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Úvod 
 

 

Analýza byla zahájena v prosinci 2009. Prvotní výstupy byly dodány 10.3.2010. Finální analýza byla 
předána 20.3.2010.  

 

Níže dále najdeme shrnutí požadavků zadavatele, představení cílů analýzy a krátký popis jednotlivých 
součástí. 

 

 

 

 

Shrnutí poţadavků zadavatele a cíle analýzy 

 
Tato analýza je vytvořena na základě poptávky zadavatele „Analytické práce - benchmarking 
vybraných státních portálů pro podnikání a export v rámci přípravy realizace projektu Rozvoj 
portálu BusinessInfo.cz (IOP MV ČR Smart Administration - projekt č. 240“. 

Benchmarking je proces založený na klíčových indikátorech a má sloužit jako orientační milník pro 
zlepšení procesů a výsledků a jako analýza pro určení „best practice“ (doporučená praxe v oboru). 

Cílem analýzy je porovnat řadu předem určených kritérií a indikátorů pro předem vybraných 14 portálů 
na podporu podnikání a exportu. 13 portálů je vybráno ze zemí Evropské Unie a k nim je přidán portál 
z USA a český portál BusinessInfo.cz. 

Analýza má obsahovat v první řadě identifikaci cílových oblastí, kde lze dosáhnout zlepšení (výběr 
kritérií pro analýzu). Pro každou z oblastí je cílem prezentovat srovnání jednotlivých portálů a pozici 
portálu BusinessInfo.cz v rámci tohoto srovnání. K tomu je cílem ke každé oblasti prezentovat 
formulaci několika indikátorů charakterizujících doporučenou praxi v dané oblasti. 

Následně je cílem analýzy vyhodnotit celkové výsledky analýzy kritérií a specifikovat výsledky pro 
jednotlivé portály z obecného uživatelského pohledu, z pohledu cílové skupiny (podnikatelé) a 
z pohledu nabídky online služeb. K tomu bude přidáno celkové hodnocení všech těchto oblastí. 

Finálním výstupem analýzy je shrnutí sady doporučení pro zlepšení portálu BusinessInfo.cz na 
základě analýzy jednotlivých kritérií. 

 

Průběh analýzy 

 
V první části jsou v analýze prezentovány jednotlivé portály, které jsou předmětem analýzy. Spolu 
s uvedením seznamu je grafickou formou představena obsahová struktura portálů. 

Následuje výčet hodnotících kritérií spolu s představením metodiky, podle které byly portály v daných 
kritériích hodnoceny. 

V samotné analýze kritérií je pro každé hodnotící kritérium proveden rozbor portálů, prezentovány a 
interpretovány výsledky spolu s uvedením hlavních indikátorů zejména pro ty nejlepší portály v dané 
oblasti. 

Poté jsou prezentovány výsledky a nejlepší z portálů. Především jsou vyhodnoceny nejlepší portály 
z pohledu běžného uživatele, z pohledu cílové skupiny (podnikatelé) a z pohledu nabídky online 
služeb.  

V závěrečné části jsou uvedeny doporučení pro portál BusinessInfo.cz vytvořená na základě poznatků 
z benchmarkingu ostatních portálů. 
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Manaţerské shrnutí 
 

 

Před samotnou analýzou je prezentováno manažerské shrnutí, tedy krátký souhrn celé analýzy. 

 

 

 

 

Výběr portálů a kritérií pro analýzu 

 

Bylo vybráno celkem 15 portálů na podporu podnikání a exportu (13 ze zemí EU a k tomu americký 
portál) s tím, že cílem bylo vybrat portály reprezentující různé oblasti EU (Skandinávie, Jižní Evropa, 
Střední Evropa, Pobaltí, Jihovýchodní Evropa, britské ostrovy apod.) a portály, které co nejlépe 
odpovídají portálu BusinessInfo.cz. K těmto portálům byl vybrán americký portál a samotný portál 
BusinessInfo.cz. Ve většině případů byly vybrány země a portály, které mají k dispozici samostatný a 
komplexní portál na podporu podnikání a exportu, v několika případech byla nabídka omezenější 
(Německo, Rakousko, Slovensko, Rumunsko).  

 

Dále bylo vybráno několik desítek kritérií, podle kterých byly dané portály porovnávány. Porovnávání 
probíhalo podle zvolených hodnotících stupnic a výsledky prezentovány jak statistickou formou, tak 
slovní interpretací. Následně jsou prezentovány hlavní výstupy pro každé kritérium.  

 

Vyhodnocení výsledků 

 

Výsledky jednotlivých portálů byly rozděleny tak, že jednotlivá kritéria (s tím, že některá, která nebyla 
považována za tolik důležitá, nebyla zahrnuta) byla rozdělena do skupin tak, aby bylo možné 
vyhodnotit nejlepší portály tak, jak to bylo specifikováno zadavatelem v zadávací dokumentaci – tedy 
následovně: 

- vyhodnocení z obecného uživatelského pohledu 

- vyhodnocení z pohledu cílové skupiny (podnikatelé) 

- vyhodnocení z pohledu nabídky online služeb 

 

K těmto vyhodnocením bylo provedeno ještě vyhodnocení celkové – a to jednak formou průměru 
výsledků z tří výše uvedených klíčových skupin (toto vyhodnocení je považováno za klíčové) a také 
formou prostého průměru výsledků ve všech analyzovaných kritériích.  

 

Výsledky nejlepších portálů v daných oblastech 

 

Níže jsou prezentovány výsledky portálů v daných oblastech pro nejlepší portály (komplexní 
prezentaci výsledků pro všechny portály se nachází v analýze níže). 

 

Vyhodnocení z obecného uţivatelského pohledu 

 

1 VB www.businesslink.gov.uk 69% 

2 SWE www.verksamt.se 61% 

3 DAN www.startvaekst.dk 58% 

http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.verksamt.se/
http://www.startvaekst.dk/
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Vyhodnocení z pohledu cílové skupiny 

 

1 VB www.businesslink.gov.uk 98% 

2 USA www.business.gov 95% 

3 FRA www.apce.com 86% 

 

Vyhodnocení z pohledu nabídky online sluţeb 

 

1 VB www.businesslink.gov.uk 100% 

2 USA www.business.gov 100% 

3 FRA www.apce.com 80% 

 

Celkové vyhodnocení – průměr klíčových výsledků 

 

1 VB www.businesslink.gov.uk 89% 

2 USA www.business.gov 84% 

3 FRA www.apce.com 74% 

 

 

Doporučení pro portál BusinessInfo.cz 

 

Závěrečnou částí analýzy je uvedení sady doporučení pro portál BusinessInfo.cz, tedy souhrn těch 
nejdůležitějších výstupů z analýzy portálů v daných kritériích. Tyto doporučení (neboli „best practices“ 
v daných oblastech) doporučujeme implementovat v rámci rozvoje portálu BusinessInfo.cz.  

Daná doporučení jsou rozdělena do tří skupin (vycházejících z podobné kategorizace, která byla 
použita při vyhodnocování výsledků): 

- doporučení z obecného uživatelského pohledu 

- doporučení z pohledu cílové skupiny (podnikatelé) 

- doporučení z pohledu nabídky online služeb a nástrojů pro komunikaci s uživateli 

 

Obecný výčet hlavních doporučení je prezentován níže. 

 

Doporučení z obecného uţivatelského pohledu 

 

- homepage – zlepšení přehlednosti 

- přehlednost zobrazení nejdůleţitějších informací v rámci obsahu 

- rozšíření jazykových překladů portálu 

- pouţitelnost – využívání metodik testování použitelnosti 

- přístupnost – pravidelné analyzování přístupnosti a přizpůsobování standardům 

- alternativní formy obsahu – aplikace alternativních forem obsahu (video, audio) 

- newsletter – rozšíření funkcionality newsletteru 

- diskusní fórum – větší propagace a rozšíření funkcionality 

- vyhledávání na portálu – rozšíření funkcionality 

http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.business.gov/
http://www.apce.com/
http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.business.gov/
http://www.apce.com/
http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.business.gov/
http://www.apce.com/
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- vyuţití sociálních sítí – Youtube, Facebook, Twitter 

- systém podpory a feedback – rozšíření nástrojů a prezentace uživatelské podpory 

- technická kritéria – aplikace rozšířených pravidel optimalizace pro vyhledávače a ochrany 

dat uživatelů 

 

Doporučení z pohledu cílové skupiny (podnikatelé) 

 

- rozsah nabídky – nabídnout informační moduly zaměřené na typ uživatele, rozšířit obecné 
tématické moduly, nabídnout extra propagovanou sekci pro kontakt se státní správou, rozšířit 
nabídku databází a katalogů, rozšířit nabídku obsahu dle životních situací, zvážit vytvoření 
externích webových prezentací na některá témata 

- provázanost s dalšími portály státní správy – maximalizovat provázanost se zbytkem státní 

správy 

- personalizace a uţivatelská segmentace obsahu – nabízet obsah podle typu uživatele 

(podnikatele), personalizace podpůrných nástrojů 

 

Doporučení z pohledu nabídky online sluţeb a nástrojů pro komunikaci s uţivateli 

 

- pasivní nabídka - současnou nabídku pasivních formulářů pro kontakt se státní správou 

rozšiřovat a lépe propagovat 

- aktivní nabídka - souhrnná a větší propagace a nabídka aktivního kontaktu se státní správou 

(transakce, které lze celé provést online) 

- další online nástroje - zprovoznění nabídky doplňkových online nástrojů a aplikací pro 

podnikatele 

 

Interpretace prioritních doporučení 

 

Každé z navrhovaných doporučení nemá stejnou důležitost anebo náročnost na provedení. Za 
prioritní považujeme implementaci především těch vybraných doporučení, které se týkají: 

- větší míry uţivatelských funkcí – portál BusinessInfo.cz je informačně obsáhlý, nicméně 

interakce s uživatelem je minimální 

- zjednodušení obsahu a větší zaměření na různé segmenty uţivatelů – především 

personalizovaná segmentace obsahu zlepší orientaci uživatelů na portálu 

- modernizace – zejména z důvodu budoucího vývoje doporučujeme zaměřit se na moderní 

technologie a postupy (audio a video obsah, sociální sítě, obsah pro mobilní telefony apod.) 
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Výběr zemí a seznam analyzovaných portálů 
 

 

Jedná se o tabulkový seznam portálů a vysvětlivek zkratek pro jednotlivé země (a portály), které jsou 
používány v rámci celé analýzy. 

 

 

 

 

 

Země Kód URL Název 

Dánsko DAN www.startvaekst.dk Startvaekst.dk 

Estonsko EST www.aktiva.ee Aktiva.ee 

Finsko FIN www.yrityssuomi.fi Yrityssuomi.fi 

Francie FRA www.apce.com Apce.com 

Irsko IR www.basis.ie Basis.ie 

Německo NEM www.german-business-portal.info 
German-business-
portal.info 

Nizozemí NIZ www.antwoordvoorbedrijven.nl Antwoordvoorbedrijven.nl 

Portugalsko POR www.portadaempresa.pt Portaldaempresa.pt 

Rakousko RAK www.gruenderservice.at Gruenderservice.at 

Rumunsko RUM www.business-cream.ro Business-cream.ro 

Slovensko SLO www.portal.gov.sk (sekce podnikanie) Portal.gov.sk 

Švédsko SVE www.verksamt.se Verksamt.se 

Velká Británie VB www.businesslink.gov.uk Businesslink.gov.uk 

USA USA www.business.gov Business.gov 

Česká republika CZ www.BusinessInfo.cz BusinessInfo.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.startvaekst.dk/
http://www.aktiva.ee/
http://www.yrityssuomi.fi/
http://www.apce.com/
http://www.basis.ie/
http://www.german-business-portal.info/
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/
http://www.portadaempresa.pt/
http://www.gruenderservice.at/
http://www.business-cream.ro/
http://www.gruenderservice.at/
http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.business.gov/
http://www.businessinfo.cz/
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Prezentace portálů 
 

 

V této části je prezentováno rozšířené představení portálů, které jsou předmětem této analýzy. 
Představení je provedeno formou grafického znázornění obsahového rozdělení portálů a náhledy na 
to, jak portály vypadají (náhled úvodní stránky a obvyklé obsahové stránky). 

 

Popis grafického znázornění částí portálu 

 

Homepage
 

   
Úvodní stránka portálu 

 

Menu 1. 
úrovně

  
Menu 1. úrovně – položka hlavního obsahového menu. 

 

Obsah 2. 
úrovně

 
 

Obsah 2. úrovně – znázornění obsahových položek pod položkami 1. úrovně (rozdělení větších částí 

obsahu především pod jednotlivými částmi menu 1. úrovně). 

 

Doplňkové menu 
1. úrovně

  
Doplňkové menu 1. úrovně – položka zpravidla odkazovaná z homepage, obsahově rozsáhlá, 
nicméně nespadající pod hlavní obsahové menu (položky doplňkového nebo pomocného menu, 
speciální tématické moduly portálu). 

 

V grafickém znázornění struktury portálů jsou uváděny především důležité a obsahově rozsáhlé části. 
Menší na portálu nepříliš důležité části nejsou do znázornění zahrnuty (například stránka nebo 
obsahová část „O portálu“ je často odkazována přímo z homepage, nicméně obsahově byla 
vyhodnocena jako nedůležitá a proto ve znázornění často není). 
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Dánsko – Startvaekst.dk 
 

Dánský portál vychází z jednoduchého rozdělení obsahu podle typu podnikatele a k tomu přidává část 
věnovanou nabídce nástrojů pro podnikatele. Na portál je také napojeno pět obsahových částí 
s informacemi, událostmi apod., zaměřenými na jednotlivé regiony Dánska. 
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Estonsko – Aktiva.ee 
 

Estonský portál má základní rozdělení obsahu jednoduché. Hlavní je rozdělení na tři větší obsahové 
části podle typu podnikatele nebo firmy a k nim je na portálu k dispozici několik dalších doplňkových 
částí. 
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Finsko – Yrityssuomi.fi 
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Francie – Apce.com 
 

Francouzský portál vychází z jednoduchého rozdělení obsahu na pět částí podle typu uživatele. 
Každá z těchto částí se dále dělí na několik málo dalších částí rozdělených podle tématického druhu 
obsahu. Přes obsahovou rozsáhlost je francouzský portál rozdělený takto jednoduše. 
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Irsko – Basis.ie 
 

Irský portál je rozdělen do většího množství základních částí – vše je rozděleno „katalogovým“ stylem. 
Vzhledem k rozsahu hlavních částí obsahu je grafické znázornění rozděleno do dvou částí. 
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Německo – German-business-portal.info 
Německý portál je zaměřen především na zahraniční podnikatele a tomu odpovídá i rozdělení obsahu. 
Portál má několik hlavních částí a každá z nich několik sekcí (jejich počet není příliš velký).  
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Nizozemí - Antwoordvoorbedrijven.nl 
 

Portál je rozdělen do několika tématických oblastí a pro každou také nabízí filtr podle oboru podnikání. 
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Portugalsko - Portaldaempresa.pt 
 

Portugalský portál nabízí rozdělení podle typu uživatele (fáze vývoje firmy) a k tomu má v rámci 
hlavního menu sekci s nabídkou online služeb a sekci jednotných informací pro podnikatele. Mimo tuto 
hlavní úroveň rozdělení obsahu nabízí také několik doplňkových modulů. 
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Rakousko - Gruenderservice.at 
 

Rakouský portál není obsahově tolik rozsáhlý (je to dáno i tím, že se zabývá pouze začátky 
podnikání), postačí mu tedy základní rozdělení do 4 tématických bloků. Sekce „O nás“ je uvedena jako 
jeden z hlavních bloků z toho důvodu, že obsahuje informace o několika regionálních „kamenných“ 
centrech pro podnikatele (v případech jiných portálů nebývá sekce „O nás“ tolik důležitá). 
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Rumunsko - Business-cream.ro 
 

Rumunský portál je velice jednoduchý. Jednotlivé hlavní sekce nemají další rozdělení obsahu a často 
je v nich obsah prezentován formou článků. K hlavní informační struktuře s informacemi pro 
podnikatele portál nabízí doplňkový poměrně rozsáhlý katalog obecných informací. 
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Slovensko - Portal.gov.sk (sekce podnikanie) 
 

Slovenský portál je výjimečný v tom, že hodnotíme pouze jednu sekci (podnikání) na celém portálu 
Portal.gov.sk, který je oficiálním portálem státní správy. I proto je rozdělení velice prosté – 
jednoduchých jedenáct obsahových sekcí, které nemají příliš rozsáhlý obsah. 
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Švédsko – Verksamt.se 
 

Švédský portál vychází z jednoduchého rozdělení obsahu do pěti hlavních modulů podle typu 
uživatele (podnikatele). K tomu je na webu výrazně propagovaná sekce „moje stránka“ s nabídkou 
služeb a informací pro konkrétní uživatele (po přihlášení). 
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Velká Británie – Businesslink.gov.uk 
 

Britský portál nabízí obsah rozdělený jednak podle tématických oborů (14 obsahových sekcí v levém 
menu, které jsou dále rozdělené do mnoha podsekcí, které v grafickém znázornění pro přílišný počet 
neuvádíme) a také klade velký důraz na nabídku online služeb a osobních informací a funkcí – tyto 
informace jsou na portálu znázorněny v horním menu. 
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USA – Business.gov 
 

Americký portál je rozdělen do několika tématických okruhů a k tomu na portálu najdeme výrazně 
propagovanou sekci „Komunita“, ke které přiřazujeme ještě sekci „Nástroje“. 
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Seznam hodnotících kritérií 
 
 

Kritéria, podle kterých jsou jednotlivé portály analyzování, jsou rozdělena do následujících tématických 
okruhů pro lepší orientaci: 

 

- obsahová kritéria 

- interakce s uživatelem (uživatelská kritéria) 

- technická kritéria 

- statistická kritéria 

 

 

 

 

Obsahová kritéria 
 

Dostupnost portálu  

- přítomnost portálu pro podnikatele a export v dané zemi  

- počet tématických portálů na toto téma v dané zemi  

Rozsah informační nabídky  

- počet hlavních větších informačních modulů spolu s jejich uvedením – rozsah zaměření 
(například základní fáze podnikání apod.) 

- míra nabídky katalogů, databází a registrů informací 

- návody na tzv. životní situace 

Homepage webu  

- míra přehlednosti 

- definice hlavního přínosu pro uživatele na homepage 

Přehlednost zobrazení nejdůleţitějších informací  

- zdůraznění toho nejdůležitějšího v rámci jednotlivých sekcí 

Mnoţství alternativních forem obsahu 

- video obsah 

- podcasty 

- online návody 

Provázanost s dalšími portály  

- jak jednoduché je dostat se k dalším relevantním informacím mimo rámec portálu 

Mobilní verze  

- zobrazení webu pro mobilní telefony 

Jazykové verze  

- počet jazykových verzí 

- počet verzí pro jazyky používané v dané zemi 

- počet verzí pro hlavní světové jazyky (především angličtina) 

- počet verzí pro jazyky důležitých partnerských zemí 

- rozsah přeloženého obsahu v hlavních jazykových překladech 
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Interakce s uţivatelem 

 

Online transakce na webu – reálné online nástroje pro kontakt se státní správou  

- pasivní nabídka (formuláře ke stažení) – míra a kvalita nabídky 

- aktivní nabídka (zprostředkování celého procesu online) 

Jednotné kontaktní místo 

- míra nabídky služeb typu Jednotné kontaktní místo (JKM) 

Rozbor pouţitelnosti  

- rozbor použitelnosti  - využití metodiky heuristické analýzy použitelnosti v několika bodech 
(http://www.usability.gov/methods/test_refine/heuristic.html) 

Přístupnost  

- analýza přístupnosti – rozbor vycházející z metodiky EU (http://www.wabcluster.org/uwem1_2/  
- z čehož vychází i European Accessibility Metodology) – využití online nástroje (viz 
http://www.egovmon.no/en/research/indicators/accessibility/) pro zjištění míry a počtu kritérií 
přístupnosti, které daný portál splňuje 

Funkce pro online interakci s uţivatelem 

- míra personalizace (a segmentace) obsahu 

- email newsletter – je přítomen a v jakém rozsahu? 

- diskusní fórum – jeho rozsah a míra implementace do webu 

- diskusní fórum – kvalita (funkcionalita) 

- vyhledávání na webu – přítomnost a jeho rozsah (jednoduché, pokročilé) 

- další online aplikace pro interakci s uživatelem 

Sociální sítě  

- přítomnost a rozsah propojení s Facebook 

- přítomnost a rozsah propojení s  Twitter 

- přítomnost a rozsah propojení s  Youtube 

Uţivatelská podpora, feedback 

- systém podpory – call-centrum, helpdesk 

- FAQ 

- feedback - přítomnost anket, okamžité hodnocení informací na webu, dotazníky 

 

Technická kritéria 
 

Online viditelnost portálu - hodnocení z pozice optimalizace pro vyhledávače (SEO) 

- technologický pohled - rozbor kódu a URL adres 

- rozbor navigace 

- obsah 

Ochrana údajů uţivatelů  

- míra ochrany informací o uživateli 

Vyuţívání analytických nástrojů 

- přítomnost a typ měřících nástrojů 

 

Statistická kritéria 

http://www.usability.gov/methods/test_refine/heuristic.html
http://www.wabcluster.org/uwem1_2/
http://www.egovmon.no/en/research/indicators/accessibility/
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Analytická kritéria 

- Celková návštěvnost webu - unikátní uživatelé + opakovaní návštěvníci 

- Průměrná doba strávená na webu - na jednoho uživatele 

- Počet zobrazených stránek  - na jednoho uživatele 

- Návštěvnost webu v poměru k počtu obyvatel dané země 

- Počet indexovaných stránek webu (dle Google) 

Ostatní 

- Rozpočet - výše celkového rozpočtu na provoz a rozvoj portálu 

- Reklama na webu  - přítomnost reklamy na webu  

Uţivatelé 

- počet registrovaných uživatelů a jejich nárůst 
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Popis analytické metodiky 

 

 

Analýza kritérií probíhala ve většině případu s využitím metodiky obecně shodné pro všechna kritéria. 
Tam, kde to bylo možné, byla použita oficiální metodika (zejména s přihlédnutím k oficiálním 
metodikám používaným v Evropské Unii). Celkově byla metodika inspirována benchmarkingovými 
dokumenty, které jsou dostupné na internetových stránkách Evropské Unie. 

 

 

 

 

 

Obecná, nejčastěji pouţívaná metodika porovnávání 

Pro porovnávání většiny kritérií byla zvolena metoda určení několika stupňů úspěšnosti pro každé 
kritérium a pro každý stupeň byla přiřazena hodnota v procentech. Tedy například: 

- portál kritérium nesplňuje vůbec – 0% 

- portál kritérium splňuje minimálně – 30% 

- portál kritérium splňuje dostatečně  - 70% 

- portál kritérium splňuje maximálně – 100% 

 

Čím větší hodnota, tím lepšího výsledku daný portál dosáhl v dané oblasti. Popis jednotlivých stupňů 
odpovídá danému kritériu. Počet stupňů pro dané kritérium se liší tak, aby bylo porovnání co nejvíce 
vypovídající, nicméně většinou se pohybuje od 3 do 5 různých stupňů. Hodnota v procentech je 
stupňovaná většinou pravidelně (zpravidla tedy například 0-50-100 anebo 0-30-70-100 a podobně).  

Rozbor jednotlivých portálů podle dané metodiky probíhá formou komplexního sběru dat a poznatků 
pro každý portál a vyhodnocení klíčových indikátorů pro dané kritérium. Na základě sběru dat analytik 
vyhodnocuje, do kterého stupně výsledkově portál spadá. 

Poté jsou výsledky v procentech pro všechny portály prezentovány do tabulky spolu s krátkou 
interpretací výsledků. V řadě případů je také doplněn graf. 

 

Specifické metodiky pro vybraná kritéria 

V případě tří kritérií je dostupná oficiální metodika nebo nástroje pro vyhodnocení. Jedná se o kritéria: 

- Zobrazení portálu pro mobilní telefony (1.7.1.) 

- Rozbor použitelnosti (2.3.1.) 

- Analýza přístupnosti (2.4.1.) 

 

K rozboru kvality zobrazení portálu v mobilních telefonech byl využit analytický nástroj Ready.mobi 
(http://ready.mobi/), který vyhodnocuje kvalitu zobrazení webů v mobilních telefonech na základě 
testů, které vycházejí z vývoje konsorcia W3C (http://www.w3.org/TR/mobileOK-basic10-tests/) a 
předních mobilních společností. Více o metodice je popsáno v rámci samotného hodnocení. 

Rozbor použitelnosti vychází z oficiální metodiky pouze okrajově a z principu. Vychází z metodiky 
heuristické analýzy použitelnosti (http://www.usability.gov/methods/test_refine/heuristic.html). Na 
základě této metodiky bylo stanoveno několik obecných předpokladů pro dané portály a analyzováno 
jejich míra splnění. 

Analýza přístupnosti využívá oficiální metodiky používané Evropskou Unií. Jedná se o pravidla 
UWEM, Unified Web Evaluation Methodology version 1.2 (http://www.wabcluster.org/uwem1_2/). 
Z těchto pravidel vychází takzvaná European Internet Accessibility Observatory - EIAO 

http://ready.mobi/
http://www.w3.org/TR/mobileOK-basic10-tests/
http://www.usability.gov/methods/test_refine/heuristic.html
http://www.wabcluster.org/uwem1_2/
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(http://www.eiao.net), což je projekt zabývající se přístupností webových stránek v EU a definováním 
European Accessibility Methodology – metodiky přístupnosti webových stránek v rámci EU. V rámci 
aktivit EIAO byl vytvořen projekt eGovMon (http://www.egovmon.no/) pro rozvoj metodik a nástrojů 
měření kvality webových služeb veřejného sektoru v rámci EU. Zde najdeme online nástroj pro měření 
přístupnosti webu podle pravidel UWEM (http://accessibility.egovmon.no/en/), který byl pro analýzu 
využit. 

 

Metodika rozboru výsledků pro daná kritéria 

Ke každému kritériu poté následuje rozsáhlejší rozbor hlavních indikátorů pro dané kritérium, které 
vyplynuly ze sběru dat na všech portálech. Zpravidla jsou takto rozděleny portály a popis jejich 
hlavních charakteristik pro dané kritérium do skupin – od těch, které mají nejslabší výsledky až po ty 
úspěšnější.  

Závěrečnou částí rozboru pro každé kritérium je souhrn hlavních výstupů (tedy uvedení „best 
practices“), které zároveň slouží jako inspirace a doporučení pro portál BusinessInfo.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eiao.net/
http://www.egovmon.no/
http://accessibility.egovmon.no/en/
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Analýza kritérií 
 

 

Tato část hodnotí dané portály pro podporu podnikání podle předem stanovaných kritérií. Jak bylo 
uvedeno výše v seznamu hodnotících kritérií, jsou rozdělena do čtyř skupin: 

- obsahová kritéria 

- interakce s uživatelem (uživatelská kritéria) 

- technická kritéria 

- analytická kritéria 

 

Formát hodnocení jednotlivých kritérií je (v převážné většině případů) následující: 

- představení kritéria 

- popis metodiky vyhodnocování výsledků 

- prezentace výsledků 

- komentáře k výsledkům 

- uvedení hlavních výstupů pro dané kritérium 

 

Nejprve je prezentován popis metodiky použité pro porovnávání portálů. 

 

 

 

 

1. Obsahová kritéria 

 
 

1.1.  Dostupnost portálu 

 

Cílem je porovnat samotnou dostupnost portálu pro podporu podnikání a export v dané zemi. 
V případě, že v dané zemi je více tématických portálů na dané téma, porovnáváme i to. 

 

 

1.1.1. Přítomnost portálu pro podnikatele a export 

 

Při porovnávání tohoto kritéria byly stanoveny tři možné stupně výsledku.  

- daná země informace pro podnikání a export vůbec nenabízí (0 %) 

- informace jsou nabízeny (v relativně dobrém rozsahu) v rámci státních portálů zaměřených na 
širší téma nebo naopak v rámci portálu zaměřeného na užší téma (50%) 

- zemi existuje samostatná jasně profilovaná nabídka portálu pro podporu podnikání a exportu 
(100%) 

 

Výsledky 
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DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZ 

100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 50% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Každá ze zemí nabízí na internetu informace pro podnikatele. Některé země ovšem nemají jasně 
definovaný samostatný portál pro podnikatele. V některých případech je informační nabídka rozsáhlá, 
nicméně rozdělená do více portálů (Německo), jinde najdeme web s příliš úzkým zaměřením 
(například portál pro začínající podnikatele pouze – Rakousko). 

 

Země s omezenou nabídkou portálu pro podnikatele 

V případě Německa uživatelé na internetu naleznou poměrně dostatečné množství informací pro 
podnikatele, nicméně jednotný a samostatný portál chybí.  

V případě Rakouska je to podobné – portál pro začínající podnikatele je přítomen, nicméně širší 
informace chybí anebo jsou nabízeny na jiných „doplňkových“ portálech. Stejně jako u Německa je 
vše provozováno pod hlavičkou nadřazené státní agentury a ne samostatně. 

Slovensko má informace pro podnikatele v relativně dobré míře v rámci státního portálu 
http://portal.gov.sk, ale samostatný portál nenabízí. 

Nakonec je zde rumunský portál www.business-cream.ro, který splňuje kritéria pro samostatný portál 
pro podnikatele v dané zemi, nicméně atypickým faktem je, že portál není provozován přímo státem, 
ale místní hospodářskou komorou. 

V případě ostatních zemí je přítomen jasně definovaný portál pro podnikatele. 

 

Hlavní výstupy hodnocení 

Podle očekávání je samostatný portál na podporu podnikání a exportu standardem ve většině zemí. 
V zemích, kde je nabídka omezenější nebo na druhé straně příliš roztříštěná se jedná o menšinovou 
situaci a lze očekávat spuštění portálu pro podnikatele v budoucnosti (například informace z německé 
strany je taková, že na samostatném portálu pro podnikatele se v Německu pracuje). 

 

 

1.1.2. Počet tématických portálů 

 

Cílem je specifikovat, v jakém rozsahu nabízejí dané země informace pro podnikatele co se týká počtu 
tématických portálů. Samozřejmě, že v daných zemích najdeme množství portálů, kde najdeme 
informace pro podnikatele a portál je provozován státní správou. Nicméně zde hodnotíme pouze 
portály, které jsou jednak primárně orientované na podporu a informovanost podnikatelů a také 
portály, které jsou s hlavním analyzovaným portálem propojeny (zpravidla přímo nebo částečně 
prostřednictvím hlavní organizace portál provozující). Do tohoto hodnocení nezahrnujeme portály 
hlavních organizací – tedy zpravidla agentur jako je v České republice Czech Trade. 

