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1. Úvod 

V dnešnej dobe je na trhu mnoţstvo porovnateľných produktov, ktoré majú svoje 

optimalizované parametre, či trhom určenú cenu, ktorú musia výrobcovia či predajcovia do 

určitej miery rešpektovať. Trh je presýtený a jednou z najdôleţitejších zloţiek úspešného 

podnikania sa stáva kvalitný marketing, do ktorého by mali firmy investovať, pretoţe je to 

cesta, ktorá im pomôţe preraziť. 

Tému internetovej prezentácie som si vybral, lebo som s internetovými stránkami 

v kontakte prakticky kaţdý deň, poznám základné pravidlá ich tvorby a myslím si, ţe je to 

veľmi aktuálna téma. Samozrejme zaváţil aj fakt, ţe spojenie marketingu a internetu je 

v súčasnosti nevyhnutnosť a je dobré získavať v tejto oblastí nové a nové skúsenosti. 

Konkrétne sa budem venovať internetovej prezentácii obchodnej firmy. Táto firma  ma 

poţiadala, aby som zistil, ako vnímajú jej internetovú prezentáciu zákazníci, prípadne ako je 

na tom v porovnaní s prezentáciami konkurenčných spoločností.  

V posledných rokoch sa internet stal postupne súčasťou nášho kaţdodenného ţivota. 

Mnohí z nás si svoj deň bez prístupu na internet, prečítania si pracovných e-mailov, beţnej 

komunikácie so svojimi priateľmi či nakupovania prostredníctvom internetu ani nevedia 

predstaviť. A, samozrejme, sa internet stal pravdepodobne najdôleţitejším a najvyuţívanejším 

zdrojom informácii vo všetkých sférach ţivota, oblasti výroby, predaja výrobkov či 

poskytovania sluţieb nevynímajúc. Internet stal takisto významnou súčasťou súčasného 

marketingu. Slúţi na vylepšovanie vzťahov so zákazníkmi, dodávateľmi, na zlepšenie 

komunikácie v rámci spoločnosti či riadenie logistiky. Z pohľadu úspešného uplatnenia 

výrobkov či sluţieb na trhu je momentálne ich internetová prezentácia nenahraditeľná.  Tá 

slúţi k tomu, aby potencionálni zákazníci či iní účastníci obchodno-distribučných kanálov 

mali moţnosť zistiť si aktuálne informácie o danom produkte, sluţbe a prípadne si ich ihneď 

aj zadováţiť prostredníctvom elektronického obchodu (tzv. e- shop). 

Cieľom mojej bakalárskej práce bude analýza súčasnej internetovej prezentácie firmy 

STAŠKOVAN, ktorá je umiestnená na internetovej adrese www.staskovan.sk. Analýza bude 

prebiehať formou skupinového rozhovoru. Jedným z ďalších krokov bude  aj porovnanie 

s internetovými prezentáciami konkurenčných firiem, ktoré poskytujú podobné sluţby ako 

práve mnou vybraná spoločnosť. Po tejto analýze a porovnávaní bude nasledovať zhodnotenie 

zistení, a na tomto základe vypracujem určité návrhy a odporúčania na vylepšenie súčasnej 

internetovej prezentácie. Tieto vylepšenia by mali spoločnosti pomôcť byť o krok pred 

konkurenciou a o krok bliţšie k zákazníkovi. 
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2. Charakteristika spoločnosti 

2.1. História a ponuka služieb 

Firma Staškovan vznikla v roku 2000. Najskôr fungovala len na regionálnej úrovni, 

keď jej prvou činnosťou bola autodoprava - sťahovanie a rozvoz rôznych tovarov po území 

mesta Čadca a jeho okolia. Postupom času sa táto sluţba rozšírila na územie celej Slovenskej 

republiky.  

Po určitom období sa ponuka sluţieb značne rozšírila. Išlo napríklad o také činnosti 

ako sú: predaj kameňa, dlaţieb, prírodného aj imitácii obkladového kameňa, dekoračných 

a skalkových kamenných štrkov pre úpravu záhrad. Ďalej ponúka aj predaj a realizáciu 

záhradných jazierok. 

Od roku 2007 sa zaoberá kompletnej realizácii záhrad, úpravami terénov. Čo sa ešte 

týka záhrad, spoločnosť sa venuje aj predaju a realizácii záhradných krbov či rôznych 

záhradných dekorácii (farebná kôra, stromčeky).  

Najnovšou sluţbou je moţnosť objednať si na zákazku vyrobený kovaný, prípade tzv. 

haklik plot, rôzne zábradlia či mreţe. Samozrejmosťou je aj inštalácia priamo u zákazníka. Tá 

sa koná však len na ţiadosť zákazníka, za určitú úhradu, pričom záleţí na veľkosti 

objednávky, náročnosti inštalácie atď.. 

 

2.2. Organizačná štruktúra 

Organizačná štruktúra je veľmi jednoduchá. Hlavnú úlohu v nej zohráva majiteľ firmy, 

ktorý zároveň vykonáva veľkú väčšinu firemných činností. V prevádzke, ktorá sídli v Čadci, 

časť Horelica, pracujú len 3 zamestnankyne. Dve z nich sú v podstate predavačky.  Sú 

kontaktnými pracovníčkami, sú najčastejšie v kontakte so zákazníkmi. V prípade špeciálnych 

poţiadaviek zákazníka musia kontaktovať svojho zamestnávateľa, tzn. majiteľa. Sú priamymi 

podriadenými majiteľovi firmy. Treťou pracovníčkou je 

upratovačka. Tá plní funkciu podpornej zamestnankyne 

a stará sa o poriadok v kancelárii a v predajni.     

Pre spoločnosť ako subdodávatelia pracujú: 

účtovníčka, ktorá sa stará o kompletné účtovníctvo 

a o daňové priznania a montáţni pracovníci, ktorí 

zabezpečujú montáţe obkladov či  úpravu terénov.                Obr. 2.1: Organizačná štruktúra spol. 
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2.3. Ciele a vízie spoločnosti 

2.3.1 Ciele 

Hlavným cieľom spoločnosti je mať stálych spokojných zákazníkov, vďaka ktorým by 

dosahovala zisk, čo je vlastne poslaním spoločnosti. Ďalšími cieľmi je neustále zvyšovanie 

konkurencieschopnosti, rozširovanie sortimentu ponúkaných výrobkov a sluţieb a vyuţívanie 

moderných trendov v danej oblasti podnikania.  

2.3.2 Vízie 

Víziami spoločnosti do budúcnosti by malo byť predovšetkým udrţanie si stávajúcich 

a získavanie nových zákazníkov, skvalitňovanie produktov a sluţieb. Konkrétnou víziou 

realizovanou v budúcnosti by malo byť otvorenie novej prevádzky na druhej strane mesta. 

S tým súvisí, samozrejme, modernizácia vybavenia, zamestnanie nových zamestnancov, ktorí 

budú disponovať znalosťami z daného oboru, budú komunikatívni a schopní poradiť 

zákazníkom. 

Ďalej by sa chcela firma venovať rozbehnutiu projektu „Záhrada na mieru“, kde by po 

obhliadke zákazníkovho domu a jeho okolia mu bol navrhnutý projekt a po dohode následne 

aj realizovaný. 

Samozrejme firma nechce byť pozadu ani v oblasti internetu a z tohto dôvodu sa 

chystá spustenie e-shopu na jej domovských stránkach. To by malo pomôcť rozšíriť 

zákaznícku základňu spoločnosti a uľahčiť dostupnosť jej produktov a sluţieb.      

 

2.4. Analýza trhu - mikroprostredie podniku 

Mikroprostredím firmy sa rozumie prostredie, v ktorom firma funguje. Patria tu zloţky 

trhu ako zákazníci, dodávatelia, konkurencia, marketingoví prostredníci (distribútori) 

a verejnosť. Tieto jednotlivé subjekty priamo ovplyvňujú činnosť firmy na trhu.  

2.4.1    Zákazníci 

Zákazníci predstavujú pre firmu cieľový trh, na ktorom bude realizovať svoje 

produkty. Ten môţe byť reprezentovaný niektorým z  typov zákazníckych trhov: 

spotrebiteľský trh – pre osobnú spotrebu, priekupnícke trhy – kúpa a následný predaj, 

zahraničný trh – dodávateľské sluţby v zahraničí. 

Zákazníkmi pre firmu Staškovan sú 2 hlavné skupiny zákazníkov. Prvou je široká. 

verejnosť, obyvatelia okresu Čadca. Predovšetkým však určite pôjde o ľudí, ktorí stavajú nové 



Charakteristika spoločnosti 

Strana | 8  

 

rodinné domy, prípadne o tých, ktorí  uţ bývajú v rodinných domoch. Tým ponúka firma 

úpravy okolia domov, realizáciu záhrad, plotov a podobne.  Sluţba týkajúca sa sťahovania či 

prepravy vecí je určená prakticky pre všetkých.  

Druhou významnou skupinou sú iné firmy, pre ktoré firma Staškovan zabezpečuje 

rôzne dodávateľské sluţby. Napríklad ide o rozvoz tovarov a sťahovanie po celom území 

Slovenskej republiky. Ďalšími zákazníkmi sú rôzne záhradníctva či obchody so stavebninami, 

ktoré pravidelne zásobuje a  dodáva  im určitú časť ich sortimentu.  

Významnou skupinou potencionálnych zákazníkov by mohli byť aj zákazníci so 

susedných štátov. Keďţe mesto Čadca leţí blízko hraníc s 2 štátmi, Českou republikou 

a Poľskom. Tento segment by postupom času mohla firma Staškovan zaradiť do svojej 

pôsobnosti. Preraziť však na zahraničnom trhu je však veľmi náročné jednak na finančné 

prostriedky a jednak na organizáciu práce, museli by byť nakúpené nové nákladné 

automobily, zamestnaní noví zamestnanci. Toto všetko je veľmi náročné a bez zaisteného 

dopytu po sluţbách firmy by to bol veľmi riskantný krok do neznáma. Jednou z ciest ako 

pôsobiť na zahraničnom trhu by bolo pracovať ako priekupnícka firma. 

Poţiadavky oboch skupín zákazníkov sú postavené na rovnakom základe. 

Najdôleţitejšími faktormi, ktoré ovplyvňujú spokojnosť zákazníkov je cena produktov či 

sluţieb, kvalita ponúkaných produktov, dostupnosť kvalitných sluţieb, rýchlosť 

a pravidelnosť a flexibilita dodávok. 

2.4.2   Dodávatelia 

Dodávatelia zabezpečujú nielen pravidelné dodávky tovarov, ale aj sluţieb, bez 

ktorých by firma nemohla fungovať. Medzi hlavných dodávateľov patria najmä kameňolomy. 

V Detve sa ťaţí vápenec, travertín sa ťaţí v Spišskom Podhradí, ţula v Lučenci, vo Zvolene 

andezit. Priamo odtiaľ sa dajú nakúpiť prírodné kamene. Ďalšími dodávateľmi sú slovenské 

firmy KAM-ON, VASPO STONE, INCANA, KRYTEX. Od týchto firiem nakupuje 

predovšetkým umelé, ale aj prírodné kamene, dekoratívne kamene a štrky, flexibilné 

mrazuvzdorné lepidlá, impregnačné nátery, ktoré následne umiestni do svojej predajne 

a poskytuje zákazníkom alebo pôsobí ako priekupník a obdrţaný tovar predáva ďalej rozdiel 

medzi kúpnou a predajnou cenou sa stáva jej ziskom. V tomto prípade pôsobí firma Staškovan 

tieţ ako dodávateľ.  

Ďalšími dodávateľmi sú výrobcovia kovaných plotov, haklik plotov, mreţí či zábradlí. 

Ide o spoločnosti napríklad METALINOK, CONET, GAMMAMETAL Slovakia a mnoho 
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ďalších. Tieto dodávky však neprebiehajú pravidelne. Dochádza k nim len na zákazku a to 

vtedy, ak má firma Staškovan nejaké objednávky na kúpu či realizáciu týchto komponentov.  

Predmety záhradných dekorácií, ako sú farebná kôra, záhradné krby a podobne, sú 

dodávané taktieţ na objednávku a nedochádza k zásobovaniu v pravom zmysle slova. Tieto 

komponenty sú kupované  priamo u výrobcov ako je napríklad  KACHLIARSTVO BITALA 

či u distribútorov ako je spoločnosť SCHETELING CE. 

Ako som uţ spomínal, firma Staškovan poskytuje aj autodopravné sluţby. Ich kapacita 

je však obmedzená, keďţe vlastní len 2 nákladné automobily. V prípade väčšieho mnoţstva 

súbeţných zákaziek vyuţíva firma Staškovan sluţby iných autodopravcov  na zabezpečenie 

včasného doručenia tovaru (Autodoprava Štefan Jurčo, Pavol Kajánek, K+T) Tieto firmy sa 

stávajú len občasnými externými dodávateľmi, ich sluţby nie sú vyuţívané pravidelne, ani 

často.  

Medzi externých dodávateľov sa počíta aj účtovnícka firma EMKA – Emília Truchlá, 

ktorá zabezpečuje kompletné spracovanie účtovníctva, zastupuje firmu pri jednaní 

s poisťovňami, zastupuje firmu pred daňovými úradmi, zabezpečuje ročné zúčtovania dane 

z príjmu a vytvára aj daňové priznanie. 

2.4.3   Konkurencia 

V súčasnej dobe je na trhu stavebných materiálov pomerne veľká konkurencia. O tieto 

produkty je veľký záujem, preto je pomerne náročné byť o krok pred konkurenciou. Trh je 

síce pomerne veľký, ale kaţdý účastník musí tvrdo bojovať o zákazníka a o podiel na trhu.   

 

Porterov model piatich konkurenčných síl 

Konkurencia vo vnútri odvetvia je pomerne veľká. Priamymi konkurentmi sú firmy 

zaoberajúce sa  predajom prírodných či umelých imitácií kamenných obkladov, kamenárstva, 

stavebné firmy, záhradníctva, či rôzne montáţne firmy, ktoré sa zaoberajú len realizáciou 

priamo u zákazníka a nemajú v ponuke predaj produktov. 

Súčasný najväčší konkurenti z blízkeho okolia Čadce sú STAVEBNINY RAKOVÁ 

a Ľubomír Chupáč, obchodná a stavebná spoločnosť Kysucké Nové Mesto. Z okolia Ţiliny je 

to spoločnosť Graniti. Keďţe mesto Čadca leţí blízko hraníc s Českou republikou, a pracuje 

tu alebo pravidelne ju navštevuje veľké mnoţstvo obyvateľov Čadce a jej okolia, ďalšími 

veľkými konkurentmi sú spoločnosti KAMENY, ktorá sídli vo Valašskom Meziříčí a 

spoločnosť KAMENY Ostrava. 
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Konkurencia substitútov je najmä vo forme umelého kameňa, keďţe firmy 

pôsobiace na tomto trhu ponúkajú predovšetkým prírodné kamene. Substitútom sa teda 

stávajú umelé kamenné obklady, ktoré by boli vyrábané novou technológiou (farbené 

betónové odliatky s ochrannými prvkami zvonka aj zvnútra dlaţby). Medzi najlepších 

inovátorov patrí rakúska spoločnosť Semmerlock so svojím Semmerlock Project®. Táto 

spoločnosť dováţa a distribuuje umelý kameň pre predajcov na Slovensku.  Z domácich 

inovátorov je úspešná firma KRYTEX. Tá by mohla priniesť niţšiu produkciu odpadu pri 

výrobe, niţšie výrobné náklady, čo by malo za následok aj moţné zníţenie cien pre 

koncového spotrebiteľa. Pre predajcov je teda potrebné, aby do svojho sortimentu zaradili aj 

umelé kamenné obklady. 

 

V súčasnosti je konkurencia na strane dodávateľa pomerne malá a to z toho 

dôvodu, ţe existuje veľké mnoţstvo firiem, ktoré by mohli byť dodávateľmi produktov či 

surovín pre trh kamenných obkladov prípadne záhradných doplnkov. Obchodníci s týmto 

sortimentom produktov tak majú široký výber a nie sú závislí na jednom dodávateľovi. 

Výnimkou, ktorá potvrdzuje toto kvázi pravidlo, môţu byť prenajímatelia kancelárskych, 

skladových, prípadne predajných priestorov. Miest s výhodnou polohou nie je veľké 

mnoţstvo a tak si do určitej miery dodávatelia týchto sluţieb môţu diktovať cenu 

a podmienky prenájmu.  

 

Na strane odberateľa je z hľadiska konkurencie iná situácia. Firmy sú tlačené 

k rýchlym a flexibilným dodávkam materiálov. Zákazníci poţadujú čo najniţšiu cenu, ţiadajú 

rôzne  mnoţstevné zľavy a tlačia na firmy aby im ich ţelania vyplnili, inak pôjdu ku 

konkurencii. Samozrejmosťou je kvalifikovanosť kontaktných a obsluţných pracovníkov, 

ktorí prichádzajú do styku so zákazníkmi najčastejšie. Ďalej je zo strany odberateľa 

poţadovaná komplexnosť sluţieb, napríklad predaj obkladu a záhradnej dekorácie,  následná 

preprava tohto tovaru do miesta určenia a  realizácia či inštalácia na danom mieste.  

 

Riziko vstupu nových konkurentov je pomerne veľké, aj napriek tomu, ţe 

v súčasnosti na slovenskom trhu existuje pomerne veľa subjektov, ktoré sa pohybujú na tomto 

trhu. Na regionálnom trhu Čadce je firma Staškovan prakticky osamotená. Z nových 

subjektov môţu byť konkurenciou pre firmu Staškovan veľké celonárodné spoločnosti, ktoré 

si budú zakladať menšie regionálne pobočky po území Slovenska. Ďalej môţu byť nimi 
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fyzické osoby, ktoré sa rozhodnú podnikať v tomto zameraní na území Kysúc, teda v regióne, 

kde leţí mesto Čadca. 

 

2.4.4   Verejnosť 

Firma Staškovan sa pri svojej činnosti stretáva s niektorými typmi verejnosti. Jedným 

z typov je miestna samospráva, keďţe práve od mesta Čadca má prenajaté priestory, 

a navyše mu poskytuje určité sluţby, ako sú úprava skalky pred mestským úradom a podobne. 

Čo sa týka finančnej verejnosti, firma Staškovan spolupracuje s niektorými 

finančnými inštitúciami. Vyuţíva úverové sluţby pri financovaní inovácií svojho 

materiálneho zabezpečenia. V banke má zriadený firemný účet. Ďalej má poistený svoj 

majetok proti krádeţi, ţivelným pohromám a u áut, ktoré vlastní ma uzavreté povinné ručenie 

aj havarijnú poistku.  

Širokú verejnosť oslovuje firma Staškovan napríklad sponzorovaním športových či 

kultúrnych akcií. Takáto činnosť pomáha vytvoriť dobrú mienku o firme medzi obyvateľmi 

a pomáha prilákať nových zákazníkov. 

Mediálna verejnosť. Tu patrí médiá, ktoré prinášajú správy, komentáre, referencie  

a poskytujú reklamné sluţby. Firma Staškovan vyuţíva predovšetkým reklamu na prezentáciu 

svojich výrobkov a sluţieb. Ide napríklad o reklamu v regionálnom týţdenníku KYSUCE 

a o krátky reklamný spot v KTV. 

Odborná verejnosť. Činnosť firiem v danom odvetví často hodnotia rôzne spolky 

a hnutia, ktoré zdruţujú odborníkov na danú problematiku. Názor týchto skupín ľudí na firmu 

je dôleţitý, môţe dopomôcť k dobrému menu spoločnosti a preto by mala kaţdá firma 

venovať pozornosť ich hodnoteniam a zamerať svoje marketingové aktivity aj na odborníkov 

a vylepšiť si tak svoj obraz.  

