkazy typu 

„zde“ nebo odkazy, které dělají něco jiného,než lze očekávat

0 = odkazy pomocí „zde“ nebo odkazy, které dělají něco jiného, než lze 

očekávat
32. Odkaz na rozcestník 1 = odkaz na alespoň jeden rozcestník, rozcestníky jsou důležité pro 

vhodnější orientaci na stránce a rychlejší návraty zpět na původní 

stránku



0 = chybí odkaz na alespoň jeden rozcestník
33. Odkaz na další 

doplňkové služby

1 = obsahuje odkaz na doplňkové služby: počasí, horoskopy, kurzy měn 

a TV program

0,75 = obsahuje odkaz jen na 3 výše zmíněné doplňkové služby

0,5 = obsahuje odkaz jen na 2 výše zmíněné doplňkové služby

0 = neobsahuje odkazy na počasí, horoskopy, kurzy měn
34. Odkaz na média 1 = odkaz na média, stránka obsahuje alespoň jeden odkaz na klasické 

médium rádio, televizi nebo tisk

0 = odkaz na média chybí
35. Vzhled a barva 

odkazů 

1 = každý odkaz vypadá jako odkaz modrý nebo podtržený, nejsou na 

stránce odkazy, které klamou čtenáře tím, že je nelze poznat

0 = některé odkazy nelze na první pohled poznat
36. Vzhled a barva textů 

vzhledem k odkazům

1 = texty nevypadají jako odkaz, texty musí být odlišeny od odkazů

0 = některé texty vypadají jako odkaz, ale nejsou odkazy

Nápaditost a funkčnost webu

Vlastnost Bodové hodnocení
37. Doplnění textu 

vhodnými obrázky

1 = texty (články, jednotlivé stránky) jsou doplněny vhodnými obrázky

0 = bez obrázků nebo nevhodné (příliš malé, nerozlišitelné, neostré)
38. Vyhledávání 1 = je k dispozici funkce vyhledávání v obsahu webu (alespoň na titulní 

stránce)

0 = bez aktivního zapojení uživatelů
39. Zobrazování 

reklamy

1 = web obsahuje reklamy bez vyskakovacích oken

0 = web obsahuje reklamy s vyskakovacími okny
40. Multimediální prvky 1 = web obsahuje tyto prvky: videa, obrázky, fota a grafy

0 = web neobsahuje aspoň jeden z výše zmíněných prvků
41. Cizí jazyk 1 = web obsahuje možnost čtení zpráv alespoň v jednom cizím jazyce

0 = web nabízí zprávy jen v českém jazyce



Příloha č. 6













Příloha č. 11

Obrázek 1: Frekvence návštěv internetu jednotlivci 16 let a staršími v ČR v roce 2009

Obrázek 2: Místo použití internetu jednotlivci 16 let a starší v ČR v roce 2009

Obrázek 3: Nejzajímavější rubriky zpráv



Obrázek 4: Nejčtenější vybrané zpravodajské stránky obecného zpravodajství u respondentů

Obrázek 5: Návštěvnost internetových zpravodajských stránek u studentů

Obrázek 6: Čtení zpráv respondenty podle vzdělání
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Obrázek 7: Návštěvnost zahraničních webů podle věkových skupin

Obrázek 8: Celkové zhodnocení zpravodajských webů podle škály 1-5

Obrázek 9: Důvěryhodnost zpráv na internetové stránce iDNES.cz

Obrázek 10: Týdenní frekvence návštěv zpravodajských internetových stránek
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Tabulka 1: První dojem ze stránky

Tabulka 2: Barevná sladěnost stránky

Tabulka 3: Barevné zvýraznění písma

Tabulka 4: Čitelnost písma v textech

Web průměr rozptyl
aktualne.cz 2,03 0,58

denik.cz 2,01 0,83
idnes.cz 1,64 0,7
ihned.cz 1,95 0,71

lidovky.cz 2,05 0,69
novinky.cz 1,65 0,61

Web průměr rozptyl
aktualne.cz 2,14 0,79

denik.cz 2,14 0,83
idnes.cz 1,69 0,49
ihned.cz 2,07 0,79

lidovky.cz 1,95 0,62
novinky.cz 1,91 0,58



Tabulka 5: Přehlednost odstavců

Tabulka 6: Snadná orientace

Tabulka 7: Dostatek informací

Tabulka 8: Čtivost zpráv



Tabulka 9: Důvěryhodnost zpráv

Tabulka 10: Vizuální materiál



Příloha č. 9

Obrázek 1: Struktura respondentů dle pohlaví

Obrázek 2: Struktura respondentů dle věku

Tabulka 1: Rozdělení respondentů podle pohlaví

Pohlaví Počet respondentů Procentní složení Zaokrouhleno
Muži 69 46,50% 47,00%
Ženy 81 53,50% 54,00%