Zde hodnotíme především, to, že v některých případech je využíváno doplňkových webových 
prezentací jasně souvisejících s hlavním portálem. Větší počet portálů nemusí nutně znamenat lepší 
nabídku služeb a informací, porovnáváme počet portálů, které lze v dané zemi využít a jedná se o 
portály zaměřené na podporu podnikání. Srovnání probíhá podle počtu daných portálů. 

 

Výsledky 

 

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZ 

4-5 2-3 4-5 6-8 1 2-3 1 1 2-3 1 1 2-3 4-5 1 1 

 

http://portal.gov.sk/
http://www.business-cream.ro/
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Ve většině zemí je dostupný samostatný portál pro podporu podnikání. V některých případech je 
nabídka informací a služeb řešena rozvedena do více přímo na podnikatele zaměřených portálů – 
tématických nebo regionálně zaměřených. 

 

Země, kde je nabídka rozdělena do více portálů 

Forma rozšíření nabídky informací do více portálů je různá. Prvním způsobem je vytvoření 
specializovaného portálu na dané užší téma. V tomto případě najdeme například portály samostatně 
pro začínající podnikatele anebo portály poradenského charakteru. Jedná se o například o následující 
případy: 

- Dánsko: http://www.goglobal.dk (speciální portál pro exportéry), http://www.uge47.dk (portál 
pro podporu rozvoje), http://www.earlywarning.dk (krizové poradenství) 

- Finsko: http://www.haeyrityspalvelu.fi (index podnikatelů), http://www.talousapu.fi (krizové 
poradenství), http://www.asiantuntijahaku.fi (kontakty na konzultanty a poradce pro rozvoj) 

- Německo: http://www.existenzgruender.de (portál pro začínající podnikatele), http://www.e-
trade-center.com (index podnikatelů a příležitostí) 

- Rakousko: http://www.jungewirtschaft.at (podnikání pro mladé), http://www.unternehmerin.at 
(podnikání pro ženy) 

- Švédsko: http://www.bolagsverket.se/ (registr podnikatelů, služby a poradenství pro 
podnikatele) 

- Estonsko: http://www.juhtimine.ee (informační magazín ze světa businessu) 

Druhým nejčastějším způsobem rozšíření nabídky do více portálů je regionální zaměření – toto se 
přirozeně týká větších zemí, v našem případě především Velké Británie a Francie. Každá ze zemí má 
ještě několik portálů zaměřujících se přímo na regiony. V obou případech jsou portály velmi podobné a 
liší se jen obsahem informací. Níže uvádíme seznam některých příkladů: 

- Francie: http://www.champagne-ardenne-envie-dentreprendre.fr, http://www.entreprise-
reunion.re, http://www.entreprendre-basse-normandie.fr, http://www.jecree.fr, 
http://www.jereprends.com, http://www.creersaboite.fr 

http://www.goglobal.dk/
http://www.uge47.dk/
http://www.earlywarning.dk/
http://www.haeyrityspalvelu.fi/
http://www.talousapu.fi/
http://www.asiantuntijahaku.fi/
http://www.existenzgruender.de/
http://www.e-trade-center.com/
http://www.e-trade-center.com/
http://www.jungewirtschaft.at/
http://www.unternehmerin.at/
http://www.bolagsverket.se/
http://www.juhtimine.ee/
http://www.champagne-ardenne-envie-dentreprendre.fr/
http://www.entreprise-reunion.re/
http://www.entreprise-reunion.re/
http://www.entreprendre-basse-normandie.fr/
http://www.jecree.fr/
http://www.jereprends.com/
http://www.creersaboite.fr/
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- Velká Británie: http://www.bgateway.com (Skotsko), http://www.nibusinessinfo.co.uk (Severní 
Irsko) , http://fs4b.wales.gov.uk (Wales) 

Specifickým případem je v některých případech napojení na portály nabízející daňové informace. Pro 
podnikatele jsou daně samozřejmě velmi relevantním tématem, nicméně do tohoto hodnocení jsme 
daňové portály nezahrnuli, protože jsou to portály obecné, ne pouze pro podnikatele. 

 

Hlavní výstupy hodnocení 

Z tohoto hodnocení vyplývá, že rozšíření obsahu formou specificky zaměřených externích portálů je 
používáno a může být úspěšné jednak pro některá důležitá samostatná témata anebo pro rozdělení 
informací do regionů dané země. Vzhledem k velikosti České republiky to není příliš relevantní, 
nicméně inspirací může být vytvoření externího portálu například na následující témata: 

- Informace pro začínající podnikatele – jak začít podnikat? 

- Registr obchodních příležitostí / business kontaktů 

- Portál pro krizové poradenství 

 

Hlavní typy specifických portálů 

Portál pro začínající podnikatele 

Registry obchodních příležitostí a kontaktů 

Krizové poradenství 

 

 

1.2.  Rozsah informační nabídky 

 

Hodnocení se zabývá porovnáním šířky informací na portálech se zaměřením na počet a rozbor 
hlavních informačních modulů na portálu, rozsah nabídky různých databází, katalogů a registrů a 
porovnání míry nabídky návodů na tzv. životní situace. 

 

 

1.2.1. Počet hlavních větších informačních modulů (spolu s jejich uvedením)  

 

Cílem je porovnat počet větších informačních částí webu a specifikovat, o které se v případě portálů 
jedná.  

Hodnocení probíhalo na základě uvedení počtu rozsáhlejších modulů s dodatkem uvádějícím, o které 
se jedná (pro účely lepšího porovnání došlo při vyhodnocování k sjednocování podobných modulů u 
jednotlivých portálů – obsahově podobné části byly označeny souhrnně). 

 
Výsledky  

 

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZ 

4-6 4-6 8-10 4-6 14-20 8-10 8-10 4-6 4-6 8-10 8-10 4-6 14-20 8-10 8-10 

 

 

Jednotlivé portály přistupují k rozdělení obsahu do hlavních informačních modulů (definovaných 
zpravidla hlavním menu na webu) několika různými způsoby. Najdeme portály „katalogového“ typu, 
kde je hodně hlavních částí i portály, které mají obsah rozdělený pouze do několika částí. Počet 

http://www.bgateway.com/
http://www.nibusinessinfo.co.uk/
http://fs4b.wales.gov.uk/
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hlavních sekcí jsme rozdělili do tří kategorií – málo hlavních sekcí (4 až 6 sekcí), 8-10 sekcí a 14-20. 
V rámci tohoto hodnocení není posuzována kvalita – větší počet hlavních informačních modulů 
neznamená, že portál je obsahově hodnotnější. 

 

Malý počet hlavních částí 

Portály s malým počtem hlavních částí lze identifikovat jako „personalizované portály“ (více o 
personalizaci webu viz bod 2.5.1.) Portály dělí nabídku především podle typu uživatele. Takto 
k hlavním obsahovým částem přistupují portály dánský, estonský, finský, francouzský, portugalský, 
rakouský a švédský. Snad s výjimkou estonského portálu mají i přes malý počet hlavních sekcí dané 
portály velice široký obsah. Personalizované portály dělí nabídku do těchto sekcí (uvedeny všechny 
použité): 

- potencionální podnikatel 

- začínající podnikatel / nabyvatel firmy 

- zavedená firma 

- rozvíjející se firma 

- exportér (pouze v případě finského a estonského portálu) 

- končící firma – likvidace firmy 

 

Větší počet hlavních částí 

Britský, americký, nizozemský, německý, irský, slovenský a rumunský portál k rozdělení obsahu 
přistupují tématickým „katalogovým“ způsobem. To znamená, že i když je mnohdy obsah dělený podle 
typu uživatele, tak je především dělený podle jednotlivých témat informací týkajících se podnikání. 
Rozdělení jsou například následující: 

- Velká Británie: jak začít, finance, daně, zaměstnávání lidí, zdravotní záležitosti a bezpečnost, 
životní prostředí, inovace, IT a e-commerce, obchod a marketing, mezinárodní obchod, rozvoj 
firmy, prodej nebo nákup firmy, sekce pro profesionální poradce, informace o oborech 

- USA: jak začít, licence a povolení, finance a daně, rozvoj, obchodní právo a legislativa, 

regionální informace, informace o oborech 

- Nizozemí: jak začít, obchodní praktiky, lokalizace firmy, životní prostředí, produkty a služby, 
daně, inovace, mezinárodní obchod, kulturní aktivity, informace o oborech (formou druhotného 
členění obsahu) 

- Irsko: jak začít, finance, legislativa, obchodní praktiky, produkty a služby, životní prostředí, 
zaměstnávání lidí, daně, inovace, rozvoj firmy, vládní tendry, ukončení podnikání, životní 
situace (how do I?) 

- Německo: firemní informace (daně, marketing apod.), regionální informace, cestování, život 
v Německu, pracovní záležitosti, Evropská unie 

- Slovensko: právní formy podnikání, živnost a koncese, konkurz, daně, odvody, duševní 
vlastnictví, doprava, podpora podnikání, kontakt se státní správou, obchodní rejstřík 

- Rumunsko: daně a legislativa, ekonomika, události a akce (dvě sekce) 

- Česká republika: služby portálu, legislativa a právo, evropská unie, zahraniční obchod, 
finance a daně, podpora podnikání a dotace, ochrana spotřebitele, regionální informace, 
analýzy a statistiky, registry a databáze 

Slovenský a rumunský portál jsou oba poněkud odlišné. Ale u ostatních portálu lze shledat větší či 
menší podobnosti. Týká se to zejména britského a amerického portálu. Některé sekce jsou pro většinu 
portálů přistupujících k členění obsahu podle informačních témat v podstatě identické. 

 

Atypické informační moduly 

Některé z portálů, které mají nabídku rozdělenou především do personalizovaných modulů, nabízejí 
ještě více či méně větších informačních částí. Příklady jsou následující: 
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- tématické balíčky informací – podnikání a ženy (Finsko a externě i Rakousko), IT a podnikání 
(Finsko) 

- blogy podnikatelů (Finsko) 

- vzdělávání (Francie) 

- formuláře – extra sekce s nabídkou formulářů pro kontakt se státem (Irsko, Finsko) 

 

Katalogy, registry a databáze 

Některé z portálů mají speciální sekce věnované katalogům a databázím různého typu. Týká se to 
například ve větší míře portálu britského, finského, německého a rumuského. Je to také případ 
BusinessInfo.cz. 

 

Extra sekce online sluţeb a nástrojů pro podnikatele 

V případě rakouského portálu existuje ještě speciální sekce věnovaná franchisingu. V případě 
některých portálů je ještě nabízena rozsáhlejší sekce s nabídkou služeb portálu – zejména se jedná o 
speciální sekci pro online kontakt se státní správou a různé nástroje pro podnikatele. Jasně 
definovaná sekce pro online služby je patrná na dánském, irském, portugalském, švédském a 
estonském portálu. Podobnou sekci nabízí i britský portál a portál americký, který má speciální sekci 
„komunita“. 

 

Hlavní výstupy hodnocení 

Portály rozdělují obsah převážně jednak do několika málo částí rozdělených přímo podle typu 
uživatele anebo obsah dělí tématicky, přičemž jednotlivé sekce se dělí podle tématu týkajícího se 
podnikání.  

Řada portálů nabízí jasně definovanou sekci pro databáze informací a katalogy. 

Pravidlem je často také speciální sekce s online službami, nástroji pro podnikatele a komunitní sekce 
pro registrované. 

 

Často pouţívané druhy prezentace obsahu 

 Obsahové sekce podle typu uživatele 

 Obsahové sekce podle tématu 

 Doplňkové sekce – online služby, katalogy a databáze, komunita a uživatelský profil 

 

 

1.2.2. Míra nabídky katalogů, databází a registrů informací 

 

Toto hodnocení porovnává jednotlivé portály z pohledu počtu a rozsahu informační nabídky různých 
katalogů a registrů. Za katalogy a registry jsou považovány rozsáhlejší části webu spíše pomocného a 
přídavného charakteru. 

Hodnocení probíhalo na základě následujícího vzoru: 

- portál neobsahuje přídavné katalogy a registry informací – 0% 

- na portálu je minimum katalogových informací (max. 1-2 katalogy s malou nabídkou) – 30% 

- portál má obstojnou nabídku katalogů (2-4 katalogů, případně menší počet, ale velmi 
rozsáhlé) – 70% 

- portál využívá doplňkové katalogy a registry jako regulérní součást obsahu ve velké míře – 
100% 
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Výsledky  

 

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZ 
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Míra využívání různých katalogů, registrů a databází je různá, nicméně většina portálů k tomuto 
rozšíření obsahu přistupuje v relativně dobré míře. 

 

Portály s menší nabídkou databází 

Estonský a slovenský portál v sekci pro podnikatele nenabízejí prakticky nic.  

Dánský portál má podrobnou a velice kvalitní sekci externích odkazů rozdělenou podle témat 
v přehledné formě. Podobná je situace na rakouském portálu – pod každou z hlavních sekcí najdeme 
kvalitní kategorizovaný katalog externích odkazů na jiné weby. 

Nizozemský portál nabízí jedinou databázi – jedná se o registr všech povolání (oborů působení firmy), 
kde najdeme pod každým z desítek povolání podrobné informace a odkazy na relevantní externí weby 
- http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/branches/letters. 

Rumunský portál provozovaný národní obchodní komorou nabízí jednak kontakt na řadu regionálních 
komor a také obecný katalog odkazů (od hotelů až po různé informační weby). 

 

Portály s větší nabídkou databází 

Švédský portál má specifickou nabídku databází. Najdeme zde katalog adres na jiné státní portály a 
instituce  nebo databáze a k tomu online nástroje pro vyhledání poradenské firmy a vyhledávač licencí 
a povolení. V pravém slova smyslu se o klasickou databázi informací nejedná, spíše o online nástroj, 
které jsou analyzovány níže v této analýze. 

Irský portál nabízí rozsáhlý katalog formulářů pro kontakt se státní správou a k tomu ještě také 
interaktivní vyhledávač kontaktů na různé služby spojené s podnikáním. 

http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/branches/letters
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Portály s komplexní a rozsáhlou nabídkou databází 

Finsko, Francie, Německo, Portugalsko, Velká Británie, USA a Česká republika databáze, registry 
informací a katalogy používají ve velké míře.  

Britský, portugalský a český portál mají jasně označenou sekci přímo v rámci menu webu. Nabídka 
databází mimojité zahrnuje následující informace: 

- Velká Británie: katalog akcí, kontakty na relevantní weby, případové studie, slovník pojmů, 
vzdělávací subjekty a akce, publikace 
(http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/layer?r.s=h&r.lc=en&topicId=1075193173)  

- Portugalsko: poskytovatelé služeb, obchodní sdružení, města a regiony, mezinárodní 

asociace, profesní sdružení a další (http://www.portaldaempresa.pt/CVE/pt/Directorios/)  

- Německo: katalog kontaktů na experty (http://www.german-business-
portal.info/GBP/Navigation/en/Service/experts.html), slovník pojmů (http://www.german-
business-portal.info/GBP/Navigation/en/Service/special-dictionary.html), německé obchodní 
kontakty ve světě (http://www.german-business-
portal.info/GBP/Navigation/en/Service/adresses.html)  

- Francie: kontakty na firmy a úřady – regionálně a tématicky rozdělené informace v rámci 

sekce „Pomocné informace“ pro každý z informačních modulů 

- Finsko: katalog profesionálních služeb pro podnikatele 
(http://www.yrityssuomi.fi/default.aspx?nodeid=15396&app=10), databáze formulářů 
(http://www.yrityssuomi.fi/default.aspx?app=14&SearchNodeId=16950&Searchtab=forms), 
katalogy poskytovatelů vzdělávacích 
(http://www.yrityssuomi.fi/default.aspx?nodeid=15395&app=10) a finančních služeb pro 
podnikatele (http://www.yrityssuomi.fi/default.aspx?nodeid=13024&app=10)  

- USA: databáze kontaktů na státní portály (http://business.gov/business-law/contacts/), katalog 
formulářů (http://business.gov/business-law/forms/), katalog relevantních odkazů pod sekcí 
„Start a business“,  

 

Hlavní výstupy hodnocení 

Používání katalogů a informačních databází je pro jednotlivé portály běžné. Ty, které mají 
nejrozšířenější nabídku ji často propagují jako samostatnou sekci v rámci obsahu. Jednotlivé druhy 
databází jsou například následující – uvádíme ty nejrozšířenější: 

- obecný katalog externích odkazů na různá témata 

- katalog externích odkazů na státní webové prezentace, jednoduchý nebo organizovaný podle 
regionů 

- samostatná databáze formulářů pro kontakt se státní správou 

- slovník relevantních pojmů 

- vzdělávání – databáze vzdělávacích institucí pro podnikatele 

- publikace – katalog online publikací 

- registr různých povolání a k tomu relevantních informací, pravidel a náležitostí 

- databáze poradenských firem pro podnikatele 

V mnoha případech je situace taková, že v rámci databází kontaktů jsou na státních portálech pro 
podporu podnikání ve velké míře prezentovány kontakty na firmy z privátního sektoru – například 
poradenské firmy nebo firmy nabízející vzdělávání. Zda je prezentace těchto firem zdarma nebo 
placená není zřejmé. 

 

Přední pouţívané katalogy a databáze 

 Obecný katalog externích odkazů 

http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/layer?r.s=h&r.lc=en&topicId=1075193173
http://www.portaldaempresa.pt/CVE/pt/Directorios/
http://www.german-business-portal.info/GBP/Navigation/en/Service/experts.html
http://www.german-business-portal.info/GBP/Navigation/en/Service/experts.html
http://www.german-business-portal.info/GBP/Navigation/en/Service/special-dictionary.html
http://www.german-business-portal.info/GBP/Navigation/en/Service/special-dictionary.html
http://www.german-business-portal.info/GBP/Navigation/en/Service/adresses.html
http://www.german-business-portal.info/GBP/Navigation/en/Service/adresses.html
http://www.yrityssuomi.fi/default.aspx?nodeid=15396&app=10
http://www.yrityssuomi.fi/default.aspx?app=14&SearchNodeId=16950&Searchtab=forms
http://www.yrityssuomi.fi/default.aspx?nodeid=15395&app=10
http://www.yrityssuomi.fi/default.aspx?nodeid=13024&app=10
http://business.gov/business-law/contacts/
http://business.gov/business-law/forms/
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 Katalog portálů státní správy 

 Databáze formulářů 

 Slovník pojmů 

 Vzdělávání – databáze vzdělávacích institucí 

 Publikace – katalog online publikací 

 Registry povolání 

 Katalog poradenských firem 

 

 

1.2.3. Návody na takzvané ţivotní situace 

 

Cílem tohoto hodnocení je porovnat nabídku různých návodů na „životní situace“ na jednotlivých 
portálech.  

Hodnocení probíhalo následovně: 

- portál nevyužívá návody pro různé životní situace – 0% 

- na portálu je toto téma využito velmi okrajově – 30% 

- portál nabízí dobrou nabídku obsahu dle životních situací, ale v malém počtu – 70% 

- portál využívá prezentaci obsahu formou návodů na životní situace velmi rozsáhle – 100% 

 

Výsledky  

 

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZ 
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Návody na životní situace podnikatelů nejsou příliš využívané a portál BusinessInfo.cz je v podstatě 
na předním místě v používání tohoto druhu obsahu. Nicméně některé portály se tomu také věnují. 

 

Minimální nebo ţádná nabídka návodů na ţivotní situace 

Estonský, francouzský, rakouský a rumunský portál nemají žádnou nabídku návodů na životní situace. 

U Finského portálu můžeme informace v sekci blog (http://blogi.yrityssuomi.fi/blogi) považovat za jisté 
návody na životní situace. Americký portál je plný informací a návodů zaměřených přímo na různé 
situace, ale o samostatnou jasně definovanou sekci se nejedná. 

Švédský a dánský portál jsou samy o sobě hodně personalizované, takže v rámci rozdělení obsahu 
podle typu uživatele se defacto o návody na životní situace jedná, nicméně informace nejsou uváděny 
do patřičného detailu. Podobně je na tom francouzský portál, pouze o něco lépe. 

Slovenský portál rozdělení podle životních situací přímo nabízí, nicméně kvalita obsahu ve vztahu 
k individuálním životním situacím je velmi nízká a nedokonalá. 

Německý portál nabízí na webu dobře propagovanou sekci „Checklists“ (http://www.german-business-
portal.info/GBP/Navigation/en/Service/check-lists.html), kde najdeme návody na několik situací 
v bodech, nicméně situací je jednak málo a jejich obsah je málo rozsáhlý. 

 

Rozsáhlejší nabídka návodů na ţivotní situace 

Portál BusinessInfo.cz se nabídce životních situací věnuje bezesporu v nejširší míře. Dobře 
propagovanou sekci nabízí i irský portál www.basis.ie – jedná se o sekci „How do I?“ dostupnou přímo 
z homepage. Nabídka životních situací je nicméně podstatně menší než na BusinessInfo.cz. 

Britský portál www.businesslink.gov.uk nabízí rozsáhlou sekci „Find a case study“ plnou případových 
studií s komentáři, PDF verzemi ke stažení a dalšími doplňky, která je návodům na životní situace 
velmi podobná.  

Nizozemský portál www.antwoordvoorbedrijven.nl samostatnou sekci pro životní situace nemá, ale 
pokud při výběru tématických okruhů (například začátek podnikání) vybereme konkrétní obor 
působnosti firmy, portál k většině oborů nabízí návody pro různé situace (například v sekci „jak začít 
podnikat“ pro obor „stavebnictví“ najdeme návod na téma „práce ve výškách“ (anglická verze návodu: 
http://www.answersforbusiness.nl/en/branche?branch=34&companyact=56). 

Portálu BusinessInfo.cz patrně nejbližší komplexní zpracování návodů na životní situace nabízí 
portugalský portál v sekci „průvodce“ 
(http://www.portaldaempresa.pt/CVE/pt/FerramentasdeApoio/Guiao/). Najdeme zde řadu tématicky 
rozdělených návodů na některé životní situace podnikatele prezentované ve formátu několika kroků 
pro zvládnutí dané situace – tak jako na BusinessInfo.cz. 

 

Hlavní výstupy hodnocení 

Návody na životní situace jsou na portálech v plné míře prezentovány pouze zřídka. Portálu 
BusinessInfo.cz se blíží pouze několik portálů. Inspirací by zde mohlo být následující (na základě 
benchmarkingu ostatních portálů): 

- tématické rozdělení a cílení životních situací podle jednotlivých oborů podnikání 

- spojení s tématem „případových studií“ 

- větší propagace návodů na úvodní stránce 

 

Moţnosti rozšíření ţivotních situací 

Tématické rozdělení podle oborů 

Zapojit téma "případové studie" 

http://blogi.yrityssuomi.fi/blogi
http://www.german-business-portal.info/GBP/Navigation/en/Service/check-lists.html
http://www.german-business-portal.info/GBP/Navigation/en/Service/check-lists.html
http://www.basis.ie/
http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/
http://www.answersforbusiness.nl/en/branche?branch=34&companyact=56
http://www.portaldaempresa.pt/CVE/pt/FerramentasdeApoio/Guiao/
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Větší propagace v rámci portálu 

 

 

1.3.  Homepage webu 

 

Toto hodnocení se zabývá vyhodnocením úvodních stránek portálů jakožto zpravidla nejdůležitějších 
a nejnavštěvovanějších stránek celého portálu. 

 

 

1.3.1. Míra přehlednosti 

 

Cílem je definovat, které portály nabízejí přehledné zobrazení informací na homepage, protože se 
jedná o nejnavštěvovanější stránku webu. 

Přehlednost homepage byla hodnocena s důrazem na následující (každé položce byla přiřazena 
hodnota): 

- přehlednost zobrazení hlavních položek menu (musí být jasně vidět) – 25% 

- přehlednosti obsahu hlavní části stránky (musí být jednoduše pochopitelný, nezahlcený 
grafikou a odkazy) – 25% 

- záhlaví stránky (přehledné logo případně další obsah záhlaví, nezahlceno grafikou) – 25% 

- postranní sloupce anebo doplňkové sekce (přehledný design, nezahlcený grafikou) – 25% 

Stav hodnocení jednotlivých položek může být následující: 

- velmi nepřehledné (0 z 25%) 

- průměrné (12 z 25%) 

- přehledné (25 z 25%) 

 

Výsledky  

 

 

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZ 

74% 100% 49% 74% 87% 100% 100% 74% 74% 87% 48% 87% 87% 100% 74% 
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Přehlednost zobrazení homepage je rozdílná – portály používají variantu velkého množství odkazů, 
jednoduché zobrazení anebo dokonce speciální homepage lišící se od ostatních stránek portálu. 

 

Faktory ovlivňující menší přehlednost homepage 

Slovenský portál nabízí informace pro podnikatele v rámci většího portálu Portal.gov.sk, jehož úvodní 
stránka je sice přehledná, ale úvodní stránka pro podnikatele příliš zapadá do obecnějšího zaměření 
portálu. 

Finský, irský a rakouský portál používají přehledné záhlaví, menu i postranní části, nicméně hlavní 
obsahová sekce je plná odkazů a rozcestníků, což homepage dělá méně přehlednou. Podobně byl 
vyhodnocen portál Businessinfo., který používá obecně velmi přehledný design, homepage ale je příliš 
plná odkazů. Podobná situace je u dánského portálu, kde je ovšem obsah podstatně přehlednější. 

U irského, slovenského a rumunského a britského portálu přehlednost snižuje příliš malá velikost 
textu. To samé platí pro portál portugalský, který ještě navíc používá příliš nevýraznou barvu písma. 

Většina portálů má přehledné záhlaví web, obsahující logo případně jednoduchou a minimalistickou 
sekci několika odkazů. Výjimkou je určitě francouzský portál www.apce.com, který záhlaví využívá pro 
umístění bannerové reklamy, což dělá homepage nepřehlednou. 

U všech portálů je relativně přehledně zobrazené hlavní menu na úvodní stránce. 

 

Samostatná úvodní stránka 

Některé z portálů mají extra homepage – úvodní stránka portálu je jiná než obsah zbytku webu. 
Speciální úvodní stránku má portál dánský, švédský, francouzský a do jisté míry také americký. 

Samostatná úvodní stránka ve většině případů přispívá k větší přehlednosti. Na druhou stranu, příliš 
odlišný design úvodní stránky může působit nepřehledně – například dánský portál je přehlednější na 
ostatních stránkách portálu. 

 

Portály s nejvíce přehlednou úvodní stránkou 

http://www.apce.com/
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Jednoduchý a přehledný design úvodních stránek splňující výše uvedená kritéria mají portály estonský 
(www.aktiva.ee), německý (www.german-business-portal.info), nizozemský 
(www.antwoordvoorbedrijven.nl) a americký (www.business.gov). 

 

Hlavní výstupy hodnocení 

Přehlednost homepage portálu byla v případě nejlepších dosažena kombinací několika základních 
předpokladů: 

- přehledné základní menu portálu (musí být dobře vidět) 

- přehledná hlavní obsahová sekce – zde jde o klíčový faktor, hlavní obsah by měl být dobře 
čitelný (velikost, barva a kontrast písma) a jednotlivé sekce by měly mít dostatečný prostor a 
hlavní část by neměla být zahlcena příliš velkým množstvím odkazů 

- přehledné záhlaví – minimalistické záhlaví obsahující logo případně (zejména v pravé části) 
pole pro vyhledávání anebo sadu odkazů opět v minimalistické podobě 

- postranní sekce – některé portály využívají přehlednější design formou „dvou sloupců“, 
nicméně i použití tří může být přehledné – důležité je opět to, aby prostor nebyl příliš zahlcen 
a kontrastní 

K prezentaci úvodní stránky lze přistupovat i vytvoření speciální "rozcestníkové" homepage lišící se od 
zbytku obsahu. 

 

  

1.3.2. Definice hlavního přínosu pro uţivatele 

 

Na homepage by mělo být jasně sděleno, co je podstatou portálu. Cílem tohoto hodnocení je 
porovnat, jak přesně, rychle a jednoduše se může uživatel, který například přijde na portál poprvé, 
dozvědět podstatu portálu (tedy například sdělení, že se jedná o portál pro podporu podnikání). 

 

Toto kritérium bylo hodnoceno dle následující stupnice: 

- na homepage není znát podstata portálu – 0% 

- homepage nespecifikuje přesně zaměření portálu, nicméně je to zřejmé z obsahu – 40% 

- homepage specifikuje zaměření portálu částečně (například v rámci záhlaví webu – 75%) 

- homepage dává jasně najevo zaměření portálu (například textovým popisem) – 100% 

 

Výsledky  

 

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZ 

100% 75% 75% 75% 100% 40% 100% 100% 40% 0% 40% 100% 100% 75% 100% 

 

http://www.aktiva.ee/
http://www.german-business-portal.info/
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/
http://www.business.gov/
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Definici hlavního přínosu pro uživatele, tedy specifikaci toho, o čem portál je, najdeme na většině 
portálů. 

 

Nedostatečná definice hlavního přínosu pro uţivatele 

Slovenský portál v rámci úvodní stránky jasně zaměření definuje, nicméně v rámci úvodní stránky 
prezentace pro podnikatele to tak jasné není. Rakouský, rumunský a německý portál informaci 
sdělující hlavní zaměření portálu prakticky neobsahují, nicméně s výjimkou rumunského (kde najdeme 
jen jedno heslo „Podnikání v Rumunsku“, je na první pohled celkem jasné, o jaký portál jde. 

U estonského, francouzského, finského a amerického portálu na první pohled víme, že jde o portál pro 
podporu podnikání, zejména ze záhlaví webu, nicméně uživatel přeci jen může váhat než zaměření 
portálu vyhodnotí. 

 

Ideální definice hlavního přínosu pro uţivatele 

Většina portálu na homepage jasně definuje, o čem portál je. Zpravidla to je jasné jednak ze záhlaví 
(Dánsko, Irsko, Nizozemí, Portugalsko, Švédsko, Velká Británie a Česká republika), kde je možné 
rozpoznat obsah portálu už z loga s případným krátkým heslem nebo i názvu portálu. 

Pro přesnější vysvětlení zaměření a informačního obsahu nejlepší portály využívají i krátkého 
textového sdělení, které se najde na začátku hlavního obsahu. Všechny výše zmíněné portály ho 
používají v přehledné zvýrazněné formě a dávají tak jasně najevo, o čem portál je. 

 

Hlavní výstupy hodnocení 

V ideálním případě je zaměření a základní nástin obsahu portálu jasné jednak ze záhlaví portálu 
včetně případného hesla pod logem, tak z krátké textové informace v horní části homepage, která 
jasně, srozumitelně a krátce sděluje uživateli hlavní zaměření portálu. 

 

 

1.4.  Přehlednost zobrazení nejdůleţitějších informací 
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Zde je hodnocena míra kvality zobrazení nejdůležitějších informací na úkor ostatního obsahu. 