Vnútornú verejnosť tvoria rádový zamestnanci firmy. V prípade spoločnosti 

STAŠKOVAN však ide iba o 2 stále zamestnankyne. Firma by sa mala zabezpečiť, aby boli 

zamestnanci voči nej lojálny a šírili dobré meno firmy vo svojom okolí. To by mohlo 

dopomôcť k príchodu nových zákazníkov na základe osobného odporúčania svojich známych, 

teda zamestnancov firmy.  
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2.5. Marketingový mix 

2.5.1 Produkt 

Samotný hmotný produkt spoločnosti Staškovan tvoria rôznorodé produkty . Do 

širokého sortimentu hmotných produktov patria rôzne kamenné obklady, dlaţby (prírodné aj 

umelé), dekoratívne kamene, dekoratívne štrky, jazierka, záhradné dekorácie, mulčovacia 

kôra, rašeliny, subsrtáty, ale aj kovové či haklík ploty, mreţe a brány. Doplnkový sortiment 

tvoria flexibilné mrazuvzdorné lepidlá a impregnačné nátery na prírodný aj umelý kameň. 

 

Služby 

Najdôleţitejšou súčasťou nehmotného produktu spoločnosti sú dopravné sluţby. Tie  

sú zamerané najmä na rozvoz tovaru zakúpeného vo firemnej predajni. Zákazníci môţu 

vyuţiť dopravné sluţby aj na sťahovanie a prepravu rôznych tovarov v rámci celej Slovenskej 

a Českej republiky. Práve táto činnosť tvorila v začiatkoch spoločnosti prakticky celú ponuku 

produktov firmy. K predávaným produktom je za úplatu samozrejme poskytovaná aj 

inštalácia priamo na mieste či následné opravy. Na všetky výrobky kúpené u spoločnosti 

Staškovan je poskytovaná záručná lehota 2 roky. 

 

Obr. 2.2: Tržby spoločnosti 

2.5.2 Cena 

Cenovú politiku si firma Staškovan tvorí sama, avšak ceny sa spravidla pohybujú na 

úrovni beţnej trhovej ceny daných produktov či sluţieb. Základom pre cenotvorbu je, aby 

predaj produktov a sluţieb pokryl náklady, ktoré firma vynaloţí na svoju prevádzku. 

Samozrejmosťou je aj určitá miera zisku, ktorý je hlavným cieľom podnikania všetkých 

firiem tohto typu. 

Spoločnosť pouţíva stratégiu cenového nasledovateľa, a to z toho dôvodu, ţe na trhu 

sú oveľa väčšie spoločnosti a tie plnia rolu cenových lídrov a určujú ceny. Tento „handicap“ 

sa snaţí potlačiť zlepšenou ponukou sluţieb.  
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Ďalšou z cenových stratégií vyuţívanou firmou Staškovan je stratégia cenovej 

diferenciácie podľa času. To znamená, ţe počas sezóny,  pribliţne v mesiacoch marec aţ 

november,  môţu byť ceny vyššie cca 10%  – 20%, v závislosti od produktu, ako mimo 

sezóny.  

Z nástrojov kondičnej politiky sú pouţívané najmä mnoţstevné rabaty a akčné ceny. 

Mnoţstevné rabaty sú poskytované všetkým zákazníkom pri veľkom odbere tovarov. Mali by 

stimulovať nákup iba od firmy Staškovan, a nie z iných zdrojov. 

Občasnou taktikou v konkurenčnom boji je vyuţívanie akčných cien. Ceny akciových 

tovarov sú niţšie ako ceny cenníkové, v krajných prípadoch dokonca  niţšie ako nákupné 

ceny, a slúţia najmä na prilákanie zákazníkov s ohľadom na to, ţe zákazník nakúpi aj iný 

tovar, ktorý je ponúkaný v beţných cenách a tým sa vyrovná prípadná strata z predaja pod 

cenou nákupu od dodávateľa.    

2.5.3 Distribúcia 

Predajňa je umiestnená na výpadovej ceste z mesta Čadca smerom do Ţiliny. Je to 

pomerne ďaleko od centra mesta, ale aj napriek tomu má veľmi výhodnú polohu. A to z toho 

dôvodu, ţe leţí priamo pri hlavnej ceste a je k nej ľahký prístup automobilom. Na pomerne 

veľkom pozemku je moţnosť zaparkovať osobné aj nákladné autá, čo je prínosom najmä pre 

zákazníkov. 

Distribúcia je nepriama, distribučný kanál je tradičný, dvojúrovňový distribučný kanál. 

Jeho účastníkmi sú výrobcovia, rôzne kameňolomy, spoločnosti KRYTEX, SEMMERLOCK  

a ďalej veľkoobchody (KAM-ON, KAMMA) a maloobchod (STAŠKOVAN – KAMENE, 

ZÁHRADA, AUTODOPRAVA).  

Distribučná stratégia selektívna, je obmedzený počet maloobchodných jednotiek.  

Tieto jednotky sa nenachádzajú v kaţdom meste a zákazník musí vynaloţiť určité úsilie pri 

nákupe. A, samozrejme, ide o pomerne atraktívny tovar, ktorý nie je dostupný všade. 

 

2.5.4 Marketingová komunikácia 

Nástrojov marketingovej komunikácie je mnoho. Firma Staškovan vyuţíva 

predovšetkým hromadnú komunikáciu. Prezentuje svoje sluţby prostredníctvom reklamy 

v regionálnych týţdenníkoch TÝŢDENNÍK KYSUCE a KYSUCKÉ NOVINY, jednoduchým 

reklamným spotom v regionálnej televízii KTV a prostredníctvom billboardov, ktoré sú 

inštalované na hlavných ťahoch na príjazde do mesta.  
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Jedným z ďalších vyuţívaných foriem marketingovej komunikácie je public relation, 

konkrétne sponzorovanie športových akcií. Spoločnosť spozoruje pravidelne uţ niekoľko 

rokov futbalový turnaj konaný kaţdoročne v lete na Horelici. Nástroje podpory predaja či 

direct marketingu nie sú spoločnosťou koncepčne vyuţívané.  

Najnovšou formou marketingovej komunikácie so zákazníkom je zriadenie 

internetovej prezentácie, ktorá je v dnešnej dobe u maloobchodných spoločností ponúkajúce 

predaj produktov a sluţieb v oblasti stavebníctva, záhradníctva či autodopravy uţ nutnosťou. 

 

2.6. Charakteristika súčasnej internetovej prezentácie spoločnosti 

Staškovan 

Internetová prezentácia tejto spoločnosti sídli na doméne www.staskovan.sk . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: www.staskovan.sk [13] 

Základným motívom pri tvorbe internetovej prezentácie firmy by malo byť to, ţe 

stránky musia vyhovovať predovšetkým uţívateľom, zákazníkom, a nie tvorcom webu či 

majiteľovi firmy. O to by sa mal snaţiť kaţdý webmaster.  

 

 

 

 

 Obr. 2.3: Domovská stránka spol. 
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Štruktúra domovskej stránky firmy.  

Na úvod štruktúry stránok je potrebné poznamenať, ţe stránky nie sú tvorené 

klasickým html zdrojovým kódom, ale v programe vyuţívajúcom tzv. Macromedia Flash. 

Štruktúra domovskej stránky firmy je rozdelená do 4 častí. Hlavné menu, hlavný 

banner (header), ktorý zapĺňa najväčšiu časť domovskej stránky, plávajúci text a spodný 

banner.  

Hlavné menu sa nachádza v v hornej časti domovskej stránky, je fixné, zostáva 

zobrazené v rovnakej podobe aj po prechode na podstránky. Hlavné menu obsahuje základnú 

ponuku sluţieb a produktov, galériu a kontakty na firmu.  

Stredový, hlavný banner, obsahuje logo spoločnosti a nápis „Vítame Vás...“. Banner 

slúţi len na privítanie uţívateľa na stránkach, nie je aktívny, nemení sa, a jeho úlohou je 

zaujať pozornosť návštevníka. Banner by mal uţívateľovi hneď pri prvom pohľade naň jasne 

ukázať, na akej stránke sa nachádza.  

Pohyblivý plávajúci text umiestnený pod stredovým bannerom informuje uţívateľa o 

tom, čo ponúka spoločnosť STAŠKOVAN. Slová, slovné spojenia, ktoré obsahuje sa 

nemenia.  

Spodné bannery (obrázky) sú určené na ilustráciu a priblíţenie činnosti firmy pre 

náhodného návštevníka webu. Tieto bannery sa nemenia, po kliknutí na ne sa nerozbalí ţiadna 

ponuka, ani nedôjde k zväčšeniu obrázka pre lepší náhľad. 

Dominantnými  farbami internetovej prezentácie je oranţová a modrá. Oranţová farba 

je vhodne zvolená, má vysokú viditeľnosť a pútavosť, symbolizuje optimizmus a chuť do 

ţivota. Chladná modrá tvorí ostrý kontrast s teplou oranţovou, tým pádom ju ešte viac 

zdôrazňuje a výborne dopĺňa. Obe farby sú samozrejme súčasťou loga a preto boli pouţité aj 

pri tvorbe internetovej prezentácie. 

Fonty a farebnosť písma sú zvolené veľmi vhodne. Písmo je dostatočne veľké,  je vţdy 

v ostrom kontraste s podkladom, a preto je výborne čitateľné. Farby prekliknutých odkazov sa 

neodlišujú od farieb normálneho textu, čo je chyba.  

Keďţe ide o statický web, tak internetová prezentácia spoločnosti neponúka 

uţívateľom pravidelné aktualizácia, diskusné fórum, odpovede na FAQs či moţnosť 

registrácie. Z funkcií môţu uţívatelia vyuţívať galériu, ktorá je veľmi pekne graficky 

spracovaná a obsahuje veľké mnoţstvo obrázkov. Ďalej je k dispozícii prehľad jednotlivých 

produktov a sluţieb, kontaktné informácie či moţnosť nájsť predajňu na mape  

Stránkam chýbajú prvky ako sú dátum poslednej aktualizácie, vyhľadávacie pole, či 

jazykové mutácie, ktoré sa beţne vyskytujú na internetových stránkach. 
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3. Teoretické východiská tvorby internetovej prezentácie 

V prvej časti tejto kapitoly sa budem venovať internetu, jeho histórii, sluţbám, ktoré 

ponúka, jeho vzťahu s marketingom. Ďalšiu časť tejto kapitoly tvoria teoretické východiská 

tvorby internetovej prezentácie, v ktorej sa venujem predovšetkým princípom grafickej tvorby 

a testovaniu pouţiteľnosti internetovej prezentácie.  

3.1. Internet a jeho história 

„Internet je verejná celosvetová komunikačná sieť, podporujúca menšie siete 

a uţívateľov všetkých typov do pozoruhodného „úloţiska informácii“; vytvára „informačnú 

diaľnicu“, ktorá môţe prenášať dáta pozoruhodnou rýchlosťou bez ohľadu na vzdialenosť.“
1
 

Internet bol pôvodne určený len pre vojenské či vedecko–výskumné účely. Dôleţitým 

krokom bola jeho komercionalizácia. V jej priebehu prešiel internet cestu od výskumnej siete 

aţ k prevádzkovej sieti slúţiacej uţívateľovi. Po roku 2000 začalo len v USA vyuţívať 

internet 60% obyvateľov tejto krajiny. Internet sa stal globálnym fenoménom. O štyri roky 

neskôr prekročil počet uţívateľov internetu na svete 1 miliardu. [6  

Spolu s rýchlym tempom rozvoja internetu, informačných technológii a neustále sa 

zvyšujúcim sa počtom uţívateľov sa internet premenil z priestoru, kde sa pohybovali najmä 

vedci, na komunikačné a obchodné centrum, v ktorom si ľudia z celého sveta vymieňajú 

informácie a uzatvárajú obchodné transakcie. Stále viac a viac firiem si zakladá vlastné 

internetové stránky, zverejňuje svoju internetovú adresu, pretoţe chápu, ţe byť na internete 

znamená, byť blízko k zákazníkovi bez ohľadu na geografickú polohu. Internet ponúka 

firmám moţnosť dosiahnuť konkurenčnú výhodu na tradičných trhoch či moţnosť preniknúť 

na nové trhy. [4,6  

3.2. Služby na internete 

WWW – World Wide Web (celosvetová pavučina) 

V súčasnosti popri e-maily najvyuţívanejšia sluţba na internete. Ide o HTML stránky, 

čiţe o textové súbory obsahujúce okrem textu aj tzv. hypertextové odkazy na ďalšie 

dokumenty. Textové súbory sú spravidla doplnené o animácie, hudbu, obrázky či videá.  

World Wide Web vynašiel v rokoch 1989-1990 Timothy Berners-Lee. Pôvodne slúţil 

na komunikáciu medzi vedcami. Okolo roku 2000 World Wide Web spojila viac ako miliardu 

webových stránok na svete. [4, 21  

                                                      
1
 KOTLER, P. a ARMSTRONG, G. Marketing. 6. vydanie. Praha: Grada Publishing, 2004. 

856 s. ISBN 80-247-0513-3, s. 57. 
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 Pouţívajú sa najmä na prezentáciu – stránky zvyšujú povedomie o firme, napomáhajú 

zlepšeniu image firmy. Cieľom je poskytnúť maximum informácií o firme alebo o jej 

výrobkoch. Tieto informácie sú priebeţne aktualizované. Stále viac firiem si zakladá svoje 

profily na tzv. sociálnych sieťach ako sú MySpace, Facebook, Twitter a tu prezentujú svoje 

činnosti. Interaktívne stránky umoţňujú nové formy komunikácie so zákazníkmi. Vyuţívajú 

na to rôzne formuláre, e-shop, e-maily alebo sociálne siete. Reprezentatívne stránky sú také, 

pomocou ktorých sa firma snaţí zlepšiť zákaznícke sluţby. Ide napríklad o umoţnenie 

okamţitých elektronických nákupov alebo o zisťovanie spätnej väzby od zákazníkov. Jedným 

z hlavných záujmov firmy je návrat potenciálneho zákazníka na jej stránky.[7] 

E- mail – elektronická pošta 

Jedna zo základných sluţieb poskytovaných internetom. Pre e- mail je charakteristická 

vysoká rýchlosť prenosu informácií a nízke náklady spojené s prenosom. Ďalšie výhody e-

mailu sú ďalej spojené s pohodlím tvorby, spracovaním či moţnosťou archivovať jednotlivé 

textové dokumenty. Súčasťou e-mailu, ako prílohy, môţu byť i iné súbory. Musíme však 

počítať s obmedzením veľkosti jednotlivých súborov. [4] 

E- mail je často pouţívaný ku komerčným účelom, najmä v marketingovej 

komunikácii. Výhodou sú aţ 20 krát niţšie náklady ako u klasického direct mailu. [4] 

FTP – služba pre prenos súborov 

Táto sluţba slúţila pôvodne k prístupu do verejne prístupného depozitára súborov 

a umoţňovala prenos týchto súborov. Dnes je vyuţívaná predovšetkým ako nástroj technickej 

podpory a popredajných sluţieb. Na sťahovanie súborov sa v súčasnosti pouţíva uţ aj WWW. 

[4] 

Trickle 

Trickle umoţňuje  posielanie súborov, o ktoré je poţiadané explicitným príkazom. 

Spolupracuje s rôznymi anonymnými FTP servermi. Je rýchlou alternatívou FTP. Uţívateľ si 

vyţiada súbor tým, ţe zašle príkaz najbliţšiemu serveru Trickle a  ten príkaz buď vykoná, 

alebo pošle adresu na ďalší najbliţší server Trickle v oblasti. [25] 

Telnet – vzdialené ovládanie 

Telnet umoţňuje zo svojho počítača ovládať vzdialený počítač. Je vyuţívaný 

predovšetkým internetovými špecialistami a má význam pre špeciálne aplikácie.[4] 
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Neadresné diskusné skupiny – Network news  

Diskusie prebiehajú na akékoľvek témy, sú najmä v angličtine, čo je pre tuzemského 

uţívateľa nevýhodné.  

Viac vyuţívané sú diskusie na odborné témy, ktoré prebiehajú medzi podnikmi. 

Takáto komunikácia je pre firmy uţitočná, lebo je aktuálna a lacná. Nevýhodou však môţe 

byť nereprezentatívnosť diskutujúcich. [4] 

Adresné diskusné skupiny – Electronic conference  

Ide o obdobu diskusných skupín. E- mail je automaticky rozposlaný na e-mailové 

adresy všetkých účastníkov danej konferencie. Výhodou je vysoká účinnosť vďaka presne 

zacieleným e- mailom. Pri takejto konferencii je moţný aj prenos obrazu, vtedy sa jedná 

o videokonferenciu. [4] 

IRC – Internet Relay Chat  

Sluţba poskytujúca komunikáciu v reálnom čase medzi dvoma, prípadne viacerými 

účastníkmi. Vyuţívajú ju predovšetkým študenti na všeobecnú komunikáciu. [4] 

SMS, telefonovanie a faxovanie prostredníctvom internetu 

SMS (krátka textová správa) je moţné zasielať na mobilné telefóny prostredníctvom 

WWW či e-mailu. [4] 

Telefonovať s vyuţitím internetu môţeme z počítača na počítač, z počítača na mobilný 

telefón či pevnú linku alebo z mobilného telefónu na iný mobilný telefón. Telefonovanie 

prostredníctvom internetu prináša niţšie náklady, ale aj zníţenie flexibility. [4] 

Faxovanie funguje tak, ţe súbor je po zadaní čísla príjemcu zašifrovaný metódou 

RSA. Údaje sú overené centrálnym serverom a text je zaslaný na fax príjemcu. Oveľa 

výhodnejšie je zasielanie súborov pomocou e- mailu. Z tohto dôvodu faxy pomaly ale isto 

miznú z kancelárií podnikov či úradov. [4] 

ICQ, Skype, Qip, Miranda atď. – komunikačné programy 

Komunikačné programy spájajú prvky IRC, e-mailu, konferenčných programov  

a WWW stránok. Sú vyuţívané tak v obchodnej ako aj súkromnej sfére. Takéto programy 

poskytujú rôzne moţnosti vyuţívania.  Sú nimi napríklad komunikácia v reţime on-line, 

príprava správy v reţime offline, osobná alebo skupinová komunikácia, zasielanie súborov 

ostatným priamo na počítač či telefonovanie, posielanie sms atď. [4, 21] 

Aplikácia virtuálnej reality 

Ponúka uţívateľom vytvorené priestorové efekty, ktoré umoţňujú uţívateľom 

prechádzať simulovaným prostredím. Virtuálna realita sa pouţíva predovšetkým v hrách a na 
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vytváranie modelov výrobkov. Tieto modely pomáhajú uţívateľom priblíţiť výrobky 

priestorovým obrazom a zlepšujú tak prezentáciu daných výrobkov. [4] 

Astra 

Táto sluţba umoţňuje uţívateľom prístup do všetkých databáz v počítačovej sieti, 

ktoré sú jej známe. Funguje na takom princípe, ţe uţívatelia jej pošlú svoje otázky a server 

ASTRA ich predá príslušným databázovým serverom. Sluţba je voľne prístupná, môţe sa 

k nej dostať kaţdý prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: 

ASTRADB@ICNUCEVM.BITNETMAILBASE. Táto elektronická informačná sluţba je 

podobná serveru LISTSERV. Povely sa posielajú elektronickou poštou na adresu: 

mailbase@.ac.uk. [25] 

Listerv 

Tento produkt je pouţívaný na riadenú distribúciu súborov a zároveň umoţňuje 

vzájomnú komunikáciu uţívateľov. Je vhodný pre konferencie, pripojenie a prácu v 

záujmových skupinách. Plusom je, ţe umoţňuje archiváciu príspevkov, sluţby file serveru a  

prehľadávanie databáz. Vyuţívať ju môţe kaţdý pomocou elektronickej pošty, ak pošle svoju 

adresu na server: LISTSERV@host-id [25] 

Prospero 

Prospero je distribuovaný systém súborov, podporuje názvy, ktoré si volia uţívatelia 

sami, uţívateľ modifikuje zoznam dostupných súborov a objekty môţu byť organizované 

viacerými spôsobmi. Na vyuţívanie tohto systému musíte mať prístup k TCP/IP a 

nainštalovaný program PROSPERO. [25] 

Relay 

Sluţba umoţňujúca súčasnú komunikáciu niekoľkých ľudí. Je tvorená radom serverov, 

ktoré vysielajú interaktívne správy kaţdému uţívateľovi, ktorý je prihlásený na rovnakom 

kanáli systému Relay. Ku komunikácii dochádza prostredníctvom interaktívnych správ. [25] 

RSS 

RSS je rodina XML formátov určených k čítaniu noviniek na webových stránkach a 

všeobecne o syndikácii obsahu. Technológia RSS umoţňuje uţívateľom Internetu prihlásiť sa 

k odberu noviniek z webu, ktorý ponúka RSS zdroj (RSS feed, tieţ RSS kanál, RSS channel). 

