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Redesign webových stránek



Úvod
• Projekt Webovky – od roku 2010

• Celkem zapojeno více než 1000 knihoven

• Webovky.knihovna.cz – informace o projektu



VYHLEDÁVAČE a DOMÉNA

• Vyhledávače

- první pozice ve vyhledávačích – především Seznam.cz a Google.cz.

• Doména (webová adresa)

- dobře zapamatovatelná pro každého. Vhodný tvar knihovnaivancice.cz, 
knihovna.ivancice.cz. 

- vyhnout se pomlčkám, neobvyklým zkratkám, dlouhým názvům apod. 
(samozřejmě pokud je to ve vztahu k názvu knihovny/obce možné)

- vyhnout se doménám typu xx.zdarma.cz, xx.unas.cz atd. - nedůvěryhodné

http://www.seznam.cz/
http://www.google.cz/


MENU WEBU (navigace)
• Umístění vlevo nebo nahoře

nejobvyklejší, uživatel ho tam očekává

• Úměrný počet položek hlavního menu

- max. 10 položek, zbytek logicky uspořádat do podmenu

• Logické a přehledné uspořádání položek menu

- uspořádání, na které je uživatel zvyklý z ostatních webů – např. Aktuality na 
začátku, kontakty spíše na konci atd.

• Jasné a krátké pojmenování položek menu

- Použití pojmenování, kterému každý uživatel rozumí  a rychle prohlédne.



TEXTY NA WEBU – srozumitelné
• Srozumitelné texty 

• krátké, výstižné odstavce, vizuální členění nadpisy a podnadpisy, odrážky, číslování, 
proložení vhodnými obrázky apod.

• správně zvolený jazyk -> jazyk návštěvníka, ne slova jako prolongace, výměnný fond 
apod. 

• bez gramatických chyb – pravopis.cz

• bez typografických chyb – typografické rady 

• vždy aktuální informace

• vždy informace nějakým způsobem související s knihovnou

http://pravopis.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Typografick%C3%A9_rady


TEXTY NA WEBU – přehledné

• Přehledné, „nepřeplácané“ texty

- různá barva písma – nepřehánět s množstvím barev, využívat max. dvě barvy na 
stránku (černá/bílá+jiná). Ke zvýraznění použít raději tučný text nebo kurzívu (ne 
však podtržení!); nepoužívat podbarvení textu. 

- různá velikost písma – používat jen v opravdu nutných případech (neplatí pro 
nadpisy a podnadpisy, tam je naopak nutná, jednotná na celém webu)

- zarovnání textu – používat nejlépe zarovnání doleva, pro nadpisy doleva či na 
střed. (Nežádoucí je především zarovnání do bloku - může se velmi špatně číst.)



TEXTY NA WEBU – přehledné

- příliš dlouhý text/obsah, dlouhá stránka 

- podtržení jinde než u odkazu – podtržení v textu v prostředí internetu znamená 
odkaz. Všude jinde je podtržení nežádoucí

- emotikony (smajlíky) – používat co nejméně, ne každý je jejich fanoušek a 
rozumí jim, často působí neseriózně

- velká písmena a vykřičníky – evokují pocit, že na návštěvníka křičíte



OBRÁZKY – správně a legálně
• Obrázky s texty ve formě plakátků

- špatně čitelné nebo nezobrazitelné, obecně nevhodný formát pro web

• Legálně získané obrázky 

- obrázky zdarma lze získat – Pixabay, Vectorportal, Google obrázky (filtr)

• Pohybující se obrázky (animace)

- často velmi ruší při soustředění se na obsah webu

• Obrázky v optimální velikosti (typicky u fotek)

- vložení obrázku/fotky v původní velikosti způsobuje pomalé načítání nebo 
nenačtení, je třeba zmenšovat před umístěním na web

http://www.pixabay.com/
http://www.vectorportal.com/


MOBILNÍ VERZE WEBU

• existence mobilní verze webu

• správné a kompletní zobrazení všech informací z webu 



CO MÍT NA WEBU?
• Hlavička

• Kontakty

- název knihovny, adresa (příp. upřesnění umístění), telefon, e-mail, jméno/a knihovníka/ů 
a informace o nich, sociální sítě, příp. kontaktní formulář

• Provozní doba

• Nabídka služeb

- seznam nabízených služeb, popisy oddělení (dětské, dospělé, čítárna...), ceník služeb, 
knihovní řád

• Přístup do online katalogu 

- - odkaz do online katalogu, návod na práci s katalogem

• Sociální sítě

- odkaz, widget



CO MÍT NA WEBU?
• Dění v knihovně

- novinky, chystané akce (kalendář akcí), zprávy z akcí, fotogalerie, videa

• Často kladené otázky

• Zajímavé zdroje/odkazy

• Patička

- Kontakty



CO UKLÁDÁ ZÁKON?
• Prohlášení o přístupnosti

• Poskytování a zveřejňování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

• Prohlášení o ochraně a zpracování osobních údajů (GDPR)

https://prirucky.ipk.nkp.cz/pristupnost/obsah

https://prirucky.ipk.nkp.cz/pristupnost/obsah


DĚKUJEME ZA POZORNOST

• webovky@knihovna.cz

mailto:webovky@knihovna.cz