 

 

1.4.1. Přehlednost zobrazení hlavních informací v rámci sekcí 

 

Cílem je porovnat, jak portály v daných zemích zobrazují prioritní informace v rámci nejdůležitějších 
obsahových sekcí. Zejména pokud jsou informace na webu rozsáhlé, tak uživatel může mít potíže 
vyhledat to nejdůležitější. 

Na základě analýzy vždy několika hlavních částí portálu byly určeny následující možné stupně 
přehlednosti zobrazení nejdůležitějších informací. 

- portál nerozlišuje v rámci jednotlivých sekcí nejdůležitější a ostatní informace – 0% 

- prioritní informace v rámci sekcí jsou zvýrazněny v menší míře – 50% 

- prioritní informace v sekcích jsou výrazně a přehledně zobrazeny – 100% 

 

Výsledky  

 

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZ 

100% 50% 0% 50% 0% 100% 0% 50% 50% 0% 50% 100% 100% 0% 50% 

 

 

Vzhledem k rozsahu obsahu na jednotlivých portálech je oddělení důležitějších částí tak, aby byly 
viditelnější často nepříliš značné. Některé portály nicméně takového oddělení využívají. 

 

Malý nebo ţádný důraz na zobrazení hlavních informací v rámci sekcí 

Finský, irský, rumunský a nizozemský portál hlavní informace v rámci obsahu nezvýrazňují. 
Nizozemský a irský portál jsou zobrazeny „katalogovým stylem“, kde veškeré informace najdeme sice 
dosti přehledně, ale bez zvýraznění toho nejdůležitějšího. Rumunský portál je obsahově natolik 
jednoduchý a je prezentován formou článků – a tak zde zvýraznění toho nejdůležitějšího též 
nenajdeme. Finský portál hlavní informace také nezvýrazňuje a dokonce na vybraných klíčových 
stránkách pro vybrané sekce místo popisu obsahu pouze odkazuje formou „vyberte si v postranním 
menu“. Americký portál také v tomto hodnocení příliš neobstál. 

 

Průměrný důraz na zobrazení hlavních informací v rámci sekcí 

Rakouský, portugalský, francouzský a estonský portál do jisté míry na důležitějších stránkách rozlišují 
a zvýrazňují to hlavní z celkového obsahu. Hlavní informace jsou ale zvýrazňovány minimálně – 
například v rámci menu (pořadí nebo uvedení rozbaleného menu) nebo pomocí uvedení toho 
důležitého nebo souvisejících informací v postranním sloupci.  

Podobně je tomu tak u portálu BusinessInfo.cz, kde občas najdeme v rámci stránek některé odkazy 
jako doporučené případně je využit postranní sloupec pro zvýraznění důležitosti daného tématu 
souvisejícími odkazy a podobně. 

 

Dobrý důraz na zobrazení hlavních informací v rámci sekcí 

Zvýrazňování nejdůležitějších informací v rámci širokých obsahových sekcí na úkor ostatních 
informací v dobré míře využívají dánský, německý, švédský a britský portál. 

Dánský portál má na úvodních stránkách hlavních sekcí v dolní části obsahu několik odkazů na 
nejčtenější stránky v rámci sekce a na doporučené stránky v rámci sekce. 

Německý portál pro každou z hlavních sekcí webu zvýrazňuje cca 3 hlavní témata. Podobně je na tom 
švédský portál. 
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Britský portál používá postranního sloupce pro zvýraznění odkazů na důležité a atraktivní stránky a 
oblasti webu (sekce „spotlight“ a „what is popular“) 

 

Hlavní výstupy hodnocení 

Vzhledem k rozsáhlému množství obsahu, který jednotlivé portály nabízejí, je v několika případech 
využito metody zvýraznění toho nejdůležitějšího případně nejpopulárnějšího z celkového obsahu (pro 
každou z hlavních sekcí portálu). 

 

 

1.5.  Mnoţství alternativních forem obsahu 

 

Alternativní formy prezentace obsahu jsou především jakékoli jiné než prezentace přímo na webu – 
hodnotíme video obsah, audio obsah a také obsah formou tutoriálů. 

 

 

1.5.1. Video obsah 

 

Cílem tohoto hodnocení je porovnat míru využívání komunikace s uživateli pomocí videa jako 
alternativního a použitelného způsobu komunikace. 

Hodnotíme dle následující metodiky: 

- portál nenabízí žádný video obsah – 0% 

- na portálu najdeme video obsah ve velmi omezené míře – 50% 

- na portálu je používán video obsah jako nástroj komunikace s uživateli – 100% 

 

Výsledky  

 

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZ 

0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 

 

 

Jak je vidět z výsledků hodnocení, naprostá většina portálů formu zobrazení obsahu pomocí videa 
nevyužívá. V případě výjimek se ovšem jedná o propracovanější využití. 

 

Jakým způsobem portály vyuţívají video obsah? 

Francouzský portál www.apce.com nabízí menší množství videí integrovaných do obsahu. Videa 
najdeme především v sekci pro nezkušené a začínající podnikatele, kde portál nabízí sadu 
instruktážních videí. Video zde slouží jako pomocný materiál k poměrně rozsáhlému textovému 
obsahu na dané téma. Příklad videa najdeme například zde: http://www.apce.com/pid221/5-trouver-
des-financements.html.  

Britský portál www.businesslink.gov.uk videa používá v rámci rozsáhlé sekce případových studií 
(http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/findContentBank?bank=CASE_STUDIES), které byly již 
zmíněny jako alternativa k návodům na životní situace - videa najdeme u některých z nich. Video zde 
opět doplňuje poměrně rozsáhlou prezentaci daného tématu a v nabídce jsou další formy prezentace 
(audio, PDF). Najdeme zde i odkazy na relevantní externí videa. 

Nejširší využití videa pro prezentaci obsahu má americký portál www.business.gov. Používá je jako 
návody, ale také pomocí videa prezentuje rozhovory s odborníky a názory na různá témata. Portál 
Business.gov používá videa, která prezentuje na video portálu Youtube.com (prezentaci Business.gov 

http://www.apce.com/
http://www.apce.com/pid221/5-trouver-des-financements.html
http://www.apce.com/pid221/5-trouver-des-financements.html
http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/findContentBank?bank=CASE_STUDIES
http://www.business.gov/
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na Youtube.com najdeme zde: http://www.youtube.com/user/BusinessDotGov) vložená do webu. 
Business.gov také prezentuje v obsahu pravidelně odkazy na videa z jiných vládních portálů (celý 
portál Business.gov je velmi úzce propojený s desítkami jiných státních portálů). 

 

Hlavní výstupy hodnocení 

I když je využívání videa na portálech omezené, vybrané portály videa nabízejí formou odkazů na 
relevantní videa na jiných státních portálech anebo přímo vložená do obsahu. Video je využíváno 
například pro tyto účely: 

- moderované návody pro podnikatele (zejména začínající) 

- rozhovory a prezentace případových studií (nebo životních situací) 

- rozhovory s odborníky, reportáže 

 

Moţnosti vyuţití video obsahu  

 Moderované návody pro podnikatele 

 Případové studie 

Rozhovory, reportáže 

 

 

1.5.2. Audio obsah – podcasty 

 

Další alternativní formou prezentace obsahu je audio obsah – formou podcastů. Možnost využití 
podcastů je například při záznamech z akcí, prezentací apod. 

Hodnotíme dle následující metodiky: 

- portál nenabízí žádný audio obsah – 0% 

- na portálu najdeme audio obsah ve velmi omezené míře – 50% 

- na portálu je používán audio obsah jako nástroj komunikace s uživateli – 100% 

 

Výsledky  

 

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZ 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 

 

 

Využívání audio obsahu (podcastů) v obsahu je velmi podobné video obsahu – je přítomen minimálně 
a využívají jej hlavně portály, které také využívají video obsah. 

 

Jakým způsobem portály vyuţívají audio obsah? 

Na rakouském portálu www.gruenderservice.at najdeme sérii podcastů na téma „jak začít podnikat“ 
vytvořenou přímo odborníky portálu. 

Britský portál www.businesslink.gov.uk používá podcastů jako alternativní formy prezentace obsahu 
tam, kde jsou k dispozici videa. Jedná se tedy o možnost poslechu pouze zvukové stránky daných 
videí. Videa jsou nabízena v rámci sekce případových studií (viz. hodnocení 1.5.1.) 

Americký portál www.business.gov stejně jako v případě využití videí je tím, který nabízí nejrozsáhlejší 
nabídku audio obsahu. Audio je opět využíváno pro prezentaci instrukcí k danému tématu, rozhovoru 

http://www.youtube.com/user/BusinessDotGov
http://www.gruenderservice.at/
http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.business.gov/
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s odborníky a podobně. Obvyklé je rovněž časté odkazování na audio soubory z jiných státních 
portálů. 

 

Hlavní výstupy hodnocení 

Stejně jako u video obsahu je audio obsah využíván především pro následující účely: 

- moderované návody pro podnikatele (zejména začínající) 

- rozhovory a prezentace případových studií (nebo životních situací) 

- rozhovory s odborníky 

 

Moţnosti vyuţití audio obsahu  

 Moderované návody pro podnikatele 

 Případové studie 

 Rozhovory, reportáže 

 

 

1.5.3. Online návody 

 

Využití online návodů v rámci zlepšení služeb a jejich pochopení je možné více technologickými 
postupy – videa, popisné Flash tutoriály anebo jiné grafické či textové prvky. Cílem návodů je vysvětlit 
a zjednodušit přístup k dané službě (například vyplnění některého daňového formuláře, registrace 
k provozu některé činnosti apod.).  

Online návody v případě tohoto hodnocení rozumíme návody zobrazené alternativní formou – od 
animovaných tutoriálů až po textové soubory ke stažení a letáky. 

Toto hodnocení je do jisté míry související s hodnocením 2.5.6., kde je hodnocena míra nabídky 
interaktivních online nástrojů, které můžou plnit funkci návodů. Nicméně zde hodnotíme především 
statické návody a tutoriály. 

Hodnotíme dle následující metodiky: 

- portál nenabízí žádné online návody – 0% 

- na portálu najdeme online návody v minimálním počtu – 20% 

- portál návody využívá často, ale pouze formou textových souborů ke stažení – 50% 

- použití online návodů je na portálu běžné a ne pouze v textové formě – 100% 

 

Výsledky  

 

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZ 

0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 20% 

 

 

Interaktivní formy využití tutoriálů (například animované tutoriály) na portálech nenajdeme. Řada 
portálů ale nabízí různé návody formou souborů ke stažení – od textových návodů až po různé letáky. 

 

Jednotlivé druhy návodů na portálech 

Francouzský portál www.apce.com nabízí nejširší nabídku materiálů návodů ke stažení. V sekci 
„nástroje“ je položka „návody ke stažení“, kde si uživatel může stáhnout několik návodů pro 

http://www.apce.com/
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podnikatele. Dále nabízí online knihkupectví, kde je v nabídce řada publikací, byť se jedná o placené 
materiály. 

Irský portál www.basis.ie u obsahových článků občas nabízí textové návody a publikace ke stažení 
(například „Průvodce mezinárodním obchodem“ a podobné). K tomu zde najdeme i některé letáky 
menšího rozsahu. 

Nabídku PDF publikací najdeme i na rakouském portálu www.gruenderservice.at – každá ze 3 
hlavních obsahových sekcí má podsekci „Publikace“, kde takové soubory najdeme. 

Britský portál opět nabízí PDF publikace jako standardní doplněk obsahu a navíc zde najdeme 
samostatnou sekci s nabídkou publikací ke stažení, jedná se o publikace vydané v rámci více portálů 
státní správy (http://online.businesslink.gov.uk/bdotg/action/findpub). 

Portál BusinessInfo.cz návodů nabízí hodně, ale ne jako alternativní formu obsahu – od textových 
verzí dostupných návodů ke stažení až po různé letáky. 

 

Hlavní výstupy hodnocení 

Interaktivní animované tutoriály pro snadnější pochopení obsahu portály nenabízejí. Nicméně využití 
prezentace různých návodů formou textových souborů je využívané častěji – alternativní forma 
prezentace obsahu externími návody je využívána například následovně: 

- textové návody - PDF soubory s obsahem ke stažení 

- instruktážní letáky 

- publikace – nabídka publikací ke stažení (placené publikace nebo například publikace 
vydávané pro státní správu) 

 

Moţnosti vyuţití návodů v alternativní datové formě  

PDF návody ke stažení 

Instruktážní letáky 

Publikace ke stažení  

 

 

1.6.  Provázanost s dalšími portály 

 

Vzhledem k rozsáhlé nabídce informací a služeb celé státní správy je mnoho z nich podnikatelům 
nabízeno prostřednictvím jiných státních portálů. Zde hodnotíme míru provázanosti portálu pro 
podporu podnikání s ostatními portály státní správy. 

 

 

1.6.1. Moţnost přístupu k relevantním informacím na dalších státních portálech 

 

Cílem tohoto hodnocení je porovnat to, jak dané portály umožňují uživateli přístup k relevantním 
informacím na dalších státních portálech. Při kontaktu se státní správou je zřejmé, že pro některé 
služby portál pro podnikatele neumožňuje zprostředkování transakce nebo i nabídku informací ve 
velkém rozsahu. Takové informace a služby jsou nicméně často nabízeny na jiných státních portálech 
a uživatel jich může využít. 

Toto kritérium hodnotíme dle následující metodiky: 

- portál nenabízí přístup k informacím na jiných státních portálech – 0% 

- provázanost s dalšími portály státní správy je nabízena pouze formou uvedení relevantních 
odkazů na jednom místě a v obecné formě – 30% 

http://www.basis.ie/
http://www.gruenderservice.at/
http://online.businesslink.gov.uk/bdotg/action/findpub
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- provázanost na další státní portály je nabízena tam, kde je to relevantní formou obecného 
odkazu na daný portál nebo přímo na službu, ale v minimálním množství – 70% 

- provázanost na další státní portály je nabízena formou přímého odkazu na danou službu 
případně online transakci – 100% 

 

Výsledky  

 

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZ 

100% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 0% 70% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Jak je vidět z výsledků, naprostá většina portálů nabízí komplexní provázání s dalšími portály státní 
správy. Výjimkou je rumunský portál (kde bude mít zajisté vliv fakt, že portál není přímo státní). Níže 
jsou popsány různé možnosti integrace jiných relevantních státních portálů do obsahu. 

 

Propagace partnerských portálů 

V případech, že v dané zemi najdeme doplňkové portály pro podnikatele (viz hodnocení 1.1.2.), 
setkáváme se s případy, kdy jsou na hlavním portálu ve větší míře propagované tyto partnerské 
portály. Toto je případ zejména dánského, finského, rakouského anebo švédského portálu. 

 

Katalog externích odkazů na jiné státní portály 

Toto je nejjednodušší forma provázanosti s dalšími portály státní správy. Pokud by portál nabízel 
pouze tuto formu, byla by provázanost nedostatečná. Nicméně jako doplněk obsahu může být katalog 
různých státních webů naopak velmi přínosný.  

Tuto formu nabízejí dánský, francouzský, irský, americký portál a do jisté míry i portugalský a český 
portál. 

 

Provázanost s jinými státními portály prostřednictvím katalogu online sluţeb 

Některé portály mají sekci, ve které nabízejí přesměrování na jiné státní portály tam, kde je k dispozici 
nějaká konkrétní služba. Toto se týká například irského, estonského, francouzského, švédského 
anebo britského portálu. Portály mají extra sekci „online služby“, prostřednictvím které uživatele 
směrují na relevantní portály státní správy. 

 

Provázanost s jinými státními portály přímo v obsahu 

Patrně uživatelsky nejpřívětivější formou nabídky relevantních informací z jiných státních portálů je 
odkazování přímo v textu – tématicky a přímo tam, kde je to potřeba a vhodné. Tuto metodu 
provázanosti používá naprostá většina portálů – tam, kde je to v textu potřeba, je uveden odkaz na 
relevantní URL na jiném státním portálu. 

 

Provázanost s jinými státními portály prostřednictvím sekce „související“ 

V postranním sloupci portálu, dole pod hlavní obsahovou částí nebo někde jinde u některých portálů 
často najdeme sekci „souvisejících odkazů na jiné státní portály“. Tuto formu provázanosti používají 
například irský, dánský, německý, britský a americký portál. Pokud je sekce zobrazena přehledně, 
uživatel ji dobře vidí a je užitečná. 

 

Hlavní výstupy hodnocení 

Vzhledem k rozsáhlé nabídce informací a služeb jiných státních portálů je provázanost s nimi pro 
portály na podporu podnikání důležitá a téměř všechny hodnocené portály jí využívají. Metody 
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provázanosti jsou různé, přičemž kombinace více metod často přispívá k co nejlepší a nejvíce 
srozumitelné míře provázanosti s jinými portály státní správy. Možnosti jsou například následující: 

- reklamní propagace relevantních portálů 

- katalog odkazů na co největší možný počet státních portálů a prezentací 

- zvýraznění online služeb nabízených jinými státními portály samostatnou sekcí 

- co nejhlubší a nejvíce relevantní provázanost přímo v obsahu stránek 

- využívání sekce „související“ pro prezentaci relevantních odkazů na jiné státní portály 

 

 Hlavní moţnosti propagace jiných státních portálů 

Propagace reklamou (bannery apod.) 

Katalog odkazů na státní portály 

Zvýraznění online služeb jiných portálů  

Hluboká provázanost v rámci obsahu  

Sekce „související“ v obsahu 

 

 

1.7.  Mobilní verze 

 

Hodnocení porovnává kvalitu zobrazení portálu v mobilních telefonech případně přítomnost mobilní 
verze. 

 

 

1.7.1. Zobrazení webu pro mobilní telefony 

 

Cílem je porovnat, zda dané státní portály mají speciální verzi webu pro zobrazení v mobilních 
telefonech a jak kvalitně se uživatelům zobrazují v mobilních telefonech uživatelů. K rozboru kvality 
zobrazení portálu v mobilních telefonech byl využit analytický nástroj Ready.mobi (http://ready.mobi/), 
který vyhodnocuje kvalitu zobrazení webů v mobilních telefonech na základě testů, které vycházejí 
z vývoje konsorcia W3C (http://www.w3.org/TR/mobileOK-basic10-tests/) a předních mobilních 
společností. Samotný nástroj Ready.mobi je provozován v rámci služby MobiForge 
(http://mobiforge.com), za kterou stojí organizace DotMobi (http://mtld.mobi/), jejíž cílem je rozvoj 
mobilních webových technologií.  

Porovnávání bylo založeno na testování dostupném na http://ready.mobi a prezentaci výsledků 
(celkové skóre mezi 0 a 5 body přičemž 0 je nejhorší a 5 nejlepší). 

 

Výsledky  

 

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZ 

2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 2 2 2 

 

 

Výsledky většiny portálů jsou relativně špatné (nejčastější hodnocení 2 bodů je interpretováno 
nástrojem Ready.mobi jako „špatné“). Výjimkou jsou výsledky nizozemského, slovenského a 
švédského portálu.  

http://ready.mobi/
http://www.w3.org/TR/mobileOK-basic10-tests/
http://mobiforge.com/
http://mtld.mobi/
http://ready.mobi/
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Nicméně, kladný výsledek rozboru Ready.mobi neznamená nutně, že web se zobrazuje uživatelům 
čitelně a srozumitelně. Naopak, srozumitelnost obsahu může být lepší pro portály, které mají horší 
hodnocení. Kritéria Ready.mobi jsou totiž především technická a tak například portál může mít špatné 
výsledky dané přílišnou velikostí stahovaných dat, nicméně ve výsledku se zobrazí lépe než portál 
s lepším hodnocením Ready.mobi. Proto k tomuto technickému rozboru přidáváme ještě obecné 
zhodnocení přehlednosti obsahu.  

 

Přehlednost zobrazení informací 

Nástroj Ready.mobi umožňuje jednotlivé portály (jejich úvodní stránky) zobrazit v několika variacích 
podle několika předních typů mobilních telefonů. A tak můžeme kromě technického rozboru kvality 
portálu pro zobrazení v mobilních telefonech obecně zhodnotit i přehlednost zobrazení informací. 

V tomto ohledu opět pouze několik z portálů relativně obstálo. Jednoznačně nejpřehlednější zobrazení 
úvodní stránky v jednotlivých variacích nabízí český portál www.BusinessInfo.cz a nizozemský 
www.antwoordvoorbedrijven.nl. Zobrazení je jednoduché, textové a přehledné. 

Za relativně přehledné lze považovat také zobrazení německého portálu www.german-business-
portal.info, britského www.businesslink.gov.uk a francouzského www.apce.com (ovšem to platí pouze 
pro úvodní stránku). 

 

Hlavní výstupy hodnocení 

Vzhledem k tomu, že hodnocení probíhalo na základě technického rozboru kvality zobrazení portálu 
v mobilních telefonech, který vychází ze světově uznávaných standardů, hlavním doporučením je 
přizpůsobit portál tak, aby splňoval daná kritéria a standardy. Výsledkem takových aktivit by kromě 
splnění standardů měl být i přehledný web pro zobrazení v mobilních telefonech.  

Cílem by tedy mělo být vytvoření optimalizované a samostatné verze portálu pro zobrazení 
v mobilních telefonech. 

 

 

1.8.  Jazykové variace 

 

Cílem tohoto hodnocení je komplexní porovnání přístupu k prezentaci obsahu v jiných jazycích. 

 

 

1.8.1. Počet jazykových verzí portálu 

 

Toto kritérium hodnotí prostý počet jazykových verzí portálu.  

 

Výsledky  

 

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZ 

2 2 3 4 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 

 

http://www.businessinfo.cz/
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/
http://www.german-business-portal.info/
http://www.german-business-portal.info/
http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.apce.com/
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S výjimkou anglicky mluvících zemí je minimálně jedna jazyková mutace portálu (především 
v angličtině) většinou pravidlem. Jen výjimečně najdeme více jazykových verzí. 

 

Anglická jazyková verze 

Dánský, finský, francouzský, nizozemský, portugalský, rumunský, švédský a český portál mají kromě 
jazykové verze ve vlastním jazyce i anglickou verzi. 

Německý portál má pouze anglickou verzi.  

 

Jiné jazykové verze 

Některé portály mají i jiné jazykové verze než anglickou. V některých případech se jedná o jazyky 
používané v dané zemi: 

- Estonsko: ruská verze (byť ruština není oficiální úřední jazyk) 

- Irsko: verze v gaelštině 

V dalších případech najdeme jazykové verze v jazycích sousedních zemí: 

- Finsko: švédština 

- Francie: španělština, němčina 

 

Výstupy hodnocení 

Nejvíce jazykových verzí má portál francouzský a finský. Pro zvýšení počtu návštěvníků a uživatelů je 
možné kromě verze v anglickém jazyce (která je pravidlem) portál nabídnout i v jazyce důležitých 
sousedních a partnerských zemí – tak, jak to dělají některé hodnocené portály 

 

 

1.8.2. Počet jazykových verzí pro jazyky pouţívané v dané zemi 

 

Některé ze zemí, jejichž portály pro podporu podnikání analyzujeme mají více úředních jazyků.  
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Počet jazykových verzí z celkového počtu zaměřených na úřední jazyky dané země analyzujeme níže. 

 

Výsledky  

 

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZ 

1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

Zde je pravidlem, že pokud se v dané zemi používá více jazyků, portál jazykovou verzi nabízí ve 
všech jazycích, byť se to týká minimálního počtu portálů. 

V estonském případě je portál www.aktiva.ee k dispozici i v ruštině proto, že v zemi je velmi početná 
ruská menšina a ruština je často používána (důvodem jistě bude také to, že Rusko je sousední zemí, 
na jehož ekonomiku má Estonsko silné vazby). 

V irském případě najdeme portál www.basis.ie i v gaelštině, která se v úředním prostředí v Irsku 
používá. 

 

 

1.8.3. Jazyková verze pro celosvětový jazyk 

 

Cílem je porovnat využití jazykové verze v anglickém jazyce. V několika případech se jedná zároveň o 
jazyk dané země, což má vliv na vypovídací hodnotu porovnání. 

 

Výsledky  

 

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZ 

100% 0% 100% 100% N/A 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% N/A N/A 100% 

 

 

Americký, britský a irský portál nebyly hodnoceny, protože se jedná o anglicky mluvící země. 
V ostatních případech verzi v anglickém jazyce najdeme u většiny portálů. 

Anglická verze chybí pouze pro estonský www.aktiva.ee, rakouský www.gruenderservice.at a 
slovenský www.portal.gov.sk.  

V případě německého portálu www.german-business-portal.info opět dodáváme, že anglická verze je 
zde jedinou dostupnou verzí. 

 

 

1.8.4. Počet jazykových verzí pro jazyky důleţitých partnerských zemí 

 

Další možností přístupu k jazykovým verzím webu je prezentace v jazyce používaném v zemi, která je 
důležitým partnerem (například exportním) a sousedem dané země.  

Přítomnost jazykové verze pro jazyk takové partnerské země zvyšuje využitelnost informací na 
portálu. 

 

Výsledky  

 

http://www.aktiva.ee/
http://www.basis.ie/
http://www.aktiva.ee/
http://www.gruenderservice.at/
http://www.portal.gov.sk/
http://www.german-business-portal.info/
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DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZ 

0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Pokud nebereme v úvahu verzi portálu v angličtině a v jazyce používaném v dané zemi, hodnocení 
počtu jazykových verzí portálu pro jazyky partnerských zemí (což v podstatě znamená všechny ostatní 
jazyky) ukázalo, že pouze zlomek portálů takové překlady nabízí. 

 

Estonský portál má verzi v ruštině, přičemž ta již byla hodnocena jako jazyk používaný v dané zemi. 

Finský portál www.yrityssuomi.fi nabízí rozsáhlou verzi portálu ve švédštině jako v jazyce sousední 
země. 

Portál s nejvíce jazykovými verzemi, francouzský www.apce.com kromě angličtiny nabízí i španělskou 
a německou verzi. 

 

 

1.8.5. Rozsah přeloţeného obsahu pro důleţité jazykové verze 

 

V některých případech je rozsah přeloženého obsahu v porovnání s obsahem v hlavním jazyce portálu 
omezený. Cílem tohoto kritéria je porovnat rozsah přeloženého portálu v porovnání s originálem – pro 
nejdůležitější jazykovou variaci webu (v případě více jazykových variací byla vybrána nejdůležitější 
z nich). 

Hodnocení bylo provedeno dle následující stupnice: 

- jazyková variace webu není dostupná – 0% 

- jazyková variace portálu je provedena pouze v základním rozsahu – 30% 

- pokročilejší rozsah překladu do jazykové verze – 70% 

- rozsáhlá míra velikosti přeloženého obsahu (případně kompletní překlad) – 100% 

 

Výsledky  

 

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZ 

30% 100% 100% 70% 100% 0% 100% 70% 0% 70% 0% 70% N/A N/A 70% 

 

Britský a americký portál nebyly hodnoceny z důvodu objektivního hodnocení (nízké výsledky pro 
nepřítomnost jazykové verze by nebyly tolik vypovídající, protože vzhledem k tomu, že přeložená 
verze je ve většině případů u portálu v anglickém jazyce, který jak britský tak americký portál nabízejí 
tak jako tak). 

U ostatních portálů je míra přeložení obsahu ve většině případu dobrá, byť ne vždy kompletní. 

 

Základní přeloţená prezentace 

Nejjednodušší variantou nabídky překladu pro jiný jazyk je základní prezentace o jedné až několika 
stránkách. Tuto variantu používá dánský portál pro svoji anglickou verzi. Výhodou může být minimální 
sdělení obsahu portálu pro daný jazyk přičemž náročnost takového provedení je minimální. 

 

Pokročilejší míra překladu 

Největší množství portálů nabízí přeložený obsah ne v plné míře, ale v míře dosti velké na to aby se 
mluvící daným jazykem mohli orientovat alespoň v těch nejdůležitějších částech a službách portálu. 

http://www.yrityssuomi.fi/
http://www.apce.com/
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Toto je případ francouzského portálu www.apce.com (pro všechny tři jazykové verze), portugalského 
portálu www.portaldaempresa.pt, rumunského www.business-cream.ro a švédského 
www.verksamt.se.  

 

Rozsáhlá míra překladu 

Portály z Estonska (ruská verze www.aktiva.ee), Finska (anglická a švédská verze 
www.yrityssuomi.fi), Irska (galská verze www.basis.ie), Nizozemska (anglická verze 
www.antwoordvoorbedrijven.nl) jsou přeložené do maximální míry a nabízejí tak uživatelům v daných 
jazycích to samé, co domácím návštěvníkům. 

 

Hlavní výstupy hodnocení 

Z hodnocení míry nabídky portálů v jiných jazykových variacích vyplývá, že standardem je především 
anglická verze, která je ve většině případu nabízena v relativně rozsáhlém provedení. 

Pokud jsou k dispozici jiné jazykové verze, i ty jsou nabízeny v poměrně rozsáhlém provedení. 

Další variantou nabídky informací v jiných jazycích je nenáročná základní prezentace v cizím jazyce. 

 

Hlavní přístupy k jazykovým verzím 

Anglická verze ve stejném rozsahu jako původní verze 

Verze v jazyce důležitých partnerských zemí 

Možnost základní jednoduché prezentace pro větší počet jazyků 

 

 

2. Interakce s uţivatelem 
 

 

2.1.  Online transakce na webu 

 

Online transakce znamenají interakci uživatele (podnikatele) se státní správou. Jedná se o porovnání 
míry nabídky kontaktu se státní správou na portálech. 

 

 

2.1.1. Pasivní nabídka 

 

Cílem je zhodnotit tzv. pasivní nabídku online transakcí na portálu. Pasivní nabídka znamená, že 
portál nabízí interaktivní kontakt se státní správou, nicméně pouze formou pasivní – nabídkou 
formulářů a podkladů ke stažení, vzorů pro komunikaci se státní správou a podobně. Transakce (tedy 
kontakt se státní správou) je uživatelům nabídnuta, ale není možné ji provést online. 

Hodnocení bylo provedeno dle následující stupnice: 

- portál nemá pasivní nabídku kontaktu se státní správou – 0% 

- nabídka pasivního kontaktu se státní správou je velmi omezená a neorganizovaná (malý 
rozsah nabídky, nabídka formulářů není přiřazena k relevantním tématům, chybí doplňující 
informace) – 30% 

- portál nabízí pasivní kontakt se státní správou v dobré míře (nabídka formulářů je velká a 
přiřazena k relevantním tématům na webu) – 70% 

http://www.apce.com/
http://www.portaldaempresa.pt/
http://www.business-cream.ro/
http://www.verksamt.se/
http://www.aktiva.ee/
http://www.yrityssuomi.fi/
http://www.basis.ie/
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/
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- nabídka pasivního kontaktu se státní správou je rozsáhlá (nabídka formulářů apod. je 
rozsáhlá, tématicky organizovaná, obsahuje i návody a vysvětlení případně je provázána se 
systémem podpory uživatele na webu) – 100% 

 

Výsledky  

 

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZ 

70% 0% 100% 70% 70% 30% 70% 70% 30% 0% 0% 30% 100% 100% 100% 
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Pasivní nabídka kontaktu se státní správou pro podnikatele je na portálech nabízena v různém 
množství a podobě – od nulové nabídky až po komplexní a více způsoby propagovanou. 