Tento zdroj sa väčšinou vyskytuje na stránkach, kde sa obsah mení a pridáva veľmi často, 

napríklad na spravodajských serveroch. [25] 

Pôvodne tento formát slúţil iba k predávaniu aktuálnych noviniek medzi jednotlivými 

servermi, ktoré takto veľmi jednoducho mohli odkazovať na aktuálne články na iných 

serveroch. [25] 

mailto:mailbase@.ac.uk
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RSS formát poskytuje obsah celého článku, príp. jeho časť, odkaz na pôvodný článok 

a tieţ iné metadáta. Tieto informácie sú posielané ako XML súbor nazývaný RSS zdroj, 

webový zdroj, RSS stream, RSS feed alebo RSS kanál. [25, 21] 

Weblog 

Weblog (z anglického web log – webový denník) alebo skrátene a neformálnejšie blog 

je webová aplikácia obsahujúca chronologicky zoradené príspevky. Autor sa nazýva blogger, 

spoločenstvo blogov a ich vzájomných vzťahov blogosféra. Z pohľadu obsahu weblogy tvoria 

spektrum od osobných „denníčkov“ po oficiálne spravodajstvo firiem a politických kampaní; 

osobný weblog si zakladá jednotlivec, kolaboratívny zasa malá skupina priateľov, alebo 

široká komunita. [25, 21] 

Vývojom sa vykryštalizovali ďalšie formálne varianty weblogov. Sú to napríklad 

fotoblogy, videoblogy, podcasty, linklogy, moblogy, tumblelogy. Vo všeobecnosti sa 

weblogy radia medzi sociálne resp. komunitné média. [25, 21] 

 

3.3. Tvorba WWW stránok 

Vytvorenie akýchkoľvek webových stránok je jednoduché. Vytvorenie úspešných 

webových stránok, ktoré svojím cieľovým návštevníkom poskytujú výnimočný záţitok, je 

však niečo iné. Kľúčom je vytvoriť dostatok podnetov na to, aby uţívatelia vstúpili na 

stránky, prehliadli si ich a opätovne sa na ne vracali.  [6, 9] 

V dnešnej dobe sa pozornosť zamerala na tvorbu výkonných webových stránok, ktoré 

poskytujú ozajstnú hodnotu a zákazníkovi prinášajú pozitívne skúsenosti. Cieľom je vytvoriť 

takú internetovú prezentáciu, ktorá má kvalitný obsah, jednoduchosť pouţívania, výkon, 

vzbudzuje dôveryhodnosť a osloví svojím celkovým dojmom. [9] 

Podľa Duyneho je vhodné dodrţiavať pri tvorbe internetovej prezentácie firmy 

nasledujúcich 7 C uvedených na Obr. 3.1. [9] 

Obr. 3.1: 7 princípov tvorby firemnej internetovej prezentácie 

 

 

 

 

 

zdroj: DUYNE, D. K. a kol. Návrh a tvorba webů. Vytváříme zákaznicky orientovaný web, autorom upravené 
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Týchto 7 C by malo zabezpečiť, aby internetová prezentácia obsahovala všetko, čo má 

zákaznícky orientovaný web spĺňať. [9] 

Samotnú tvorbu internetovej prezentácie firmy môţeme rozdeliť do siedmich krokov 

(pozri Obr. 3.2). Prvé štyri kroky, teda Určenie, Prieskum, Odladenie, Produkcia sú 

zamerané na celkový návrh stránok, ktorý zákazníkovi objasňuje, čo môţe od stránok 

očakávať a ako svoje zámery uskutočniť. Tieto štyri fázy by sa dali charakterizovať ako 

samotný proces designu. [9] 

Posledné tri kroky, Realizácia, Spustenie, Údržba, nemusia byť nutne súčasťou 

návrhu internetovej prezentácie. Je moţné skončiť uţ vo fáze Produkcie a zvyšok dokončí iný 

tím, ktorý je často súčasťou klientovej organizácie. Môţe to vykonať aj tretia osoba. [9] 

Proces tvorby internetovej prezentácie nie je v ţiadnom prípade proces lineárny. Pri 

tvorbe sa tvorcovia môţu nachádzať napríklad vo fáze Prieskumu a zistia, ţe je potrebné 

doladiť aktivity v prvej fáze, fáze Určenia a pod.. [9] 

3.3.1 Charakteristika jednotlivých fáz tvorby WWW stránok 

 

 

 

 

 

 

zdroj: DUYNE, D. K. a kol. Návrh a tvorba webů. Vytváříme zákaznicky orientovaný web, autorom upravené 

1. Fáza určenia 

 Zmysel tejto fázy je v tom, ţe presne určuje a objasňuje rozsah celého projektu, 

definuje obchodné ciele klienta a snaţí sa porozumieť potrebám zákazníkov. Na konci tejto 

fázy by malo dôjsť k určitým zisteniam. Mali by sme poznať presne cieľového zákazníka 

a jeho potreby. Ďalej by nám mali byť jasné obchodné ciele projektu a prvky, ktoré budú 

webové stránky po svojom dokončení ponúkať uţívateľom. [9] 

 Výstup fázy určenia tvoria tri hlavné dokumenty vytvorené tímom návrhárov, 

dokument o analýze zákazníkov, dokument o obchodnej analýze a dokument špecifikácie.[9]   

 

 

 Obr. 3.2: Fázy tvorby WWW 

stránok 
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2. Fáza prieskumu 

 V priebehu fázy prieskumu sa vygeneruje a preskúma niekoľko rôznych návrhov. 

Počiatočný návrh často ešte nereflektuje farby, obrazové prílohy či typografiu. Odráţa však 

celkovú myšlienku týkajúcu sa štruktúry a navigácie. Na konci tejto fázy sa z niekoľkých 

prototypov vyberie ten najlepší a pouţije sa v ďalšom kole návrhov. Nie je to však pravidlo. 

Ak sa klient, firma, pre ktorú je vytváraná internetová prezentácia, rozhodne pre dva návrhy, 

tieto návrhy sa budú ďalej rozvíjať a ladiť súčasne aţ pokiaľ nedôjde ku konečnému 

rozhodnutiu. [9] 

 Výstupom tejto fázy sú stredne kvalitné mapy webových stránok, panely akcií 

a schémy. Zvláštne panely akcií pomáhajú vysvetliť, ako by mala vypadať realizácia scenáru. 

Táto fáza neposkytuje nejaké veľké detaily, pretoţe ústrednou témou je prezentácia 

všeobecných princípov. [9]   

3. Fáza odladenia 

 Potom ako je vybraný jeden z návrhov prezentovaných v predchádzajúcej fáze, 

dochádza k vyladeniu predbeţnej navigácie, rozvrhnutia a k priebehu jednotlivých procesov. 

To pomôţe objasniť celkový vzhľad stránok a dojem, ktorý webové stránky vyvolávajú. Na 

konci tejto fázy získame vysoko detailný prototyp. [9] 

 Výstupom sú mapy webových stránok, tentoraz uţ vo vyššej kvalite, panely akcií 

a schémy. Všetky výstupy sú uţ omnoho detailnejšie. Mapy webových stránok popisujú 

celkovú štruktúru omnoho detailnejšie a panely akcií a schémy uţ zachytávajú viac obrázkov 

a farieb. [9]   

4. Fáza produkcie 

 Cieľom fázy produkcie je vytvoriť detailnú sadu výstupov reprezentujúcu konečnú 

podobu designu. Tieto vysokokvalitné výstupy, vrátane interaktívnych prototypov, popisov 

a špecifikácií, poskytujú veľa moţných detailov o rozvrhnutí, navigácií, vizuálnych prvkoch 

a obsahu kaţdej webovej stránky. [9] 

 Vo fáze produkcie sa pokračuje v testovaní stránok so skutočnými zákazníkmi. Práve 

preto, ţe sa tu po prvýkrát kompletizuje nový systém, zloţitejší a vypracovanejší ako 

predchádzajúce prototypy, môţu vznikať problémy s interakciou. [9] 

 Najčastejšími výstupmi v tejto fáze sú dokument o designu, interaktívne prototypy, 

technické špecifikácie a šablóny webových stránok. [9]   
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5. Fáza Realizácie  

 Cieľom je vytvoriť HTML, obrázky, databázové polia a software potrebný 

k úspešnému dokončeniu funkčných webových stránok. Na uistenie, či boli ciele splnené, je 

potrebné vykonať niekoľko oficiálnych testov pouţiteľnosti. Tieto testy preveria, či zákazníci 

nájdu na webe to, čo potrebujú.  

 V tejto fáze sa nezvyknú skúšať nové a neoverené prvky, venuje sa viac pozornosti 

obsahu webových stránok a pouţíva sa tzv. revízny systém, ktorý ukladá a zdieľa súbory 

medzi skupinami ľudí a prechádzaním databázy hľadá prípadné chyby. 

 Webové stránky sú podrobené dôkladným testom, čo by malo zaistiť ich kvalitu. 

Konkrétne ide o kontrolu všetkých prvkov webových stránok, kontrolu kompatibility u iných 

prehliadačov, vrátane textového prehliadača pre ľudí so zrakovou poruchou. Test rôznych 

veľkostí zobrazenia stránok na niekoľkých monitoroch, test načítania stránok u zákazníka 

s pomalým internetovým pripojením, test zaťaţenia portálu pri súčasnej návšteve stoviek aţ 

tisícov ľudí a korekcia gramatiky a pravopisu sú ďalšími uskutočňovanými testami.  

 Výstupy z tejto fázy tvoria kompletne webové stránky. Kompletnými webovými 

stránkami sa myslia všetky stránky vypracované v jazyku HTML. Celý software a celé 

databázové polia potrebne pre prácu webových stránok. [9]   

6. Fáza spustenia 

 Táto fáza sa zaoberá uvedením internetovej prezentácie do ţivota. Dochádza tu len 

k malému doladeniu detailov. Všetky veľké úpravy uţ boli prevedené v predošlej fáze. [9]     

7. Fáza údržby  

 Údrţba je asi najviac prehliadanou fázou pri vývoji WWW. Jej cieľom je zaistiť 

všetky aktivity potrebné k udrţaniu chodu daných stránok. Okrem základnej úlohy, ako je 

aktualizácia stránok, tu patria aj včasné odpovede na emaily zákazníkov, zmena kódu 

a oprava chýb, zhromaţďovanie dát o meraní pouţiteľnosti a spokojnosti, zálohovanie 

WWW, aktualizácia stránok a podobne. [9] 

 Táto fáza je najdlhšia a aj najdrahšia z celého vývoja. Najdôleţitejšie rozhodnutie tejto 

fázy však spočíva v určení ďalšej aktualizácie, ktorá môţe priniesť nilen malé zmeny ale 

i celkovú obmenu stránok. Výstupmi sú periodické merania webových stránok, správy 

o chybách a periodické zálohovanie. [9]   
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3.3.2 Grafická tvorba internetovej prezentácie 

Grafické spracovanie stránok by malo vhodne dopĺňať štruktúru a obsah prezentácie. 

Tvorcovia www stránok majú v súčasnosti k dispozícii značne mnoţstvo grafických efektov 

a techník, ktoré uľahčujú prácu so stránkami a zaisťujú rýchlu a jednoduchú orientáciu. 

Pozornosť je moţné upútať jednoduchými animovanými obrázkami alebo zloţitejšími 

animáciami so zvukovým doprovodom pomocou technológie Macromedia  Flash. [10] 

Zásady grafiky webu 

Vizuálna hierarchia, základný stavebný kameň grafickej podoby webu, nie je ničím 

novým a netýka sa len webových stránok. Na kaţdej novinovej stránke je vyuţité 

nadraďovanie, zoskupovanie a vnáranie, aby si čitateľ mohol urobiť predstavu o obsahu 

stránky skôr, ako si ju prečíta. [5]  

Ak má byť stránka rýchlo a jednoducho pochopiteľná, musí vzhľad vecí, vizuálnych 

podnetov na stránkach  jasne zobrazovať vzťah medzi objektmi na stránkach. Z toho vyplýva, 

ţe kaţdá stránka by mala mať svoju vizuálnu hierarchiu, ktorú bude dodrţiavať. [5] 

Čím je nejaký prvok dôleţitejší, tým by mal byť výraznejší, písaný väčším, tučnejším 

písmom, prípadne inou farbou. Objekty, ktoré spolu logicky súvisia by mali byť prepojené aj 

vizuálne. Napríklad ich umiestnime pod spoločný titulok, do presne vymedzenej oblasti alebo 

pouţijeme podobný vizuálny štýl ich spracovania. [5]      

Ďalšou uţitočnou vecou, ktorú by stránky mali obsahovať sú tzv. webové zvyklosti. 

Ide napríklad o virtuálny nákupný košík v elektronických obchodoch alebo zvykom sa stalo 

uţ to, ţe po kliknutí na logo, ktoré je spravidla vľavo hore, sa dostaneme na domovskú 

stránku atď. Toto uţívatelia uţ vedia, sú na to zvyknutí a nepotrebujú k tomu nejaké popisy či 

texty. Zvyklosti zjednodušujú a urýchľujú prehliadanie webu. [5]   

WWW stránky by mali byť rozdelené na jasno definované oblasti. Je to dôleţité, 

pretoţe sa uţívatelia môţu rýchlo rozhodnúť, na ktoré oblasti sa majú zamerať, a ktoré majú 

ignorovať.  Odkazy, na ktoré je moţné klepnúť a ktoré na niečo odkazujú by mali byť jasne 

odlíšené, aby bolo na prvý pohľad evidentné, či ide o obyčajný text alebo odkaz. [5] 

Ďalšími všeobecnými pravidlami sú minimálna objemová náročnosť, prehľadnosť 

a vkus. Celá koncepcia by mala sledovať a snaţiť sa naplniť ciele modelu AIDA, ktorými sú 

vzbudiť pozornosť, vyvolať záujem, vytvoriť potrebu a vyvolať akciu. Vyšším cieľom je 

prinútiť návštevníka webu k opakovaným návštevám. [10] 

Veľmi dôleţitým prvkom je zvolená farebná kombinácia na webe. Voľba dobrej, alebo 

naopak zlej farebnej kombinácie môţe mať za následok zmeny v návštevnosti, obľúbenosti 

a pútavosti webu. Farby by mali byť pouţívané veľmi uváţlivo. Maximálne 3 – 4 farby, 
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odtieňov môţe byť viac. Pozadie stránok by nemala tvoriť modrá alebo červená, farebné 

kombinácie by mali byť logické s ohľadom na účel grafického zdelenia. [22] 

Ďalším, a nemenej dôleţitým prvkom ako pouţité farby, sú pouţité tvary, ktoré 

farebnú plochu vymedzujú. Ak grafik vhodne skombinuje tvarové proporcie a farebnosť webu 

s ohľadom na cieľovú skupinu, má jeho práca väčšiu šancu na úspech. [23] 

K dispozícii je veľké mnoţstvo rôznych tvarov. Geometrické tvary, otvorené, uzavreté 

tvary, aktívne, pasívne tvary, statické a dynamické tvary a pod.. Kaţdé z tvarov majú svoje 

výhody a nevýhody v pouţívaní, kaţdé sa hodia na niečo iné. Napríklad výhodou štvorca či 

obdĺţnika je ich jednoduchosť a flexibilita, nevýhodou je naopak malá viditeľnosť a pútavosť. 

Dobrá viditeľnosť a vysoká pútavosť je zase výhodou trojuholníkov a všetkých objektov, 

ktoré majú viac ostrých uhlov. Tie sú vhodné pre upozorňovacie a grafické elementy. 

Nevýhodou týchto tvarov môţe byť pri nevhodnom pouţití prílišná agresivita.  Podobných 

charakteristík je veľmi veľa. Faktom zostáva, ţe je na tvorcovi webu, aby farby a tvary 

správne skombinoval a dosiahol tým ciele internetovej prezentácie. [23] 

3.3.3 Obsahová náplň a štruktúra internetovej prezentácie 

Obsah a štruktúra webovej prezentácie vychádza vţdy z komunikačnej stratégie 

spoločnosti a komunikačnej stratégie pre internet. Univerzálna šablóna na vytvorenie správnej 

prezentácie neexistuje. Kaţdý návrh je individuálny pre kaţdú jednotlivú spoločnosť. Závisí 

na cieľovom publiku, ktoré by chcela firma oslovovať a samozrejme na kreativite a šikovnosti 

tvorcov danej internetovej prezentácie. [10]   

V obsahovej časti je veľmi dôleţitá aj dĺţka textov. Tejto téme sa venuje aj odborník 

na webdesign Steve Krug. Ten parafrázuje vo svojej knihe jedno z pravidiel E. B. Whitea, 

autora knihy Elements of Style. Konkrétne hovorí:„Vynechajte zbytočné slová“.
2
  

V stručnosti je sila. Vety by nemali obsahovať ţiadne zbytočné slová a odseky by nemali 

obsahovať ţiadne zbytočné vety. Tvorcovia webu by mali po dokončení stránok zapracovať 

na redukcii slov, aj keď je to obtiaţné, keďţe na vytvorenie obsahu webu predtým vynaloţili 

úsilie. Má to však blahodárny účinok. Dôjde k zníţeniu šumu na stránkach, uţitočný obsah 

bude nápadnejší a prehliadanie stránok bude jednoduchšie. [5] 

Domovská stránka je najnavštevovanejšia stránka akéhokoľvek webu. Jej design, 

obsah a štruktúra si zasluhujú naozajstnú pozornosť, aby vyhovel nárokom rôznych 

                                                      
2
 KRUG, S. Web design. Nenuťte uživatele přemýšlet! 1. vydanie. Brno: Computer Press, 

2003. 144 s. ISBN 80-7226-892-9, s. 24. 
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návštevníkov webu. Musí spĺňať nasledujúce ciele, ako sú vytvárať dobrý vzhľad a dojem, 

vyvárať značku webu a identitu, ponúkať cenný obsah, ukázať cestu k tomu, čo uţívateľ 

hľadá, ponúknuť mu niečo zaujímavé a získať si jeho dôveru. [5] 

Domovská stránka by sa mala rýchlo načítavať. A to z toho dôvodu, ţe ak príde 

uţívateľ na web nejakej firmy po prvýkrát, a načítanie domovskej stránky trvá príliš dlho, 

môţe sa stať, ţe jednoducho odíde inam. [5] 

Štruktúra domovskej stránky by mala obsahovať  určité základné prvky. Pri prvom 

pohľade na hlavný banner domovskej stránky musí byť jasné, o aký server ide, na čo slúţi 

a podľa moţností aj to, prečo by práve tu mal zostať návštevník a neodísť na nejaký iný 

server. Domovská stránka by mala obsahovať, prirodzene, určité lákadlá, ktoré by 

upozorňovali na atraktívny obsah stránok. Podľa Kruga existujú dva druhy upútaviek. 