Celkem 150 100,00% 100,00%
Pozn.: Upraveno dle procentuálního složení jednotlivců využívajících internet z průzkumu ČSÚ



Tabulka 2: Rozdělení respondentů podle věkových skupin

Věk Počet respondentů Procentní složení Zaokrouhleno
16 - 24 let 42 28,00% 28,00%
25 - 34 let 34 22,66% 23,00%
35 - 44 let 32 21,33% 21,00%
45 - 54 let 25 16,66% 17,00%
55 - 64 let 15 10,00% 10,00%
65 a více 2 1,33% 1,00%

Celkem 16+ 150 100,31% 100,00%
Pozn.: Upraveno dle procentuálního složení jednotlivců využívajících internet z průzkumu ČSÚ



Příloha č. 10 

Adresa: www.idnes.cz Datum testování: 10.3. 2009

Síla webu

Titulek iDNES.cz – nejdůvěryhodnější zpravodajský portál na českém internetu
Validita Webová stránka je HTML 4 validní.
Obsah stránky webová stránka obsahuje celkem 1835 slov.
Pozice na Seznamu Umístění webové stránky na Seznamu po zadání prvních 4 slov titulku. 

Webová stránka je na první pozici po zadání titulku.
Pozice na Google Umístění webové stránky na Google po zadání prvních 4 slov titulku. 

Webová stránka je na první pozici po zadání titulku.

Analýza zdrojového kódu
Hlavička dokumentu  Deklarovaná definice typu dokumentu HTML 4

 Deklarace znakové sady windows – 1250
 Titulek stránky je správně vyplněn
 Popisek stránky je správně vyplněn

Zdrojový kód  Zdrojový kód má optimální velikost. Příliš velká stránka zatěžuje 
vyhledávač stahováním přebytečných dat, a ten pak těžko určuje 

relevantní obsah. Navíc ho návštěvníci dlouho stahují. Celková velikost 
HTML kódu: 80 kB.

 Stránka je valitní podle deklarovaného HTML 4

Sémantika a 
přístupnost

 Stránka neobsahuje vnořené tabulky
 Správné užití sémantického zvýrazňování textu.
 Na stránce je použité nesémantické zvýraznění textu. Použité značky 
<strong> a <em>. Použité nesémantické tagy: b,i
 Text je kvalitně strukturovaný do odstavců

Obsahová část Nadpisy na stránce nejsou ve správném pořadí. Nemělo by se skákat 
např. z nadpisu první úrovně na 3. apod

Příklad:.<h2>ÓČKO
• <h4>Přečtěte si na ÓČKU 



Adresa: www.ihned.cz Datum testování: 10.3. 2009

Síla webu

Titulek iHNed.cz: Zpravodajský server Hospodářských novin
Validita Webová stránka není HTML 4.0 Transitional validní – obsahuje

12 html chyb. 
Obsah stránky webová stránka obsahuje celkem 1573 slov
Pozice na Seznamu Umístění webové stránky na Seznamu po zadání prvních 4 slov titulku. 

Webová stránka je na první pozici po zadání titulku.
Pozice na Google Umístění webové stránky na Google po zadání prvních 4 slov titulku. 

Webová stránka je na první pozici po zadání titulku.

Analýza zdrojového kódu

Hlavička dokumentu  Deklarovaná definice typu dokumentu HTML 4.0 Transitional
 Deklarace znakové sady windows – 1250
 Titulek stránky je správně vyplněn
 Popisek stránky je správně vyplněn

Zdrojový kód  Zdrojový kód má optimální velikost. Příliš velká stránka zatěžuje 
vyhledávač stahováním přebytečných dat, a ten pak těžko určuje 

relevantní obsah. Navíc ho návštěvníci dlouho stahují. Celková velikost 
HTML kódu: 74 kB

 Stránka obsahuje 12 html chyb. Stránka by měla být validní a bez 
chyb, jinak se nemusí správně popř. vůbec zobrazit u uživatele.