 

Malá nabídka pasivního kontaktu se státní správou 

Estonský, rumunský a slovenský portál se kontaktu se státní správou pro podnikatele příliš nevěnují. U 
slovenského portálu to platí přesto, že se jedná o vládní portál pro všechny občany. Portál je ale spíše 
informační a zprostředkování kontaktu se státní správou zejména pro podnikatele se příliš nevěnuje. 
Estonský portál s výjimkou sekce „služby“, kde najdeme několik online nástrojů pro kontakt se státní 
správou také působí spíše informačně. 

Rakouský portál je na tom lépe, v rámci obsahu najdeme občasnou přímou nabídku některých 
formulářů a přímých přesměrování na relevantní státní portály, které podnikatelům nabídnou 
zprostředkování kontaktu se státní správou. Podobně je na tom německý portál. 

Posledním z portálů, které nenabízejí příliš velkou nabídku formulářů a dalších materiálů pro pasivní 
kontakt se státní správou, je švédský portál. Nicméně zde to přisuzujeme především tomu, že ve 
Švédsku stejně jako v řadě jiných skandinávských zemích jsou rozsáhlé možnosti aktivního online 
kontaktu se státní správou (pasivní kontakt není tolik potřeba). 

 

Průměrná nabídka pasivního kontaktu se státní správou 
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Nizozemí, Dánsko, Francie a Portugalsko mají portály na podporu podnikání, které byly vyhodnoceny 
jako obsahující dobrou míru pasivního kontaktu se státní správou. 

Nizozemský portál www.antwoordvoorbedrijven.nl je na tom z této skupiny patrně nejhůře, nicméně do 
předchozí skupiny nepatří – u různých témat najdeme přesměrování na jiné státní portály 
s relevantními informacemi. Jedná se především o informační odkazy, ale pokud jsou v nabídce 
nějaké formuláře a podobně, odkaz zde najdeme. To znamená, že uživatel se k dané nabídce 
pasivního kontaktu se státní správou dostane. 

V Dánském případě na www.startvaekst.dk nalezneme na portálu v rámci sekcí přiřazené relevantní 
informace pro kontakt se státní správou. Prakticky vše je nabízenou formou přesměrování na portál 
www.virk.dk, což je v Dánsku hlavní portál pro kontakt se státní správou. V rámci tohoto portálu 
podnikatelé najdou veškeré dostupné online transakce – pasivní nabídku formulářů a podobně a také 
online nabídku. V Dánsku je míra možnosti se státní správou komunikovat online velká a tak pasivní 
nabídka není příliš velká. 

Francouzský portál www.apce.com má v sekci „Nástroje“ pod každým z hlavních modulů 
(personalizované moduly pro začínající firmy, zavedené firmy apod.) položku „Správní formuláře“, kde 
je nabídka relevantních formulářů pro kontakt se státní správou. Nabídka je sice poměrně malá, 
nicméně relativně přehledná a po přesměrování na státní portál, který se danou problematikou zabývá 
(například daňový portál www.finances.gouv.fr) se uživateli zobrazí přehledná nabídka pro danou 
problematiku. Právě v případě daní si může vybrat mezi online formulářem nebo stažením formuláře 
v PDF a rovněž je mu nabídnuto dost doplňujících informací, vysvětlivek a návodů). Základním 
omezením v případě francouzského portálu je zdánlivě příliš malá nabídka těchto formulářů a služeb. 
V textu u informačních témat také najdeme odkazy na relevantní státní portály, v relativně dobré míře. 

Portugalský portál www.portaldaempresa.pt je dostatečně zaměřen na zprostředkování služeb 
podnikatelům. V rámci nabídky informací je pravidelně a dostatečně nabízeno přesměrování na 
relevantní státní portály, kde je možné si stáhnout formuláře a obstarat kontakt. 

 

Velká nabídka pasivního kontaktu se státní správou 

Portál BusinessInfo.cz nabízí velmi pokročilou nabídku kontaktu se státní správou pasivní formou. A to 
jednak pomocí rozsáhlého katalogu formulářů pro kontakt se státní správou (včetně doplňkových 
informací a vysvětlivek) a také v rámci obsahu k jednotlivým tématům. 

Podobný přístup najdeme na finském (www.yrityssuomi.fi) a irském portálu (www.basis.ie). Oba 
portály nabízejí rozsáhlý katalog formulářů. Jak finský tak irský portál navíc na rozdíl od 
BusinessInfo.cz tuto sekci propagují i na homepage. Finský portál stejně jako BusinessInfo.cz nabízí 
ke každému formuláři vysvětlivky a informace, irský portál nikoliv. Jak irský tak finský portál nabízejí 
odkazy na relevantní formuláře i v rámci informačního obsahu – v textu a v postranních sekcích webu 
jako „související informace“. 

Britský portál www.businesslink.gov.uk má velmi rozsáhlou nabídku aktivního online kontaktu se státní 
správou a tak pasivní nabídka formulářů a dalších je nabízena v podstatě doplňkově k aktivní nabídce. 
Na portálu najdeme také sekci katalogu formulářů (v hlavním menu propagovaná položka „Do it 
online“), kde jsou možné i různé způsoby prohledávání podle oboru a abecedy. Pokud si vyhledáme 
některou z transakcí, tak pokud možno, je upřednostňováno online zprostředkování, nicméně jsou 
nabízeny i pasivní formuláře ke stažení. Ke každému z formulářů je opět nabízeno množství 
vysvětlivek a relevantních informací. Provázanost formulářů s informačním obsahem portálu je také 
velmi kvalitní. 

Americký www.business.gov je rovněž zaměřen na nabídku aktivního online kontaktu se státní 
správou nicméně nabídka pasivních formulářů je také rozsáhlá. Kromě sekce „Formuláře“, kde 
najdeme informace o těch nejpopulárnějších portál nabízí uživatelům přesměrování na portál 
www.forms.gov, což je celostátní samostatný katalog všech dostupných formulářů, kde je možné 
formuláře vyhledávat podle více kritérií a ke každému najdeme doplňkové informace. Nabídka 
formulářů ke stažení je také rozsáhlá v rámci informačního obsahu – přičemž se téměř vždy jedná o 
přesměrování na jiný státní portál. Business.gov sám o sobě formuláře ani informace o nich ve velké 
míře nenabízí, nicméně celostátní nabídka je rozsáhlá a portál ji uživatelům nabízí přehledně a 
dostatečně. 

 

Hlavní výstupy hodnocení 

http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/
http://www.startvaekst.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.apce.com/
http://www.finances.gouv.fr/
http://www.portaldaempresa.pt/
http://www.yrityssuomi.fi/
http://www.basis.ie/
http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.business.gov/
http://www.forms.gov/
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Pasivní nabídka transakcí se státní správou, to znamená především formuláře ke stažení. Jednotlivé 
portály k této nabídce přistupují různě, nicméně na základě inspirace od těch s nejlepší nabídkou 
můžeme specifikovat následující standardy pro toto kritérium: 

- na portálu umožnit co nejširší nabídku formulářů pro kontakt se státní správou 

- nabídku propagovat v rámci obsahu všude, kde je to možné, včetně homepage 

- na portálu mít samostatný katalog formulářů, ideálně s interaktivním vyhledáváním podle 
klíčových slov a oborů 

- formuláře nenabízet pouze ke stažení, ale i s doplňkovými informacemi, návody, detaily o 
státní instituci, pod kterou spadají 

- pokud je to možné, informovat i o možnostech danou transakci, pro kterou formulář slouží, 
provést online 

 

Pasivní transakce se státní správou – hlavní výstupy 

Co nejširší nabídka formulářů pro kontakt se státní správou 

Maximální možná propagace nabídky v rámci portálu  

Samostatný katalog formulářů  

Kromě možnosti stažení nabízet k formulářům co nejvíce informací  

Pokud je k dispozici možnost provést transakci aktivně online, informovat o tom  

 

 

2.1.2. Aktivní nabídka 

 

Aktivní nabídka znamená, že uživatel má přímo na portálu nebo prostřednictvím napojení na další 
portály státní správy možnost kontaktu se státní správou online – tak, že celá transakce (nebo její 
část) probíhá online. Jedná se například o některé registrace, podávání žádostí a podobně.  

Hodnocení bylo provedeno dle následující stupnice: 

- portál nenabízí aktivní online transakce – 0% 

- nabídka online transakcí je velmi omezená (portál nabízí informace o online transakcích na 
jiných portálech státní správy formou textových informací, případně nejsou tyto informace 
tématicky organizované a přiřazené k relevantním tématům) – 30% 

- nabídka online transakcí je dobrá (portál u vybraných témat nabízí přehledné zprostředkování 
online kontaktu se státní správou pomocí přesměrování na relevantní státní portály, nabídka 
online transakcí má relativně dobrý rozsah) – 70% 

- nabídka online transakcí je rozsáhlá a komplexní (online transakce jsou nabízeny tématicky a 
přehlednou formou, obsahují vysvětlivky a návody, přesměrování na další státní portály je 
přehledné případně je možné online transakci dokončit přímo v rámci portálu) – 100% 

 

Výsledky  

 

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZ 

70% 30% 70% 70% 70% 30% 70% 70% 0% 0% 30% 100% 100% 100% 70% 
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Míra nabídky online transakcí je menší než u pasivních. Často je to dáno samotným faktem, že v dané 
zemi není možné se státní správou komunikovat elektronicky v takovém množství. 

 

Malá nabídka aktivního kontaktu se státní správou 

Rumunský a rakouský portál jsou zaměřeny prakticky pouze jako informační portály a online transakce 
na webu nenajdeme.  

Slovenský portál nabízí (služba všeobecné podání) nějaký online kontakt se státní správou, ale není 
příliš velký a zejména v sekci pro podnikatele, kterou hodnotíme, není v nabídce téměř nic.  

Estonský portál má jednoduchou sekci „služby“, kde najdeme přesměrování na některé online služby, 
zejména na portál www.emta.ee (daně), www.eesti.ee (hlavní online portál státní správy) a další. 
Nabídka je malá a pouze v rámci jedné sekce, nijak nepropagovaná na zbytku portálu. 

Německý portál online transakce také nenabízí, na portálu najdeme pouze odkazy na relevantní státní 
portály, kde je třeba transakce dohledat. 

 

Průměrná nabídka aktivního kontaktu se státní správou 

Nizozemský portál www.antwoordvoorbedrijven.nl nabízí pouze jedinou online službu přímo. Relativně 
dobře je na webu propagována služka „message box“ (oficiální anglický překlad), kterou lze považovat 
za ekvivalent tzv. „datových schránek“ a slouží pro komunikaci se státní správou. Dále ovšem v rámci 
obsahu najdeme relativně srozumitelné přesměrování na dané portály státní správy, které potřebnou 
online službu poskytnou. Přímo na webu tedy online služby příliš nenajdeme a odkazy na ně nejsou 
nijak extra propagované, ale k potřebné nabídce se uživatel dostane.  

Dánský portál www.startvaekst.dk nabízí možnost aktivního online kontaktu se státní správou v dobré 
míře. Nicméně vzhledem k situaci v Dánsku, kde jsou online transakce nabízeny prostřednictvím 
jednotného portálu www.virk.dk, kde podnikatelé najdou veškeré dostupné online transakce, jedná se 
o nabídku formou externích odkazů pouze.  

Finský portál www.yrityssuomi.fi nabízí sekci online formulářů pro kontakt se státní správou (kromě 
obecné sekce všech formulářů). Nabídka  aktivních online formulářů ale není velká. Další metodou 
zprostředkování aktivních online transakcí je na finském portálu přesměrování na relevantní státní 
portály (například daňový) v rámci obsahu – zde je nabídka kvalitní. 

http://www.emta.ee/
http://www.eesti.ee/
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/
http://www.startvaekst.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.yrityssuomi.fi/
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Francouzský portál www.apce.com zobrazuje jak aktivní tak pasivní formuláře v jedné sekci 
„Nástroje“, kterou najdeme pod každým z hlavních modulů (personalizované moduly pro začínající 
firmy, zavedené firmy apod.). Zde je položka „Správní formuláře“, kde je nabídka relevantních 
formulářů pro kontakt se státní správou. Pokud je to možné, najdeme nabídku podání formuláře online 
spolu s vysvětlivkami a doplňkovými informacemi. Formuláře jsou rozděleny podle kategorií 
(registrace, změny/zrušení, sociální formuláře, daňové…). Problémem francouzského portálu je příliš 
malá nabídka formulářů. 

Irský portál www.basis.ie nabízí uživatelům na homepage propagovanou sekci „Doing business 
online“. V této sekci sice nenajdeme přímou databázi online transakcí se státní správou, nicméně 
najdeme tam do několika tématických okruhů řazené informace o tom, kde lze jednotlivé online 
transakce obstarat, včetně kontaktů na dané vládní agentury. Nedostatkem je opět příliš malý obsah. 

Portugalský portál www.portaldaempresa.pt je na tom v této skupině nejlépe. Jednak nabízí 
přesměrování na relevantní portály státní správy přímo v obsahu, ale především je zde sekce 
„Espresa Online“. K plnému vstupu do této sekce je potřeba mít „občanskou kartu“, tedy jakýsi digitální 
certifikát pro kontakt se státní správou (http://www.cartaodecidadao.pt/). Po úspěšném přihlášení 
může podnikatel provádět online různé úkony spojené s registrací firmy, žádostmi, licencemi a 
podobně. Omezením této nabídky je fakt, že zde nenajdeme například mnoho daňových záležitostí, 
které k životu podnikatele patří. Online transakce nabízené formou přihlášení k digitálnímu certifikátu 
umožňují jednotný kontakt se státní správou, nicméně na portugalském portálu se nabídka služeb zdá 
být nedostatečná. 

Portál BusinessInfo.cz nabízí sice velmi kvalitní nabídku formulářů v rámci pasivní nabídky, nicméně 
nabídka možnosti danou transakci dokončit online je omezenější. To je ovšem minimálně z velké části 
dané jistě stavem nabídky online služeb v celé státní správě. U řady transakcí na BusinessInfo.cz 
najdeme možnost formulář vyplnit s použitím externí aplikace (602XML filler) a odeslat prostřednictvím 
datové schránky – to je samo o sobě v porovnání s těmi nejlepšími portály poněkud těžkopádné, ale 
taková je situace). V rámci nabídky formulářů je možnost online dokončení transakce málo 
propagovaná (chybí jasný podnět „toto můžete provést online“).  

 

Velká nabídka aktivního kontaktu se státní správou 

Podobný model nabídky online transakcí jako u portugalského portálu najdeme na švédském portálu 
www.verksamt.se. V zemi je zaveden digitální certifikát (www.e-legitimation.se), který umožňuje 
švédským občanům kontakt se státní správou, včetně podnikatelů. Po přihlášení do této služby, které 
je na www.verksamt.se přehledně nabízeno má uživatel možnost se státní správou provádět online 
transakce například následující: 

- registrace firem 

- záležitosti patentů a licencí 

- daňové záležitosti 

- zaměstnávání, registrace zaměstnanců, sociální záležitosti  

Švédský portál dále v rámci obsahu propaguje relevantní externí portály, na nichž jsou k dispozici 
online aktivní transakce také. 

Britský portál www.businesslink.gov.uk má patrně nejlepší nabídku online transakcí. Na portálu 
především najdeme jasně propagovanou a přehlednou sekci „Do it online“, která je rozcestníkem pro 
online kontakt se státní správou. Můžeme vyhledávat služby podle abecedy i podle oboru. Ke každé 
službě je uvedeno mnoho doplňujících informací a kontaktů na danou státní instituci, která službu 
vyřizuje. Výhodou je také fakt, že řadu transakcí je možné provést a dokončit přímo pod hlavičkou 
portálu Businesslink.gov.uk. Online aktivní transakce jsou ve Velké Británii k dispozici ve velkém 
počtu, to je samozřejmě předpoklad pro dobrou nabídku portálu na podporu podnikání. Britský portál 
navíc tyto služby jasně a přehledně propaguje v rámci obsahu. 

Americký portál www.business.gov opět vychází z toho, že v USA je široká nabídka online aktivních 
transakcí pro podnikatele. Samostatná propagace sekce pro online transakce zde není propagovaná 
jako v případě britského portálu, nicméně v rámci obsahu je přehledně a dostatečně nabízeno 
přesměrování tam, kde je možné online transakci provést. Jde především o přesměrování na jiné 
státní portály, které online transakce nabízejí ve velkém množství a kterých je v USA poměrně dost 
(síť státních portálů je dobře provázaná). Velkou výhodou amerického portálu pro uživatele je velká 

http://www.apce.com/
http://www.basis.ie/
http://www.portaldaempresa.pt/
http://www.cartaodecidadao.pt/
http://www.verksamt.se/
http://www.e-legitimation.se/
http://www.verksamt.se/
http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.business.gov/
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míra podpory pro dané online služby – od návodů textovou formou, řadou odkazů na externí státní 
instituce včetně kontaktů až po do obsahu integrovaná videa a návody. 

 

Hlavní výstupy hodnocení 

Hlavním předpokladem pro kvalitní nabídku aktivních online transakcí na portálu pro podnikatele je 
samozřejmě dostatečně kvalitní nabídka online služeb v daném státě. Pokud jsou online transakce 
k dispozici, portály k nim přistupují mimo jiné následovně: 

- sdružení nabídky transakcí, které lze provádět online do jedné sekce, která je na portálu 
dobře propagovaná 

- maximální možná provázanost aktivních online služeb s informačním obsahem (přechod 
uživatele od informací o dané službě k samotnému provedení transakce by měl být co 
nejjednodušší) 

- pokud je v dané zemi online kontakt se státní správou možný prostřednictvím jednotné služby 
(nebo portálu), nabízet co nejjednodušší a nejvíce přímé přesměrování uživatele na tuto 
službu a danou službu na portálu dostatečně propagovat 

- k jednotlivým možným online transakcím nabízet co nejvíce vysvětlujících informací a variant 
(například možnost řešit věc offline), kontakty na podporu 

- pokud je to možné, nabízet celý proces transakce přímo pod hlavičkou daného portálu (tzn. 
uživatel zůstává návštěvníkem jediného portálu) 

 

Aktivní online transakce se státní správou – hlavní výstupy 

Sdružení nabídky online transakcí do jedné sekce dobře propagované 

Maximální možná provázanost nabídky s obsahem  

Co nejjednodušší přesměrování uživatele na dané online služby státní správy  

Co nejvíce doplňkových informací k online transakcím 

Možnost implementace provedení dané online služby přímo pod hlavičkou portálu 

 

 

2.2.  Jednotné kontaktní místo 

 

Jednotná kontaktní místa jsou iniciativou Evropské Unie, více informací je k dispozici zde: 
http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/. Toto hodnocení je zaměřeno na míru nabídky informací o 
jednotných kontaktních místech na portálech. 

 

 

2.2.1. Míra nabídky sluţeb typu Jednotné kontaktní místo (JKM) 

 

Cílem je vyhodnotit, do jaké míry jsou jednotlivé portály pro podporu podnikání napojeny nebo přímo 
nabízejí služby typu „Jednotné kontaktní místo“ (JKM) pro podnikatele. K tomu je cílem krátce uvést, 
jakým způsobem dané země k nabídce jednotných kontaktních míst přistupují.  

Hodnocení bylo provedeno dle následující stupnice: 

- na portálu neexistuje napojení či informace typu JKM – 0% 

- portál nabízí velmi stručné informace o JKM v dané zemi – 30% 

- služby JKM jsou na portálu dobře propagovány, nicméně pouze formou externích odkazů na 
jiný portál – 70% 

http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/
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- portál sám slouží jako rozcestník pro služby JKM v dané zemi nebo je jednotným kontaktním 
místem – 100% 

 

Výsledky  
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Stejně jako v případě BusinessInfo.cz je v řadě zemí analyzovaný portál hlavním informačním zdrojem 
pro služby JKM. Na druhou stranu, některé portály služby JKM vůbec nezmiňují. 

 

Nedostatečné nebo ţádné informace o JKM 

V Dánsku je portál www.virk.dk jednotným kontaktním místem. Nicméně portál pro podnikatele 
www.startvaekst.dk se o těchto službách nezmiňuje, i když provázanost s www.virk.dk je přítomna. 

Estonsko má také jedno JKM, se kterým se můžou podnikatelé spojit na www.eesti.ee. Na portálu pro 
podnikatele www.aktiva.ee není o JKM jediná zmínka. 

Irské JKM reprezentuje portál www.pointofsinglecontact.ie, na který ovšem podnikatelský portál 
www.basis.ie také neodkazuje. 

Rakousko má několik regionálních JKM prezentovaných na portálu http://www.eap.gv.at/. Portál pro 
podnikatele www.gruenderservice.at JKM nezmiňuje. 

Rumunsko má jedno celostátní JKM, které by mělo být reprezentováno portálem www.edirect.gov.ro, 
který ovšem ještě není k dispozici. Podnikatelský portál www.business-cream.ro se o JKM nezmiňuje. 

Vzhledem k tomu, že JKM je iniciativa Evropské Unie, tak americký portál Business.gov nebyl vůbec 
hodnocen. 

 

Průměrná informovanost o JKM 

http://www.virk.dk/
http://www.startvaekst.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.eesti.ee/
http://www.aktiva.ee/
http://www.pointofsinglecontact.ie/
http://www.basis.ie/
http://www.eap.gv.at/
http://www.gruenderservice.at/
http://www.edirect.gov.ro/
http://www.business-cream.ro/
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V některých případech na portálech najdeme informace o JKM tak, že uživatel získá informaci o jiném 
zdroji, který slouží jako hlavní informační zdroj pro služby JKM v dané zemi. 

Francouzský portál www.apce.com odkazuje na portál www.guichet-entreprises.fr (i když ne ve velké 
míře), který reprezentuje JKM ve Francii. Tento JKM portál dokonce přebírá některé informace přímo 
z Apce.com a odkazuje na něj. 

Německý portál www.german-business-portal.info poměrně viditelně odkazuje na web 
www.dienstleisten-leicht-gemacht.de, což je rozcestník pro JKM informace v Německu, kde je zřízeno 
několik regionálních JKM. 

 

Portály, které jsou hlavním zdrojem informací o JKM 

Finsko má jedno JKM a portál pro podnikatele www.yrityssuomi.fi je hlavním informačním zdrojem 
(zejména jeho anglická verze). 

Nizozemí má jedno JKM a portál pro podnikatele www.antwoordvoorbedrijven.nl je také hlavním 
informačním zdrojem těchto služeb. 

Stejně je tomu v případě Portugalska a portálu www.portaldaempresa.pt. 

Švédský portál www.verksamt.se je také hlavním zdrojem JKM v zemi. 

Britský portál www.businesslink.gov.uk sice informace o JKM úplně přímo nenabízí, nicméně na 
subdoméně www.ukwelcomes.businesslink.gov.uk najdeme hlavní informační zdroj pro služby JKM, 
takže portál v podstatě je hlavním zdrojem JKM informací. 

Ve výsledku tedy pět ze třinácti analyzovaných portálů je hlavním informačním zdrojem pro služby 
JKM – tak jako je portál BusinessInfo.cz. 

 

 

2.3.  Rozbor pouţitelnosti 

 

Použitelnost lze hodnotit mnoha způsoby. Zde bylo použito zásad metodiky heuristické analýzy 
použitelnosti a na základě toho sestaveno několik kritérií, podle kterých byly portály hodnoceny. 

 

 

2.3.1. Rozbor pouţitelnosti 

 

Základní rozbor použitelnosti vychází z metodiky heuristické analýzy použitelnosti 
(http://www.usability.gov/methods/test_refine/heuristic.html). Na základě této metodiky bylo stanoveno 
několik obecných předpokladů pro dané portály a analyzováno jejich míra splnění. Jedná se o 
následující: 

 

- Viditelnost hlavního sdělení: Uživatel by měl být na každé (důležité) stránce rychle, jednoduše a 

dostatečně informován, o čem daná stránka je. 

- Svoboda uţivatelské kontroly: Uživatelé mohou často navštěvovat části webu omylem nebo na 
nich nenajdou potřebné informace. Web by měl nabídnout jednoduchou "únikovou cestu" - odkazy na 
předchozí stránky, rozcestníky informací apod. 

- Flexibilita a efektivita pouţívání: Web by měl nabídnout uživateli cestu nejčastějšími postupy na 

webu. To znamená, že hlavní akce uživatele mu jsou ulehčeny pomocí zvýraznění apod. 

- Estetický a minimalistický design: Web by neměl obsahovat příliš obsahu na úkor potlačení 

viditelnosti toho nejdůležitějšího - při zachování estetiky. 

- Chybové situace: Uživateli by měla být nabídnuta cesta při chybách v orientaci a navigaci na webu. 
Chybová stránka (404) musí být přítomna a přehledná. Chybové hlášky by měly nabízet kromě 
hlášení i cestu z problému. 

http://www.apce.com/
http://www.guichet-entreprises.fr/
http://www.german-business-portal.info/
http://www.dienstleisten-leicht-gemacht.de/
http://www.yrityssuomi.fi/
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/
http://www.portaldaempresa.pt/
http://www.verksamt.se/
http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.ukwelcomes.businesslink.gov.uk/
http://www.usability.gov/methods/test_refine/heuristic.html
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- Přístup k pomoci a dokumentaci: Na webu by měla být v průběhu celé návštěvy jednoduše 

dostupná sekce nabízející pomoc při orientaci v obsahu - od kontaktních údajů až po mapu webu. 

 

Hodnocení probíhalo na základě míry splnění daných předpokladů. Pro každý předpoklad byly určeny 
tři možnosti plnění: 

- nesplňuje – 0% 

- splňuje částečně – 50% 

- splňuje – 100% 

Celkové výsledky byly spočítány na základě součtu výsledků jednotlivých předpokladů. 

 

Výsledky  
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Většina portálů k použitelnosti přistupuje dobře a vychází ze zavedených standardů. Níže najdete 
rozbor některých častých charakteristik portálů z pohledu výše uvedeného modelu rozboru 
použitelnosti. Nejčastější nedostatky z pohledu rozboru použitelnosti a naopak důležité pozitivní 
charakteristiky portálů z pohledu rozboru použitelnosti jsou popsány níže. 

 

Viditelnost sdělení 

Vzhledem k množství informací na daných portálech jsou jednotlivé stránky poměrně nepřehledné. 
Týká se to zejména francouzského, rakouského, rumunského, slovenského portálu. Naopak 
v ideálních případech je na každé stránce v horní části jasně sděleno (výstižným nadpisem případně 
krátkým popisem), o čem daná stránka je. Efektivitu sdělení umocňuje rozbalené menu napovídající, 
ve které části se uživatel nachází. 
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Svoboda uţivatelské kontroly 

Mezi nástroje, které pomáhají uživatelům v dobré kontrole toho, kde se nacházejí patří bezesporu 
drobečková navigace. Dále k tomu přispívá dobrá viditelnost položek menu anebo odkazy na 
„předchozí“ nebo „nahoru“ případně jakkoli nabídnout uživateli cestu zpět na homepage nebo na 
nejdůležitější stránky. Web nesmí uživatele dovést do slepé uličky. V tomto kritériu na tom příliš dobře 
není slovenský portál, který pomocí různých odkazů v textu uživatele na první pohled nahodile provádí 
obsahem. Portugalský a irský portál také mohou uživatele přivést do nesnází v orientaci a to samé 
platí pro francouzský portál, který sice nabízí stále zobrazené a rozbalené menu, ale vzhledem k šířce 
obsahu je na hlubších stránkách orientace těžká. Nizozemský portál dokáže také uživatele zavést na 
stránku, odkud není příliš návratu a například prostor pro menu je prázdný a nenabízí alternativní 
cesty. 

 

Flexibilita a efektivita pouţívání 

Toto znamená, že v rámci obsahu webu je uživateli nabídnut obsah tak, aby se dostal k těm 
nejdůležitějším informacím. V praxi to může znamenat zvýrazňování toho hlavního z jednotlivých sekcí 
nebo nabídka souvisejících odkazů a souborů. Také to může znamenat dostatečně výrazný text 
(zejména ten nejdůležitější), rozpoznání odkazů a nadpisů a podobně. Z tohoto pohledu řada portálů 
více či méně zaostává. Většinou jsou informace nabízeny ve velké míře najednou (především 
rumunsko, irsko, rakousko), někdy až „katalogovým“ způsobem a uživatel má potíže dostat se k tomu 
nejdůležitějšímu. Na portálu BusinessInfo.cz uživatele může dezorientovat příliš mnoho odkazů – 
například v postranní části portálu. Některé portály nabízejí informace příliš nevýrazně a je těžké 
rozpoznat to důležité (například portugalský anebo slovenský). Finský portál dokonce na hlavních 
stránkách (úvodní stránky pro položky levého menu) místo obsahu nabídne pár vět a text „vyberte si 
v levém rozbaleném menu“, které je navíc příliš nízko na stránce.  

 

Estetický a minimalistický design 

Uživatel musí vnímat grafický design webu jednoduše a esteticky. Přes samozřejmost takového 
předpokladu najdeme u řady portálů nedostatky. Francouzský portál www.apce.com je přes bohatý 
obsah informací jednak zastaralý a minimalismus mu chybí. Vrcholem je zobrazování pohyblivé 
barevné reklamy v záhlaví. Příliš „divokým“ záhlavím může působit také rakouský portál 
www.gruenderservice.at a na úvodních stránkách hlavních informačních částí také švédský portál 
www.verksamt.se, který používá estetických, ale příliš barevných a velkých obrázků. 

Britský (www.businesslink.gov.uk) a irský portál (www.basis.ie) volí poněkud méně moderní design. 

Na druhé straně, pro přehlednější design některé portály používají i „dvousloupcového“ jednoduššího 
řazení obsahu – toto používá velmi dobře americký portál www.business.gov, v méně přehledné formě 
portugalský www.portaldaempresa.pt.  

 

Chybové situace 

Pro případ nefunkčních odkazů z externích zdrojů nebo přímo na portálu (k čemuž může vzhledem 
k rozsáhlosti obsahu docházet) je z uživatelského pohledu dobré mít na portálu přehlednou chybovou 
stránku 404 s obsahem, který uživatele co nejvíce dovede nasměrovat zpět tam, kam chce. Řada 
portálů tuto stránku nemá. Na druhé straně, portály, které mají propracovanou chybovou stránku 404 
jsou například www.business.gov (USA), www.businesslink.gov.uk (VB), 
www.antwoordvoorbedrijven.nl (NIZ), www.german-business-portal.info (NEM) a také BusinessInfo.cz. 