Obsahové upútavky poukazujú na to najnovšie a najlepšie, prípadne najobľúbenejšie 

informácie. Funkčné upútavky by mali uţívateľa podnietiť k ďalšiemu skúmaniu 

a prehliadaniu jednotlivých sekcií serveru. [5] 

Ďalšími základnými prvkami sú slogan, kalendár či počítadlo. Tieto prvky mala 

obsahovať kaţdá dobre spracovaná domovská stránka. [5] 

Slogan je  napríklad obchodné heslo, resp. text hesla, ktorým sa niečo chváli alebo 

propaguje.  Počítadlo slúţi na počítanie tzv. visits, teda zaznamenáva, koľko uţívateľov daný 

navštívilo. [12] 

Pravidelne aktualizovaná obsahová oblasť domovskej stránky by mala napomôcť 

k opätovným návštevám serveru a zabezpečiť zároveň, ţe sa server nestane „mŕtvym“. 

Priestor v spodnej časti úvodnej stránky by mal byť pouţitý napríklad pre reklamu, či na 

kríţovú  alebo výmennú propagáciu. Taktieţ dôleţitý a najţiadanejší obsah by mal mať na 

úvodnej stránke svoj priestor, a to v podobe zástupcu. Ten zabezpečí, aby návštevníci 

nemuseli tieto najţiadanejšie informácie pracne vyhľadávať na stránkach a mali by k nim 

rýchly a jednoduchý prístup.  Väčšina serverov by mala mať na domovskej stránke 

umiestnené aj vyhľadávacie pole či pole umožňujúce zaregistrovanie sa. [5, 12] 

 

3.4. Teoretické východiská marketingového výskumu 

 Výskum môţeme z určitého pohľadu rozdeliť na kvantitatívny a kvalitatívny. 

Kvantitatívny (merateľný) charakter mávajú napríklad údaje o spotrebe, nákladoch či 

objeme výkonu. Pretoţe ide o kvantitatívne údaje, máme jasnú predstavu o tom, v ktorých 

naturálnych či peňaţných jednotkách meriame. Na zaistenie zrovnateľnosti sú dôleţité časové 
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jednotky ako dátum, obdobie, ktoré sa vzťahujú k meraným údajom. Okrem údajov 

kvantitatívneho charakteru pracujeme aj s údajmi kvalitatívneho charakteru. Merať kvalitu je 

však náročné, preto vyuţívame napríklad škály, pomocou ktorých dochádza ku kvantifikácií. 

Účelom kvantitatívneho výskumu je teda získať merateľné číselné údaje. [2] 

 Kvalitatívny výskum pátra po príčinách , prečo niečo prebehlo alebo sa deje. Účelom 

je zistiť motívy, mienku a postoje vedúce k určitému správaniu respondenta/zákazníka. 

Vyuţitie nachádza v oblasti hľadania hybných mechanizmov trhu, motívov, stimulov 

nákupného správania. Tu sa výskum posúva na pôdu psychológie. Pomocou metód a techník 

kvalitatívneho výskumu je moţné vykonávať individuálne subjektívne hodnotenia skúmaného 

javu. To by beţnými metódami kvantitatívneho šetrenia išlo veľmi ťaţko. V tomto výskume 

sa pouţívajú individuálne hĺbkové alebo skupinové rozhovory, tzv. focus groups a projekčné 

techniky vhodné pri menšom vzorku respondentov. [2] 

3.4.1 Metóda focus groups 

 Focus group je spolu s hĺbkovým rozhovorom jedna z hlavných metód kvalitatívneho 

výskumu. Spočíva v diskusií riadenej spravidla školeným moderátorom (sociológ, 

psychológ). Jej cieľom je preskúmať názory zúčastnených respondentov. Vyuţíva 

vizualizáciu, asociačné a projekčné techniky k odhaľovaniu súvislostí, postojov, 

pocitov, správania a motivácie spotrebiteľov. [8,24] 

 Skupinové rozhovory sú náročné na organizáciu vlastného výskumu. Musí byť 

stanovené presné zloţenie skupiny, počet skupín a jednotlivcov v nich, správne zvolená téma 

a predpokladaný postup diskusie formou scenára. Diskusia postupuje podľa tohto scenára, 

koncipovaného tak, aby boli pokryté všetky zisťované témy. Priebeh focus group je spravidla 

zaznamenávaný – na video, prípadne zápisom zo skupinového rozhovoru. Respondenti musia 

spĺňať určité podmienky, predovšetkým by sa mali vyznať v danej problematike, mala by sa 

ich týkať. Vhodné by bolo zaistiť, aby sa respondenti navzájom nepoznali. [24] 

 Presne je stanovený deň, hodina, miesto konania skupinového rozhovoru a počet 

zúčastnených. Ten by nemal presiahnuť 12 osôb. Miestnosť, v ktorej sa uskutoční skupinový 

rozhovor, by mala mať dostatok svetla, mala by zaručovať aby sa respondenti cítili dobre 

a uvoľnene. Usadení by mali byť k okrúhlemu alebo oválnemu stolu, aby ţiaden z nich 

nezískaval dominantnú pozíciu. Počas prestávky je ponúknuté respondentom malé 

občerstvenie. [2, 24] 

 Dôleţitou zloţkou je osoba moderátora, ktorý celú diskusiu vedie. Malo by ísť 

o školeného psychológa, ktorý sa vyzná v non-verbálnej psychológií. Moderátor vedie 
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diskusiu podľa scenára, kladnie respondentom otázky. Focus groups sa konajú viackrát, a to 

preto, aby bola dosiahnutá tzv. nasýtenosť. To znamená aby boli vyčerpané všetky moţné 

témy týkajúce sa predmetu skúmania. [2] 

 Výstupom zo skupinových rozhovorov, vzhľadom na to ţe sa jedná o kvalitatívnu 

metódu, nie sú číselne údaje, ale skôr informácie. Je moţné zistiť, aké názory majú ľudia na 

istý problém a čo tieto názory ovplyvňuje. [2, 24] 

 Vyuţitie focus groups nie je obmedzené len na prieskum trhu. Skupinové rozhovory sa 

dajú vyuţiť vţdy, ak nám ide o zistenie názorov ľudí na nejakú problematiku. Zistené 

charakteristiky sa dajú vyuţiť ďalej pri kvantitatívnom výskume. Ten môţe zistiť koľko ľudí 

zastáva daný názor, do akej miery je určitý dôvod silný pri motivácií kúpy výrobku a pod. [2, 

24] 
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4. Metodika marketingového výskumu 

V roku 2006 sa firma Staškovan rozhodla pre zriadenie vlastných internetových 

stránok. Dôvodom pre to bolo vylepšenie marketingovej komunikácie so zákazníkmi. 

Internetové stránky spoločnosti vytvárali študenti informatiky. Bolo vytvorených niekoľko 

návrhov a farebných schém, z ktorých bola vybraná aktuálna verzia. Výber uskutočnil sám 

majiteľ firmy.  

Prostredníctvom výskumu by chcel majiteľ spoločnosti zistiť kladné stránky súčasnej 

prezentácie, ďalej jej nedostatky a návrhy na vylepšenie.  

4.1. Určenie problému a cieľa výskumu 

4.1.1 Určenie problému: 

Firma Staškovan sa chcela zviditeľniť na trhu prostredníctvom svojej internetovej 

prezentácie, a preto sme sa dohodli na vypracovaní marketingového výskumu. Hlavným 

problémom sú nepoznané a presne nešpecifikované nedostatky súčasnej internetovej 

prezentácie, a vypracovanie návrhov na jej zatraktívnenie pre uţívateľov. To znamená teda, 

ţe je potrebné zistiť názor potencionálnych či súčasných zákazníkov na jej internetovú 

prezentáciu.  

4.1.2 Cieľ marketingového výskumu:  

Cieľom výskumu bolo analyzovanie stránok spoločnosti Staškovan. Porovnával som 

internetovú prezentáciu firmy s prezentáciami konkurenčných firiem, zisťoval som čo sa 

uţívateľom páči na stránkach spoločnosti a čo ich naopak neuspokojuje a chceli by to zlepšiť.  

A, samozrejme, som sa zameral na konkrétne návrhy na vylepšenie internetových stránok.  

4.2. Výberová vzorka 

Základným súborom sú dospelí obyvatelia mesta Čadca a blízkeho okolia 

potencionálny zákazníci, pracovníci z oboru, zamestnanci stavebných či kamenárskych 

firiem, odborníci na informačné technológie a tvorbu www stránok, zástupcovia 

odberateľských firiem.   

4.3. Realizácia výskumu 

Výberovú vzorku, ktorá by mala reprezentovať cieľový segment, tvorilo 7-8 ľudí. Ich 

výber bol uskutočnený technikou vhodného úsudku. Skupinový rozhovor sa konal dva krát, 

a to v termínoch: 13. a 14. marca 2010 . Oboch skupinových rozhovorov sa zúčastnilo 7 osôb. 
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V skupinách bola zaručená rôznorodosť zúčastnených. Boli zloţené zo študentov,  

pracovníkov z oblasti stavebníctva či kamenárstva, zástupcov obchodných firiem a kaţdého 

rozhovoru sa zúčastnil vţdy  odborník na informačné technológie.  Respondentov som 

vyberal na základe niekoľkých kritérií. Patrili tu napríklad schopnosť reagovať na názory 

iných či otázky moderátora, ochota zúčastniť sa a spolupracovať na dosiahnutí cieľa 

skupinového rozhovoru, aktívne pouţívanie internetu v kaţdodennom ţivote a aspoň 

čiastočné marketingové cítenie.  

4.4. Typy zhromažďovaných údajov 

Pri získavaní informácií boli pouţívané primárne aj sekundárne údaje. Sekundárne 

údaje boli získavané zo stránok konkurenčných firiem, zo vzájomného porovnávania týchto 

stránok, z odbornej literatúry a z rôznych štatistík či článkov dostupných na internete. Ako 

primárny zdroj informácií som pouţil skupinový rozhovor, ktorý je metódou osobného 

dotazovania. Doplnkovým zdrojom primárnych údajov bol písomný dotazník.  

4.5. Spôsob zberu dát 

Skupinové rozhovory sa uskutočnili v dátumoch 13.03 - 14.03 2010 v Čadci, v budove 

spoločnosti Staškovan, v popoludňajších a večerných hodinách. Skupinový rozhovor som 

viedol ja ako moderátor, zapisovateľom bola T. Šušková. V druhom prípade viedla rozhovor 

študentka FSEV na Trenčianskej univerzite T. Šušková a rolu zapisovateľa som si vyskúšal 

ja. Dôvod našej výmeny bol jednoduchý. Chcel som, aby oba rozhovory neprebiehali 

rovnako.   

Skupinový rozhovor prebiehal podľa vopred vypracovaného scenára (pozri príloha č. 

9). Hlavnými témami skupinového rozhovoru boli grafické spracovanie stránok a obsah 

stránok. Podľa týchto tém bol skupinový rozhovor rozdelený na 2 celky. Na začiatku kaţdého 

tematického celku boli zúčastnení respondenti poţiadaní o vyplnenie písomného dotazníka 

týkajúceho sa danej problematiky (pozri príloha č.11 a č. 12). Po vyplnení sa začal rozhovor 

na danú tému.  

V prvej časti sme sa venovali grafickému spracovaniu web stránok. Respondenti 

diskutovali o pouţitých farbách, vizuálnych efektoch, typoch písma a podobne. Úlohou bolo 

zhodnotenie súčasného stavu grafickej podoby stránok a navrhnutie moţných zmien. Po 

ukončení diskusie nastala krátka prestávka na občerstvenie. 

V druhej časti nasledovala diskusia o obsahovej náplni a štruktúre stránok. Diskusia 

začala rovnako ako prvá časť, písomným dotazníkom. Po vyplnení dotazníka boli 

respondentom ukazované jednotlivé stránky tvoriace internetovú prezentáciu. Respondenti 
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viedli rozhovor o úvodnej stránke, o jej obsahovej náplni, o jednotlivých poloţkách hlavného 

menu, o galérii či banneroch umiestených na stránke. Zistenia a názory respondentov boli 

pouţité na návrh zmien obsahovej časti webu.  

4.6. Dotazník 

Dotazník bol určený len pre účastníkov focus group. Väčšina otázok bola zameraná na 

hodnotenie jednotlivých prvkov internetovej prezentácie po grafickej i obsahovej stránke, 

a tým som získal aj kvantitatívne údaje. Z týchto údajov boli potom v analýze vypracované 

grafy a tabuľky. Presná podoba dotazníkov je uvedená v prílohe (pozri príloha č.11 a č. 12). 

   

4.7. Technické spracovanie údajov 

Skupinový rozhovor bol zaznamenávaný zapisovaním na počítači v textovom editore 

MS Word a taktieţ bol zhotovený aj audiozáznam. Údaje z písomného dotazníka som 

spracoval pomocou tabuľkového editora MS Excel. 

 

4.8. Rozpočet výskumu 

V nasledujúcej tabuľke (pozri Tab. 4.1) je uvedený rozpočet marketingového 

výskumu. 

Tab. 4.1: Rozpočet marketingového výskumu 

 

 

 

 

 

Položka Počet kusov Cena/kus* Cena celkom* 

čiernobiela tlač - dotazník 20 0,4 8 

čiernobiela tlač - scenár 4 0,4 1,6 

čiernobiela tlač - pozvánky 20 0,1 2 

pomocný materiál  
 

5 5 

občerstvenie 
 

20 20 

Celkom 
  

36,6 

  
             *  ceny sú uvedené v eurách 
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4.9. Časový harmonogram skupinových rozhovorov 

Nasledujúce tabuľky (pozri Tab. č. 4.2 a tab. 4.3) popisujú časový harmonogram 

jednotlivých skupinových rozhovorov. 

 

Tab. 4.2: Harmonogram prvého skupinového rozhovoru 

Fáza Čas Činnosť 

Príprava 16:00 - 16:15 
Príprava materiálov, zapisovateľa, občerstvenia, posledná 

kontrola scenára 

Úvod 16:15 - 16:25 
Privítanie hostí, úvodný neformálny rozhovor, predstavenie 

témy rozhovoru 

Grafika 

webu 
16:25 - 16:55 Vyplnenie dotazníka, diskusia o grafickej stránke webu 

Prestávka 16:55 - 17:00 Občerstvenie 

Obsah webu 17:00 - 17:40 Vyplnenie dotazníka, diskusia o obsahovej stránke webu 

Záver 17:40 - 18:00 
Zhrnutia postrehov, zistení a návrhov respondentov, 

posledné pripomienky a záver 

 

Tab. 4.3: Harmonogram druhého skupinového rozhovoru 

Fáza Čas Činnosť 

Príprava 18:00 - 18:15 
Príprava materiálov, zapisovateľa, občerstvenia, posledná 

kontrola scenára 

Úvod 18:15 - 18:25 
Privítanie hostí, úvodný neformálny rozhovor, predstavenie 

témy rozhovoru 

Grafika 

webu 
18:25 - 18:55 Vyplnenie dotazníka, diskusia o grafickej stránke webu 

Prestávka 18:55 - 19:00 Občerstvenie 

Obsah webu 19:00 - 19:40 Vyplnenie dotazníka, diskusia o obsahovej stránke webu 

Záver 19:40 - 20:00 
Zhrnutia postrehov, zistení a návrhov respondentov, 

posledné pripomienky a záver 
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5. Analýza výsledkov, hodnotení a návrhov internetovej prezentácie 

V nasledujúcej kapitole sú uvedené zistenia, ktoré vyplynuli zo skupinových 

rozhovorov. Focus groups, boli zamerané najmä na zhodnotenie súčasnej internetovej 

prezentácie spoločnosti Staškovan. Cieľom bolo poukázať na silné a slabé stránky, navrhnúť 

zmeny a vylepšenia, či porovnať internetovú prezentáciu spoločnosti STAŠKOVAN 

s internetovými prezentáciami dvoch najväčších konkurenčných spoločností, ktorými sú 

GRANITY zo Ţiliny a KAMENY Valašské Meziříčí. 

 

5.1. Skupinový rozhovor číslo 1. 

Skupinový rozhovor bol z dôvodu lepšej prehľadnosti a detailnosti rozdelený do dvoch 

logických blokov. Prvý blok bol venovaný grafickej podobe internetovej prezentácie a druhý 

bol zameraný na štruktúru, orientáciu a najmä obsahovú náplň internetových stránok.  

5.1.1 Grafická podoba www stránok 

 Hlavný banner  

V dotazníku mali respondenti ohodnotiť, známkami ako v škole, hlavný banner 

(header) úvodnej stránky internetovej prezentácie spoločnosti Staškovan.  

 

Obr. 5.1: Graf hodnotenia hlavného banneru 

Ako vidíme, z grafu (pozri Obr. 5.1) vyplýva, ţe najlepšie hlavný banner (header) 

hodnotili zamestnanci stavebných firiem. Priemernú známku 1,5 dosiahol header 

u študentov. Najviac kritický boli zástupcovia dvoch firiem a odborník na informačné 

technológie.  

V rámci diskusie o logu a prípadne o hlavnom bannery umiestnenom na úvodnej 

stránke, sa názory respondentov veľmi nelíšili, korešpondovali s hodnotením v dotazníku. 

Respondenti ho označili ako vhodný, moderný dynamický a dobre čitateľný. 
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Objavili sa však aj návrhy na zmeny. Konkrétne dvaja respondenti (zástupcovia 

firiem) mali pripomienku, aby v logu spoločnosti bola použitá rovnaká farba, konkrétne 

oranžová, na oboch oblúkoch. Tento návrh následne odobrili aj ostatní účastníci a zhodli sa 

na tom, ţe to tak bude lepšie.  

S ďalším návrhom, tentoraz na výraznejšiu zmenu, prišiel opäť zástupca jednej 

obchodnej spoločnosti, ktorý podotkol, ţe by logo malo obsahovať motív kameňa, obkladov 

a podobne. K tomuto návrhu sa ostatní respondenti postavili odmietavo a nastala diskusia 

jeden verzus všetci ostatní. Tu sa prejavila jednoznačne sila skupiny a presadili si tak svoj 

názor, ţe existujúce logo je vhodné. Argumentovali tým, ţe hlavný banner vynikajúco dopĺňa 

pozadie v podobe obkladového kameňa a tým jasne určuje zameranie spoločnosti a aj 

internetových stránok, takţe nie je potrebné vnášať tento motív aj do loga spoločnosti. 

Ostatne charakter zamerania spoločnosti STAŠKOVAN vyjadrujú dostatočne kľúčové slová 

uvedené v logu pod názvom firmy (autodoprava, kamene, záhrada). 

 

Prvý dojem z úvodnej stránky  

 

Obr. 5.2: Graf hodnotenia prvého dojmu 

Z výsledku  vyplývajúceho z grafu (Obr. 5.2) je jasné, ţe sa úvodná stránka 

respondentom páčila. Potvrdila to aj časť skupinového rozhovoru venovaného tejto téme. 