Sémantika a 
přístupnost

 Stránka neobsahuje vnořené tabulky
 Na stránce se vyskytují netextové prvky bez alternativního obsahu. 
Tyto elementy (především obrázky) se nezobrazují ve všech 
zařízeních a prohlížečích, a tak je nutné specifikovat i jejich 

alternativní textový popis.
 Správné užití sémantického zvýrazňování textu.
 Text je kvalitně strukturovaný do odstavců

Obsahová část  Nadpisy na stránce jsou správně strukturované
 Stránka obsahuje dostatek textu



Adresa: www.novinky.cz Datum testování: 10.3. 2009

Síla webu

Titulek Novinky.cz

Validita Webová stránka není XHTML 1.0 Transitional validní obsahuje
26 html chyb.

Obsah stránky webová stránka obsahuje celkem 1174 slov
Pozice na Seznamu Umístění webové stránky na Seznamu po zadání prvních 4 slov titulku. 

Webová stránka je na první pozici po zadání titulku.
Pozice na Google Umístění webové stránky na Google po zadání prvních 4 slov titulku. 

Webová stránka je na první pozici po zadání titulku.

Analýza zdrojového kódu 

Hlavička dokumentu  Deklarovaná definice typu dokumentu HTML 1.0 Transitional
 Deklarace znakové sady utf-8
 Titulek stránky je správně vyplněn
 Popisek stránky není vyplněn. Některé vyhledávače ho používají u 
výsledku vyhledávání.

Zdrojový kód  Zdrojový kód má optimální velikost. Příliš velká stránka zatěžuje 
vyhledávač stahováním přebytečných dat, a ten pak těžko určuje 

relevantní obsah. Navíc ho návštěvníci dlouho stahují. Celková velikost 
HTML kódu: 43 kB

 Stránka obsahuje 26 html chyb. Stránka by měla být validní a bez 
chyb, jinak se nemusí správně popř. vůbec zobrazit u uživatele.

Sémantika a 
přístupnost

 Stránka neobsahuje vnořené tabulky
 Netextové elementy mají alternativní obsah.
 Správné užití sémantického zvýrazňování textu.
 Text je kvalitně strukturovaný do odstavců

Obsahová část Nadpisy na stránce nejsou ve správném pořadí. Nemělo by se skákat 
např. z nadpisu druhé úrovně na 5. apod.Příklad: <h2>Hlavní článek: 

Výpověď zdravotní sestře kvůli záměně dětí je platná, rozhodl soud
• <h5>Diskuse na Novinkách čeká výrazná změna
 Stránka obsahuje dostatek textu



Adresa: www.lidovky.cz Datum testování: 10.3. 2009

Síla webu

Titulek Lidovky.cz – zpravodajský server Lidových novin
Validita Webová stránka není HTML 4 validní – obsahuje 5 html chyb.
Obsah stránky webová stránka obsahuje celkem 875 slov
Pozice na Seznamu Umístění webové stránky na Seznamu po zadání prvních 4 slov 

titulku. Webová je na první pozici po zadání titulku.
Pozice na Google Umístění webové stránky na Google po zadání prvních 4 slov 

titulku. Webová je na první pozici po zadání titulku.

Analýza zdrojového kódu 

Hlavička dokumentu  Deklarovaná definice typu dokumentu HTML 4.
 Deklarace znakové sady windows – 1250.
 Titulek stránky je správně vyplněn.
 Popisek stránky je správně vyplněn.

Zdrojový kód  Zdrojový kód má optimální velikost. Příliš velká stránka zatěžuje 
vyhledávač stahováním přebytečných dat, a ten pak těžko určuje 

relevantní obsah. Navíc ho návštěvníci dlouho stahují. Celková velikost 
HTML kódu: 46 kB

 Stránka obsahuje 5 html chyb. Stránka by měla být validní a bez 
chyb, jinak se nemusí správně popř. vůbec zobrazit u uživatele.