 

Přístup k pomoci a dokumentaci 

Toto hodnocení posuzuje to, zda na webu v průběhu návštěvy uživatel má možnost rychle a jasně 
kontaktovat pro pomoc, tzn. dostat se ke kontaktním údajům, sekci FAQ, na mapu stránek a podobně. 
V ideálním případě uživatel vidí základní kontaktní údaje na první pohled, na stránku kontaktů vidí 
odkaz nejlépe v horní části portálu nebo v menu, to samé platí pro FAQ a minimálně v dolní části 
portálu je odkaz na mapu stránek. Relevantní dotazy a odpovědi k daným tématům je rovněž možné 
zobrazovat specificky v obsahu. 

http://www.apce.com/
http://www.gruenderservice.at/
http://www.verksamt.se/
http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.basis.ie/
http://www.business.gov/
http://www.portaldaempresa.pt/
http://www.business.gov/
http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/
http://www.german-business-portal.info/
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Britský, portugalský, švédský, nizozemský, finský a estonský portál nabízí nejlepší přístup 
k pomocným kontaktům v rámci obsahu portálu. Rakouský a irský portál dokonce nabízejí přímé 
kontaktní informace v rámci většího množství článků (v dolní části článku najdeme kontaktní informace 
od emailu až po telefon). 

Rozbor kvality systému uživatelské podpory je možné najít v hodnocení 2.7. 

 

 

2.4.  Rozbor přístupnosti webu 

 

Přístupnost stránek je v rámci Evropské Unie analyzována a měřena pomocí oficiálních metodik a 
nástrojů. 

 

2.4.1. Analýza přístupnosti 

 

Cílem tohoto měření je porovnat kvalitu uživatelské přístupnosti webu. Rozbor využívá oficiální 
metodiky používané Evropskou Unií. Jedná se o pravidla UWEM, Unified Web Evaluation 
Methodology version 1.2 (http://www.wabcluster.org/uwem1_2/). Z těchto pravidel vychází takzvaná 
European Internet Accessibility Observatory - EIAO (http://www.eiao.net), což je projekt zabývající se 
přístupností webových stránek v EU a definováním European Accessibility Methodology – metodiky 
přístupnosti webových stránek v rámci EU. 

V rámci aktivit EIAO byl vytvořen projekt eGovMon (http://www.egovmon.no/) pro rozvoj metodik a 
nástrojů měření kvality webových služeb veřejného sektoru v rámci EU.  

Na portálu eGovMon najdeme online nástroj pro měření přístupnosti webu podle pravidel UWEM 
(http://accessibility.egovmon.no/en/).  

Pomocí tohoto nástroje byly analyzovány jednotlivé státní portály a vyhodnocen počet splněných 
UWEM kritérií a zejména tzv. „UWEM score“, což je výsledný indikátor určující míru splnění kritérií 
přístupnosti pro dané portály (přičemž výsledek 0 je nejlepší a 1 nejhorší). 

 

Výsledky  

 

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZ 

466 33 5 30 19 315 154 181 141 104 7 149 85 115 390 

0.099 0.132 0.375 0.231 0.136 0.065 0.038 0.027 0.028 0.019 0.364 0.118 0.045 0.034 0.003 

 

První řádek tabulky ukazuje počet splněných UWEM kritérií. Druhý řádek ukazuje takzvané UWEM 
score, tedy celková míra splnění UWEM kritérií. Níže jsou data převedená do výkonnostního grafu – 
vzhledem k tomu, že v případě ostatních kritérií je používáno vyhodnocení v procentech, byly výsledky 
UWEM score převedeny do tohoto formátu a na základě něj vytvořen graf podle vzorce (výsledek = 
(1-UWEM). 

http://www.wabcluster.org/uwem1_2/
http://www.eiao.net/
http://www.egovmon.no/
http://accessibility.egovmon.no/en/
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Vysokou míru splnění kritérií přístupnosti splňuje především portál BusinessInfo.cz. Za velmi dobré 
splnění podmínek přístupnosti lze považovat i situaci na portálu rumunském, rakouském, 
portugalském, americkém, nizozemském, britském, německém a dánském. 

Míra splnění UWEM kritérií na portálu slovenském a finském je minimálně v porovnání s ostatními 
portály dost nízká. 

 

 

2.5.  Funkce pro online interakci s uţivatelem 

 

Nástroje a funkce pro online interakci s uživatelem, které hodnotíme jsou míra personalizace obsahu 
(jak moc je obsah prezentován přímo podle typu uživatele), e-mail newsletter, diskusní fórum, 
vyhledávání na portálu a nabídka pomocných online nástrojů. 

 

2.5.1. Míra personalizace (a segmentace) obsahu 

 

Personalizace a uživatelské segmentace obsahu znamená, že uživateli je nabízen obsah přímo podle 
jeho zaměření. Uživatel tedy má možnost na základě toho, co na webu hledá, získávat konkrétní 
relevantní informace a není tolik „zatěžován“ dalšími informacemi na portálu.  

Mezi nástroje podporujících personalizaci na webu patří segmentace obsahu webu ne pouze podle 
druhu tématu ale i podle typu uživatele (jsem exportér / začínající podnikatel / novinář) a personalizaci 
podporuje využití různých nástrojů, například kalendáře akcí, newsletter s možností výběru zasílání 
novinek pouze na daná témata, možnost vlastního nastavení některých sekcí (nebo úvodní stránky) a 
další. 

Hodnocení zde probíhalo dle následující stupnice: 

- portál nenabízí personalizovaný a uživatelsky segmentovaný obsah vůbec – 0% 

- míra personalizace a uživatelské segmentace obsahu je velmi omezená (na portálu existuje 
členění obsahu podle typu uživatele, ale v minimální míře) – 30% 
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- portál nabízí personalizovaný obsah v dobré míře (na portálu je jasně definované členění 
obsahu podle typu uživatele) – 70% 

- portál nabízí personalizovaný obsah včetně využití interaktivních online nástrojů (členění 
obsahu dle typu uživatele je jasně definované a portál využívá interaktivních nástrojů pro 
personalizaci) – 100% 

 

Výsledky  

 

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZ 
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Převážná většina portálů se nějakým způsobem personalizaci a  uživatelskou segmentaci obsahu 
věnuje, v některých případech je portál personalizovaný do detailu a navigace podle typu uživatele je 
dominantním navigačním prvkem na celém portálu. Na druhé straně některé portály obsah rozdělený 
podle typu uživatele vůbec nenabízejí a zachovávají členění podle typu informací. 

 

Portály s nízkou mírou personalizace a uţivatelské segmentace obsahu 

Slovenský a rumunský portál nenabízejí prakticky žádnou personalizaci a  uživatelskou segmentaci 
obsahu. Výjimkou může být částečně některý obsah na slovenském portálu Portal.gov.sk v sekci pro 
podnikatele, kde by se například v sekci věnované začátkům podnikání dal obsah považovat za 
personalizovaný. To samé platí pro BusinessInfo.cz – obsah není příliš personalizovaný až například 
na sekci životní situace. 

V případě irského, německého a amerického portálu je personalizace a segmentace obsahu podle 
uživatele omezená. Irský portál www.basis.ie nabízí opět v rámci klasického členění obsahu podle 
typu informace některé sekce zaměřené přímo na specifické uživatele (sekce pro začínající 
podnikatele, sekce týkající se zrušení firmy nebo obsahově velmi malá sekce „How do I“). Německý 
portál www.german-business-portal.info personalizovaný obsah až na výjimku jistého členění obsahu 
podle regionu uživatele nenabízí. Další „doplňkový“ německý portál www.existenzgruender.de 

http://www.basis.ie/
http://www.german-business-portal.info/
http://www.existenzgruender.de/
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nabízející informace pro začínající podnikatele už je na tom lépe (obsah se dělí na tématické bloky 
podle situace uživatele: „rozhodování před podnikáním“, „příprava podnikání“, „financování“ a „začátek 
podnikání“). 

 

Portály s průměrnou mírou personalizace a uţivatelské segmentace obsahu 

Řada portálů se na uživatele formou personalizovaného obsahu zaměřuje především segmentací, 
tedy tím, že jasně definuje různé části webu podle typu uživatele.  

Kromě sekce pro začínající podnikatele, která je obvyklá v mnoha případech je hlavní členění obsahu 
prezentováno i podle dalších „životních situací podnikatele“ – například takto u rakouského, 
portugalského a finského portálu: 

- Rakousko (www.gruenderservice.at): zakladatelé nové firmy / kupující firmy (investoři nebo kupci) 

/ franchising 

- Portugalsko (www.portaldaempresa.pt): zahájení podnikání / správa firmy / rozvoj firmy / zánik a 

likvidace 

- Finsko (www.yrityssuomi.fi): chci být podnikatelem / jsem začínající podnikatel / správa firmy / 

rozvoj firmy / exportéři / zrušení firmy, likvidace 

Poněkud odlišný přístup volí americký (www.business.gov) a nizozemský portál 
(www.antwoordvoorbedrijven.nl). Obsah je nabízen podle typů podnikatele (začínající podnikatel, 
rozvíjející se firma apod.), nicméně členění podle situace, ve které se podnikatel nachází, je 
kombinováno s členěním podle oboru, ve kterém firma podniká a v případě amerického portálu ještě 
regionálně (což je v případě tak velkého státu pochopitelné). Oba typy rozdělení se dále v rámci 
obsahu částečně prolínají (například na nizozemském portálu pro obor stavebnictví jsou nabízeny 
jednak obecné informace pro začínající podnikatele a také některé informace specifické pouze pro 
daný obor). 

 

Portály s velkou mírou personalizace a uţivatelské segmentace obsahu 

Dánský (www.startvaekst.dk), estonský (www.aktiva.ee), francouzský (www.apce.com) a švédský 
(www.verksamt.se) portál patří do skupiny, která jednoznačně a viditelně nabízí obsah podle typu 
uživatele. Toto rozdělení je patrné v rámci celého webu. S výjimkou estonského portálu dokonce tyto 
weby mají speciálně upravenou homepage, kde je uživatelsky segmentované členění obsahu ještě 
více patrné. 

Výše zmíněné portály používají následující metodu rozdělení obsahu podle uživatele: 

- Dánsko: začínající podnikatel / správa zavedené firmy / rozvoj firmy  

- Estonsko: začínající podnikatel / správa zavedené firmy / exportéři  

- Francie: uvažující o zahájení podnikání / obnovitel podnikatelské činnosti, začínající / provoz 

firmy / profesionálové / vzdělávání 

- Švédsko: uvažující o zahájení podnikání / začínající podnikatel / správa zavedené firmy / 

rozvoj firmy / zánik, likvidace  

Poněkud odlišně k věci přistupuje britský portál www.businesslink.gov.uk. Členění podle typu uživatele 
prakticky nenabízí, nicméně v rámci vlastního profilu na portálu umožňuje uživatelům velkou míru 
využití různých online nástrojů, dat a aplikací nastavitelných přímo na míru pro daného uživatele. A 
právě využití nastavitelných personalizovaných funkcí na portálu je spolu s rozdělením obsahu podle 
typu uživatele hlavním ukazatelem velké míry personalizace na portálu. V případě dánského, 
francouzského a estonského portálu je nabídka podobných nástrojů také přítomna. 

 

Důležitou součástí personalizace je nabídka nástrojů a funkcí umožňujících uživatelům přístup 
k obsahu podle vlastních preferencí. Mezi personalizované funkce a nástroje používané jednotlivými 
portály patří následující: 

- Dánsko: personalizovaný newsletter (podle regionu), funkce v rámci uživatelského profilu (my 

business plan, podnikatelské testy)   

http://www.gruenderservice.at/
http://www.portaldaempresa.pt/
http://www.yrityssuomi.fi/
http://www.business.gov/
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/
http://www.startvaekst.dk/
http://www.aktiva.ee/
http://www.apce.com/
http://www.verksamt.se/
http://www.businesslink.gov.uk/
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- Estonsko: personalizované nastavení profilu (nicméně využití tohoto nastavení je nejasné), 

možnost přidávání akcí do kalendáře, viditelný odkaz na přidání webu do záložek  

- Francie: personalizovaný newsletter, funkce a nástroje v rámci uživatelského profilu 

(schránka pro uložení dokumentů z nabídky portálu, osobní blog) 

- Švédsko: dotazníky na téma „typ podnikatele“ a „typ oboru podnikání“ po jejichž vyplnění si 
uživatel vytvoří osobní seznamy relevantních témat a odkazů z celkové nabídky portálu, 
vlastní podnikatelský plán 

- Velká Británie: rozsáhlá nabídka v rámci uživatelského profilu, personalizovaný newsletter, 
sekce, start-up organizer (vytváření vlastních seznamů podnikatelských úkolů), podnikatelský 
plán 

Dánský a britský portál dokonce nabízí i rozdělení obsahu podle lokality dané firmy a v případě 
dánského portálu podle tohoto nastavení je dále nabízen obsah celého webu. 

 

Hlavní výstupy hodnocení 

Z hodnocení míry personalizace a uživatelské segmentace obsahu v rámci portálů vyplývá, že 
k personalizaci obsahu jednotlivé portály přistupují jednak rozdělením obsahu podle typu uživatele a 
často i rozdělením regionálním a podle oboru podnikání. Dalším nástrojem personalizace obsahu je 
využití různých nástrojů, funkcí a aplikací nastavitelných podle preferencí uživatele. 

Hlavní pouţívané druhy segmentace obsahu podle typu uţivatele: 

- uvažující o zahájení podnikání 

- začínající podnikatel 

- kupující firmy / investor 

- zavedená firma – správa společnosti 

- rozvíjející se firma 

- exportéři 

- končící firma / likvidace firmy 

Hlavní pouţívané nástroje pro větší personalizaci: 

- personalizovaný newsletter 

- podnikatelské testy, podnikatelský plán 

- možnost vlastní uživatelské stránky 

- schránka/sekce pro uložení a přehledné zobrazení preferovaného obsahu nebo dokumentů 

- personalizovaný kalendář akcí 

 

Přední druhy prezentace uţivatelsky segmentovaného obsahu 

Uvažující o zahájení podnikání 

Začínající podnikatel 

Kupující / investor  

Správa firmy – zavedená společnost  

Rozvoj firmy  

Exportující firma  

Zánik firmy  
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Personalizované nástroje pro komunikaci s uţivatelem 

Personalizovaný newsletter 

Podnikatelský plán, testy  

Vlastní uživatelský profil  

  Schránka  

  Personalizovaný kalendář akcí 

 

 

2.5.2. E-mail newsletter 

 

Cílem tohoto hodnocení je porovnat přítomnost a rozsah využívání e-mail newsletteru na jednotlivých 
portálech. Hodnocení bylo založeno na následující stupnici: 

- portál nevyužívá e-mail newsletter – 0% 

- e-mail newsletter je na portálu přítomen, ale minimalizován (newsletter není na webu příliš 
propagován, je v základním provedení) – 30% 

- e-mail newsletter je přítomen a viditelný (newsletter je dostupný všude nebo na většině 
portálu, propagován v rámci obsahu a zasílán pravidelně a relativně často) – 70% 

- e-mail newsletter je přítomen a rozvinutý (dostupný na webu, dobře propagován a především 
je nastavitelný – uživatel může využívat preferencí pro zasílání) – 100% 

 

Výsledky  

 

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZ 
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Poměrně velké množství portálů e-mail newsletter vůbec nepoužívají a rozvinutou formu newsletteru 
nabízí jen několik portálů. 

 

Newsletter není přítomen 

Německý, nizozemský, portugalský, rakouský, slovenský a švédský portál nenabízejí e-mail newsletter 
vůbec. 

 

Základní nabídka e-mail newsletteru 

Finský, estonský, rumunský a český portál nabízejí základní e-mail newsletter. V případě finského 
portálu je hodnocení nejnižší protože chybí propagace newsletteru v rámci obsahu portálu.  

Základní e-mail newsletter znamená, že služba je „statická“. Do newsletteru je možné se zaregistrovat 
jednoduchým uvedením e-mailu a poté je uživateli newsletter pravidelně zasílán a uživatel nemá 
žádný vliv na podobu zasílaného newsletteru. Pravidelnost zasílání bývá od týdne až po měsíc. 

 

Pokročilá nabídka e-mail newsletteru – interaktivní newsletter 

Na dánském, francouzském, irském, britském a americkém portálu najdeme pokročilý e-mail 
newsletter.  

Hlavní společnou charakteristikou pokročilých newsletterů je možnost nastavit si zasílání novinek na 
daná témata. Výběr témat závisí na obsahu daného portálu, často je mezi tématy možnost zasílání 
oznámení různých akcí.  

Další možností nastavení newsletteru je regionální nastavení – uživatel si vybírá, pro které regiony 
daného státu si chce nechat zasílat informace. Regionální nastavení nabízí newsletter dánského, 
francouzského a amerického portálu.  

K dalším nastavením patří formát newsletteru nebo četnost zasílání. Nastavení formátu mezi textem a 
html nabízí dánský a francouzský portál. 

Nejpokročilejší nastavení nabízí například britský newsletter portálu www.businesslink.gov.uk, který 
pomocí emailu nabízí možnost notifikací termínů – například termínů pro placení daní. 

Newsletter na francouzském portálu www.apce.com je dokonce rozdělen do dvou – uživatel si může 
vybrat obecný newsletter zasílaný jednou za dva týdny a k tomu ještě specializovaný nastavitelný 
newsletter pro různá témata a regiony. Nedostatkem francouzského portálu je příliš malá propagace 
e-mail newsletteru na portálu. 

 

Hlavní výstupy hodnocení 

Nejlepší výsledky v oblasti e-mail newsletteru mají portály, které nabízejí newsletter s následujícími 
charakteristikami: 

- dobře propagovaný newsletter na portálu 

- nastavitelný formát (html vs. text) 

- možnost odebírat informace pouze na daná témata 

- případné regionální rozdělení témat 

- možnost výběru četnosti zasílání 

- využitelnost newsletteru pro notifikaci různých termínů pro podnikatele 

 

Newsletter a jeho hlavní charakteristiky  

Dobrá propagace na portálu 

Nastavitelný formát html vs. text  

http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.apce.com/
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Možnost odebírat informace na vybraná témata  

Regionální rozdělení témat  

Možnost výběru četnosti zasílání  

Notifikace termínů pomocí newsletteru  

 

 

2.5.3. Diskusní fórum – rozsah a míra implementace do webu 

 

Toto hodnocení porovnává samotnou přítomnost diskusního fóra na portálu, jeho rozsah a míru 
implementace do webu – tzn. nakolik je diskusní fórum propagované v rámci portálu a propojené 
s dalším obsahem. 

Hodnocení bylo založeno na následující stupnici: 

- diskusní fórum na portálu není přítomno – 0% 

- diskusní fórum existuje v minimální míře (jako samostatná sekce portálu v malém rozsahu a 
s nízkou aktivitou nebo je pouze u vybraných článků v malé míře) – 30% 

- diskusní fórum existuje a existuje provázanost s obsahem portálu (v rámci obsahu portálu je 
diskusní fórum propagováno) – 70% 

- diskusní fórum je provázané s obsahem webu a obsahově rozsáhlé – 100% 

 

Výsledky  

 

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZ 

30% 30% 0% 100% 0% 100% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 70% 
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Některé z portálů diskusní fórum vůbec nenabízejí. Rozsáhlé a v rámci portálu dobře implementované 
diskusní fórum je přítomno jen u několika portálů. 

 

Portály, které nemají diskusní fórum 

Irsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Švédsko a Velká Británie na portálu diskusní 
fórum nenabízejí. Finský portál také ne, jedinou výjimkou jsou komentáře pod články v sekci Blog, i 
tam se ale jedná o minimální rozsah diskusního obsahu. 

 

Minimální nabídka diskusí 

Dánský portál www.startvaekst.dk nemá samostatné diskusní fórum, ale nabízí možnost přispívat do 
diskuze pod některými články. Příspěvky jsou navíc na portálu docela dobře propagované. 

Estonský portál www.aktiva.ee diskusní fórum má, nicméně je velmi špatně dostupné a chybí mu 
prakticky jakákoli propagace. 

Nizozemský portál www.antwoordvoorbedrijven.nl diskusní fórum nenabízí, nicméně na portálu 
relativně dobře propaguje fórum www.higherlevel.nl, což je diskusní platforma pro komunikaci se 
státní správou v Nizozemí.  

 

Rozsáhlejší nabídka diskusí 

Portál BusinessInfo.cz diskusní fórum má. Nicméně propagace je v porovnání s nejlepšími 
nedostatečná – fórum je propagováno pod články, kde je možné přidat příspěvek. Samostatné fórum 
je nicméně zmiňováno jen na úvodní stránce. 

Francouzský portál www.apce.com má rozsáhlé diskusní fórum, které je na portálu propagované 
v rámci menu pro každou z hlavních sekcí, je tedy v porovnání s ostatními částmi portálu dobře 
viditelné. 

Německý portál www.german-business-portal.info má diskusní fórum s mnoha příspěvky a je 
propagované napříč portálem (v levé sekci obsahu prakticky všude kromě úvodní stránky). 

Americký portál www.business.gov má také rozsáhlé diskusní fórum, které je součástí na portálu velmi 
dobře propagované komunitní sekce. 

 

Hlavní výstupy hodnocení 

Z tohoto hodnocení vyplývá, že nejlepší z portálů jednak diskusní fórum provozují a především jej 
propagují v rámci obsahu portálu tak, aby bylo co nejvíce implementováno do struktury webu a tedy 
získávalo největší pozornost. 

 

2.5.4. Diskusní fórum – kvalita a funkcionalita 

 

Spolu se samotnou přítomností diskusního fóra a jeho rozsahem porovnáváme i jeho kvalitu a 
funkcionalitu.  

Provedení diskusního fóra se napříč jednotlivými portály liší v mnoha ohledech, proto v rámci 
benchmarkingu jednoduše hodnotíme stupně pokročilosti diskusních fór. 

Pro hodnocení byla určena tato základní kritéria: 

- diskusní fórum není přítomno – 0% 

- jednoduché provedení diskusního fóra (základní podoba fóra) – 50% 

- pokročilejší provedení (například použití širší struktury témat, moderování diskuse 
administrátory a další) – 100% 

 

Výsledky  

 

http://www.startvaekst.dk/
http://www.aktiva.ee/
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/
http://www.higherlevel.nl/
http://www.apce.com/
http://www.german-business-portal.info/
http://www.business.gov/


 
 

 
  - 77 - 

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZ 

50% 50% 0% 50% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 50% 

 

 

Zde jsou samozřejmě hodnoceny pouze portály, které diskusní fórum nabízejí. Většinou se jedná o 
diskusní fóra s více tématy a s rozšířenou funkcionalitou. 

Kvalita a funkcionalita diskusních fór 

V porovnání s nejlepšími průměrnou kvalitou diskusního fóra disponuje dánská, estonský, francouzský 
a český portál. Dánské fórum na www.startvaekst.dk používá diskuzí pouze pod články. Formát 
provedení je jednoduchý a uživatelsky přívětivý. 

BusinessInfo.cz má cca stejný systém přidávání příspěvků pod články, jednoduchý a přehledný. Navíc 
je zde možnost zaslání příspěvku na email.  

Estonský portál www.aktiva.ee má jednotné diskusní fórum v jednoduché formě s možností přidat 
příspěvek a bez více pokročilých nastavení. 

Francouzský portál www.apce.com má fórum rozdělené do předem nastavených témat, nicméně přes 
rozsah příspěvků používá diskuze příliš zastaralý design, který ji dělá nesrozumitelnou. 

Spolu s americkým portálem (viz níže) má nejkvalitnější diskusní fórum německý portál www.german-
business-portal.info. Diskuze je rozsáhlá a přehledně rozdělená do témat a podtémat (dokonce 
s obrázky). Aktivitu ve fóru podporuje ukazatel počtu příspěvků a čas posledního a dokonce i počet 
právě prohlížejících uživatelů. Je zde možnost vyhledávat v příspěvcích, řadit podle data vložení a 
dalších ukazatelů, registrovat se k vybraným tématům nebo hodnotit kvalitu příspěvků. Fórum je 
moderované a odpovědi zástupců portálu jsou časté. Najdeme zde i sekci FAQ k fóru a obecné 
informace k používání fóra (na úvodní stránce). 

Americký portál www.business.gov má také pokročilé diskusní fórum. Je rozdělené do podtémat, 
diskuzí se účastní odborníci, nabízí možnosti zobrazování příspěvků, ukazatele aktivity ve fóru 
(poslední příspěvky, možnosti označování jednotlivých témat podle preferencí uživatele a další funkce. 
Diskuzí se také účastní odborníci. 

 

Hlavní výstupy hodnocení 

Nejpokročilejší provedení diskusních fór na vybraných portálech (a opravdu kvalitní hodnocení bylo 
přisouzenou pouze dvěma portálům) obsahuje mimo jiné následující funkční charakteristiky: 

- rozdělení do témat (a podtémat) 

- možnost různých řazení a zobrazení příspěvků 

- možnost hledat v příspěvcích 

- informační podporu (návod na používání, FAQ) 

- aktivní moderátoři provozovatele portálu 

 

Diskusní fórum – přední charakteristiky  

Rozdělení do témat 

Možnost různých forem řazení a zobrazení příspěvků 

Možnost hledat v příspěvcích 

Informační podpora 

Aktivní moderování fóra 

 

 

http://www.startvaekst.dk/
http://www.aktiva.ee/
http://www.apce.com/
http://www.german-business-portal.info/
http://www.german-business-portal.info/
http://www.business.gov/
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2.5.5. Vyhledávání 

 

Vyhledávání na webu jako důležitá funkce na podporu interakce s uživatelem je porovnáváno na 
základě přítomnosti vyhledávání na webu a jeho rozsahu. 

Hodnocení bylo provedeno na základě následující stupnice: 

- portál nenabízí fulltextové vyhledávání – 0% 

- portál nabízí jednoduché fulltextové vyhledávání – 50% 

- na portálu je fulltextové vyhledávání spolu s možností rozšířeného vyhledávání (například 
možnost hledat jen v určitých tématech nebo v článcích za určitou dobu apod.) – 100% 

 

Výsledky  

 

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZ 

100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 50% 100% 

 

 

Vyhledávání v obsahu nabízejí všechny portály a většina i v pokročilém formátu. 

Irský, rumunský a americký portál nabízejí pouze jednoduché fulltextové vyhledávání na portálu, 
ostatní mají pokročilou nabídku hledání. 

 

Hlavní výstupy hodnocení 

 

Standardem je používání rozšířeného vyhledávání přičemž možnost hledat v pokročilé formě má 
uživatel odkazem přímo u jednoduchého pole pro vyhledávání, které se nachází na celém portálu 
(ideálně v horní pravé části). Pokročilá funkcionalita vyhledávání nabízí například následující 
možnosti: 

- vyhledávání ve vybraných tématických okruzích 

- vyhledávání v druhu obsahu (novinky, informace, fórum apod.) 

- vyhledávání informací podle regionů 

- vyhledávání podle datového formátu obsahu (hledat v textu, v přílohách) 

- vyhledávání na partnerských portálech (případ dánského anebo rakouského portálu) 

- možnost hledat obsah, který obsahuje elektronickou službu (slovenský portál) 

- nápověda k hledání, FAQ, kontakty 

 

Hlavní charakteristiky rozšířeného vyhledávání na portálu  

Hledání ve vybraných tématech 

Hledání podle druhu obsahu 

Hledání podle regionů 

Hledání podle datového formátu 

Hledání na jiných portálech 

Možnost hledat online služby 

Nápověda, FAQ, kontakty 
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2.5.6. Další online nástroje pro interakci s uţivatelem 

 

Cílem tohoto hodnocení je porovnat nabídku doplňkových online nástrojů pro interakci s uživatelem na 
portálech. Jedná se o online nástroje, které nejsou potřeba pro kontakt se státní správou, ale spíše 
nástroje pomocné. Portály mohou nabízet různé funkce a aplikace, které podnikatelům pomohou 
v různých činnostech. Pokud se jedná o interaktivní nástroje, jsou hodnoceny tímto kritériem.  

Hodnocení bylo provedeno na základě následující stupnice: 

- portál nenabízí doplňkové interaktivní nástroje – 0% 

- portál o doplňkových online nástrojích pouze informuje – 30% 

- portál má omezenou nabídku doplňkových online nástrojů – 50% 

- nabídka online nástrojů je širší a také lépe propagovaná  – 70% 

- nabídka doplňkových online nástrojů je rozsáhlá – 100% 

 

Výsledky 

 

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZ 

100% 50% 70% 100% 50% 30% 30% 70% 50% 0% 30% 100% 100% 100% 30% 
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Většina portálů nějakou nabídku pomocných online nástrojů disponuje. V ideálním případě se jedná o 
velmi komplexní nabídku. 

 

Portály bez nabídky pomocných online nástrojů 
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Německý, nizozemský, rumunský, slovenský a český portál nemají ani minimální nabídku pomocných 
aplikací a online nástrojů pro podnikatele. Některé tyto portály občas o pomocných nástrojích pro 
podnikatele ale v rámci obsahu informují. Irský portál www.basis.ie nabízí nástroj „service locator“ pro 
vyhledání webových stránek státní správy, nicméně to tématicky spíše spadá pod nabídku katalogů a 
registrů informací. 

 

Minimální nabídka pomocných online nástrojů 

Estonský portál www.aktiva.ee má v sekci služby v menším množství a na jednom místě nejen 
nabídku nástrojů pro kontakt se státní správou, ale i několik pomocných nástrojů – například 
„zkontrolujte si doménu“, vyhledávání publikací centrální banky, vyhledávač v registru DPH a několik 
dalších. 

Finský portál má jeden komplexní online nástroj a to je aplikace „podnikatelský plán“ – interaktivní 
vytvoření podnikatelského plánu - https://lts.yrityssuomi.fi.  

Portugalský portál www.portaldaempresa.pt má nabídku pomocných online nástrojů širší – v sekci 
„Podpůrné nástroje“ najdeme především nástroje výpočtové – nástroje pro výpočet odchodu do 
důchodu, cen elektřiny, cen mobilních operátorů, kalkulačky nákladů a podobně. Jedná se ale o 
služby externích portálů, tzn. nejde přímo o nabídku portálu pro podnikatele. 

Rakouský portál www.gruenderservice.at nabízí několik nástrojů. Na portálu najdeme online aplikaci 
pro vytvoření podnikatelského plánu, kalkulačku nákladů a obratů pro podnikatele nebo různé vzory 
smluv a dokumentů. 