V súvislosti s touto témou sa o diskusii ani nedá hovoriť. Respondenti si navzájom 

doplňovali dojmy a pocity. Nevyskytla sa ţiadna oponentúra, ţiaden protichodný názor. Prvý 

dojem z internetovej prezentácie bol hodnotený veľmi kladne, respondentov zaujalo 

predovšetkým vizuálne spracovanie webu prostredníctvom technológie Macromedia Flash. 

Z reakcií zúčastnených sa dalo usúdiť, ţe sa s podobnými www stránkami veľmi často 

nestretávajú a o to viac ich to zaujalo. Jediný, kto nebol aţ tak ohúrený pouţitou 

technológiou, bol prirodzene odborník na IT. Ten však tieţ hodnotil prvý dojem veľmi 

vysoko.  
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Na úvodnej stránke najviac upútal header (hlavný banner). Najviac sa páčil 

študentom a radovým zamestnancom z dvoch stavebných firiem. Tí ho aj označili za 

najpútavejší prvok úvodnej stránky, ktorý si dokonale plní úlohu pútača pozornosti 

návštevníka webu.  

Čo sa týka plávajúceho textu, ten tieţ respondenti hodnotili pozitívne, nevyskytovali 

sa ţiadne návrhy na zmenu štýlu či grafickej podoby tohto prvku. Diskusia o ňom sa rozpútala 

aţ pri obsahovej časti skupinového rozhovoru.  

Poslednou diskutovanou časťou bol spodný banner, ktorý tvorí šestica ilustračných 

obrázkov a základné nemenné pozadie www stránok tvorené jednofarebným šedým 

obrázkom s motívom obkladového kameňa či dlaţby. Tu bol jednoznačne najaktívnejší 

odborník na IT spolu so študentmi. Spodný banner povaţovali za vhodný doplnok, ale vyčítali 

mu najmä to, ţe sa obrázky nemenia a že neplnia funkciu aktívneho odkazu. Ostatní 

zúčastnení nemali ţiadne pripomienky, postupne sa prikláňali k názorom študentov a IT 

pracovníka.  

Pozadie stránok nejako nezaujalo, ani pozitívne, ani negatívne. Respondenti 

prezentovali názor, ţe je prijateľné, nenarušuje  koncepciu. Jeden študent podotkol, ţe priestor 

po stranách je zbytočne nevyuţitý, ale ďalej vo svojej úvahe nepokračoval a nepridal ţiadne 

návrhy na zmenu. 

 

Hodnotenie jednotlivých sekcií 

V tejto časti skupinového rozhovoru kaţdý respondent mohol vyjadriť, čo ho najviac 

zaujalo, čo sa mu najviac páčilo a naopak čo povaţuje za nezaujímavé, čo sa mu nepáčilo. 

Študenti odpovedali veľmi podobne, obaja označili za najzaujímavejšie prechody 

stránok po kliknutí na jednotlivé sekcie hlavného menu a úvodnú stránku. Jeden študent 

povaţoval za nepodstatnú sekciu o „kontakty“ (zaradil by ju do sekcie „o nás“). Druhý sa zase 

vyjadril, ţe sa mu nepáči zvolené základné pozadie. 

Sekciu „produkty“ označili za najpútavejšiu a aj najkrajšiu obaja zástupcovia 

firiem, IT pracovník aj jeden zo zamestnancov stavebnej spoločnosti. Vyzdvihli najmä 

pekne spracovanú, veľmi prehľadnú schému produktov.  

Zástupcom firiem sa nepáčila sekcia „galéria“, ktorú označili za neprehľadnú. 

Galériu označili za nie veľmi podarenú aj obaja zamestnanci stavebných firiem. 

Odborník na informačné technológie hodnotil za najhoršie spracovanú časť 

internetovej prezentácie „galériu“. Dodal však, ţe nie je zle spracovaná, ale ţe zaostáva za 
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ostatnými sekciami. Chýbalo mu označenie aktuálne prezeraného obrázka v spodnej lište 

s miniatúrami obrázkov, čo by poslúţilo najmä na lepšiu orientáciu.  

Po tom, ako všetci respondenti prezentovali svoj názor, boli vyzvaní aby zdôvodnili 

svoj názor. Tu vznikla diskusia, kde si navzájom vyvracali svoje názory. Po určitej chvíli sa 

začali vytvárať 2 skupinky. Jednu tvorili študenti, ktorí so svojím mladíckym entuziazmom 

presadzovali tvrdohlavo svoje názory, druhá vznikla spojením zástupcov firiem 

a zamestnancov stavebných spoločností, ktorí nasledovali odborníka na IT ako názorového 

lídra a boli jeho postojmi značne ovplyvnení.  

V nasledujúcom grafe (Obr. 5.3) hodnotili respondenti grafické spracovanie 

jednotlivých sekcií hlavného menu („úvod“, „o nás“, „produkty“, „galéria“, „kontakt“).  

 

Obr. 5.3: Graf hodnotenia jednotlivých sekcií 

                  

Graf (Obr. 5.3) ukazuje, ako jednotlivé sekcie hlavného menu obstáli v hodnotení 

respondentmi. Suverénne najlepšie bola hodnotená sekcia „produkty“, ktorá dosiahla 

vysokú priemernú známku 1,14. Pod známku 2 sa nedostala ţiadna iná sekcia. Za 

„produktmi“ nasledujú spoločne sekcie „úvod“ a „o nás“ so známkou 2,14. Najhoršie 

obstála sekcia „galéria“ s priemernou známkou 2,71. Tá bola aj vo viacerých  diskusiách 

týkajúcich sa grafického spracovania či obsahovej stránky pomerne často kritizovaná.   

 

Farebná kombinácia internetovej prezentácie 

Z grafu (pozri Obr. 1, príloha č. 1) je jasne viditeľné, ţe farebné prevedenie stránok 

sa respondentom páčilo. Dvoch respondentov farebná kombinácia internetovej prezentácie 

nezaujala. Názor „nepáči sa mi“ sa v dotazníku a ani v diskusii neobjavil. 

Diskusia na túto tému sa niesla v podobnom duchu ako niektoré z predchádzajúcich  

tém. Respondenti sa skôr doplňovali ako vzájomne diskutovali. Farebná kombinácia pouţitá 
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v internetovej prezentácii bola zhodnotená veľmi dobre. Na respondentov pôsobila príjemne, 

príťaţlivo a dynamicky.  

Oranžovú farbu pouţitú na lištu hlavného menu vyzdvihoval predovšetkým IT 

pracovník, zdôrazňoval jej vysokú viditeľnosť a pútavosť. Chladná tmavomodrá farba 

dopĺňajúca oranţovú dotvárala príjemný dojem.  

Najviac diskutovaná farba bola biela pouţitá na hlavnom bannery. Tá má síce vysokú 

viditeľnosť, ale nie je príliš pútavá a obľúbená medzi uţívateľmi. Tento poznatok vyslovil na 

základe svojich znalostí odborník na informačné technológie. K nemu sa pridali aj 

zástupcovia firiem a zamestnanci. Študenti oponovali tým, ţe iná farba ako biela by sa tam 

nehodila. Nakoniec sa zhodli, ţe by biela farba mohla, ale nemusela, byť poprípade nahradená 

polopriehľadnou oranţovou farbou.  

Pri otázke, či by menili farby internetovej prezentácie na základe toho, akou činnosťou 

sa spoločnosť Staškovan zaoberá, zaznela jednoznačná odpoveď nie. Prevládol názor, ţe 

dôležité je zladenie farieb a nie nejaká spojitosť farieb s charakterom činnosti. 

Na záver tejto témy mohli respondenti navrhnúť vlastnú kombináciu farieb. Piati 

respondenti by ponechali súčasné farby, jeden, konkrétne zamestnanec stavebnej firmy, by 

volil namiesto modrej zelenú. Študent by volil farby záhrady či prírody  ako sú zelená, žltá, 

hnedá, šedá.  

 

Použité písmo v internetovej prezentácii 

Písmo pouţité na www stránkach je štandardné, ničím nevyniká a to sa prejavilo aj v 

diskusii. Nebola prakticky ţiadna. Slova sa ujal jeden zo zástupcov firiem. Pouţité fonty, 

veľkosť či farbu písma zhodnotil ako vhodné, dobre čitateľné, ničím výnimočné. Všetci 

respondenti sa zhodli, ţe najdôležitejšia je dobrá čitateľnosť a tú spĺňa internetová 

prezentácia spoločnosti STAŠKOVAN na 100%.  

Jeden študent následne prišiel s poznatkom, ţe písmo pouţité na označenie aktuálnej 

pozície na webe je odlišné, vyniká spomedzi ostatných a je veľmi pekné. Tento jeho postreh 

ostatní respondenti následne potvrdili.  

 

Vizuálne efekty 

V dotazníku mali respondenti ohodnotiť ako v škole vizuálne prvky, plávajúci text 

a imageové obrázky pouţité v internetovej prezentácii spoločnosti STAŠKOVAN.  

Z grafu (pozri Obr. 2, príloha č.1) vyplýva, ţe vizuálne efekty prechodov stránok 

boli najlepšie hodnotené študentmi a zamestnancami stavebných firiem, a to konkrétne 
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známkou 1. O niečo kritickejší boli zástupcovia firiem, známka 1,5. Vizuálne prvky 

„najhoršie“ ohodnotil pracovník z oblasti informačných technológii, a to známkou 2, čo je 

však tieţ veľmi dobré hodnotenie. Plávajúci text a obrázky tvoriace spodný banner 

dosiahli výraznejšie iné, horšie hodnotenie iba u študentov, a to konkrétne známkou 2,5. 

Ostatní respondenti hodnotili tieto prvky takmer rovnako ako pouţité vizuálne efekty.  

Vizuálne efekty pouţitím technológie Macromedia Flash nabrali na atraktivite a to sa 

prejavovalo aj v reakciách zúčastnených respondentov. Študenti tieto prvky označili za 

vôbec to najzaujímavejšie, čo stránka ponúka. Veľmi kladné postoje mali aj ostatný 

respondenti. Podľa ich vyjadrení to dodáva internetovej prezentácii akejkoľvek firmy 

dynamiku, originálnosť, trendovosť, dokáţe zaujať a primäť uţívateľa k opätovným 

návštevám. 

Jediný apel k pouţitým efektom  mal opäť IT pracovník, ktorý ak by bol správcom 

webu, tak by po čase efekty obmieňal aby boli stále atraktívne a neopozerali sa.  

 

5.1.2 Obsah a štruktúra internetovej prezentácie 

  Obsah internetových stránok 

Na úvod druhej časti skupinového rozhovoru si vyskúšali respondenti krátke 

praktické cvičenie. Ich úlohou bolo pomocou vyhľadávača (napr. google.sk) alebo pomocou 

katalógu (napr. azet.sk) pouţitím samostatne zvolených kľúčových slov vyhľadať stránku 

spoločnosti STAŠKOVAN. Podmienkou úspešného vyhľadania bolo umiestnenie sa stránky 

medzi prvými 20 zobrazovanými odkazmi.  

Graf (pozri Obr. 3, príloha č.1) ukazuje, ako toto cvičenie dopadlo. Piatim 

respondentom sa podarilo stránky spoločnosti STAŠKOVAN nájsť medzi prvými 20 

odkazmi. Dvaja respondenti stránky nenašli. Pri rozhovore o tomto krátkom praktickom 

cvičení sa z názorov respondentov ukázalo, ţe pomocou katalógov bolo jednoduchšie 

stránky nájsť ako pomocou vyhľadávača google.sk. 

Skupinový rozhovor následne pokračoval diskusiou o obsahu internetovej 

prezentácie spoločnosti STAŠKOVAN. Respondenti odpovedali na otázku, či pokladajú 

obsah stránok za dostačujúci. Hodnotenia respondentov v dotazníku a aj v následnej diskusii 

sa opäť zhodovali. 
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Obr. 5.4: Hodnotenie obsahu webu 

Z grafu (pozri Obr. 5.7) jasne vyplýva názor respondentov na obsah internetovej 

prezentácie spoločnosti STAŠKOVAN. V pomere 5/2 zhodnotili respondenti obsah ako 

nedostačujúci. Bliţšie hodnotenia ponúkla diskusia na túto tému, ktorá bola pomerne plodná 

na nápady či navrhované zmeny.  

Mnoţstvo, kvalita, aktuálnosť či konkrétnosť informácii, ktoré poskytuje internetová 

prezentácia spoločnosti STAŠKOVAN, síce presne korešponduje so zameraním spoločnosti, 

ale boli väčšinou respondentov označené za nedostačujúce. Iba zamestnanci zo stavebných 

firiem mali odlišný názor. Povaţovali obsah informácii za adekvátny, kladne hodnotili 

stručnosť a prehľadnosť. Ďalej sa vyslovili, ţe ak niekto chce detailné informácie, tak nech si 

zájde do predajne a tam sa opýta. 

 

Konkrétne nedostatky obsahu  

Zástupcovia firiem prišli s niekoľkými nápadmi, ktoré sa stretli s pozitívnym ohlasom 

ostatných respondentov. Konkrétne išlo o pomenovanie všetkých obrázkov (v sekciách 

„produkty“ a „galéria“). V sekcii „produkty“ navrhovali ďalej doplnenie krátkych 

komentárov, ktoré by jednotlivé produkty viac priblíţili uţívateľovi, zákazníkovi.  

Študenti mali pripomienku, ţe na stránkach nie sú prakticky ţiadne informácie 

o cenách produktov a služieb. To navrhovali vyriešiť pridaním pravidelne aktualizovaného 

cenníka, ktorý by si mohli uţívatelia aj stiahnuť.  

S myšlienkou nahradiť obsah plávajúceho textu z úvodnej stránky novinkami či 

akciovými ponukami na tovar prišiel jeden zo študentov a IT pracovník. Označili to za veľmi 

vhodné, uţívateľ by si to ihneď všimol a nemusel by na stránkach vyhľadávať tieto produkty. 
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Úvodná stránka  

Graf (pozri Obr. 4, príloha č.1) ukazuje, ako volili respondenti pôsobenie hlavnej 

stránky. Najviac krát označili stránku za progresívnu, dynamickú a zaujímavú. Ako 

zastaranú domovskú stránku neoznačil nikto.    

Diskusia v pravom slova zmysle opäť nenastala. Všetci respondenti označili túto 

sekciu za veľmi podarenú. Svojimi názormi a postrehmi sa navzájom dopĺňali. Kladne 

hodnotili jej prehľadnosť, to ţe neobsahuje dlhé a nudné texty a to, ţe svojím obsahom 

a spracovaním dáva jasne najavo, o čom vlastne web je. 

Prvým návrhom na zmenu bolo obmenenie plávajúceho textu, ale to uţ bolo 

spomenuté. K tomuto návrhu sa pridali aj ostatní respondenti. 

 

Hlavný banner 

Skutočnú diskusiu vyvolala aţ otázka, či by mal hlavný banner (header) obsahovať 

motto, alebo postačí aktuálny nápis „Vítame Vás...“. Zamestnanci stavebných firiem a IT 

odborník to hodnotili ako vhodný nápis či nadpis úvodnej stránky. Podľa nich ničím síce 

nevybočuje z normálu, ale takisto nepôsobí uráţlivo ani odporujúco. Naopak obaja študenti, 

a aj zástupcovia firiem, boli toho názoru, ţe v súčasnosti je nutné sa niečím odlišovať, niečím 

zaujať a to, podľa ich názoru, tento často pouţívaný nadpis nespĺňa. Navrhovali skôr nejaké 

motto či heslo, ktoré by bolo charakteristické pre spoločnosť STAŠKOVAN a jej internetovú 

prezentáciu. To by mohlo dopomôcť k lepšej zapamätovateľnosti spoločnosti. Konkrétnymi 

návrhmi sa však prezentoval iba jeden zo študentov. Uviedol, ţe mottom by mohlo byť 

napríklad: „Skrášlime Vám Vaše okolie“, „All for garden“, „Stone&Garden“. Ostatní 

vyjadrili, ţe sa im návrhy celkom páčia a takým nejakým smerom by sa to malo uberať. 

Zvlášť sa im páčil prvý navrhovaný motív motta stránky.    

 

       Hlavné menu 

Hlavné menu podľa názoru respondentov ničím nevybočuje zo štandardu, je 

prehľadné, jednoduché a logicky usporiadané. Zúčastneným sa páčila pozícia hlavného 

menu na hornom okraji stránky nad headerom, jeho výrazné oranţové zafarbenie zabezpečuje 

dobrú viditeľnosť.  

Pri výzve, aby respondenti uviedli, či by niečo doplnili, nejakú sekciu do hlavného 

menu, prišiel s nápadom jeden zo zástupcov firiem. Ten by doplnil hlavné menu o sekciu „ na 

stiahnutie“. Tá by mala obsahovať cenníky produktov a sluţieb určené na voľné stiahnutie 

a podobne. Jeden zo študentov uviedol, ţe by hlavné menu mohlo obsahovať sekciu 
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„novinky“. K tomuto, a aj predchádzajúcemu návrhu, sa priklonili postupne aj ostatní 

respondenti. Zástupca odchodnej firmy poznamenal, ţe by v hlavnom menu mohla byť aj 

sekcia „užitočné odkazy“ či „partneri“. Po prezentovaní týchto návrhov vyslovil pracovník 

s informačnými technológiami názor, ţe by pridanie toľkých poloţiek do hlavného menu 

nebolo príliš vhodné. Za lepšie riešenie by povaţoval vytvorenie tzv. vedľajšieho menu, 

ktoré by obsahovalo sekcie „novinky“, „na stiahnutie“, „partneri“, a „užitočné odkazy“. 

Tento návrh zhodnotili ostatní respondenti za dobrý. 

 

Hodnotenie jednotlivých sekcií 

Skupinový rozhovor pokračoval diskusiou, pomerne bohatou, na tému, ktoré sekcie sú 

najzaujímavejšie, najpodstatnejšie a ktoré sú pre respondentov naopak nezaujímavé, 

nepodstatné. 

Študenti a IT pracovník označili za najzaujímavejšiu a najpodstatnejšiu sekciu 

„produkty“. Páčil sa im najmä dostatok kvalitných fotografií produktov a prehľadnosť 

usporiadanie tejto sekcie.  

Za najpodstatnejšiu označili túto sekciu aj ďalší štyria zúčastnený. Tí ale ju povaţovali 

za nezaujímavú pre nedostatok a charakter poskytovaných informácii. Pracovníkom 

stavebnej firmy sa najviac páčila „galéria“, ktorá obsahuje dostatočný počet fotografií. Tieţ 

im však chýbali názvy jednotlivých obrázkov či krátke popisy.  

Sekciu „o nás“ a „úvod“ veľmi kladne hodnotili zástupcovia firiem pre ich 

stručnosť, výstiţnosť a pekné spracovanie. K sekcii „o nás“ mal jednu pripomienku aj 

respondent z oblasti IT, ktorý by hrubým písmom vyznačené slová v tejto rubrike premenil na 

aktívne odkazy, a tak by sa mohol uţívateľ prekliknúť priamo do sekcie „produkty“ na daný 

produkt alebo sluţbu.  

 

Sekcie „o nás“, „produkty“, „galéria“ a „kontakt“ 

Graf (pozri Obr. 5.9) ukazuje hodnotenie štyroch sekcií hlavného menu, a to  „o nás“, 

„produkty“, „galéria“ a „kontakt“ po obsahovej stránke. Tu sa výsledky otočili, keď 

najhoršie dopadla sekcia „produkty“ s priemernou známkou 3,57 a najlepšie dopadla 

sekcia „o nás“.  
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Obr. 5.5: Hodnotenie sekcií po obsahovej stránke 

Pri hodnotení týchto sekcií nebol ţiadny z respondentov aktívny, nikto sa nechcel ujať 

slova. Bolo to spôsobené uţ pomerne dlhým časom trvania rozhovoru, či večernými 

hodinami, v ktorých sa skupinový rozhovor uskutočňoval. Respondenti len vyslovovali svoje 

názory, navzájom sa doplňovali.  

