
Připomínky k webovým stránkám města Prostějova 

V Prostějově dne 28. 11. 2019 

Zpracovali: Tomáš Lázna, Tomáš Blumenstein, Petr Kapounek 

Pro vylepšení vyhledávání na webových stránkách předkládáme následující konkrétní návrhy: 

 Při vyhledávání nezohledňovat diakritiku. 

 Do levého panelu u výsledků vyhledávání přidat filtr, který umožní zobrazit nalezené výsledky 

pouze z určité kategorie. U voleb kategorií uvádět počet nalezených výskytů. Navržené 

kategorie: Aktuality, Události (z kalendáře akcí), Vyhlášky, Zápisy (ze zastupitelstva, rady, 

komisí, apod.), Články a stránky, Žádosti a formuláře, Úřední deska, Ostatní 

 Do vyhledávání zahrnout též textový obsah vložených dokumentů (např. formuláře) a 

události z kalendáře akcí. 

 Pro lepší orientaci do výsledků vyhledávání přidat úsek textu, ve kterém byl hledaný pojem 

obsažen (podobně jako to dělají běžné internetové vyhledávače). 

 Při vyhledávání je nyní potřeba zadat přesnou formulaci, tj. správně vyskloňovaný pojem tak, 

jak se nachází ve zdrojovém textu. Možné řešení spočívá v označení prohledávaných entit 

tagy (značkami) a následně vyhledávat také tyto tagy. Tyto tagy by měl zadávat redaktor při 

zadávání obsahu. Nelze je přiřazovat automaticky. 

 Odstranit problém, kdy pokud se vyhledává více než jedno slovo, nesprávně se vyhodnocuje 

relevance dle ostatních pojmů zahrnutých ve vyhledávacím dotazu. Např. pokud si uživatel 

přeje v kontaktech vyhledat vedoucího konkrétního odboru/oddělení, je mu vrácen výčet 

všech vedoucích, asistentů vedoucího, apod. 

 Do vyhledávání zahrnout též obsah statických stránek (např. Divadla a kina → Kino Metro). 

 Vyhledávat též v anotacích odkazů na weby příspěvkových organizací a jiných externích 

subjektů (Duha, Domovní správa, aj.) – tyto anotace bude nutné vytvořit a měly by zahrnovat 

klíčová slova charakterizující činnost daného subjektu. 

Pro zlepšení uživatelské přívětivosti a využitelnosti webu dále navrhujeme: 

 Do sekce „Potřebuji vyřídit“ přidat viditelný odkaz na stránku se seznamem všech formulářů. 

Tento odkaz se nyní nachází v sekci Samospráva→Magistrát, kde je vhodné ho ponechat. 

 Provést úpravy struktury webu tak, aby se bylo možné k jednomu cíli dostat více 

způsoby/cestami. Vhodné by bylo využít nástrojů pro analýzu uživatelského chování na 

webu. 

 Vytvořit katalog vyhlášek, ze kterého bude jasně patrné, které vyhlášky jsou aktuálně platné 

a od kdy, v jakém období byly platné vyřazené/nahrazené vyhlášky, apod. Vhodně 

odlišit/filtrovat jednorázové vyhlášky (doručení písemnosti, dražební vyhláška), aby 

„nepřekážely“ mezi dlouhodobými vyhláškami. 

 Pokud město plánuje využívat svůj stávající portál občana (Komunikace s občany), měl by se 

na web přidat odkaz na něj. 

 Do životních situací (Potřebuji vyřídit) přidat odkaz na Objednání na úřad/stav vyřízení 

žádostí. 

 Vytvořit sekci Strategické dokumenty, která bude na jednom místě obsahovat např. plán 

odpadového hospodářství, strategii rozvoje zeleně, aj. 

 Přidat stránku s obecnými informacemi o bydlení a bytech, která bude snadno vyhledatelná. 

 Přidat možnost filtrovat aktuality dle nejčastějších kategorií – např. odstávky energií, uzavírky 

silnic, velké kulturní/sportovní akce. 