 

Rozsáhlá nabídka pomocných online nástrojů 

Dánský portál www.starvaekst.dk má samostatnou sekci „Nástroje“, v jejímž rámci jsou nabízeny i 
interaktivní nebo pasivní doplňkové nástroje pro podnikatele. Najdeme zde obchodní plány, 
podnikatelský záměr, plán rozpočtu, příklady smluv a další.  

Francouzský portál www.apce.com má nabídku online nástrojů rozsáhlou. Najdeme zde služby typu 
„kontaktujte firmu“, kde se jedná o nástroje pro vyhledání a kontakt vybraných institucí – uživatel může 
například přímo kontaktovat bankovní instituci za účelem získání financí pro firmu. Podobným 
způsobem jsou na portálu k dispozici nástroje pro kontakt pojišťovací firmy, účetní firmy anebo média 
s poptávkou inzerce. Dále portál nabízí nástroje na výpočty – například kalkulačka poplatků a řadu 
smluv a dokumentů ke stažení. Portál Apce.com také v rámci své nabídky umožňuje uživateli 
kontaktovat soukromé firmy, které nabízejí relevantní služby. 

Švédský portál www.verksamt.se má také rozsáhlou nabídku pomocných online nástrojů. Najdeme 
zde vyhledávač poradců a profesních sdružení. Dále je k dispozici nástroj pro vytvoření 
podnikatelského plánu. Portál rovněž nabízí různé kalkulačky (pro výpočet ceny produktu, daňová 
kalkulačka, pojištění a další). V neposlední řadě si podnikatelé mohou na portálu sestavit tzv. „vlastní 
podnikatelský seznam“ – pomocí vyplnění dotazníku si uživatel vytvoří vlastní nabídku informací 
(vlastní seznam) z portálu obsahující mimo jiné textové informace, odkazy a telefonní čísla. 

Britský portál www.businesslink.gov.uk v rámci sekce „My business“ nabízí téma „Business support 
tools“, kde uživatelé najdou řadu pomocných nástrojů. Opět je zde nabídka výpočtových nástrojů 
(kalkulátory tarifů), dále plánovací nástroje (checklists – plánovací seznamy, vytvoření 
podnikatelského plánu a další. Britský portál nabízí uživatelům také nástroje pro upomínání různých 
událostí – například dle daňového kalendáře. 

Americký portál www.business.gov pomocné online nástroje nabízí jednak formou různých 
vyhledávačů služeb, licencí, kontaktů anebo půjček. Dále je na portálu hodně propagovaná komunitní 
sekce, kde můžou uživatelé krom aktivity v diskusních fórech například prezentovat své nápady. 
Zajímavá je nabídka pro webové stránky – Business.gov provozovatelům webových stránek nabízí 
několik funkcí k přímé implementaci – na stránce http://www.business.gov/about/features/gadget.html 
jsou k dispozici vyhledávače půjček, licencí a povolení, názorů odborníků, videí, aktuálních zpráv, 
daňových informací a souborů. Portál také nabízí web service API k využití. 

 

Hlavní výstupy hodnocení 

Nabídka různých pomocných online nástrojů je na portálech široká. Patří mezi ně například: 

http://www.basis.ie/
http://www.aktiva.ee/
https://lts.yrityssuomi.fi/
http://www.portaldaempresa.pt/
http://www.gruenderservice.at/
http://www.starvaekst.dk/
http://www.apce.com/
http://www.verksamt.se/
http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.business.gov/
http://www.business.gov/about/features/gadget.html
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- aplikace pro vytvoření podnikatelského plánu 

- plánovací seznamy 

- různé kalkulačky a výpočty relevantní pro podnikatele 

- zprostředkování kontaktu z relevantními subjekty z privátní sféry (banky, pojišťovny, poradci, 
vzdělávání) 

- možnost vytvoření vlastního preferovaného obsahu z celkové nabídky portálu 

- vzory smluv a dokumentů používaných v podnikání 

- služby pro provozovatele webových stránek (vyhledávače služeb a informací z portálu) 

 

Nejpouţívanější doplňkové online nástroje  

Podnikatelský plán 

Plánovací seznamy 

Kalkulačky a výpočty 

Kontaktní aplikace na relevantní subjekty 

Konfigurátory zobrazení obsahu 

Vzory smluv a dokumentů 

Nástroje pro webmastery 

 

 

2.6.  Sociální sítě 

 

Hodnocena byla prezentace daných portálů na sociálních sítích Facebook, Twitter a Youtube. 

 

2.6.1. Facebook 

 

Porovnáváme přítomnost a míru propojení webu se sociální sítí Facebook.com (www.facebook.com). 

Hodnocení bylo založeno na následující stupnici výsledků: 

- portál nemá žádné napojení na Facebook.com – 0% 

- existuje základní a jednoduchá prezentace portálu na Facebook.com – 50% 

- portál pomocí Facebook.com aktivně komunikuje s uživateli a prezentace na Facebook.com je 
obsáhlá a pravidelně aktualizovaná – 100% 

 

Výsledky  

 

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZ 

0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 100% 0% 

 

 

Prezentaci na Facebook.com využívá minimum portálů. Většinou k propagačním strategiím nepatří. 

 

http://www.facebook.com/
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Britský portál www.businesslink.gov.uk nabízí Facebook prezentaci pouze pro jednu regionální 
pobočku (West Midlands), která má cca 100 členů. Oficiální ucelenou strategii prezentace na 
Facebooku.com nemá. 

Estonský www.aktiva.ee má ucelenou a relativně pravidelně aktualizovanou prezentaci na 
Facebook.com, která má cca 200 fanoušků. Na druhou stranu, přímo na portálu www.aktiva.ee 
zmínku o prezentaci na Facebook.com nenajdeme. 

Nejpokročilejší prezentaci na Facebook.com má americký www.business.gov. Na 
www.facebook.com/business.gov najdeme ucelenou, prakticky denně aktualizovanou skupinu s cca 
100 fanoušky (což se nicméně vzhledem k velikosti populace v USA může zdát málo).  

 

Výstupy hodnocení 

Prezentaci na portálu Facebook.com portály prakticky nevyužívají. Nicméně některé, zejména 
americký reflektují stále větší popularitu této sociální sítě aktivní prezentací na Facebook.com 

 

2.6.2. Twitter 

 

Další populární sociální sítí, jejíž využití portály v rámci benchmarkingu hodnotíme je síť Twitter 
(www.twitter.com) 

Hodnocení bylo založeno na následující stupnici výsledků: 

- portál nemá žádné napojení na Twitter.com – 0% 

- existuje základní a jednoduchá prezentace portálu na Twitter.com – 50% 

- Twitter.com je využíván k pravidelné komunikaci s uživateli - 100% 

 

Výsledky  

 

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZ 

0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 100% 100% 0% 

 

 

Prezentaci na Twitter.com používá větší množství portálů než je tomu u Facebook.com. Mikro-
blogovací systém využívá cca třetina portálů. 

 

Švédský www.verksamt.se prezentaci na Twitter.com má (http://twitter.com/verksamt), nicméně je 
poměrně neaktivní a má minimum členů. 

Finský www.yrityssuomi.fi má také prezentaci na Twitter.com (http://twitter.com/YritysSuomi). Stránka 
má minimum členů, nicméně prezentace byla spuštěna až koncem roku 2009 a je poměrně aktivní. 

Francouzský www.apce.com na své Twitter prezentaci (http://twitter.com/APCE) má cca 350 členů a 
prezentace je relativně aktivní. 

Britský www.businesslink.gov má rozsáhlou prezentaci (http://twitter.com/Businesslinkgov), která má 
cca 6500 členů a je pravidelně aktualizovaná. 

Americký www.business.gov svoji Twitter prezentaci (http://twitter.com/BusinessDotGov/) aktualizuje 
prakticky denně a stránka má cca 8000 členů. V rámci porovnávaných portálů se jedná o nejlepší 
Twitter prezentaci. 

 

Výstupy hodnocení 

Twitter.com jako nástroj komunikace s uživateli využívá cca třetina portálů. Vzhledem k relativní 
nenáročnosti vedení takové prezentace lze očekávat nárůst (viz například finský portál). 

http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.aktiva.ee/
http://www.aktiva.ee/
http://www.business.gov/
http://www.facebook.com/business.gov
http://www.twitter.com/
http://www.verksamt.se/
http://twitter.com/verksamt
http://www.yrityssuomi.fi/
http://twitter.com/YritysSuomi
http://www.apce.com/
http://twitter.com/APCE
http://www.businesslink.gov/
http://twitter.com/Businesslinkgov
http://www.business.gov/
http://twitter.com/BusinessDotGov/
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2.6.3. Youtube 

 

Poslední sociální sítí, jejíž využití státními portály v rámci benchmarkingu hodnotíme je populární síť 
pro sdílení a prohlížení videí Youtube.com (www.youtube.com). 

Hodnocení bylo založeno na následující stupnici výsledků: 

- portál nemá žádné napojení na Youtube.com – 0% 

- existuje základní a jednoduchá prezentace portálu na Youtube.com – 50% 

- Youtube.com je pravidelně využíván ke komunikaci s uživateli a zveřejňování relevantních 
videí - 100% 

 

Výsledky  

 

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZ 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 100% 100% 0% 

 

 

Využívání prezentace portálu pomocí videí na Youtube.com je minimální. Youtube prezentaci najdeme 
v plné míře pouze u dvou portálů. 

 

Švédský portál www.verksamt.se na Youtube.com prezentuje několik videí týkajících se podnikání. 
Vlastní prezentace ovšem chybí. 

Britský www.businesslink.gov.uk má na Youtube.com vlastní kanál na 
http://www.youtube.com/BusinessLinkGov. Najdeme zde ucelenou graficky upravenou prezentaci a 
cca 20 videí z instrukcemi pro podnikatele (případovými studiemi).  

Americký portál www.business.gov je na tom i v hodnocení využití této sociální sítě nejlépe. Vlastní 
kanál Business.gov se nachází na http://www.youtube.com/user/BusinessDotGov. Jedná se o 
ucelenou graficky upravenou prezentaci, která obsahuje cca 20 vlastních videí. K tomu je na 
prezentaci nabízen Youtube obsah řady dalších státních institucí a jejich videí. Nepřímo má takto 
uživatel přístup až k cca 1000 videí. 

 

Výstupy hodnocení 

Youtube je využíván minimálně. Jednou z variant je zveřejnění některých videí vytvořených pod 
značkou portálu. Pokročilou formou prezentace je vytvoření graficky upraveného vlastního kanálu, 
který samozřejmě obsahuje vlastní videa. Nicméně i provázanost s video obsahem na portálu 
Youtube.com od jiných státních institucí je možná a užitečná. 

 

 

2.7.  Uţivatelská podpora, feedback 

 

Hodnocen byl systém uživatelské podpory a nástroje pro uživatelský feedback (ankety, možnost 
hodnocení obsahu uživateli a dotazníky). 

 

2.7.1. Systém uţivatelské podpory 

 

http://www.youtube.com/
http://www.verksamt.se/
http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.youtube.com/BusinessLinkGov
http://www.business.gov/
http://www.youtube.com/user/BusinessDotGov
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Cílem tohoto hodnocení je porovnat rozsah systému uživatelské podpory na portálu – od přehledného 
uvedení kontaktních údajů až po funkční help desk, call centrum nebo interaktivní online systém 
podpory. 

Hodnocení bylo založeno na následující stupnici výsledků: 

- kontaktní údaje jsou uváděny pouze v rámci samostatné stránky na webu – 20% 

- kontaktní údaje jsou prezentovány napříč portálem ve viditelné formě – 50% 

- kontaktní údaje jsou prezentovány napříč portálem ve viditelné formě, navíc je poskytnuta buď 
realtime podpora nebo je garantována doba odezvy na dotaz - 70% 

- kontaktní údaje jsou zřetelně uvedeny napříč portálem, uživatelská podpora je poskytována 
pomocí více kanálů - 100% 

 

Výsledky  

 

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZ 

70% 50% 70% 20% 20% 20% 100% 20% 50% 0% 20% 50% 70% 0% 20% 
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Většina hodnocených portálů nabízí uživatelům pouze standardní kontaktní stránku s adresami, 
emaily a případně telefonními čísly na konkrétní pracoviště, malá část však poskytuje sofistikovanější 
podporu pomocí hotline, kontaktních formulářů s garantovanou dobou odezvy nebo realtime chatu. 
Mezi sledovanými portály se neobjevil žádný, který by k poskytování uživatelské podpory využíval IM 
služeb jako je Skype, ICQ apod.  

 

Portály s velmi slabou uţivatelskou podporou 

Rumunský portál www.business-cream.ro neposkytuje kromě obyčejného kontaktního formuláře 
žádnou možnost jak kontaktovat provozovatele portálu a získat případnou pomoc. V této kategorii také 
překvapivě skončil americký portál www.business.gov, který veškerou podporu řeší pomocí 
komunitního fóra a výslovně uvádí, že neposkytuje emailovou ani telefonickou podporu.  

http://www.business-cream.ro/
http://www.business.gov/
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Portály se slabou uţivatelskou podporou 

Většina portálů poskytuje standardní kontaktní údaje na stránce kontaktů, kde nabízí poštovní a 
emailové adresy a telefonní čísla jednotlivých relevantních pracovišť. Návštěvník ale musí kontakty 
pracně hledat, vyhledat mezi nimi nejvhodnější a ani pak nemá jistotu, že získá odpovědi na své 
otázky. 

 

Portály s kvalitní uţivatelskou podporou 

Pokud portály poskytují kvalitní podporu, většinou tak činí jedním ze dvou způsobů. Dánský 
(www.startvaekst.dk) a estonský (www.aktiva.ee) portál primárně nabízejí službu ASK EXPERTS, kdy 
návštěvník pomocí formuláře položí dotaz, na který do určitého času odpoví některý z expertů. Finský 
(www.yrityssuomi.fi), rakouský (www.gruenderservice.at) a britský (www.businesslink.gov.uk) portál 
primárně nabízejí službu HOTLINE, kdy je možné ptát se expertů telefonicky. Tato telefonní čísla jsou 
v některých státech zpoplatněna.  

 

Portály s vynikající uţivatelskou podporou 

Za zvláštní zmínku stojí portál hodnocený plným počtem bodů, který kombinují oba výše zmíněné 
způsoby podpory uživatelů a ještě je rozšiřuje. Nizozemský portál (www.antwoordvoorbedrijven.nl) 
využívá kromě placené hotline a kontaktního formuláře s garantovanou odpovědí do 48 hodin ještě 
chat, kdy je možné v reálném čase komunikovat s lidským operátorem 
(http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/contact).  

 

Hlavní výstupy hodnocení 

Z hodnocení kvality poskytované podpory uživatelů vyplývají následující poznatky: 

 je vhodné, aby byla garantována doba odezvy na dotaz, případně, aby dotaz byl řešen v 
reálném čase 

 vzhledem k potenciální šíři dotazů je vhodné, aby podpora uživatelů byla poskytována pomocí 
více komunikačních kanálů, např. pomocí hotline, kontaktního formuláře a chatu 

 preferované komunikační kanály by měly být jasně a zřetelně prezentovány napříč celým 
portálem 

 k zajištění podpory uživatelů je vhodné využít i další služby jako jsou FAQ a diskusní fóra (viz 
hodnotící kritérium 2.7.2 Často kladené dotazy a 2.5.3.Diskusní fórum – rozsah a míra 
implementace do webu) 

 

Hlavní charakteristiky pro kvalitní podporu uţivatelů  

Řešení odpovědí co nejvíce v reálném čase 

Více komunikačních kanálů – telefon, kontaktní formulář, chat 

Propagace kontaktních údajů v rámci portálu 

Propojení s FAQ a diskusním fórem  

 

 

2.7.2. Často kladené dotazy 

 

Zde porovnáváme přítomnost a rozsah sekce FAQ – často kladené dotazy. Dohledatelná a přehledná 
specializovaná sekce FAQ usnadňuje orientaci na portále méně zkušeným uživatelům a snižuje 
zatížení oddělení podpory návštěvníků. 

http://www.startvaekst.dk/
http://www.aktiva.ee/
http://www.yrityssuomi.fi/
http://www.gruenderservice.at/
http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/contact
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Hodnocení bylo založeno na následující stupnici výsledků: 

 portál nemá sekci FAQ – 0% 

 sekce FAQ je přítomna v jednoduché základní formě – 30% 

 sekce FAQ je rozsáhlá a tématicky organizovaná (rozdělení dotazů podle témat) – 70% 

 sekce FAQ je rozsáhlá a integrovaná do obsahu portálu (kromě rozsahu sekce existuje 
navigace k této sekci v rámci jednotlivých stránek a dalších sekcí portálu) – 100% 

 

Výsledky 

 

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZE 

30% 0% 30% 70% 30% 0% 0% 70% 0% 0% 0% 70% 0% 0% 70% 
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Ačkoliv většina portálů v nějaké podobě nabízí odpovědi na nejčastější dotazy návštěvníků, v rámci 
tohoto hodnocení uspěly jen ty, které tyto dotazy a odpovědi přehledně uspořádaly v rámci vyhrazené, 
konkrétní, jasně viditelné a jednoduše použitelné sekce. Mezi hodnocenými portály nebyl žádný, který 
by sekci s často kladenými dotazy natolik integroval do svého obsahu, aby získal 100% hodnocení.  

 

Portály bez sekce FAQ 

Estonský, německý, nizozemský, rakouský, rumunský a slovenský portál na svých stránkách 
nenabízejí žádnou formu sekce s často kladenými dotazy. Americký www.business.gov sice má 
rozsáhlou sekci FAQ, ovšem týká se pouze provozu komunitního fóra 
(http://community.business.gov/bsng/). 

 

Portály s jednoduchou sekcí FAQ 

http://www.business.gov/
http://community.business.gov/bsng/
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Dánský a finský a irský portál mají velmi jednoduchou sekci FAQ. Dánský www.startvaekst.dk nemá 
úplně klasické FAQ, ale na svých stránkách zveřejňuje ve speciální sekci nejčastější dotazy a 
odpovědi expertů v rámci služby Spørg Eksperten. Na irském portálu www.basis.ie nahrazuje FAQ 
sekce „How Do I?“, která shrnuje návody a odpovědi na nejčastější problémy spojené s podnikáním v 
Irsku. 

 

Portály s podrobnou sekcí FAQ 

Francouzský (http://www.apce.com/pid199/question.html), portugalský 
(http://www.portaldaempresa.pt/CVE/pt/Geral/FAQs) a švédský portál 
(https://www.verksamt.se/portal/web/guest/fragorochsvar) obsahují rozsáhlou sekci FAQ s přehledně 
tematicky rozdělenými odpověďmi. Do této kategorie patří také český www.BusinessInfo.cz 
(http://www.BusinessInfo.cz/cz/faq/) s drobnou výhradou – odkaz na sekci je skrytý v patičce webu 
pod (mezi laickou veřejností ne úplně rozšířenou) zkratkou FAQ. 

 

Hlavní výstupy hodnocení 

Z hodnocení kvality poskytované podpory uživatelů vyplývají následující poznatky: 

- rozsah a zpracování sekce FAQ je u www.BusinessInfo.cz srovnatelné s nejlepšími 
hodnocenými portály. 

- je vhodné, aby sekce FAQ byla propagována na viditelném místě napříč celým webem a 
pokud možno s popisnějším textem (např. Často kladené dotazy, Nejčastější dotazy apod.) 
místo obskurního FAQ. 

 

Sekce FAQ – hlavní výstupy hodnocení  

Sekce FAQ by měla být co nejrozšířenější a organizovaná 

Sekce FAQ by měla být na portálu dobře propagovaná  

 

 

2.7.3. Uţivatelský feedback 

 

Cílem tohoto hodnocení je porovnat přítomnost nástrojů pro zjišťování reakcí a spokojenosti uživatelů  
přímo na webu. Jedná se primárně o možnost hodnocení kvality informací na portálu a existenci 
feedback formulářů. 

 

Hodnocení bylo založeno na následující stupnici výsledků: 

- web využívá hodnocení kvality konkrétního obsahu uživateli 50% 

- existuje email nebo formulář určený k poskytování konkrétního feedbacku 20% 

- web využívá k získávání feedbacku ankety 10% 

- web využívá k získávání feedbacku dotazníkové šetření 20% 

 

Výsledky  

 

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZE 

50% 0% 20% 20% 20% 50%* 20% 20% 30% 0% 30% 20% 20% 20% 70% 

 

http://www.startvaekst.dk/
http://www.basis.ie/
http://www.apce.com/pid199/question.html
http://www.portaldaempresa.pt/CVE/pt/Geral/FAQs
https://www.verksamt.se/portal/web/guest/fragorochsvar
http://www.businessinfo.cz/
http://www.businessinfo.cz/cz/faq/
http://www.businessinfo.cz/
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Hodnocené portály v naprosté většině dávají svým návštěvníkům možnost, jak se vyjádřit k jejich 
obsahu. Některé portály však poskytování feedbacku svým návštěvníkům výrazně usnadňují. 

 

Portály bez poskytovaného feedbacku 

Rumunský ani estonský portál neposkytují žádnou specializovanou možnost jak poskytnout feedback. 
Uživatel tak musí pátrat po emailové adrese v sekci kontakty nebo využít standardizovaný kontaktní 
formulář.  

 

Portály umoţňující feedback v základní podobě 

Do této kategorie patří portály, které umožňují poskytování feedbacku pomocí specializovaných 
formulářů nebo emailových adres. Irský www.basis.ie sice k feedbacku používá jen emailovou adresu, 
díky předgenerovanému subjektu mailu je možné přesně identifikovat, na jaké stránce portálu dotaz 
vznikl. Rakouský www.gruenderservice.at má k dispozici rozsáhlý feedback formulář 
http://www.gruenderservice.at/gsfeedback.aspx, odkaz na něj je ovšem skrytý až na konci sekce s 
Kontakty.  

 

Portály umoţňující hodnocení kvality konkrétního obsahu 

Mezi sledovanými portály jsou tři, které využívají možnost hodnocení kvality konkrétního obsahu. 
Dánský www.startvaekst.dk využívá šestistupňovou stupnici, německý www.existenzgruender.de 
používá čtyřstupňovou a český www.BusinessInfo.cz tříbodovou.  

 

Portály s umoţňující komplexní feedback 

Mezi sledovanými portály se nenašel žádný, který by kombinoval výše uvedené postupy k poskytování 
feedbacku – tedy hodnocení kvality konkrétního obsahu + feedback pomocí formuláře nebo emailu.  

 

Portály vyuţívající ankety a dotazníky 

http://www.basis.ie/
http://www.gruenderservice.at/
http://www.gruenderservice.at/gsfeedback.aspx
http://www.startvaekst.dk/
http://www.existenzgruender.de/
http://www.businessinfo.cz/
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Americký portál www.business.gov jako jediný v době studie zjišťoval spokojenost návštěvníků 
pomocí sofistikovaného dotazníku. Slovenský portal.gov.sk v době studie zjišťoval pomocí online 
ankety spokojenost s funkcionalitou portálu. 

 

Hlavní výstupy hodnocení 

Z hodnocení možností poskytování feedbacku uživatelem vyplývají následující poznatky: 

- je vhodné, aby portál využíval hodnocení konkrétního obsahu 

- je vhodné, aby portál umožňoval i obsáhlejší možnost feedbacku pomocí formuláře nebo 
emailu s dohledatelnou stránkou portálu, kde feedback vznikl 

- sezónně nebo v případě změn na portálu je možné doplnit tyto metody také anketou nebo 
dotazníkem 

 

Ideální přístupy k uţivatelskému feedbacku  

Hodnocení konkrétního obsahu 

Rozsáhlejší feedback – formuláře 

Ankety a dotazníky 

 

 

3. Technická kritéria 
 

 

3.1.  Online viditelnost portálu 

 

Online viditelnost portálu znamená hodnocení z pozice optimalizace pro vyhledávače (Search Engine 
Optimization – SEO). Jde o to porovnat, zda je obsah portálů co nejvíce dostupný ve vyhledávačích.  

Pro správné zobrazení ve vyhledávačích by web měl dodržovat některé zásady jako je struktura a 
velikost HTML kódu, správné používání klíčových HTML tagů. Dále je vhodné umožnit co nejsnadnější 
indexaci obsahu vyhledávači, tzn. využívat unikátní dobře strukturovaná URL, mít přehlednou navigaci 
a poskytovat sitemap portálu. Hodnocení je rozděleno na dvě části. 

 

 

3.1.1. Technologický pohled 

 

Hodnocení bylo založeno na následující metodice: 

- portál nevyužívá title tagy, h1, h2 nadpisy, alternativní popisky obrázků apod. nebo je využívá 
špatně – 0% 

- portál využívá title tagy a h1, h2 nadpisy, některé jsou však duplicitní, příliš velké nebo 
nerelevantní – 40% 

- portál využívá unikátní popisné title tagy, správně strukturované h1, h2 nadpisy, description 
tagy, alternativní popisky obrázků apod. – 80% 

- portál má dobře strukturovaný kód (odpovídající velikost, externí css a javascript) – +20% 

 

Výsledky  

 

http://www.business.govj/
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DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZE 
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Většina hodnocených portálů dodržuje základní pravidla tvorby a přístupnosti internetových aplikací 
pro SEO. Mezi časté chyby patří zbytečně dlouhé title a description tagy, vkládání rozsáhlých css a 
javascriptů přímo do kódu konkrétních stránek a nedodržování posloupnosti v hierarchii nadpisů. 
Zajímavým zjištěním byl fakt, že i u jinak dobře optimalizovaných portálů byla často špatně 
optimalizovaná homepage. Nejlepší portály byly německý www.german-business-portal.info, 
nizozemský www.antwoordvoorbedrijven.nl, www.BusinessInfo.cz a americký www.business.gov.  

 

 

3.1.2. SEO z pohledu obsahu webu a navigace 

 

Hodnocení bylo založeno na následující metodice: 

 

- portál nevyužívá SEO-friendly URL, stránky jsou dostupné pomocí více různých URL, 
návratové odkazy na homepage nejsou sjednoceny - 0% 

- portál využívá SEO-friendly URL, některé stránky jsou dostupné pomocí více URL - 40% 

- stránky portálu včetně  homepage mají unikátní SEO-friendly URL, na portálu není duplicitní 
obsah - 85% 

- portál má sitemap – +10% 

- portál poskytuje xml sitemap pro usnadnění indexace Googlem - +5% 

 

Výsledky  

 

http://www.german-business-portal.info/
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/
http://www.businessinfo.cz/
http://www.business.gov/
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V této kategorii portály dosahovaly mnohem různorodějších výsledků hodnocení. I přes výborné 
hodnocení v technologické části získaly např. britský www.businesslink.gov.uk a irský www.basis.ie 
minimální hodnocení vzhledem k úplné rezignaci na využití SEO-friendly URLs a další chyby v SEO, 
jako je nedodržení jednotných URL pro konkrétní stránky. Tato chyba se objevovala u hodnocených 
portálů nejčastěji, většinou ve spojení s homepage, kdy navigace portálu odkazovala na homepage 
pomocí více různých URL. Mezi nejlépe hodnocené portály patřily německý www.german-business-
portal.info, rumunský www.business-cream.ro, švédský www.verksamt.se, americký 
www.business.gov a český www.BusinessInfo.cz. 

 

Hlavní výstupy hodnocení SEO kritérií (3.1.1. a 3.1.2.) 

Z hodnocení kvality poskytované podpory uživatelů vyplývají následující poznatky: 

- Podpora online viditelnosti je u www.BusinessInfo.cz srovnatelná s nejlépe hodnocenými 
portály. 

- Český portál neobsahuje žádné chyby, které by vyloženě komplikovaly nebo znemožňovaly 
indexaci a umístění obsahu portálu ve vyhledávačích. 

- Mezi chyby českého portálu patří: 

o přílišná délka title tagů, description tagů 

o příliš volné používání a řazení nadpisů 

o zbytečný balast v URL stránek 

- Specifičtější výčet konkrétních chyb optimalizace je mimo rozsah této studie 

 

 

3.2.  Ochrana údajů uţivatelů 

http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.basis.ie/
http://www.german-business-portal.info/
http://www.german-business-portal.info/
http://www.business-cream.ro/
http://www.verksamt.se/
http://www.business.gov/
http://www.businessinfo.cz/
http://www.businessinfo.cz/
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Zde je hodnocen přístup portálů k ochraně dat uživatelů zejména přímo na portálu. 

 

3.2.1. Míra ochrany informací o uţivatelích 

 

Cílem tohoto porovnání je míra ochrany uživatelských informací a detailů – a to zejména v částech 
webu, kde se do obsahu zapojuje uživatel, který při registraci uvádí některé své údaje.  

 

Hodnocení bylo založeno na následující stupnici: 

 portál nechrání data svých uživatelů – 0% 

 portál chrání citlivá data uživatelů nedůsledně nebo ochrana uživatelů nějakým způsobem 
omezuje funkcionalitu portálu - 50% 

 portál umožňuje veškerý uživatelský komfort a přesto chrání citlivé údaje uživatelů – 100% 

 

Hodnoceny byly jen ty portály, které umožňují vkládání komentářů a příspěvků uživateli. 

 

Výsledky  

 

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZE 

50% 50% - 50% - 100% - - - - - - - 100% 50% 

 

 

Portály s nedůslednou ochranou informací o uţivatelích 

Dánský www.startvaekst.dk sice nezveřejňuje emailové adresy, ale povinně zobrazuje část emailu 
před zavináčem. Estonský www.aktiva.ee a český www.BusinessInfo.cz sice umožňují skrýt 
emailovou adresu, uživatel však v takovém případě nebude dostávat odpovědi a reakce na své 
otázky.  

 

Portály s dobrou ochranou informací o uţivatelích 

Německý www.german-business-portal.info a americký www.business.gov využívají naplno možností 
diskusních fór a umožňují odebírání reakcí a odpovědí i přesto, že má uživatel volbu nad mírou 
zveřejněných informací.  

 

Hlavní výstupy hodnocení 

- v žádném případě není nutné aby v diskusních fórech byly k dispozici emailové adresy 
uživatelů. Pro odběr reakcí je možné využít interní systém diskusního fóra 

- pokud uživatelé mají možnost zveřejnit svou emailovou adresu, je nutné je informovat o 
případných důsledcích tohoto kroku 

- v případě rozesílání newsletterů je třeba, aby header hromadných zpráv obsahoval pouze 
emailovou adresu konkrétního uživatele 

 

 

3.3.  Vyuţívání analytických nástrojů 

 

http://www.startvaekst.dk/
http://www.aktiva.ee/
http://www.businessinfo.cz/
http://www.german-business-portal.info/
http://www.business.gov/
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Cílem hodnocení je identifikovat měřící nástroje, které portál používá pro vyhodnocování návštěvnosti 
apod. 