Produkty 

Sekcia „produkty“ bola väčšinou respondentov označená ako graficky 

najpodarenejšia. Naopak, obsahová stránka tejto sekcie bolo podrobená kritike. To z dôvodu, 

ţe informácie nie sú podľa respondentov dostatočne presné, nie sú aktuálne, kvalitné 

a najmä je ich v tejto sekcii málo. Ďalej respondentom vadilo, ţe fotografie neobsahujú 

nadpisy, komentáre, približné ceny. Ďalšou výčitkou bolo to, ţe sa jednotlivé obrázky 

produktov nedajú priblížiť, ťaţko sa dá pozrieť detail napríklad obkladového kameňa.  

 

Obr. 5.6: Graf hodnotenia informácii v sekcii produkty 

Graf (pozri Obr. 5.10) nám poskytuje hodnotenie týkajúce sa informácií obsiahnutých 

v sekcii produkty. Ako môţeme vidieť, dosiahnuté priemerné známky nie sú príliš lichotivé. 

Najlepšia známka bola 3. Takto ohodnotili respondenti aktuálnosť informácií o produktoch. 

Najhoršia známka bola 3,71, a tá patrí mnoţstvu informácii, ktoré táto sekcia poskytuje 

uţívateľom.  

Jeden zo študentov poukázal na to, ţe doplnkové produkty sú len spomenuté, chýbajú 

konkrétne názvy, ceny či obrázky. V spodnej časti sekcie „produkty“ sú zobrazení partneri či 
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dodávatelia. Obrázky s ich logami sú však neaktívne, čo si všimli hneď 5 respondenti 

a označili to za nedostatok.  

Objavil sa však aj pozitívny názor. Všetci respondenti veľmi kladne hodnotili schémy 

zobrazované po ukázaní myšou na jednotlivé kategórie produktov. Výrazne to podľa nich 

ovplyvňuje a zjednodušuje orientáciu v tejto sekcii. 

Na záver diskusie o produktoch sa predsa len objavil nejaký konkrétny návrh na 

doplnenie tejto sekcie. Odborník na IT podotkol, ţe by táto sekcia mohla byť doplnená 

o rebríček najviac predávaných produktov. 

 

Galéria 

Pokračovanie skupinového rozhovoru viedlo k diskusii o sekcii „galéria“. Tá sa niesla 

v rovnakom duchu ako tá predchádzajúca, nepriniesla ţiadne prevratné zmeny. Výčitky 

smerovali takisto k názvom a popisom obrázkov.  

Návrhov na zmeny bolo však viac. Prvým bolo presunutie miniatúr obrázkov na 

pravú alebo ľavú stranu. To by vytvorilo priestor pod obrázkom, kde by mohol byť text 

charakterizujúci obsah obrázka.  

Pre lepšiu orientáciu by mal byť vyznačený oranžovým rámčekom práve 

zobrazovaný obrázok. Tieto návrhy na zmenu uviedol jeden zo študentov.  

S poslednou navrhovanou zmenou prišiel opäť IT odborník. Tu sa znova prejavili jeho 

skúsenosti z profesného ţivota. Poznamenal, ţe by galéria mala obsahovať počítadlo 

zhliadnutí obrázkov a takisto aj možnosť ohodnotiť jednotlivé obrázky nachádzajúce sa 

v galérii. Následne by podľa týchto hodnotení mohol správca webu slabo hodnotené obrázky 

obmieňať za iné.  

Kontakt 

Sekcia „kontakt“ je podľa vyjadrení respondentov pomerne dôleţitá, často 

navštevovaná a preto by mala obsahovať presné informácie. Slova sa ujal jeden z pozvaných 

zástupcov firiem. Ten by doplnil do tejto sekcie jednoznačne e-mailovú adresu a otváracie 

hodiny predajne. Tieto informácie tam jednoznačne chýbali všetkým respondentom. 

Následne študent upozornil na nefunkčnosť odkazu „Otvoriť mapu“, ktorý by mal podľa 

názvu zobraziť mapu s polohou sídla spoločnosti. 
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Štruktúra stránok, orientácia na stránkach 

 

Obr. 5.7: Graf hodnotenia orientácie na webe 

Hodnotenie orientácie, ako je vyplýva z grafu (pozri Obr. 5.11), dopadlo pre 

internetovú prezentáciu spoločnosti STAŠKOVAN veľmi dobre. U študentov dosiahla 

najvyššie moţné ohodnotenie, a to známku 1. Najhoršie dopadlo hodnotenie u zamestnancov 

stavebných firiem a u odborníka na IT, priemerná známka 2.     

Na samotný záver focus group padla otázka na štruktúru a orientáciu v internetovej 

prezentácii spoločnosti. Respondenti uţ boli značne vyčerpaní, neprejavovali záujem hodnotiť 

dôkladne štruktúru či orientáciu. 

Štruktúru jednotlivých stránok zhodnotili ako dobrú, prehľadnú aţ na sekciu 

„galéria“ ku ktorej mali respondenti výhrady. Orientáciu tak isto zhodnotili ako dobrú. 

Nebol pre nich problém určiť aktuálnu pozíciu na webe. Chýbalo im však vyhľadávacie 

políčko na úvodnej stránke.  

Úplne na záver však padol ešte jeden návrh na zmenu. Týkal sa návratu na úvodnú 

stránku. Respondenti uviedli, ţe sú zvyknutí skôr na pomenovanie „domov“, prípadne 

anglický ekvivalent „home“. Ale za výrazný nedostatok alebo chybu to však nepovaţoval 

nikto z nich.  

 

5.1.3 Porovnanie internetových prezentácii spoločností STAŠKOVAN, GRANITI 

a KAMENY DO ZAHRAD 

 

Porovnávanie grafického prevedenia a obsahovej náplne 

 Na záver prvej časti skupinového rozhovoru bolo úlohou respondentov ohodnotiť 

stránky www.staskovan.sk, www.kamenydozahrad.sk, www.graniti.sk podľa otázok 

v tabuľke uvedenej v prílohe ku scenáru č. 1.  
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           Obr. 5.8: Porovnanie grafickej prezentácie                    Obr. 5.9: Porovnanie obsahovej náplne  

                           konkurenčných webov                                                      konkurenčných webov 

 Priemerná známka vznikla spriemerovaním 10 hodnotení z tabuľky. Najlepšiu celkovú 

priemernú známku týkajúcu sa grafického prevedenia webu. dosiahla stránka 

www.staskovan.sk s celkovou priemernou známkou 1,87. Na druhom mieste bola internetová 

prezentácia spoločnosti GRANITY (www.graniti.sk) s celkovou priemernou známkou 2,67. 

Najhoršie dopadol web www.kamenydozahrad.cz. Jeho grafické prevedenie respondentov 

príliš nezaujalo a to sa prejavilo na dosiahnutej celkovej priemernej známke 3,11.   

Ďalej respondenti hodnotili obsahovú náplň a štruktúru webu. Výsledky tohto 

hodnotenia ukazuje graf (pozri Obr. 5.9), zhotovené na základe výsledných priemerných 

známok vypočítaných z hodnotení respondentov v prílohe k scenáru č. 2. 

5.2. Skupinový rozhovor číslo 2 

Druhý skupinový rozhovor sa uskutočnil o deň neskôr, na tom istom mieste, ale za 

účasti iných respondentov. Jeho zameranie bolo rovnaké ako pri prvom rozhovore. Hlavným 

účelom bolo doplniť nové poznatky o internetovej prezentácií firmy Staškovan a dosiahnuť 

tzv. nasýtenosť témy. 

5.2.1 Grafická podoba www stránok 

Hlavný banner 

 

 

 

 

Obr. 5.9: Graf Hodnotenia hlavného banneru 
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Hodnotenie, ako vidíme z grafu (pozri Obr. 5.9), dopadlo v dvoch skupinách 

respondentov veľmi dobre. Najlepšie ho hodnotili zástupcovia firiem, priemernou známkou 

1,33. Priemernú známku 2 mu udelili odborníci z oblasti informačných technológii. Oproti 

prvému skupinovému rozhovoru dopadlo hodnotenie hlavného banneru u študentov dosť 

odlišne. Na porovnanie, v prvom skupinovom rozhovore dosiahol známku 1,5 a v druhom 

známku 3,5. 

Hlavný banner sa respondentom páčil pre svoj jednoduchý moderný dizajn, dobre 

zvolené farby a umiestnenie, dostatočnú veľkosť, ktorá ihneď pri pohľade na úvodnú 

stránku upúta návštevníka. K hlavnému banneru nemali respondenti ţiadne pripomienky či 

návrhy na zmenu, ponechali by ho v rovnakej podobe ako je teraz.  

Prvý dojem z úvodnej stránky 

 

Obr. 5.10: : Hodnotenie prvého dojmu 

Prvý dojem bol veľmi dobrý u všetkých respondentov (pozri Obr. 5.11). So 

stránkami vytvorených pomocou technológie Macromedia Flash sa často nestretli. Výnimkou 

boli iba dvaja pracovníci v obore IT. Tí sa vyjadrili, ţe sa s podobný typom stránok stretávajú 

pomerne často a zároveň dodali, ţe stránka spoločnosti Staškovan je vytvorená na vysokej 

úrovni.  

Jeden zo zástupcov firmy dodal, ţe prvý dojem podľa jeho názoru je pre návštevníka 

webu veľmi dôleţitý a rozhoduje o tom, či na stránke zostane alebo pôjde niekam inam. Na 

toto reagoval druhý zástupca firmy, ktorý oponoval tým, ţe prvý dojem je dôleţitý len pre 

náhodných návštevníkov. Pre tých, ktorí sú odborníkmi v danej oblasti a pravidelne 

vyhľadávajú informácie, prvý dojem nehrá aţ takú veľkú rolu. 
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Spracovanie hlavného menu 

 

 

 

 

 

 

                       Obr. 5.11: Hodnotenie spracovania hlavného menu 

Hlavné menu respondenti hodnotili ako celkom vydarené. O tom svedčia aj dosiahnuté 

priemerné hodnotenia, ktoré sú uvedené v grafe (pozri Obr. 5.12). IT pracovníci 

a zástupcovia firiem hodnotili spracovanie hlavného menu priemernou známkou 2, študenti 

o stupeň niţšou. V diskusii nepadli nejaké zvláštne návrhy na zmeny či doplnenia grafickej 

podoby hlavného menu.   

Najzaujímavejšie, najpodstatnejšie časti internetovej prezentácie 

Diskusia pokračovala rozhovorom o tom, čo je na stránkach najzaujímavejšie, 

najpodstatnejšie a naopak, čo respondentov nezaujalo a čo sa im nepáčilo.  

Študentom sa najviac páčilo celkové vizuálne spracovanie, hlavne vďaka pouţitiu 

technológie Macromedia Flash. Ďalej vyzdvihli prechody jednotlivých stránok po kliknutí 

na sekcie hlavného menu. Zamestnanec záhradníctva vyzdvihol farebnú zladenosť www 

stránok. Páčila sa mu oranţová farba v kontraste s modrou. Ostatní respondenti vyzdvihli 

najmä dobrú čitateľnosť písma na všetkých podstránkach. Rozpor v názoroch respondentov 

nastal v otázke pozadia stránky, ktoré tvorí obrázok s motívom kamenného obkladu šedej 

farby. Jedna časť respondentov tvrdila, ţe pozadie je vhodne zvolené, ničím nenarušuje 

farebnosť stránok, nepôsobí agresívne a necháva vyniknúť oranţovú farbu. Zároveň vzor 

kamenného obkladu korešponduje so zameraním spoločnosti. Naopak druhá časť by volila 

nejaké nápaditejšie pozadie, ktoré by podľa ich názoru pôsobilo na návštevníkov pútavejšie. 

Padli návrhy, ţe by pozadie mohli tvoriť meniace sa obrázky produktov firmy. 
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 Hodnotenie jednotlivých sekcií 

 

Obr. 5.12: Hodnotenie jednotlivých sekcií 

Najlepšie hodnotenou sekciou po grafickej stránke bola sekcia „produkty“. 

Respondentom sa páčili a najviac ich zaujali schémy, ktoré sa zobrazia po ukázaní myšou. 

Kladne bola ohodnotená kvalita obrázkov a fotografií. Jedinou námietkou bolo, ţe sa 

jednotlivé obrázky nedali priblíţiť detailnejšie. Naopak, najhoršie hodnotenou sekciou bola 

„galéria“. Jej najväčším nedostatkom bolo podľa zúčastnených, neprehľadnosť a nemoţnosť 

priblíţenia si obrázkov pre zhliadnutie detailu.    

Farebná kombinácia internetovej prezentácie ( pozri Obr. 5, príloha č. 2) 

Z názorov respondentov vyplývalo, ţe tvorca internetovej stránky www.staskovan.sk 

výborne zvolil farebnú kombináciu Farby sú podľa nich pútavé, jasné, moderné. Objavil 

sa názor, ţe farebná kombinácia nesúvisí s činnosťou spoločnosti. Pouţil by skôr zelenú, 

hnedú či ţltú, ktorá viac charakterizuje oblasť, v ktorej firma podniká. Proti tomu však 

oponovali viacerí zúčastnení. Podľa ich názoru nie je nutné, aby internetová prezentácia firmy 

farebne vystihovala aj jej činnosť. Farby by mali byť skôr volené na to, aby zaujali, upútali 

a zlepšovali dojem spoločnosti. K farebnému prevedeniu pozadia boli názory uvedené uţ 

v predchádzajúcich odsekoch. Na záver rozhovoru k tejto téme sa jeden zo študentov vydaril, 

ţe záleží len na vhodnej kombinácii farieb a nie na tom, aké konkrétne farby sú použité. 

Vizuálne efekty 

Z grafu (pozri Obr. 6, príloha č. 2) môţeme pozorovať, ţe vizuálne efekty boli 

hodnotené vysokými známkami (priemerné známky od 1 po 2). Je to pomerne vysoké 

hodnotenie, respondenti s vizuálnymi efektmi prechodov jednotlivých stránok boli spokojní 

a nemali ţiadne návrhy na zmeny. 

Obidvaja odborníci z oblasti informačných technológií vyjadrili názor, ţe sa im  

nepáčia nemeniace sa imageové obrázky, ktoré sú umiestnené na úvodnej stránke 
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v spodnom bannery. K tomuto názoru sa pridali aj zúčastnení. Ţiadne ďalšie pripomienky 

nemali. To sa ostatne prejavilo aj na hodnotení priemernými známkami (pozri Obr. 6, príloha 

č. 2). 

Písmo 

V druhom skupinovom rozhovore mali respondenti názory viac menej rovnaké, ako 

tomu bolo v prvom skupinovom rozhovore. Písmo jednohlasne ohodnotili ako veľmi dobré, 

dynamické, zaujímavé či netradičné. Podľa nich by sa malo písmo voliť veľmi starostlivo, 

pretoţe môţe dopomôcť k odlišnosti stránky a lepšie si ju môţe uţívateľ zapamätať. 

5.2.2 Štruktúra a obsah internetovej prezentácie 

Na úvod druhej časti, podobne ako to bolo v prvom skupinovom rozhovore, si 

respondenti opäť  vyskúšali malé praktické cvičenie. Priebeh bol rovnaký, tzn. pomocou 

svojvoľne zvolených kľúčových slov nájsť stránku www.staskovan.sk vyuţitím 

internetového vyhľadávača prípadne katalógu.  

Výsledok tohto cvičenia dopadol úplne rovnako ako v prvom skupinovom rozhovore 

(pozri Obr. 7, príloha č. 2). Päť respondentov našlo stránku www.staskovan.sk medzi prvými 

20 odkazmi, dvaja nenašli. Opäť sa potvrdilo, ţe respondenti, ktorí pouţili na vyhľadávanie 

katalógy, boli úspešnejší ako tí, čo pouţili Google. 

 

Obsah webu 

 

Obr. 5.13: Hodnotenie obsahu internetovej prezentácie 

Ďalej sa respondenti zaoberali témou obsahovej náplne a štruktúry webu. Na 

obsahovú náplň mali zúčastnení pomerne kritické názory. Obsah stránok je podľa nich 

nedostatočný, chýbajú im bližšie informácie o produktoch a cenách. To potvrdzuje aj 

graf, vytvorený na základe odpovedí respondentov v dotazníku (pozri Obr. 5.14). Privítali by 

rubriku s novinkami a aktualitami. Zástupcovia firiem navrhli, ţe by stránka mala 

obsahovať tzv. e-shop. To znamená, ţe by si zákazníci mohli kúpiť, prípadne rezervovať, 
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produkty či sluţby online. V diskusií o e-shope sa vytvorili dve názorové skupiny. Prvá 

skupina bola za vytvorenie takejto sekcie. Povaţujú to v súčasnej dobe za štandardnú službu 

pre zákazníka.  Druhá skupina bola proti vytvoreniu e-shopu. Zdôvodňovali to tým, ţe 

takýto druh tovaru nie je aţ tak vhodný na predaj prostredníctvom elektronického 

obchodovania. K  nájdeniu výsledného kompromisu medzi týmito dvoma názorovými 

skupinami nedošlo. 

 

Obsahovo najzaujímavejšie sekcie 

V tejto téme sa zhodli všetci respondenti na jednoznačnej obsahovej jednotke medzi 

sekciami. Podľa nich by ňou mala byť sekcia „produkty“. Mala by obsahovať  

najpodstatnejšie informácie, ktoré sú presné, aktuálne a je ich dostatočné mnoţstvo. Ako však 

vyplynulo z následnej diskusie a odpovedí respondentov v dotazníkoch, táto sekcia 

internetovej prezentácie spoločnosti STAŠKOVAN nesplnila ich očakávania (pozri Obr. 5.15 

a 5. 16).  

Kladne bola ohodnotená sekcia „o nás“, ktorá je stručná, jasná a výstiţná, v krátkosti 

presne popisuje vývoj činnosti spoločnosti.  Obsah stránok síce presne popisuje zameranie 

firmy. Ale informácie ktoré obsahuje by však mali byť detailnejšie, konkrétnejšie, 

atraktívnejšie. Internetová stránka by mala obsahovať viac článkov, komentárov k 

produktom a fotografiám v „galérií“.  

Hlavné menu 

Hlavné menu obsahuje podľa zúčastnených málo sekcii. Pridali by sekciu „cenník“, 

„zoznam noviniek“, „e-shop“ či „užitočné odkazy“. K usporiadaniu sekcií nemal nikto 

ţiadne pripomienky. Je prehľadné a jednoduché, čo je výhodné pre uţívateľa.  

 

Hodnotenie jednotlivých sekcií 

Úvodná stránka a hlavný banner 

Pri hodnotení úvodnej stránky sa vytvorili opäť rozdielne názory. IT pracovníci 

hodnotili úvodnú stránku za nie veľmi vydarenú. Naopak ostatní ju hodnotili kladne. Najmä 

pre jej stručnosť a jasnosť. Odborníci na IT argumentovali, ţe na úvodnej stránke chýba 

pomerne veľa prvkov. Napríklad im chýbali vyhľadávajúce pole, novinky, informácie 

o akciových produktoch,  panel navigácie, mapa stránok a pod. 