Sémantika a 
přístupnost

 Stránka neobsahuje vnořené tabulky
 Netextové elementy mají alternativní obsah.
 Správné užití sémantického zvýrazňování textu.
 Na stránce je použité nesémantické zvýraznění textu. Je vhodné 
používat značky <strong> a <em>. Použité nesémantické tagy: font
 Text je kvalitně strukturovaný do odstavců

Obsahová část  Nadpisy na stránce nejsou ve správném pořadí. Nemělo by se skákat 
např. z nadpisu první úrovně na 3. apod.
Příklad: <h1>Lidovky.cz
• <h3>Ptejte se Dany Kuchtové
 Stránka obsahuje dostatek textu



Adresa: www.aktualne.cz Datum testování: 10.3. 2009

Síla webu

Titulek Aktuálně.cz – Víte, co se právě děje

Validita webová stránka není XHTML 1.0 Transitional validní – obsahuje 
23 html chyb

Obsah stránky webová stránka obsahuje celkem 1101 slov
Pozice na Seznamu Umístění webové stránky na Seznamu po zadání prvních 4 slov 

titulku: 1. 0/10 „Aktuálně cz Víte co se právě děje“
Pozice na Google Umístění webové stránky na Google po zadání prvních 4 slov 

titulku: 1. 0/10 „Aktuálně cz Víte co se právě děje“

Analýza zdrojového kódu 

Hlavička dokumentu  Deklarovaná definice typu dokumentu HTML 1.0 Transitional
 Deklarace znakové sady iso – 8859-2.
 Titulek stránky je správně vyplněn.
 Popisek stránky je správně vyplněn.

Zdrojový kód  Zdrojový kód má optimální velikost. Příliš velká stránka zatěžuje 
vyhledávač stahováním přebytečných dat, a ten pak těžko určuje 

relevantní obsah. Navíc ho návštěvníci dlouho stahují. Celková velikost 
HTML kódu: 66 kB

 Stránka obsahuje 23 html chyb. Stránka by měla být validní a bez 
chyb, jinak se nemusí správně popř. vůbec zobrazit u uživatele.

Sémantika a 
přístupnost

 Stránka neobsahuje vnořené tabulky
 Netextové elementy mají alternativní obsah.
 Správné užití sémantického zvýrazňování textu.
 Na stránce je použité nesémantické zvýraznění textu. Je dobré použít 
značky <strong> a <em>. Použití nesémantické tagy: b
 Text je kvalitně strukturovaný do odstavců

Obsahová část  Nadpisy na stránce jsou správně strukturované.
 Stránka obsahuje dostatek textu



Adresa: www.denik.cz Datum testování: 10.3. 2009

Síla webu

Titulek Denik.cz
Validita webová stránka není XHTML 1.0 Strict validní – obsahuje 2 html chyby
Obsah stránky webová stránka obsahuje celkem 2027 slov
Pozice na Seznamu Umístění webové stránky na Seznamu po zadání prvních 4 slov titulku. 

Webová stránka je na první pozici po zadání titulku.
Pozice na Google Umístění webové stránky na Google po zadání prvních 4 slov titulku. 

Webová stránka je na první pozici po zadání titulku.

Analýza zdrojového kódu 

Hlavička dokumentu  Deklarovaná definice typu dokumentu XHTML 1.0 Strict
 Deklarace znakové sady utf - 8.
 Titulek stránky je správně vyplněn.
 Popisek stránky je správně vyplněn.

Zdrojový kód Zdrojový kód je příliš velký. Obecně je snaha o co nejmenší celkovou 
velikost stránky. Příliš velká stránka zatěžuje vyhledávač stahováním 

přebytečných dat, a vyhledávač pak také těžko určuje která část obsahu je 
relevantní. Celková velikost HTML kódu: 106 kB

 Stránka obsahuje 2 html chyby. Stránka by měla být validní a bez 
chyb, jinak se nemusí správně popř. vůbec zobrazit u uživatele.

Sémantika a 
přístupnost

 Stránka neobsahuje vnořené tabulky
 Netextové elementy mají alternativní obsah.
 Správné užití sémantického zvýrazňování textu.
 Text je kvalitně strukturovaný do odstavců

Obsahová část  Nadpisy na stránce jsou správně strukturované.
 Stránka obsahuje dostatek textu
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