 

 

3.3.1. Přítomnost a typ měřících nástrojů 

 

Toto hodnocení porovnává, zda portály využívají nástroje pro měření návštěvnosti. V prostředí 
internetu existuje několik nástrojů pro měření návštěvnosti, které lze považovat za celosvětově 
standardní. Porovnáním využívání těchto nástrojů jednotlivými portály zjistíme, které nástroje jsou 
nejpoužívanější. 

 

Hodnocení bylo založeno na následující stupnici výsledků: 

- nepodařilo se zjistit, že portál používá nástroj pro měření návštěvnosti - 0% 

- portál využívá nástroj pro měření návštěvnosti - 80% 

- portál používá další analytické nástroje - +20% 

 

Výsledky  

 

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZE 

100% 80% 80% 80% 80% 100% 80% 0% 0% 80% 80% 0% 80% 100% 100% 

 

 

Hlavní výstupy hodnocení 

- naprostá většina portálů využívá k měření Google Analytics, v některých případech ho 
doplňují dalšími nástroji jako je Google Webmasters Tools, SiteAnalyze nebo v případě 
českého portálu Yahoo Analytics. 

- zajímavým zjištěním je fakt, že americký www.business.gov nevyužívá Google Analytics ale 
CoreMetrics.  

- existence měřícího scriptu na stránkách portálu ovšem nic nevypovídá o tom, zda a jak jsou 
data z analytického nástroje využívány. 

 

 

4. Statistická kritéria 
 

Míra porovnání portálů podle různých statistických dat je závislá na počtu dat, které bylo možné od 
jednotlivých portálů získat. Zde bohužel nejsou k dispozici  statistická data od většiny portálů. Kromě 
portálu BusinessInfo.cz jsou k dispozici data pouze od portálů britského, finského a amerického. 

Proto byl pozměněn původně zamýšlený přístup a pro většinu dat zde pouze uvádíme data, která jsou 
dostupná, k porovnávání tedy nedochází. 

Nicméně u statistických dat (zpravidla menší důležitosti), která jsou dostupná pro všechny portály 
(jsou tedy veřejně dostupná) je porovnání prezentováno.  

 

 

4.1.  Portály, kde jsou dostupná komplexní statistická data 

 

http://www.business.gov/
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Jedná se o www.businesslink.gov.uk (VB), www.business.gov (USA), www.yrityssuomi.fi (FIN) a 
český portál www.BusinessInfo.cz. Jednotlivé portály byly porovnávány z pohledu řady statistických 
dat a ukazatelů: 
 

- průměrná měsíční (aktuální) návštěvnost – návštěvy a unikátní návštěvníci, zobrazení, čas 
strávený na webu 

- dlouhodobá návštěvnost – návštěvnost za posledních pět let 
- návštěvnost v poměru k počtu obyvatel dané země 
- uživatelské statistiky – počet registrovaných uživatelů, průměrný měsíční nárůst 
- finanční statistiky – výše rozpočtu na provoz portálu, prodej reklamy 

 
Výsledky jsou prezentované v tabulkách a tam, kde data nejsou k dispozici, nejsou uvedena. 
 
Průměrná měsíční (aktuální) návštěvnost 

 

 VB FIN USA CZE 

Průměrná měsíční návštěvnost (za 
měsíce 11/09, 12/09, 01/10) 

1 743 232 30 000 309 554 296 277 

Průměrná měsíční návštěvnost - 
unikátní uživatelé (stejné období) 

1 457 991   204 041 

Průměrný měsíční počet zobrazení 
(za měsíce 11/09, 12/09, 01/10) 

9 277 390 142 000 860 305 772 956 

Průměrný počet zobrazení na 
jednoho uživatele (za stejné období) 

6 4 3 3 

Průměrný čas na portálu na 1 
uživatele (za stejné období) - v min 

 03:38  03:45 

 
 
Dlouhodobá návštěvnost 

 

 VB FIN USA CZE 

Návštěvnost 2005 6 911 614   60 126 

Návštěvnost 2006 8 288 027   146 472 

Návštěvnost 2007 10 053 966   158 632 

Návštěvnost 2008 14 811 208   196 951 

Návštěvnost 2009 17 082 036 283 000 3 093 076 177 142 

 
 
Návštěvnost v poměru k počtu obyvatel 

 

  VB FIN USA CZE 

Počet obyvatel dané země 
(zaokrouhleno) 

62 000 000 5 350 000 303 000 000 10 500 000 

Průměrná denní návštěvnost na 
jednoho obyvatele země 

0,00094 0,00019 0,00003 0,00094 

 

Tato tabulka ukazuje průměrnou denní návštěvnost na jednoho obyvatele země. Denní návštěvnost 
(získaná z průměrné měsíční návštěvnosti viz výše, dělené číslem 30) byla dělena počtem obyvatel 
země. Toto tedy například znamená, že na portál BusinessInfo.cz zavítá každý den cca jedna tisícina 
všech obyvatel České republiky. 

 

Uţivatelské statistiky 

 

http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.business.gov/
http://www.yrityssuomi.fi/
http://www.businessinfo.cz/
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 VB FIN USA CZE 

Počet registrovaných uživatelů (ke 
konci 01/10) 

331 803 10 000 52 000 24 815 

Průměrný měsíční nárůst uživatelů 
(za měsíce 11/09, 12/09, 01/10) 

8 032    

 
 
Finanční statistiky 

 

  VB FIN USA CZE 

Orientační výše rozpočtu na provoz 
portálu (za rok 2009) - v CZK 

997 500 000 25 000 000 88 000 000 21 500 000 

Přítomnost komerční reklamy na 
portálu 

ne ne ne ne 

 
 
 

4.2.  Porovnání na základě veřejně dostupných údajů 

 
Statistické údaje, které je možné porovnat pro všechny analyzované portály, nemají takovou relevanci, 
nicméně vypovídající hodnotu mají. Portály byly porovnány dle následujících údajů: 
 
Google Pagerank (GPR) 
Jedná se o hodnocení portálu vyhledávačem Google (více o technologie Pagerank zde: 
http://www.google.com/intl/cs/corporate/tech.html). Nejvyšší hodnota je 10, nejnižší 0. 
 
Alexa Traffic Rank (ATR) 
Jedná se o hodnocení, které je součástí tzv. Alexa Toolbar, tedy nástroje pro měření popularity portálu 
od společnosti Alexa (viz http://www.alexa.com/toolbar). Čím nižší hodnota, tím větší návštěvnost 
portál podle Alexa má. Měření není prokazatelné, nicméně jako pomocný údaj pro měření porovnání 
návštěvnosti v případě, že jiné informace nejsou, může posloužit. 
 
Počet odkazů směrujících na portál podle Yahoo Site Explorer (PO) 
Nástroj Yahoo Site Explorer (http://siteexplorer.search.yahoo.com/) umožňuje porovnat, kolik odkazů 
je vyhledávačem Yahoo zaznamenáno směrujících na daný portál. Tento údaj může nastínit celkovou 
popularitu portálu. Čím větší počet, tím lépe. 
 
Počet indexovaných stránek Google (IS) 
Použitím operátoru „site:example.com“ bylo zjištěno, kolik stránek portálu indexuje vyhledávač 
Google. Tento údaj poukazuje na rozsah obsahu daných portálů. Čím větší počet, tím lépe. 
 
 
Výsledky 
 

Země Portál GPR ATR PO IS 

DAN www.startvaekst.dk 7 147 170 16 990 8 120 

EST www.aktiva.ee 7 888 852 30 842 3 200 

FIN www.yrityssuomi.fi 7 550 445 11 727 3 730 

FRA www.apce.com 7 30 808 94 118 136 000 

IR www.basis.ie 7 1 040 897 2 406 2 330 

NEM www.german-business-portal.info 7 546 359 20 765 904 

NIZ www.antwoordvoorbedrijven.nl 7 206 666 84 007 7 890 

POR www.portaldaempresa.pt 7 169 047 20 512 5 020 

RAK www.gruenderservice.at 7 237 587 179 242 1 590 

http://www.google.com/intl/cs/corporate/tech.html
http://www.alexa.com/toolbar
http://siteexplorer.search.yahoo.com/
http://www.startvaekst.dk/
http://www.aktiva.ee/
http://www.yrityssuomi.fi/
http://www.apce.com/
http://www.basis.ie/
http://www.german-business-portal.info/
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/
http://www.portaldaempresa.pt/
http://www.gruenderservice.at/
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RUM www.business-cream.ro 3 4 352 923 142 610 249 

SLO www.portal.gov.sk (jako celek) 6 35 568 44 782 384 000 

SVE www.verksamt.se 5 584 032 2 151 1 600 

VB www.businesslink.gov.uk 8 6 883 501 182 364 000 

USA www.business.gov 9 16 647 116 276 15 100 

CZ www.BusinessInfo.cz 8 167 580 77 988 25 100 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.business-cream.ro/
http://www.portal.gov.sk/
http://www.verksamt.se/
http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.business.gov/
http://www.businessinfo.cz/
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Vyhodnocení výsledků 
 

 

Vyhodnocení výsledků analýzy kritérií proběhlo na základě několika přístupů. Cílem vyhodnocení je 
určit nejlepší portály v následujících oblastech: 

 

- hodnocení z obecného uživatelského pohledu používaného pro jakoukoli webovou stránku 
s informacemi – vyhodnocení kritérií z obecného pohledu uživatele 

- hodnocení z pohledu cílové skupiny (podnikatelé) – vyhodnocení kritérií týkajících se nabídky 
služeb a funkcí přímo pro podnikatele 

- hodnocení z pohledu nabídky online služeb – hodnocení nabídky online služeb a nástrojů 

- celkové hodnocení – průměr tří výše uvedených klíčových hodnocení 

- celkové hodnocení všech měřitelných kritérií - průměr všech kritérií dostupných pro porovnání 

 

Kritéria, podle kterých byly jednotlivé oblasti hodnoceny 

 

Pro každou oblast je celkové hodnocení výsledkem průměrné úspěšnosti v řadě vybraných kritérií (z 
celkového seznamu hodnotících kritérií) odpovídajících dané oblasti. Některá kritéria byla zahrnuta i 
do více výsledkových oblastí. 

 

 

 

Hodnocení z obecného uţivatelského pohledu 
 

Celkové vyhodnocení výsledků z pohledu uživatele bylo založeno na výsledcích portálů 
v následujících z celkového seznamu hodnotících kritérií. Pro každou z níže uvedených skupin kritérií 
byl proveden průměr výsledků a poté celkový průměr těchto skupin:  

 

- Homepage portálu (míra přehlednosti, definice hlavního přínosu) 

- Přehlednost zobrazení nejdůležitějších informací 

- Množství alternativních forem obsahu 

- Jazykové verze a jejich rozsah 

- Rozbor použitelnosti (podle metodiky heuristické analýzy) 

- Přístupnost (analýza přístupnosti) 

- Funkce pro interakci s uživatelem (míra personalizace a segmentace obsahu, e-mail 
newsletter, diskusní fórum, vyhledávání na webu) 

- Sociální sítě (využití sociálních sítí Facebook, Twitter, Youtube) 

- Návštěvnická podpora (systém podpory, FAQ) 

 

Celkový výsledek hodnocení nejlepších portálů z obecného uţivatelského pohledu 

 

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZ 

58% 56% 46% 55% 47% 49% 51% 47% 38% 33% 26% 61% 69% 57% 56% 
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Znázornění výsledků v grafu 
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Pořadí portálů 

 

1 VB www.businesslink.gov.uk 69% 

2 SWE www.verksamt.se 61% 

3 DAN www.startvaekst.dk 58% 

4 USA www.business.gov 57% 

5 CZ www.BusinessInfo.cz 56% 

6 EST www.aktiva.ee 56% 

7 FRA www.apce.com 55% 

8 NIZ www.antwoordvoorbedrijven.nl 51% 

9 NEM www.german-business-portal.info 49% 

10 IR www.basis.ie 47% 

11 POR www.portadaemresa.pt 47% 

12 FIN www.yrityssuomi.fi 46% 

13 RAK www.gruenderservice.at 38% 

14 RUM www.business-cream.ro 33% 

15 SLO www.portal.gov.sk 26% 

 

Nejúspěšnější portály 

 

V hodnocení z obecného uživatelského pohledu byly jako nejlepší portály vyhodnoceny následující: 

- Britský www.businesslink.gov.uk (69%) 

- Švédský www.verskamt.se (61%) 

- Dánský www.startvaekst.dk (58%) 

 

http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.verksamt.se/
http://www.startvaekst.dk/
http://www.businessinfo.cz/
http://www.aktiva.ee/
http://www.apce.com/
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/
http://www.german-business-portal.info/
http://www.basis.ie/
http://www.portadaemresa.pt/
http://www.yrityssuomi.fi/
http://www.gruenderservice.at/
http://www.business-cream.ro/
http://www.portal.gov.sk/
http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.verskamt.se/
http://www.startvaekst.dk/
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Mezi více úspěšné portály dále patří americký www.business.gov, estonský www.aktiva.ee, 
francouzský www.apce.com, nizozemský www.antwoordvoorbedrijven.nl, případně německý 
www.german-business-portal.info, portugalský www.portaldaempresa.pt, irský www.basis.ie anebo 
finský www.yrityssuomi.fi. Portál BusinessInfo.cz se umístil na pátém až šestém místě s výsledkem 
56% přičemž výsledkově patří do skupiny lepších portálů s nadpoloviční úspěšností. 

 

 

Hodnocení z pohledu cílové skupiny (podnikatelé) 
 

Celkové vyhodnocení výsledků z pohledu cílové skupiny bylo založeno na výsledcích portálů 
v následujících z celkového seznamu hodnotících kritérií:  

 

- Dostupnost portálu (přítomnost portálu pro podnikatele a export v dané zemi) 

- Rozsah informační nabídky (počet hlavních modulů, míra nabídky databází a katalogů) 

- Provázanost s dalšími portály 

- Online transakce na webu (pasivní i aktivní nabídka) 

- Jednotné kontaktní místo (míra nabídky služeb JKM) 

- Další funkce portálu pro podnikatele (jednotné kontaktní místo, newsletter, doplňkové online 
aplikace a nástroje pro interakci s uživatelem) 

 

Celkový výsledek hodnocení nejlepších portálů z pohledu cílové skupiny 

 

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZ 

77% 58% 84% 86% 81% 64% 77% 80% 47% 45% 46% 77% 98% 95% 84% 

 

Znázornění výsledků v grafu 
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http://www.business.gov/
http://www.aktiva.ee/
http://www.apce.com/
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/
http://www.german-business-portal.info/
http://www.portaldaempresa.pt/
http://www.yrityssuomi.fi/


 
 

 
  - 100 - 

 

Pořadí portálů 

 

1 VB www.businesslink.gov.uk 98% 

2 USA www.business.gov 95% 

3 FRA www.apce.com 86% 

4 FIN www.yrityssuomi.fi 84% 

5 CZ www.BusinessInfo.cz 84% 

6 IR www.basis.ie 81% 

7 POR www.portadaempresa.pt 80% 

8 DAN www.startvaekst.dk 77% 

9 SWE www.verksamt.se 77% 

10 NIZ www.antwoordvoorbedrijven.nl 77% 

11 NEM www.german-business-portal.info 64% 

12 EST www.aktiva.ee 58% 

13 RAK www.gruenderservice.at 47% 

14 SLO www.portal.gov.sk 46% 

15 RUM www.business-cream.ro 45% 

 

Nejúspěšnější portály 

 

V hodnocení z pohledu cílové skupiny byly jako nejlepší portály vyhodnoceny následující: 

- Britský www.businesslink.gov.uk (98%) 

- Americký www.business.gov (95%) 

- Francouzský www.apce.com (86%) 

 

Mezi úspěšné portály dále finský www.yrityssuomi.fi, irský www.basis.ie, dánský www.startvaekst.dk, 
portugalský www.portaldaempresa.pt, švédský www.verksamt.se a nizozemský 
www.antwoordvoorbedrijven.nl. Dobré jsou i výsledky německého www.german-business-portal.info 
případně estonského www.aktiva.ee. Portál BusinessInfo.cz se umístil na 4.-5. místě. 

 

 

Hodnocení z pohledu nabídky online sluţeb 
 

Celkové vyhodnocení výsledků z pohledu nabídky online služeb bylo založeno na výsledcích portálů 
v následujících z celkového seznamu hodnotících kritérií – jedná se o kritéria, která byla již hodnocena 
v rámci výsledků z pohledu cílové skupiny podnikatelů, nyní jsou zvlášť prezentovány výsledky pro ta 
z nich, která se týkají online služeb:  

 

- Online transakce na webu - pasivní nabídka a aktivní nabídka 

- Funkce pro online interakci s uživatelem (další online aplikace pro interakci s uživatelem) 

 

Celkový výsledek hodnocení nejlepších portálů z pohledu nabídky online nástrojů 

 

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZ 

80% 37% 70% 80% 70% 30% 57% 70% 27% 0% 20% 77% 100% 100% 67% 

http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.business.gov/
http://www.apce.com/
http://www.yrityssuomi.fi/
http://www.businessinfo.cz/
http://www.basis.ie/
http://www.portadaempresa.pt/
http://www.startvaekst.dk/
http://www.gruenderservice.at/
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/
http://www.german-business-portal.info/
http://www.aktiva.ee/
http://www.gruenderservice.at/
http://www.portal.gov.sk/
http://www.business-cream.ro/
http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.business.gov/
http://www.apce.com/
http://www.yrityssuomi.fi/
http://www.basis.ie/
http://www.startvaekst.dk/
http://www.portaldaempresa.pt/
http://www.verksamt.se/
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/
http://www.german-business-portal.info/
http://www.aktiva.ee/
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Znázornění výsledků v grafu 
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Pořadí portálů 

 

1 VB www.businesslink.gov.uk 100% 

2 USA www.business.gov 100% 

3 FRA www.apce.com 80% 

4 DAN www.startvaekst.dk 80% 

5 SWE www.verksamt.se 77% 

6 FIN www.yrityssuomi.fi 70% 

7 POR www.portadaempresa.pt 70% 

8 IR www.basis.ie 70% 

9 CZ www.BusinessInfo.cz 67% 

10 NIZ www.antwoordvoorbedrijven.nl 57% 

11 EST www.aktiva.ee 37% 

12 RAK www.gruenderservice.at 27% 

13 NEM www.german-business-portal.info 30% 

14 SLO www.portal.gov.sk 20% 

15 RUM www.business-cream.ro 0% 

 

Nejúspěšnější portály 

 

V hodnocení z pohledu nabídky online služeb byly jako nejlepší portály vyhodnoceny následující: 

- Britský www.businesslink.gov.uk (100%) 

- Americký www.business.gov (100%) 

- Francouzský www.apce.com (80%) 

 

http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.business.gov/
http://www.apce.com/
http://www.startvaekst.dk/
http://www.gruenderservice.at/
http://www.yrityssuomi.fi/
http://www.portadaempresa.pt/
http://www.basis.ie/
http://www.businessinfo.cz/
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/
http://www.aktiva.ee/
http://www.gruenderservice.at/
http://www.german-business-portal.info/
http://www.portal.gov.sk/
http://www.business-cream.ro/
http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.business.gov/
http://www.apce.com/
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Mezi více úspěšné portály dále dánský www.startvaekst.dk, švédský www.verksamt.se, finský 
www.yrityssuomi.fi, portugalský www.portaldaempresa.pt a irský www.basis.ie. Slušného hodnocení 
dosáhl i nizozemský www.antwoordvoorbedrijven.nl.  

Portál BusinessInfo.cz se umístil na devátém místě s průměrnou nabídkou online služeb přičemž 
dosáhl velmi dobrých výsledků v oblastech přímého kontaktu se státní správou, nicméně nabídka 
doplňkových online nástrojů není velká. 

 

 

Celkové vyhodnocení – průměr klíčových výsledků 
 

Tyto výsledky jsou průměrem umístění portálů ve třech výše uvedených klíčových oblastech. Pokud je 
možné objektivně celkově vyhodnotit dané portály, toto hodnocení považujeme za nejpřesnější. 
Hodnocen byl průměr v těchto třech výsledkových skupinách: 

- hodnocení z pohledu uživatele 

- hodnocení z pohledu cílové skupiny (podnikatelé) 

- hodnocení z pohledu nabídky online služeb 

 

Celkové výsledky klíčových hodnocení 

 

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZ 

72% 50% 67% 74% 66% 48% 62% 66% 37% 26% 31% 72% 89% 84% 69% 

 

Znázornění výsledků v grafu 
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Pořadí portálů 

 

http://www.startvaekst.dk/
http://www.verksamt.se/
http://www.yrityssuomi.fi/
http://www.portaldaempresa.pt/
http://www.basis.ie/
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/
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1 VB www.businesslink.gov.uk 89% 

2 USA www.business.gov 84% 

3 FRA www.apce.com 74% 

4 DAN www.startvaekst.dk 72% 

5 SWE www.verksamt.se 72% 

6 CZ www.BusinessInfo.cz 69% 

7 FIN www.yrityssuomi.fi 67% 

8 IR www.basis.ie 66% 

9 POR www.portadaempresa.pt 66% 

10 NIZ www.antwoordvoorbedrijven.nl 62% 

11 EST www.aktiva.ee 50% 

12 NEM www.german-business-portal.info 48% 

13 RAK www.gruenderservice.at 37% 

14 SLO www.portal.gov.sk 31% 

15 RUM www.business-cream.ro 26% 

 

Nejúspěšnější portály 

V hodnocení průměru klíčových výsledků byly jako nejlepší portály vyhodnoceny následující: 

- Britský www.businesslink.gov.uk (89%) 

- Americký www.business.gov (84%) 

- Francouzský www.apce.com (74%) 

 

Výborných výsledků dále dosáhl dánský www.startvaekst.dk a švédský www.verksamt.se. Dobrých 
výsledků dosáhl finský www.yrityssuomi.fi, irský www.basis.ie, portugalský www.portaldaempresa.pt a 
nizozemský www.antwoordvoorbedrijven.nl. Průměrné výsledky má estonský www.aktiva.ee, a 
německý www.german-business-portal.info.  

Portál BusinessInfo.cz patří do skupiny s dobrými výsledky mezi šestým a desátým místem, v rámci 
této skupiny je nejlepší. 

 

Grafické znázornění úspěšnosti v jednotlivých klíčových oblastech 

K celkovému vyhodnocení průměrných výsledků v třech klíčových oblastech (obecný uživatelský 
pohled, cílová skupina, online nástroje) přidáváme ještě grafické znázornění úspěšnosti portálů 
v těchto třech oblastech najednou. Vypovídací hodnotou tohoto grafu je především zjištění, jak moc 
jsou jednotlivé portály komplexní v klíčových oblastech (tedy čím širší rozpětí výsledku portálu v grafu, 
tím více komplexní portál). 

Toto znázornění je prezentováno pouze pro 3 nejúspěšnější portály a portál BusinessInfo.cz (z 
důvodu přehlednosti). 

 

Graf se nachází na další stránce. 

http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.business.gov/
http://www.apce.com/
http://www.startvaekst.dk/
http://www.businessinfo.cz/
http://www.gruenderservice.at/
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/
http://www.aktiva.ee/
http://www.german-business-portal.info/
http://www.gruenderservice.at/
http://www.portal.gov.sk/
http://www.business-cream.ro/
http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.business.gov/
http://www.apce.com/
http://www.startvaekst.dk/
http://www.verksamt.se/
http://www.yrityssuomi.fi/
http://www.basis.ie/
http://www.portaldaempresa.pt/
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/
http://www.aktiva.ee/
http://www.german-business-portal.info/


 
 

 
  - 104 - 

 

 

 

Z grafu je patrné, že britský portál www.businesslink.gov.uk a také americký www.business.gov jsou 
nejvíce komplexní. Naopak, zejména BusinessInfo.cz má poněkud nedostatky v nabídce online služeb 
oproti těm nejlepším.   

 

 

Celkové vyhodnocení – všechna měřitelná kritéria 
 

Toto hodnocení má omezenou vypovídací hodnotu. Jedná se o čistý průměr všech měřených kritérií, 
ve kterém není zohledňována důležitost jednotlivých kritérií.  

Proto například portál, který dosahuje výborných výsledků v některé z důležitých oblastí (například 
nabídka online služeb) a naopak má nulové výsledky v málo důležitých oblastech (například zobrazení 
v mobilním telefonu), může dosáhnout podobných výsledků jako jiný portál, který je na tom úplně 
naopak.  

Vypovídací hodnota tohoto porovnání je tedy omezená a výsledky spíše poukazují pouze na to, jak 
komplexně jsou jednotlivé portály koncipovány. 

 

Celkové výsledky všech jednotlivých hodnocení dohromady 

 

DAN EST FIN FRA IR NEM NIZ POR RAK RUM SLO SWE VB USA CZE 

58% 44% 52% 61% 46% 53% 50% 52% 31% 30% 26% 58% 76% 75% 62% 

 

Znázornění výsledků v grafu 

http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.business.gov/
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Pořadí portálů 

 

1 VB www.businesslink.gov.uk 76% 

2 USA www.business.gov 75% 

3 CZ www.BusinessInfo.cz 62% 

4 FRA www.apce.com 61% 

5 DAN www.startvaekst.dk 58% 

6 SWE www.verksamt.se 58% 

7 NEM www.german-business-portal.info 53% 

8 FIN www.yrityssuomi.fi 52% 

9 POR www.portadaempresa.pt 52% 

10 NIZ www.antwoordvoorbedrijven.nl 50% 

11 IR www.basis.ie 46% 

12 EST www.aktiva.ee 44% 

13 RAK www.gruenderservice.at 31% 

14 RUM www.business-cream.ro 30% 

15 SLO www.portal.gov.sk 26% 

 

Nejúspěšnější portály 

V hodnocení průměru všech hodnocení bez rozdílu důležitosti byly jako nejlepší portály vyhodnoceny 
následující: 

- Britský www.businesslink.gov.uk (76%) 

- Americký www.business.gov (75%) 

- Český www.business.info.cz (62%) 

 

Výsledky celkového porovnávání všech výsledků do velké míry odpovídají úspěšnosti portálů 
v konkrétních výsledkových tabulkách zaměřených na specifická a důležitá kritéria. Nicméně najdeme 
zde několik výjimek.  

http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.business.gov/
http://www.businessinfo.cz/
http://www.apce.com/
http://www.startvaekst.dk/
http://www.verksamt.se/
http://www.german-business-portal.info/
http://www.yrityssuomi.fi/
http://www.portadaempresa.pt/
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/
http://www.basis.ie/
http://www.portadaempresa.pt/
http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.business.gov/
http://www.business.info.cz/
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Přední umístění britského www.businesslink.gov.uk a amerického portálu www.business.gov je 
zřejmé, tady ovšem jsou výsledky hodně vyrovnané (americký portál měl výsledky komplexnější – 
například má na rozdíl od britského diskusní fórum apod.).  

Druhou skupinu tvoří www.BusinessInfo.cz, francouzský www.apce.com, švédský www.verksamt.se a 
dánský www.startvaekst.dk. V této skupině oproti jiným výsledkům více komplexní provedení ukázal 
portál BusinessInfo.cz. 

V další skupině portálů s průměrnými výsledky se jako komplexní a tedy oproti jiným hodnocením 
lepší ukázal německý www.german-business-portal.info a horší naopak irský www.basis.ie. Nejhorších 
výsledků dosáhly tradičně rumunský a slovenský portál a o něco málo lepší rakouský portál. 

 

 

Shrnutí výsledků 
 

Většina vyhodnocení provedených na základě analýzy kritérií ukazuje podobné trendy. Zajímavostí je, 
že pokud se podíváme na podobnosti ve výsledcích, portály můžeme rozdělit do několika skupin, resp. 
většinou dokonce dvojic. 

 

Jasným vítězem mezi portály je britský Businesslink.gov.uk, který dominuje především v nabídce 
online služeb a informací pro podnikatele. Podobně je na to americký Business.gov. Tyto dva portály 
zemí, kde je angličtina mateřským jazykem mají podobné výsledky.  

 

Druhou poměrně jasně definovatelnou skupinou jsou portály ze skandinávských zemí – zejména 
Dánsko a Švédsko mají podobné výsledky. Oba portály dominují zejména v uživatelských kritériích a 
naopak někdy trochu zaostávají v nabídce služeb a informací.  

 

Samostatnou kapitolou jsou výsledky francouzského portálu Apce.com. Informační nabídka včetně 
online služeb je dobrá natolik, že výsledkově je tento portál hned v závěsu za britským a americkým 
portálem. Portálu chybí větší zaměření na uživatelskou přívětivost, jinak patří jasně k nejlepším. 

 

Finský a portugalský portál mají také jisté podobnosti – oba pokulhávají v uživatelských kritériích, 
nicméně nabídka informací je rozsáhlá a pro podnikatele velmi dobrá.  

 

Následuje dvojice BusinessInfo.cz a irský Basis.ie. Pro tuto dvojici jsou příznačná průměrná a stabilní 
umístění v oblasti „lepšího průměru“. Portály zpravidla oblastech splňují kritéria dobře, nicméně 
v porovnání s nejlepšími to může být lepší.  

K této dvojici by se dal přiřadit i nizozemský portál, který má také výsledky zejména průměrné. 
Nicméně tento portál dosahuje průměrných výsledků především díky nedostatku nástrojů a funkcí 
podpůrného charakteru – chybí newsletter, diskusní fórum, pomocné online nástroje pro podnikatele, 
informační katalogy a databáze a další. V mnoha jiných ohledech je tento portál velmi kvalitní. 

 

Německý a estonský portál tvoří dvojici, pro kterou platí, že má velmi dobré výsledky v oblasti 
použitelnosti, přehlednosti a kritériích týkajících se pojetí prezentace obsahu. Nicméně nabídkou pro 
podnikatele (výjimkou je možná nizozemský portál, který informuje ve velké šíři) a především 
nabídkou online služeb zaostávají.  

 

Rakouský portál Gruenderservice.at má výsledky slabší, nicméně i tak dosahují na průměr – a to 
z většiny pohledů. Omezením tohoto portálu bezesporu je to, že je příliš úzce zaměřen pouze na 
začínající podnikatele a firmy.  

 

http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.business.gov/
http://www.businessinfo.cz/
http://www.apce.com/
http://www.verksamt.se/
http://www.startvaekst.dk/
http://www.german-business-portal.info/
http://www.basis.ie/
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Nakonec je zde rumunský Business-cream.ro a slovenský Portal.gov.sk (sekce pro podnikatele). 
V první řadě platí, že při celkovém pohledu na portály je na tom Portal.gov.sk jednoznačně lépe. 
Nicméně ve výsledcích doplácí na fakt, že hodnotíme portály pro podnikatele a v tomto ohledu 
slovenský portál nabízí pouze obsahově malou sekci, která zapadá do celkové struktury portálu – 
proto jsou výsledky takové. Rumunský portál je výjimečný tím, že jej neprovozuje stát, ale místní 
hospodářská komora. I tak jsou ale výsledky slabé a portálu chybí větší rozsah, nabídka a interaktivní 
pojetí. 
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Doporučení pro portál BusinessInfo.cz 
 

 

Na základě hodnotících kritérií, podle kterých byly analyzovány jednotlivé portály, byl vytvořen souhrn 
doporučení pro portál BusinessInfo.cz. Doporučení shrnují oblasti a charakteristiky, které byly 
shledány jako kvalitní na jednotlivých portálech a na portálu BusinessInfo.cz chybí. 