Pomerne ţivá diskusia pokračovala aj v otázke o tom či by mal hlavný banner 

obsahovať nejaký slogan, motto, alebo postačí súčasný nápis „Vítame Vás...“. Zástupcovia 
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firiem by radšej volili slogan, ktorý by vystihovali zameranie spoločnosti, slúţil by 

k lepšiemu zapamätaniu firmy, dopomáhalo by to k vytváraniu značky. Toto sa stretlo 

s nevôľou ostatných zúčastnených respondentov, ktorí povaţujú nápis „Vítame Vás...“ za 

vhodne zvolený, pretoţe sú uţ presýtení všelijakými reklamnými sloganmi. Na výzvu 

moderátorky aby aspoň jeden zo zástupcov firmy navrhol konkrétny slogan sa k slovu 

prihlásil jeden z nich. Uviedol, ţe by slogan mohol znieť nasledovne: „ Sme číslo 1 

v záhrade autodoprave. Verte, že naša firma je to pravé! 

Pôsobenie hlavnej stránky 

Z grafu ( Obr. 8, príloha č.2 ) vyplýva, ţe úvodná, domovská stránka internetovej 

prezentácie pôsobí na respondentov predovšetkým zaujímavo, dynamicky, netradične 

a progresívne. Výber týchto vlastností potvrdil, ţe úvodná stránka pôsobí na návštevníka 

webu pútavo a pomáha k častejším návštevám a k tomu, ţe návštevník neopustí stránky 

ihneď. Rovnaké názory ako v dotazníku boli vyslovené aj v diskusii.   

Sekcie o nás, produkty, galérie a kontakty 

 

Obr. 5.14: : Hodnotenie sekcií po obsahovej stránke 

Tento graf (pozri Obr. 5.15) zobrazuje hodnotenia jednotlivých sekcií podľa toho, 

ako ich oznámkovali v dotazníku. Opäť najhoršie dopadla sekcia „produkty“, od ktorej 

respondenti očakávali určite bohatší obsah. Najlepšie dopadla sekcia „o nás“ s dosiahnutou 

priemernou známkou 1,57.   

Produkty 

Táto sekcia bola najviac diskutovaná, po grafickej stránke najlepšie hodnotená, ale 

po obsahovej stránke dopadla najhoršie. 

K tejto sekcii bolo podaných aj najviac návrhov na zmeny. Respondentom chýbali 

názvy obrázkov a komentáre, ceny. To všetko by mala táto sekcia obsahovať. Ďalej 

obsahuje málo informácií o doplnkových produktoch a službách. Nedostatkom je 
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chýbajúca moţnosť rezervovať si produkt alebo sluţbu online na určitý dátum. Banner, ktorý 

je umiestnený v spodnej časti, by podľa názoru viacerých zúčastnených respondentov mal byť 

aktívny. Po kliknutí na jednotlivé loga spoločnosti uvedených v tomto banneri by sa mal 

uţívateľ dostať na ich domovské stránky. Čo sa týka kvality, mnoţstva či aktuálnosti 

informácií v tejto sekcii, respondenti hodnotili nasledovne (pozri Obr. 5.16). 

 

Obr. 5.15: Hodnotenie informácii v sekcii produkty 

Známky boli opäť nelichotivé. Najhoršie dopadla presnosť informácií, priemerná 

známka 4,14 a množstvo informácií, priemerná známka 4. Ďalšie dve kategórie boli na tom 

podobne  (pozri Obr. 5.16). 

Galéria 

Plusom tejto sekcie je veľké množstvo obrázkov v dostatočnej kvalite. Naopak, 

mínusom podľa názoru všetkých respondentov je chýbajúce priblíženie obrázkov, názvy, či 

krátke komentáre. Táto sekcia je podľa nich pomerne náročná, nezvládnutá. V spodnej časti, 

kde sú zobrazené miniatúry obrázkov, nie je vyznačený práve otvorený obrázok, nie je jasne 

vyznačený začiatok a koniec galérie. 

Kontakty 

V rozhovore o tejto časti sa respondenti navzájom doplňovali. V kontaktoch im 

chýbala e-mailová adresa na majiteľa firmy, prípadne zástupcu. Ďalšou vecou ktorú by 

mala táto časť obsahovať, sú podľa respondentov otváracie hodiny predajne. Posledným 

nedostatkom tejto sekcie je nefungujúce zobrazovanie mapy, ktorá by mala  ukázať kde sa 

predajňa presne nachádza. 
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Štruktúra a orientácia na webe 

 

Obr. 5.16: Hodnotenie orientácie na webe 

Hodnotenie orientácie bolo podobné ako v prvom skupinovom rozhovore, známky sa 

pohybovali od 1 do 2,5 (pozri Obr. 5.17). 

Zúčastnení nevyslovili ţiadne výraznejšie pripomienky k štruktúre a orientácii na 

webe. Iba sekcia „galéria“ bola podrobená kritike, ale to uţ bolo spomenuté.  Ostatné časti 

webu boli hodnotené pomerne dobre. K lepšej orientácií na stránkach by pomohlo 

vyhľadávacie políčko,  ktoré na webe chýba. Stránky sú však pomerne jednoduché, 

neobsahujú veľa podstránok či voľných stránok, a preto sa uţívateľ ľahko zorientuje kde sa 

práve nachádza a takisto sa ľahko vráti späť na úvodnú stránku. 

 

5.2.3 Porovnanie internetových prezentácii spoločností STAŠKOVAN, GRANITI 

a KAMENY DO ZAHRAD 

Porovnávanie grafického prevedenia a obsahovej náplne 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Obr. 5.17: Hodnotenie grafickej podoby         Obr. 5. 18: Hodnotenie obsahovej náplne 

                               konkurenčných webov                   konkurenčných webov 
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V hodnotení  grafickej stránky jednotlivých internetových prezentácii nastalo oproti 

prvému skupinovému rozhovoru len pár zmien, ktoré však moţno nazvať kozmetickými. 

Prvá, druhá, a aj tretia pozícia  ostala nezmenená. Dosiahnuté známky boli však o niečo lepšie 

(pozri Obr. 5.18). 

Najlepším obsahom v prvom rozhovore zaujala respondentov stránka 

www.kamenydozahrad.cz. Dosiahla priemernú známku 1,65. V druhom rozhovore nastala 

výmena na vedúcej pozícii. Tú respondenti prisúdili svojimi hodnoteniami stránke 

www.graniti.sk. Tá dosiahla priemernú známku 1,57. Z prvej na druhú priečku klesol web 

www.kamenydozahrad.cz (známka 2,04). Najhoršie hodnotenou bola opäť stránka 

www.staskovan.sk. Tá dosiahla priemernú známku tentoraz lepšiu priemernú známku,  2,43 

(pozri Obr. 5.19 ). 
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6. Návrhy a odporúčania k internetovej prezentácii

V tejto kapitole sa budem venovať návrhom na zmeny internetovej prezentácie 

spoločnosti STAŠKOVAN. Tieto návrhy vychádzajú z analýzy výsledkov skupinových 

rozhovorov, v ktorých respondenti diskutovali najmä o grafickej podobe, obsahovej náplni 

a štruktúre internetovej prezentácie.  

 

6.1. Návrhy na zmenu grafického spracovania 

Prvým diskutovaným prvkom v oboch focus groups bol hlavný banner umiestnený na 

úvodnej stránke. Respondenti ho hodnotili prevaţne kladne, ale objavili sa návrhy na určité 

zmeny. Konkrétne odporúčam aby bola zmenená farba v logu spoločnosti, a to tým 

spôsobom, aby obidva oblúky mali rovnakú, oranţovú, farbu. (pozri Obr. 6.1). 

 

Obr. 6.1: Zmena loga 

Úvodná stránka bola najmä v prvom skupinovom rozhovore diskutovaná do detailu. 

Z názorov respondentov však nevyplývali ţiadne prevratné návrhy na zmeny tejto časti webu. 

Podľa respondentov je úvodná stránka vhodná a presne plní úlohu upútať návštevníka webu, 

takţe na nejaké veľké zmeny či návrhy tu nie je priestor. Aby však nedošlo k jej opozeraniu 

a zachovala sa jej atraktivita, navrhujem, aby sa obrázky v spodnom bannery menili buď 

priebeţne počas návštevy na webe, alebo prípadne by mohli byť menené po určitom časovom 

úseku, napríklad po mesiaci (pozri Obr. 15, príloha č. 7).  

Z výskumu vyplynulo, ţe najzaujímavejšou a najlepšie graficky spracovanou časťou 

internetovej prezentácie je sekcia „produkty“. Po grafickej stránke by respondenti nič 

nemenili. Vôbec všetky sekcie boli hodnotené veľmi dobre, diskusia často neviedla ku 

konkrétnym odporúčaniam. Iba v sekcii „galéria“ by som na základe poznatkov z rozhovoru 

odporučil tvorcovi webu, aby oranţovým rámčekom vyznačil práve prezeraný obrázok 

v spodnom panely miniatúr obrázkov (pozri Obr. 4 a Obr. 5, príloha č. 4). To poslúţi k aj 

lepšej orientácii, ktorá je v tejto sekcii nie príliš dobrá. 

Z názorov respondentov vyplývalo ţe tvorca internetovej stránky www.staskovan.sk 

výborne zvoli farebnú kombináciu. Farby sú podľa nich pútavé, jasné, moderné. Na farebnej 
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kombinácii by som neodporúčal ţiadne okamţité zmeny. Tie by mohli nastať v určitom 

časovom horizonte. Navrhoval by som zmenu pozadia, kde by súčasnú šedú farbu mohla 

nahradiť iná farba, napr. piesková farba a súčasne by mol byť obmenený aj pouţitý vzor 

obkladu (pozri Obr.15 , príloha č. 7).  

Keďţe je podľa respondentov biela farba nie príliš obľúbená, a má nízku pútavosť, 

odporúčam bielu farbu pouţitú ako podklad loga nahradiť bledším odtieňom oranţovej farby, 

polopriehľadnosť tohto podkladu by som však zachoval.  

V skupinových rozhovoroch na tému pouţitých fontov písma či jeho farby nenastali 

výrazné pripomienky zo strany respondentov. Pri pouţitom písme je podľa nich dôleţitá 

najmä jeho dobrá čitateľnosť čo spĺňa internetová prezentácia vo všetkých svojich sekciách. 

Z tohto dôvodu nenavrhujem ţiadne zmeny týkajúce sa pouţitého písma.  

Vizuálne efekty pouţitím technológie Macromedia Flash nabrali na atraktivite a to sa 

prejavovalo aj v reakciách zúčastnených respondentov. Podľa nich práve tieto efekty robia 

web dynamickým a príťaţlivým. Aby nedošlo k zníţeniu atraktivity týchto efektov, 

odporúčam, aby sa po určitých časových úsekoch tieto efekty obmieňali.  

 

6.2. Návrhy na zmenu obsahovej náplne a štruktúry internetovej 

prezentácie 

Prvý návrh na zmenu v tejto kapitole je zaloţený na výsledkoch krátkeho praktického 

cvičenia, ktoré respondenti podstúpili vţdy na úvod druhej časti skupinových rozhovorov. 

Z výsledkov tohto cvičenia vyplýva, ţe stránka www.staskovan.sk bola respondentmi 

nájdená bez problémov, ak zadali meno firmy.  

V prípade, ţe by uţívateľ nepoznal konkrétny názov firmy, a snaţil by sa nájsť firmu 

so zameraním na obklady, záhradu či autodopravu pomocou kľúčových slov, tak sa stránky 

spoločnosti STAŠKOVAN nie vţdy objavili medzi prvými 20 odkazmi. Keďţe väčšina 

respondentov a aj všetkých uţívateľov vyuţíva práve fulltextové indexy na vyhľadávanie 

predovšetkým na stránkach www.google.sk, www.zoznam.sk. Z tohto dôvodu odporúčam 

zaregistrovať kľúčové slová a slovné spojenia charakterizujúce firmu. Môţu to byť napríklad 

slová ako kamene Čadca, obklady Čadca, ploty Čadca, autodoprava Čadca, záhrada Čadca 

a pod.. Kľúčové slovo Čadca navrhujem z toho dôvodu, pretoţe firma sídli práve v tomto 

meste.  
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Hlavný banner  

Pri diskusii o tom, či má hlavný banner obsahovať nejaké motto či slogan padlo 

niekoľko  návrhov na obmenu súčasného nápisu „Vítame Vás...“. Respondentom sa celkom 

páčil slogan „Skrášlime Vám Vaše okolie“. Tento návrh som zapracoval do koncepcie 

čiastočne obnovenej domovskej stránky (pozri Obr. 15, príloha č. 7).  

Hlavné menu 

V rámci hlavného menu navrhujem na základe môjho výskumu niekoľko zmien (pozri 

Obr. 6.2 a 6.3). Prvou by malo byť doplnenie hlavného menu o niektoré zo sekcií, keďţe ich 

je podľa názoru respondentov málo. Podľa výsledkov prvého výskumu navrhujem  do 

hlavného menu doplniť sekcie „na stiahnutie“, „novinky“, „partneri“. 

Sekcia „na stiahnutie“ by mala obsahovať cenníky produktov, návody v .pdf formáte, 

či fotografie realizovaných záhrad spoločnosťou. Tieto súbory by si mohli uţívatelia 

bezplatne stiahnuť.  

Sekcia „novinky“ by mala obsahovať nové produkty v ponuke spoločnosti, prípadne 

nejaké aktuálne cenové akcie a produkty či sluţby. Táto sekcia by návštevníkom poskytovala 

prehľad o novinkách bez toho, aby musel prehľadávať celú obsiahlu sekciu produkty.  

V sekcii „partneri“ by mohli byť spomenuté partnerské firmy či dodávatelia 

spoločnosti STAŠKOVAN. Táto sekcia by mohla byť dobrou reklamou pre spoločnosť, 

pretoţe spolupracuje s významnými slovenskými aj zahraničnými partnermi a táto spolupráca 

ukazuje známku kvality. 

 

Obr. 6.2: Pôvodné hlavné menu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.3: Doplnené hlavné menu 



Návrhy a odporúčania internetovej prezentácie 

Strana | 58  

 

Obsah internetovej prezentácie 

Pripomienok k obsahovej náplni jednotlivých sekcií webu bolo zo strany respondentov 

pomerne veľa. Okrem sekcie „o nás“, ktorá bola hodnotená kladne a neboli k nej navrhované 

ţiadne zmeny, v kaţdej ďalšej sekcii by malo dôjsť k určitým zmenám.  

Domovská stránka tvorí zároveň aj prvú sekciu hlavného menu pomenovanú „úvod“. 

Táto stránka neobsahuje ţiadne dlhé texty, čo hodnotili respondenti veľmi kladne. Podľa ich 

názoru by nemala byť úvodná stránka presýtená informáciami. Táto sekcia obsahuje 

v spodnej časti panel s plávajúcim textom, ktorý tvoria slová charakterizujúce zameranie 

spoločnosti STAŠKOVAN. So skupinových rozhovorov vyplynulo, ţe obsah tohto textu nie 

je zlý, ale mohol by obsahovať aj iné informácie. Mojim odporúčaním je teda nahradiť 

súčasné informácie obsiahnuté v plávajúcom texte informáciami o novinkách v ponuke firmy 

a cenových akciách (pozri Obr. 15, príloha č. 7). Po nájdení myšou na tento panel by sa 

rýchlosť textu zníţila, aby sa dalo kliknúť na jednotlivé odkazy. To by uţívateľa preplo do 

sekcie „produkty“, prípadne do novovytvorenej sekcie „novinky“, na konkrétny článok.   

Sekcia „produkty“ bola síce označená ako najvydarenejšia, ale len po grafickej 

stránke. Výskum ukázal, ţe k nej vzniklo aj veľa návrhov na zmeny. Na základe týchto 

výsledkov výskumu odporúčam pridať názvy, približnú cenu, prípadne krátky komentár 

ku každému ponúkanému výrobku či službe. Ďalej chýbajú fotografie konkrétnych 

doplnkových produktov ako sú lepidlá, chemikálie, impregnačné látky (pozri Obr. 13, príloha 

č. 6). K týmto produktom by takisto mali byť uvedené presné názvy, ceny či krátky komentár 

vystihujúci účel daného výrobku.  

V dotazníku respondenti hodnotili mnoţstvo, kvalitu, presnosť a aktuálnosť informácii 

poskytovaných touto sekciou . Výsledky boli veľmi zlé. Preto navrhujem aby sa zvýšilo 

množstvo informácii, je potrebné pridať odborné články, recenzie či rady pre spotrebiteľov.  

Zlepšiť by sa mala aj kvalita a presnosť informácií, mali by sa uvádzať ceny výrobkov. 

Informácie by mali byť pravidelne aktualizované. Odporúčam pravidelné aktualizácie v 

určitých časových úsekoch, ihneď uvádzať  najnovšie predajné akcie. Článkov a všetky 

aktualizácie by mali obsahovať dátum, kedy táto aktualizácia prebehla. 

V spodnej časti tejto sekcie je umiestnený banner s logami partnerských či 

dodávateľských firiem (pozri Obr. 14, príloha č. 5). Tento banner však nefunguje ako aktívny 

odkaz, po kliknutí naň sa nič nedeje. Navrhujem aby táto skutočnosť bola zmenená 

a návštevníkovi webu sa po kliknutí na logo uvedených firiem otvorila ich domovská www 

stránka. 
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Skupinové rozhovory ukázali ďalšie nedostatky aj v sekcii „produkty“. Na základe 

postrehov respondentov odporúčam, aby sa obrázky či fotografie dali priblíţiť, aby boli lepšie 

viditeľné detaily (pozri Obr. 14, príloha č. 5).  

Ďalej navrhujem, aby sa obrázky z „galérie“ dali uloţiť na pevný disk. Obrázkom 

opäť chýbajú názvy, popisky či krátke komentáre, takţe znova je moje odporúčanie podobné, 

ako pri predchádzajúcej sekcii „produkty“. Do sekcie „galéria“ by som ešte doplnil počítadlo 

zhliadnutí jednotlivých obrázkov, prípadne ešte aj moţnosť obrázky ohodnotiť. Obrázky 

s najvyšším ratingom sú najobľúbenejšie, takţe  by mohli byť umiestňované priebeţne na 

úvod galérie aby tak prilákali návštevníka webu k prezeraniu tejto sekcie.  

Sekcia „kontakt“ je podľa vyjadrení respondentov pomerne dôleţitá, často 

navštevovaná a preto by mala obsahovať presné informácie. V tejto sekcii sú uvedené adresy 

predajne a majiteľa, telefónne čísla do predajne a na majiteľa osobne. Z rozhovorov 

vyplynulo, ţe respondentom chýbal e-mail do predajne či priamo na majiteľa, 

prostredníctvom ktorého by mohli ţiadať zákazníci napríklad cenník, keďţe ceny web 

neuvádza. Navrhujem teda, aby to tejto sekcie bola doplnené aspoň jedna e-mailová adresa na 

kompetentnú osobu.  

V tejto sekcii je vhodne uvedená mapa Slovenska, s vyznačením mesta Čadca a 

s moţnosťou priblíţenia mapy aţ na detail ukazujúci presné miesto, kde firma sídli. Odkaz 

slúţiaci na toto priblíţenie je však nefunkčný, navrhujem teda jeho opravu.  

 

Štruktúra stránok, orientácia na stránkach 

Štruktúra a orientácia stránok sa preberala vţdy na záver skupinových rozhovorov. Tu 

sa prejavila aj únava respondentov, tým pádom aj postrehov či návrhov na zmeny bolo z ich 

strany pomenej.  

K štruktúre úvodnej stránky a jednotlivých podstránok nemali zúčastnený ţiadne 

výrazné pripomienky. Iba štruktúra a rozmiestnenie prvkov v sekcii „galéria“ nie je, podľa 

respondentov, príliš vhodná. 

Ako vylepšenie a zmenu smerom k lepšej prehľadnosti navrhujem presunúť panel 

s miniatúrami obrázkov zo spodnej časti na stranu, napríklad na ľavo. Tým pádom by sa pod 

obrázkom uvoľnilo miesto pre krátky komentár či aspoň názov obrázku. V panely 

s miniatúrami by som farebne vyznačil práve prehliadaný obrázok čo by zlepšilo orientáciu 

v tejto sekcii (pozri Obr. 12, príloha č.4). Celková orientácia na stránkach je jednoduchá, 

preto nenavrhujem ţiadne zmeny. Respondenti vedeli ľahko určiť, kde sa práve nachádzajú.  
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7. Záver 

Internetová prezentácia firmy či organizácie by mala spĺňať dva základné faktory. 

Mala by byť vytvorená na vysokej technickej úrovni a zároveň by mala byť jednoduchá 

a príťaţlivá pre uţívateľa. To znamená, po prvé, ţe musí rešpektovať isté pravidlá, zásady 

a zvyklosti spojené s tvorbou samotnej internetovej prezentácie, s umiestnením na internet, 

a po druhé, musí ponúkať kvalitný obsah v atraktívnom grafickom prevedení.  

Cieľom mojej bakalárskej práce bolo predovšetkým analyzovanie obsahu a grafického 

prevedenie internetovej prezentácie spoločnosti STAŠKOVAN a tomto základe následné 

vypracovanie návrhov na zmeny internetovej prezentácie. Analýzu som vypracoval na 

základe kvalitatívneho výskumu. Ako techniku pre výskum som si zvolil jednu z hlavných 

metód kvalitatívneho výskumu, skupinový rozhovor. Skupinový rozhovor sa konal dva krát, 

aby došlo k nasýtenosti témy, teda aby nič dôleţité neostalo neodkryté.  

Oba skupinové rozhovory boli rozdelené na 2 časti. Prvá časť sa týkala grafickej 

podoby stránok www.staskovan.sk a druhá na obsahovú náplň a štruktúru. Hlavnými 

skúmanými prvkami boli napríklad prvý dojem z webu, ktorý je veľmi dôleţitý, hlavný 

banner domovskej stránky, pouţité farebné kombinácie či vizuálne spracovanie jednotlivých 

sekcií. V druhej časti to zase boli obsahová náplň jednotlivých sekcií, mnoţstvo, kvalita či 

aktuálnosť poskytovaných informácii, orientácia na stránkach a podobne.  

Základom pre navrhnutie zmien a odporúčaní bola dôkladná analýza výsledkov 

výskumu. Návrhy som sa snaţil vytvoriť vţdy pre konkrétny prvok, pre konkrétnu časť webu. 

Cieľom bolo vylepšiť súčasnú internetovú prezentáciu, aby bola najmä príťaţlivejšia pre 

zákazníka, moderná, a aby sa návštevník tohto webu dozvedel čo najviac kvalitných 

a aktuálnych informácii, rád, tipov o produktoch a sluţbách poskytovaných spoločnosťou 

STAŠKOVAN.  

Dúfam, ţe návrhy a odporúčania, ktoré som vypracoval budú aspoň do istej miery aj 

zrealizované, a ţe pomôţu spoločnosti STAŠKOVAN k vytvoreniu si lepších vzťahov so 

zákazníkmi. A zároveň, ţe sa tento web stane pre uţívateľov obľúbeným a dôveryhodným 

miestom pre získavanie informácii o produktoch spoločnosti. 
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Príloha č.1: Analýza výsledkov, skupinový rozhovor č. 1, grafy 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Hodnotenie farebného prevedenia 

Obr. 3: Graf hodnotenia vizuálnych efektov Obr. 2: Výsledky praktického cvičenia 

Obr. 4: Pôsobenie hlavnej stránky 
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Príloha č.2: Analýza výsledkov, skupinový rozhovor č. 2, grafy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 5: Hodnotenie farebného prevedenia 

Obr. 6: Graf hodnotenia vizuálnych efektov Obr. 7: Výsledky praktického cvičenia 

Obr. 8: Pôsobenie hlavnej stránky 
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Príloha č.3: Domovské stránky internetových prezentácii konkurenčných spoločností  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Domovská stránka www.kamenydozahrad.cz 

 

 
Obr. 9: Domovská stránka www.graniti.sk 
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Príloha č. 4: Zmena sekcie „galéria“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 11: Sekcia galéria - pôvodná 

Obr. 12: Sekcia galéria - upravená 
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Príloha č. 5: Úprava obrázkov v sekcii „produkty“ 

 

Obr. 14: Zväčšenie obrázku po kliknutí 

 

 

Príloha č. 6: Doplnené fotky doplnkového sortimentu  

Obr. 13: Doplnky v sekcii "produkty" 



Prílohy 

Strana | VI  
 

Príloha č. 7: Obmenená domovská stránka 

  

Obr. 15: Obmenená domovská stránka 
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Príloha č. 8: Billboard a sídlo spoločnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Obr. 17: Sídlo spoločnosti 

Obr. 16: Billboard 
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Príloha č. 9: Scenár skupinového rozhovoru 

Scenár focus group 

1. Úvod (10 min.) 

 privítanie zúčastnených, krátke predstavenie témy 

 otázky na úvod: Prežívali ste úspechy našich športovcov na OH?  

     Absolvovali ste už niekedy takýto skupinový rozhovor, tešíte sa? 

 

2. Grafické spracovanie www stránok (30 min.) 

 Zúčastneným bude rozdaný dotazník č.1 - grafická podoba www stránok.  

 na úvod si všetci zúčastnený prehliadnu stránku www.staskovan.sk 

 po prehliadnutí bude nasledovať vyplnenie dotazníka 

Po vyplnení dotazníka bude nasledovať diskusia. Účastníkom budú položené nasledujúce 

otázky. 

Otázky: 

A. Páči sa vám logotyp spoločnosti?  Ako na vás pôsobí? Ako ho hodnotíte? Zmenilo by 

ste niečo? 

B. Aký je váš prvý dojem z hlavnej stránky? Myslíte si, ţe vhodne zvolený vizuálny štýl 

webu môţe byť pre uţívateľov viac príťaţlivý ako samotný obsah webu? 

C. Čo sa vám páči/ nepáči z grafického hľadiska na internetových stránkach 

www.staskovan.sk? 

D. Páči sa vám farebná kombinácia oranţová/modrá/biela? Zmenili by ste farby 

s ohľadom na činnosť akou sa firma zaoberá? Aké farby preferujete vy? 

E. Máte nejaké návrhy na zmeny vybraných fontov, veľkostí písma či obrázkov 

pouţitých na webe spoločnosti? Ako na vás pôsobia? Sú pre vás príťaţlivé alebo skôr 

pôsobia odmietavo? 

F. Ako hodnotíte prechody jednotlivých stránok po prekliknutí v jednotlivých poloţkách 

hlavného menu? Máte nápady na zmenu?  

Po diskusii na predchádzajúce otázky dostanú členovia skupinového rozhovoru tabuľky, do 

ktorých budú vpisovať hodnotenia stránok konkurenčných firiem.   

3. Obsahová náplň a štruktúra stránok (40 min.) 

 zúčastneným bude rozdaný druhý dotazník týkajúci sa obsahovej náplne a štruktúry 

www stránok staškovan.sk  

Po vyplnení dotazníka bude nasledovať diskusia. Účastníkom budú položené nasledujúce 

otázky. 

 

http://www.staskovan.sk/
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Otázky:  

A. Ako hodnotíte obsahovú časť internetových stránok firmy? Ktoré sekcie sú pre Vás 

najzaujímavejšie, ktoré  Vás naopak nezaujímajú, ktoré vám pripadajú podstatné/  

nepodstatné ? Vyjadruje obsah stránok presne to, čím sa spoločnosť zaoberá (predaj 

obkladov, plotov, doplnkov do záhrad, autodopravné sluţby atď.)? Máte nejaké 

návrhy na doplnenie obsahu, informácii, ktoré by stránka podľa vás mala obsahovať? 

B. Ako hodnotíte úvodnú stránku? Chýba vám na nej niečo? Na úvodnej stránke sa 

nenachádza ţiadne motto ani slogan, iba logo s nápisom „Vítame vás“. Chýba vám 

tam nejaký slogan, motto alebo je to dobré ak, ako to je, prípadne by ste volili nejaký 

iný nadpis?  Skúste navrhnúť nejaký slogan pre úvodnú stránku. 

C. Ako sa vám páči hlavné menu stránky? Obsahuje dostatok poloţiek a sú  jeho 

jednotlivé poloţky logicky usporiadané? Je pre vás výhodné, ţe je zobrazované na 

všetkých podstránkach na rovnakom mieste? Spravili by ste nejaké zmeny? Aké 

konkrétne? 

D. Ako hodnotíte poloţky hlavného menu „produkty“ a „galéria“? Čo a ako by ste v nich 

zmenili? Chýbajú vám popisky pri jednotlivých obrázkoch, cenníky produktov? Čo na 

to hovoríte?  Aká je orientácia na stránkach v produktoch a v galérii? *dokáţete rýchlo 

nájsť, to čo hľadáte? 

E. Čo by ste zmenili v štruktúre tohto webu? Aký by bol váš návrh na túto zmenu? Je 

orientácia na stránke jednoduchá alebo zloţitá? Viete okamţite určiť kde sa práve 

nachádzate a ako sa dostať na úvodnú stránku?  

 

 Po diskusii na predchádzajúce otázky dostanú členovia skupinového rozhovoru tabuľky, do 

ktorých budú vpisovať hodnotenia stránok konkurenčných firiem.   

 

4. Záver (20 min.) 

 zhrnutia postrehov, zistení a návrhov respondentov, posledné pripomienky a koniec
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Príloha č.10: Tabuľky určené pre respondentov – prílohy scenáru focus group 

Porovnanie grafického prevedenia stránok spoločností Staškovan, Kameny do zahrad 

a Graniti. Hodnoťte ako v škole (1-5). 

 

staškovan.sk kamenydozahrad.cz graniti.sk 

Aký je Váš prvý dojem zo stránok?  

   
Čo hovoríte na súlad farieb? 

   
Sú podľa vás stránky štýlové/moderné? 

   
Ohodnoťte  prehľadnosť jednotlivých 

stránok. 

   Ako sa Vám páčia vizuálne prvky? 

   
Oznámkujte veľkosť písma. 

   

Oznámkujte farbu písma. 

   
Oznámkujte použité fonty písma 

   

Aké je podľa Vás vizuálne spracovanie 

hlavného banneru (header-u)? 

   Ako hodnotíte pozadia stránok? 

   
Celkové grafické ohodnotenie 

   Tab. 1: Porovnanie grafického prevedenia jednotlivých webov
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Porovnanie obsahu a štruktúry stránok spoločností Staškovan, Kameny do zahrad a Graniti. 

Hodnoťte ako v škole (1-5). 

 

staškovan.sk kamenydozahrad.cz graniti.sk 

Je mnoţstvo informácii na stránkach 

dostatočné? 

   
Sú podľa vás informácie na stránkach 

aktuálne? 

   
Sú informácie na stránkach konkrétne? 

   Aký je prístup k informáciám? 

   
Ohodnoťte galérie na jednotlivých 

stránkach 

   

Ako hodnotíte detailnosť informácii o 

produktoch firiem? 

   
Sú kontaktné informácie ľahko prístupné 

a dostatočné? 

   

Ohodnoťte štruktúru jednotlivých 

stránok. 

   Aká je orientácia na stránkach? 

   
Ohodnoťte rozmiestnenie prvkov na 

domovskej stránke 

   
Celkové ohodnotenie obsahovej 

stránky 

   Tab. 2: Porovnanie obsahovej náplne a štruktúry jednotlivých webov
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Príloha č: 11: Dotazník – grafická podoba internetovej prezentácie spoločnosti 

Staškovan 

Dotazník č.1 – grafická podoba www stránok 

V nasledujúcom dotazníku pôjde o zhodnotenie grafickej podoby webu. Pustite si prosím na 

notebookoch internetový prehliadač a načítajte si stránku www.staskovan.sk. Urobte si 

pohodlie a vyplňte dotazník podľa vašich dojmov a pocitov. 

1. Aký je váš prvý dojem z hlavnej stránky? (Oznámkujte ako v škole, odpoveď 

zakrúžkujte). 

1 2 3 4 5 

2.  Je podľa vás z úvodnej stránky zrejmé, čím sa spoločnosť Staškovan zaoberá? 

a) áno, je to úplne jasné    c) skôr nie 

b) skôr áno      d) vôbec nie 

 

3.  Ako na vás pôsobí hlavná stránka? 

tradične                    o     o    o    o    o       netradične 

    zaujímavo                  o      o    o    o    o         nezaujímavo 

                                  zastarano                   o     o    o    o    o         progresívne 

                                  vľúdne                        o     o    o    o    o         nevľúdne 

                                  dynamicky                o     o    o    o    o         staticky 

4. Páči sa vám farebné prevedenie stránok?  

a) veľmi sa mi páči     c) nepáči sa mi 

b) páči sa mi       d) nezaujalo ma 

5. Korešpondujú podľa vás grafické prvky stránok so zameraním spoločnosti?  

a) áno     b) nie    c) neviem posúdiť 

6. Sú podľa vás vhodným grafickým doplnkom úvodnej stránky idúci text a ilustračné 

obrázky nachádzajúce sa v spodnej časti stránok? (Ohodnoťte na škále 1-5, kde 1= veľmi 

vhodné, 5= nevhodné, odpoveď zakrúţkujte). 

1 2 3 4 5 

V ďalšej časti dotazníka nasledujú otázky o hlavnom bannery (header) a o hlavnom menu 

stránok. 
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7.  Ako sa vám páči hlavný banner (header) stránok? (Ohodnoťte ako v škole). 

1 2 3 4 5 

8. Korešponduje podľa vás hlavný banner (header) so zameraním spoločnosti? 

a) áno      b) nie    c) neviem posúdiť 

9. Ako sa vám páči spracovanie hlavného menu? (Ohodnoťte ako v škole) 

1 2 3 4 5 

10. Páčia sa vám prechody stránok po kliknutí na jednotlivé položky hlavného menu? 

(Ohodnoťte ako v škole) 

1 2 3 4 5 

 

11. Ako hodnotíte grafické spracovanie jednotlivých položiek hlavného menu (,,úvod“, 

„o nás“, „produkty“, „galéria“, „kontakt“)? (Ohodnoťte ako v škole) 

úvod   1 2 3 4 5 

o nás   1 2 3 4 5 

produkty 1 2 3 4 5 

galéria  1 2 3 4 5 

   kontakt 1 2 3 4 5 

 

Na záver vás poprosím o odpovede na nasledujúce otázky, kde môžete uviesť čo sa vám 

konkrétne páči a čo nie na grafickom prevedení stránok, takisto môžete uviesť vlastné 

postrehy, pripomienky, návrhy či nápady na vylepšenie. 
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12. Napíšte, čo /ktoré prvky Vás na grafickom spracovaní stránok najviac zaujali.  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

13. Napíšte, čo/ktoré prvky vás na grafickom spracovaní stránok nezaujali alebo sa vám 

nepáčili. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

14. Ak máte nejaké vlastné nápady či návrhy týkajúce sa grafickej podoby stránok, tak 

ich prosím uveďte. (čo najviac) 
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Príloha č. 12: Dotazník – obsahová náplň a štruktúra 

Dotazník č.2 – obsahová náplň a štruktúra stránok 

Na úvod dotazníka si urobíme malé praktické cvičenie . Pustite si internetový prehliadač. 

1. Predstavte si, že sa chystáte na nákup obkladov, plotov, niečoho pre vašu záhradu 

alebo potrebujete autodopravné služby. Aké kľúčové slová (kombinácie slov) by ste 

zadali do vyhľadávača (napr. google.sk, zoznam.sk), ak by ste chceli nájsť firmy s týmto 

zameraním ? 

a).................................................................................................................................................. 

b).................................................................................................................................................. 

c).................................................................................................................................................. 

d).................................................................................................................................................. 

e).................................................................................................................................................. 

 

2. V prípade, že by ste použili na vyhľadávanie radšej katalógy firiem, uveďte prosím, 

ktoré konkrétne a pod akými kľúčovými slovami (kombináciami slov) by ste na nich 

hľadali vyššie uvedené produkty? 

používam tieto katalógy firiem(max. 5):  

............................................................................................................................................. 

 

tu vypíšte vami použité kľúčové slová: 

a).................................................................................................................................................. 

b).................................................................................................................................................. 

c).................................................................................................................................................. 

d).................................................................................................................................................. 

e).................................................................................................................................................. 

 

3. Podarilo sa vám nájsť stránky firmy Staškovan medzi prvými 20 odkazmi?  

a) áno     b) nie 

 

V nasledujúcich otázkach už pôjde o zhodnotenie obsahovej stránky webu. Pustite si na 

prosím notebookoch internetový prehliadač a načítajte si stránku www.staskovan.sk. Urobte 

si pohodlie a vyplňte dotazník podľa vašich dojmov a pocitov. 

4.  Sú podľa vás stránky prehľadné?  

a) áno    c) skôr nie 

b) skôr áno    d) nie 

 

5.  Sú podľa vás položky hlavného menu logicky usporiadané?  

a) áno    b) nie 

ak nie, napíšte vlastné usporiadanie:........................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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6. Kde by ste umiestili hlavné menu?  

a) nechal by som ho tam, kde je 

b) umiestnil by som ho inde,................................................................................. (napíšte kam) 

7.  Ako hodnotíte orientáciu na webe? (Ohodnoťte ako v škole).  

1 2 3 4 5 

  

Nasledujúce otázky sa týkajú obsahovej náplne stránok 

 

8.   Pokladáte hlavné menu a obsah stránok dostačujúci?  

a) áno     b) nie 

 

9. Ako hodnotíte po obsahovej stránke sekciu hlavného menu „o nás“ ? (Ohodnoťte ako 

v škole).  

1 2 3 4 5 

Do sekcie by som doplnil ...................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

10. Obsahuje podľa vás sekcia hlavného menu ,,produkty“ dostatok informácii? 

a) áno 

b) áno, ale mohlo by to byť lepšie 

c)skôr nie, veľa údajov mi tam chýbalo 

d)nie 

 

11. Ohodnoťte po obsahovej stránke sekciu „produkty“.(Ohodnoťte ako v škole).  

1 2 3 4 5 

Do sekcie by som doplnil ...................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

10. Ohodnoťte nasledujúce prvky týkajúce sa informácii o produktoch dostupných na 

www.staskovan.sk.  (Jednotlivé položky ohodnoťte ako v škole). 

 

  Množstvo informácií  1 2 3 4 5 

  Kvalita informácií  1 2 3 4 5  

  Presnosť informácií  1 2 3 4 5 

  Aktuálnosť informácií 1 2 3 4 5 

 

12. Ako Vás uspokojila po obsahovej stránke sekcia „galéria“? (Ohodnoťte ako v škole).  

    1 2 3 4 5 
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12. Je podľa vás „galéria“ dostatočne prehľadná?  

a) áno    b) nie  

V sekcii mi 

chýba:........................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

13. Ako sa vám páči sekcia hlavného menu „kontakty“ po obsahovej stránke? (Ohodnoťte 

ako v škole).  

1 2 3 4 5 

Do sekcie by som doplnil ........................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

14. Ak máte nejaké vlastné nápady či návrhy týkajúce sa obsahu a štruktúry webu,  

tak ich prosím uveďte. (čo najviac) 

 

 

 

 