Doporučení jsou rozdělena do několika kategorií a to následovně: 

- doporučení z obecného uživatelského pohledu 

- doporučení z pohledu cílové skupiny (podnikatelé) 

- doporučení z pohledu nabídky online služeb a nástrojů pro komunikaci s uživateli 

 

Seznam doporučení je inspirován a tématicky vychází z kratšího seznamu doporučení, který byl 
v rámci zakázky zadavatele dodavatelem vypracován pro využití v dalších materiálech týkajících se 
rozvoje portálu BusinessInfo.cz. 

 

Níže uvedený seznam doporučení ve své podstatě shrnuje to, co dodavatel analýzy považuje dobré, 
aby portál BusinessInfo.cz nabízel a zároveň to vychází z poznatků situace na jiných analyzovaných 
portálech.  

K tomu na závěr těchto doporučení prezentujeme výčet doporučení (včetně komentářů), která 
dodavatel analýzy za prioritní k realizaci, tedy s největším užitkem pro portál BusinessInfo.cz. 

 

 

 

 

Doporučení z obecného uţivatelského pohledu 

 

Doporučení z pohledu obecného uživatele se týkají oblastí, které jsou důležité bez ohledu na 
tématické zaměření portálu. 

 

Homepage 

 

Na portálu BusinessInfo.cz najdeme homepage, která splňuje předpoklad uvedení „hlavního přínosu 
pro uživatele“ jasně a zřetelně. Nicméně, přehlednost homepage by mohla být posílená následovně: 

 

- zjednodušení hlavního obsahu, nyní obsahuje příliš informací a odkazů – vyzdvihnout to 
podstatné a jednotnou formou prezentovat 

- případně využití horního horizontálního i postranního vertikálního menu 

- zjednodušení obsahu v postranní sekci 

 

Pro ilustraci uvádíme nejlepší z hodnocených portálů v této oblasti: www.business.gov (USA), 
www.german-business-portal.info (NEM). 

 

 

Přehlednost zobrazení nejdůleţitějších informací 

http://www.business.gov/
http://www.german-business-portal.info/
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Pro větší přehlednost obsahu doporučujeme v rámci každé sekce, která má větší množství obsahu 
zdůraznit nejdůležitější (nejpopulárnější informace). Toho je možné dosáhnout upozorněním na 
začátku obsahu nebo v postranních částech webu. 

Také doporučujeme ve velké využívat zobrazování „souvisejícího obsahu“ – k jednotlivým 
informačním stránkám uživateli nabídnout jiné co nejvíce relevantní informace jinde na portálu. 

Pro ilustraci uvádíme nejlepší z hodnocených portálů v této oblasti: www.businesslink.gov.uk (VB). 

 

 

Jazykové verze 

 

Rozšíření obsahu do jiných jazykových verzí nemá klíčový dopad na naprostou většinu uživatelů. 
Nicméně uživatelům z cizích zemí může pomoci: 

 

- případné rozšíření anglické verze (i když ta je v případě BusinessInfo.cz dost rozsáhlá) 

- založení jazykových verzí pro důležité sousední a partnerské země (například německá verze 
jakožto verze v jazyce prioritní exportní země a další) 

- inspirací z jiných portálů může být vytvoření základní (a tedy velmi nenáročné) prezentace 
v daných nových jazycích (tak, ať je uživatelům z těchto zemí nabídnuta alespoň základní 
kontaktní informace) – viz dánský portál http://www.startvaekst.dk/aboutstartvaekstto  

 

 

Pouţitelnost 

 

Použitelnost je široký pojem a v rámci základního testování provedeného pro tuto analýzu byly 
výsledky BusinessInfo.cz dobré. Nicméně pro lepší výsledky v této oblasti doporučujeme provádět 
testování použitelnosti pokročilými metodami, například: 

 

- rozšířené testování metodikou heuristické analýzy (tedy testování odborníky) 

- uživatelské testování (testování individuálními uživateli internetu) 

 

 

Přístupnost 

 

Portál BusinessInfo.cz byl vyhodnocen mezi portály jako nejlepší z pohledu přístupnosti webových 
stránek. Přesto je možné s využitím metod a standardů Evropské Unie dále zlepšovat míru 
přístupnosti. Vyhodnocování přístupnosti v rámci EU probíhá na základě European Accessibility 
Metodology (http://eiao.net/ ) vycházející z pravidel UWEM (viz http://www.wabcluster.org/uwem1_2/). 
Pro opakované prověřování míry přístupnosti portálu je možné využít online nástroje 
http://www.egovmon.no/en/research/indicators/accessibility/). 

 

 

Alternativní formy obsahu 

 

Alternativní formy obsahu jako například video, audio anebo různé návody a externí PDF materiály ke 
stažení nejsou na jednotlivých portálech příliš využívány s výjimkou především britského a amerického 
portálu. Pro lepší nabídku uživatelům je možné se zaměřit na: 

http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.startvaekst.dk/aboutstartvaekstto
http://www.wabcluster.org/uwem1_2/
http://www.egovmon.no/en/research/indicators/accessibility/
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- video a audio prezentace - návody pro podnikatele (zejména začínající) 

- video a audio prezentace - rozhovory a prezentace případových studií 

- video a audio prezentace - rozhovory s odborníky, záznamy a reportáže z akcí 

- online tutoriály (animované nebo textové) – návody 

- letáky a propagační materiály na různé akce 

 

Pro ilustraci uvádíme nejlepší z hodnocených portálů v této oblasti: www.business.gov (USA), 
www.businesslink.gov.uk (VB) – ostatní portály zdaleka těmto formám obsahu nevěnují takovou 
pozornost). 

 

Newsletter 

 

E-mailový newsletter sice BusinessInfo.cz nabízí, nicméně pouze v základní formě, doporučujeme 
tedy následující: 

 

- dobře propagovaný newsletter na portálu – ne pouze na homepage 

- nastavitelný newsletter: 

o možnost odebírat informace pouze na daná témata 

o případné regionální rozdělení témat 

o možnost výběru četnosti zasílání 

o možnost výběru formátu (HTML vs. text) 

- využitelnost newsletteru pro notifikaci různých termínů pro podnikatele 

- personalizace newsletteru – závisí na personalizaci samotného obsahu (pokud je k dispozici 
personalizovaný obsah, nabízet i možnost dostávat e-mailové zprávy podle typu uživatele) 

 

Pro ilustraci uvádíme nejlepší z hodnocených portálů v této oblasti: www.startvaekst.dk (DAN), 
www.businesslink.gov.uk (VB), www.business.gov (USA) 

 

Diskusní fórum 

 

Diskusní fórum by mělo jednak mít kvalitní formát, ale také by mělo být v rámci portálu dobře 
propagováno. Z hodnocení ostatních portálů vyplývá pro BusinessInfo.cz následující doporučení: 

 

- propagace diskusního fóra napříč portálem a u článků (například formou odkazů na 
související diskusní témata) a zachování komentářů pod články 

- aktivní podpora rozsahu diskusního fóra 

- rozdělení diskuzí do témat (a podtémat) 

- možnost různých řazení a zobrazení příspěvků 

- možnost hledat v příspěvcích 

- informační podpora (návod na používání, FAQ) 

 

Pro ilustraci uvádíme nejlepší z hodnocených portálů v této oblasti: www.german-business-portal.info 
(NEM), www.business.gov (USA). 

 

http://www.business.gov/
http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.startvaekst.dk/
http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.business.gov/
http://www.german-business-portal.info/
http://www.business.gov/
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Vyhledávání na  portálu 

 

Z analýzy jiných portálů vyplývá doporučení na rozšíření funkcionality vyhledávání na BusinessInfo.cz, 
přestože vyhledávání na BusinessInfo.cz je poměrně pokročilé. Následující by bylo možné přidat: 

 

- vyhledávání podle datového formátu obsahu (hledat v textu, v přílohách) 

- vyhledávání na partnerských portálech (možnost hledání na některých jiných relevantních 
portálech) 

- možnost hledat obsah, který obsahuje elektronickou službu – inspirace slovenským portálem 
www.portal.gov.sk (http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=47)  

 

Pro ilustraci uvádíme nejlepší z hodnocených portálů v této oblasti: www.german-business-portal.info 
(NEM), www.gruenderservice.at (RAK), www.businesslink.gov.uk (VB) 

 

 

Vyuţití sociálních sítí 

 

Minimum analyzovaných portálu využívá sociální sítě pro propagaci. Nicméně u některých 
z nejpokročilejších tomu tak je (zejména americký www.business.gov anebo britský 
www.businesslink.gov.uk přičemž síť twitter využívá portálů více – ještě finský www.yrityssuomi.fi, 
švédský www.verksamt.se a francouzský www.apce.com). Sociální sítě je možné využívat 
následovně: 

 

- založení stránky na Twitter.com a pravidelná aktualizace s novinkami apod. 

- založení stránky na Facebook.com a opět využití pro zveřejňování aktuálních informací apod. 

- vytvoření vlastního kanálu na Youtube.com – s cílem prezentovat vlastní video obsah (který 
ovšem prozatím není) anebo obsah jiných uživatelů (především jiných institucí státní správy – 
pokud je ovšem k dispozici) 

 

Nejsilnější inspiraci v této oblasti bezesporu najdeme na americkém portálu www.business.gov 
(www.facebook.com/business.gov, http://twitter.com/BusinessDotGov, 
www.youtube.com/user/BusinessDotGov). 

 

Systém podpory a feedback 

 

V oblasti nabídky systému uživatelské podpory návštěvníkům portálu na základě analýzy kritérií 
uvádíme následující doporučení: 

 

 jasná a zřetelná komunikace a prezentace kontaktních údajů napříč celým portálem 

 možnost nabídky řešení dotazů v reálném čase  

 více kanálů komunikace (hotline, kontaktní formulář, chat) 

 uvádění odkazů na relevantní FAQ dotazy přímo v obsahu 

 integrace komunikovaných dotazů do dalších částí portálu – rozšiřování obsahu FAQ nebo 
diskusního fóra 

 obsáhlejší pojetí uživatelského feedbacku – kromě anket a hodnocení obsahu přímo na 
stránkách používat různé dotazníky, výsledky případně zveřejňovat 

 

http://www.portal.gov.sk/
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=47
http://www.german-business-portal.info/
http://www.gruenderservice.at/
http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.business.gov/
http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.yrityssuomi.fi/
http://www.verksamt.se/
http://www.apce.com/
http://www.business.gov/
http://www.facebook.com/business.gov
http://twitter.com/BusinessDotGov
http://www.youtube.com/user/BusinessDotGov
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Inspiraci z portálů hodnocených v této analýze najdeme například na portálech 
www.antwoordvoorbedrijven.nl (NIZ), www.businesslink.gov.uk (VB), www.startvaekst.dk (DAN). 

 

Technická kritéria 

 

Na základě analýzy doporučujeme následující: 

 

- aplikovat pokročilou metodiku pro co nejlepší a nejrozsáhlejší viditelnost portálu 
v internetových vyhledávačích na relevantní dotazy) 

- aplikovat v maximální možné míře metody pro ochranu osobních údajů uživatele – 
nezveřejňovat emaily uživatelů v diskuzích  

 

 

Doporučení z pohledu cílové skupiny (podnikatelé) 
 

Tato doporučení se týkají přímo cílové skupiny, tedy podnikatelů – jedná se o doporučení pro zlepšení 
přínosu portálu pro tuto skupinu. 

 

 

Rozsah nabídky 

 

Rozsah nabídky informací na portálu na základě porovnání ostatních portálů doporučujeme rozšířit 
s využitím následujících možností. 

 

Více informačních modulů 

Potencionální rozšíření hlavních informačních modulů závisí na přístupu ke členění obsahu. Analýza 
ostatních portálů ukázala, že přístup ke členění obsahu je rozdílný. K rozdělení hlavního obsahu 
přistupují portály v některých případech „personalizovaným, uživatelsky segmentovaným obsahem“, 
kde je nabídka členěna do několika modulů podle typu uživatele anebo zobrazují více tématických 
modulů – stejně jako portál BusinessInfo.cz.  

V případech takto segmentovaného obsahu a přístupu k nabídce obsahu podle typu uživatele je dobré 
nabídnout informace v těchto oblastech: 

 

- začínající podnikatel 

- investor / nabyvatel firmy 

- provozovatel zavedené firmy 

- rozvoj firmy 

- exportéři 

- likvidace firmy 

Z analyzovaných portálů k prezentaci takto segmentovaného obsahu přistupují například 
www.startvaekst.dk (DAN), www.aktiva.ee (EST), www.yrityssuomi.fi (FIN), www.apce.com (FRA), 
www.portaldaempresa.pt (POR) anebo www.verskamt.se (SWE). 

 

Dále z analýzy vyplývá, že zejména portály, které používají spíše tématické rozdělení obsahu na 
rozdíl od BusinessInfo.cz nabízejí rozdělení informací například do těchto hlavních informačních 
modulů: 

http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/
http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.startvaekst.dk/
http://www.startvaekst.dk/
http://www.aktiva.ee/
http://www.yrityssuomi.fi/
http://www.apce.com/
http://www.portaldaempresa.pt/
http://www.verskamt.se/
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- marketing / IT + e-commerce  

- vzdělávání  

- finance a daně 

- jak začít podnikat (jedná se o personalizovaný modul, ale najdeme ho i na portálech, které 
příliš personalizovaný obsah nenabízejí) 

- zaměstnávání – věci týkající se zaměstnanosti a zaměstnanců 

- inovace a rozvoj 

- obory  - specifické informace pro jednotlivé obory podnikání 

- akce – speciální sekce pro různé akce, včetně kalendáře akcí 

- regionální informace – BusinessInfo.cz regionální informace nabízí, otázkou je možnost větší 
propagace a rozšíření (nicméně vzhledem k velikosti ČR to nemusí být třeba) 

Tento přístup k rozdělení obsahu vyznávají zejména portály jiné než výše uvedené ty, které obsah 
segmentují podle typu uživatele.  

 

Nakonec některé portály nabízejí speciální sekce informací, které jsou populární a tedy je dobré jim 
věnovat větší pozornost, například: 

 

- online transakce – sekce pro vše týkající se přímého online kontaktu se státní správou 
(předním z nich je www.businesslink.gov.uk (VB) 

- formuláře – portál BusinessInfo.cz tuto sekci má, nicméně je možné ji více propagovat – 
například viz portál www.yrityssuomi.fi (FIN)  

- osobní profil – sekce osobního profilu, s možnostmi různých nastavení (toto používá více 
portálů, například www.business.gov (USA), www.businesslink.gov.uk (VB) anebo portály, 
které využívají unikátního „občanského loginu“ jako například www.verskamt.se (SWE) 

 

 

Rozšíření nabídky katalogů a databází 

Potenciál rozšíření informační nabídky pomocí různých katalogů, registrů a databází je velký. Inspirací 
z ostatních portálů můžou být následující tématické okruhy: 

 

- katalog externích odkazů na státní webové prezentace, jednoduchý nebo organizovaný podle 
regionů - viz například www.business.gov/business-law/contacts/ (USA) 

- samostatná databáze formulářů pro kontakt se státní správou (viz výše) 

- slovník relevantních pojmů – viz například www.businesslink.gov.uk (VB) – sekce „Directories“ 

- vzdělávání – databáze vzdělávacích institucí pro podnikatele – viz například 
www.businesslink.gov.uk (VB) – sekce „Directories“ 

- publikace – katalog online publikací – opět viz britský www.businesslink.gov.uk  

- registr různých povolání a k tomu relevantních informací, pravidel a náležitostí (viz výše) – 
inspirací může být například http://www.business.gov/industries/ (USA) 

- databáze poradenských firem pro podnikatele (viz www.apce.com (FRA) 

- obecný katalog externích odkazů na různá témata (viz například www.business-cream.ro 
(RUM) 

 

Některé analyzované portály v rámci katalogů a databází využívají rozsáhlé provázanosti s privátním 
sektorem. 

 

http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.yrityssuomi.fi/
http://www.business.gov/
http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.verskamt.se/
http://www.business.gov/business-law/contacts/
http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.business.gov/industries/
http://www.apce.com/
http://www.business-cream.ro/
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Tématické externí webové prezentace 

V některých zemích je pro pokrytí širších témat využíváno externích portálů, které organizačně spadají 
pod hlavní portál pro podporu podnikání. Výhodou může být přehledné zobrazení informací na dané 
téma. V některých případech je možné toto využít i pro BusinessInfo.cz. V jiných zemích je využíváno 
externích portálů například na následující témata: 

 

- informace pro začínající podnikatele – speciální portál na téma „jak začít podnikat?“ - viz 
například www.existenzgruender.de (NEM) 

- registr obchodních příležitostí / business kontaktů – například viz www.bolagsverket.se (SWE) 

- portál pro krizové poradenství – viz www.earlywarning.dk (DAN) 

- tématické portály na „atraktivní témata“ – podnikání pro mladé, pro ženy apod. – viz 
www.jungewirtschaft.at (RAK) 

 

Rozšíření ţivotních situací 

Portál BusinessInfo.cz v nabídce návodů na různé životní situace patří mezi přední mezi 
analyzovanými portály. Nicméně vzhledem k atraktivitě tématu doporučujeme: 

 

- rozšíření sekce obsahově 

- rozšíření sekce o zkušenosti podnikatelů, případně audio a video případové studie 

 

 Inspirací může být britský www.businesslink.gov.uk (sekce Directories > Find a case study). 

 

Provázanost s dalšími portály 

Vzhledem k tomu, že různé informace a služby pro podnikatele jsou nabízeny napříč státní správou a 
jejími informačními portály, je dobrá co největší provázanost s jinými portály státní správy. Portál 
BusinessInfo.cz je v tomto ohledu mezi těmi nejlepšími. Přesto provázanost doporučujeme posílit 
například: 

 

- katalog odkazů na co největší možný počet státních portálů a prezentací (viz výše na téma 
katalogy, příkladný je zejména americký www.business.gov) 

- zvýraznění online služeb nabízených jinými státními portály samostatnou sekcí – inspirující 
může být přístup švédského www.verksamt.se  

- větší využívání sekce „související“ pro prezentaci relevantních odkazů na jiné státní portály 
(viz například irský www.basis.ie)  

 

 

Personalizace a  uţivatelská segmentace obsahu 

 

Kromě tématického rozdělení informací řada portálů nabízí obsah přímo cílený na typ uživatele 
(podnikatele). Taková nabídka na BusinessInfo.cz podstatně chybí. Doporučujeme obsah rozdělit 
kromě tématického rozdělení i podle typu uživatele – což neznamená nutnost reorganizace stávající 
struktury. Personalizovaný a uživatelsky segmentovaný obsah je možné nabízet i v rámci stávající 
struktury. 

Informace sdruţené podle typů uţivatele 

Personalizovaně segmentovaný obsah je možné nabízet jednak v rámci informačního obsahu a to 
například podle následujících typů uživatele: 

 

- začínající podnikatel 

http://www.existenzgruender.de/
http://www.bolagsverket.se/
http://www.earlywarning.dk/
http://www.jungewirtschaft.at/
http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.business.gov/
http://www.verksamt.se/
http://www.basis.ie/
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- investor / nabyvatel firmy 

- provozovatel zavedené firmy 

- rozvoj firmy 

- likvidace firmy 

 

Z analyzovaných portálů k prezentaci takto segmentovaného obsahu přistupují například 
www.startvaekst.dk (DAN), www.aktiva.ee (EST), www.yrityssuomi.fi (FIN), www.apce.com (FRA), 
www.portaldaempresa.pt (POR) anebo www.verskamt.se (SWE). 

Ne všechny takové uživatelské typy jsou stejně důležité. BusinessInfo.cz již nabízí komplexní 
informace pro typ uživatele „exportér“ v sekci zahraniční obchod. Informace pro začínající podnikatele 
na BusinessInfo.cz také najdeme, chybí možná větší propagace tématu (jiné portály se jí věnují). 
Informace na téma „rozvoj a provoz“ nemusí být vnímány jako příliš personalizované a týkají se 
v podstatě všech podnikatelů. Proto z výše uvedených typů uživatele především doporučujeme 
přehledně uvést na portálu informace pro zbývající typy uživatele: 

- investorské informace 

- likvidace firmy 

- začínající podnikatel – větší propagace tématu 

 

Personalizace podpůrných nástrojů 

Zaměřit se více na jednotlivé typy uživatelů je možné i pomocí více personalizovaných pomocných 
nástrojů na portálu. Doporučujeme například: 

 

- více personalizovaný newsletter – příkladem může být www.startvaekst.dk (DAN) 

- uživatelský profil – možnost registrovaným uživatelům si nastavit zobrazení obsahu podle 
potřeb (včetně úvodní stránky), nastavení různých podpůrných nástrojů, notifikací akcí, 
diskusních příspěvků – toto ve velké míře nevyužívá žádný z portálů 

- doplňkové online nástroje – podnikatelské plány, vzory smluv, kalkulačky – opět viz například 
dánský www.startvaekst.dk anebo www.verskamt.se (SWE) či www.businesslink.gov.uk (VB) 

 

 

Doporučení z pohledu nabídky online sluţeb a nástrojů  
 

Tato doporučení se týkají jednak posílení nabídky kontaktu se státní správou prostřednictvím různých 
transakcí a také posílení nabídky různých doplňkových online nástrojů a služeb pro podnikatele. 

 

 

Online transakce 

 

Nabídka online transakcí, tedy možnosti kontaktu podnikatele se státní správou v úředních 
záležitostech, by měla být na portálu co největší. Samozřejmě to souvisí ze samotnou možností 
kontaktu (hlavně toho aktivního, online) podnikatele se státní správou v dané zemi. I proto jsou 
výsledky některých portálů lepší než BusinessInfo.cz.  

V oblasti nabídky online transakcí (pasivních = není možné službu provést kompletně online i 
aktivních = službu je možné provést celou online) doporučujeme na základě analýzy ostatních portálů 
následující: 

 

Pasivní nabídka transakcí 

http://www.startvaekst.dk/
http://www.aktiva.ee/
http://www.yrityssuomi.fi/
http://www.apce.com/
http://www.portaldaempresa.pt/
http://www.verskamt.se/
http://www.startvaekst.dk/
http://www.startvaekst.dk/
http://www.verskamt.se/
http://www.businesslink.gov.uk/
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- na portálu umožnit co nejširší nabídku formulářů pro kontakt se státní správou – současný 
katalog co nejvíce rozšířit pokud je to možné 

- nabídku formulářů propagovat v rámci obsahu všude, kde je to možné, včetně homepage 

- katalog formulářů na BusinessInfo.cz tématicky ještě více rozšířit (více kategorií) 

- v rámci informací o jednotlivých formulářích (kromě přehledného popisu daného formuláře) 
nabídnout detailní informace (včetně odkazů) o možnosti danou službu provést aktivně a 
online na daném portálu státní správy 

Aktivní nabídka transakcí 

- sdružení nabídky transakcí, které lze ve státní provádět online do jedné sekce, která je na 
portálu dobře propagovaná – podobně jako je katalog formulářů 

- k jednotlivým možným online transakcím nabízet co nejvíce vysvětlujících informací a variant 
(například možnost řešit věc offline), kontakty na podporu 

- maximální možná provázanost aktivních online služeb s informačním obsahem (přechod 
uživatele od informací o dané službě k samotnému provedení transakce by měl být co 
nejjednodušší) 

 

V případě pasivní nabídky může být inspirativní například pojetí prezentace formulářů na 
www.yrityssuomi.fi (FIN), nicméně portál BusinessInfo.cz je na tom v této oblasti velmi dobře. 

Aktivní nabídku má dobře pojatou portál www.businesslink.gov.uk (VB) nebo www.verksamt.se 
(SWE), byť poněkud jednodušeji. 

 

Další pomocné online nástroje 

 

Portál BusinessInfo.cz v současné době především informuje. Řada dalších portálů ovšem nabízí 
podnikatelům i různé pomocné nástroje a aplikace, které mohou využít při podnikatelské činnosti. 
Doporučujeme se na ně zaměřit a nabízet. Může se jednat i o nástroje vytvořené externími subjekty. 
Některé doporučené nástroje jsou následující: 

 

- aplikace pro vytvoření podnikatelského plánu 

- plánovací seznamy pro podnikatelskou činnost 

- různé kalkulačky a výpočty relevantní pro podnikatele 

- zprostředkování kontaktu z relevantními subjekty z privátní sféry (banky, pojišťovny, poradci, 
vzdělávání) 

- vzory smluv a dokumentů používaných v podnikání 

- notifikace různých termínů (daňové termíny, kalendář akcí apod.) 

- služby pro provozovatele webových stránek (vyhledávače služeb pro využití na vlastních 
webových stránkách a informací z portálu) 

 

Širokou nabídku doplňkových online nástrojů mají například portály www.businesslink.gov.uk (VB), 
www.startvaekst.dk (DAN), www.verksamt.se (SWE), www.apce.com (FRA) či www.business.gov 
(USA). Podrobný rozbor jednotlivých nástrojů je uveden v rámci anlýzy kritérií v tomto dokumentu (bod 
2.5.6.). 

 

 

Interpretace prioritních doporučení 
 

http://www.yrityssuomi.fi/
http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.verksamt.se/
http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.startvaekst.dk/
http://www.verksamt.se/
http://www.apce.com/
http://www.business.gov/
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V závěrečné části analýzy prezentujeme pohled na vybraná doporučení z pohledu důležitosti, tedy 
jaké kroky jako dodavatel analýzy považujeme za prioritní k realizaci oproti stávajícímu stavu. Pokud 
bychom měli doporučení prezentovat obecně a souhrnně, tak je potřeba především: 

- větší míra uživatelských funkcí 

- zjednodušení obsahu a větší zaměření na různé segmenty uživatelů 

- modernizace 

 

 

Podpora uţivatelských funkcí 

 
Portál BusinessInfo.cz má relativně velkou návštěvnost a i rozsah obsahové nabídky je velký. 
Nicméně na velký a populární informační portál má příliš málo rozvinuté uživatelské funkce. Realizace 
některých z nich nemusí být příliš náročná a v některých případech se jedná o rozvoj stávajících. Níže 
najdeme příklady, jak podpořit uživatelské funkce na portálu. 

 

Rozvoj uţivatelského profilu 

V současné době uživatelský profil umožňuje pouze přístup k jedné aplikaci a dále možnost nastavit si 
newsletter, portál by měl nabízet více nástrojů a informací přímo pro registrované uživatele. Na 
velkých informačních portálech to patří ke standardním charakteristikám. To znamená například 
následující.  

- rozvoj newsletteru (viz doporučení výše) 

- personalizace uživatelského profilu  (viz doporučení výše) - možnost registrovaným 
uživatelům si nastavit zobrazení obsahu podle potřeb (včetně úvodní stránky), nastavení 
různých podpůrných nástrojů, notifikací akcí, diskusních příspěvků  

- doplňkové online nástroje – podnikatelské plány, vzory smluv, kalkulačky – vše orientované 
na uživatele a jeho profil 

 

Diskusní fórum 

V rámci výše uvedených doporučení jsou uvedeny návrhy na rozvoj diskusního fóra. Současné 
diskusní fórum na portálu je relativně přehledné a srozumitelné, ale rozhodně chybí větší rozvoj 
obsahu a technologie.  

Zapojení uživatelů do tvorby obsahu a důraz na komunikaci s veřejností pomocí diskuzí je v současné 
době na informačních portálech také standardní a rozvoj diskusního fóra by neměl na portálu 
BusinessInfo.cz příliš náročný. 

 

Uţivatelská podpora na portálu 

Na portálu BusinessInfo.cz je (i na rozdíl od některých ostatních portálů) není příliš dobře vidět 
prezentace spojení s uživatelem přes uživatelskou podporu (tedy kontakty, telefony apod.). Pro 
uživatele je poměrně složité se s portálem přímo spojit. Tyto nedostatky jsou rozvedeny výše v rámci 
doporučení a pro usnadnění komunikace s uživatelem je doporučujeme implementovat.  

Na druhou stranu je otázkou, zda zvýšení uživatelské podpory formou telefonů, online chatu apod. je 
v zájmu BusinessInfo.cz. Je zřejmé, že to může přinést větší nároky na administraci portálu. 
V takovém případě jednak platí orientovat se více na automatizaci uživatelské podpory anebo 
jednoduše zvážit náročnost samotné realizace více přímé a pokročilejší uživatelské podpory. 

 

 

Zlepšení prezentace obsahu a větší zaměření na cílové skupiny 

 



 
 

 
  - 118 - 

BusinessInfo.cz je obsahově poměrně velice rozsáhlý. Nicméně možnost orientace uživatele na 
portálu by mohla být lepší. Cílové skupiny (tedy různí podnikatelé) by měli mít možnost obsah portálu 
k dispozici více podle jejich aktuální potřeby nebo stavu, ve kterém se nacházejí. 

 

Větší personalizace a segmentace obsahu 

V první řadě toto znamená větší segmentaci a personalizaci obsahu přímo pro dané uživatelské 
(podnikatelské) skupiny. Toto je popsáno výše v rámci doporučení v rozsáhlé podobě. Především se 
jedná o to, že spolu s rozdělením obsahu podle různých témat (marketing, daně, EU, apod.) by bylo 
vhodné dle inspirace jinými portály se zaměřit na jednotlivé druhy podnikatelů. V současné době totiž 
podnikatel, který chce například začít podnikat nebo například ukončit firmu, nemá na první pohled 
jasné informace. 

Také doporučujeme obsah více zjednodušit – a to například zvýrazněním důležitějších informací a 
naopak potlačením výraznosti informací, které nejsou tak důležité, viz doporučení výše. Samotnou 
kapitolou je zjednodušení úvodní stránky. 

 

Velká propagace online sluţeb státní správy 

V rámci výše uvedených doporučení uvádíme nutnost větší propagace online služeb státní správy na 
portálu. Míra nabídky těchto služeb není samozřejmě závislá na portálu BusinessInfo.cz ale na celé 
státní správě. Nicméně, vzhledem k popularizaci online služeb napříč celým internetem je dobré, aby 
portál BusinessInfo.cz dané služby co nejvíce propagoval. 

 

Nabídka pomocných nástrojů – větší interaktivita a provázanost se státní správou 

Další věcí, kterou považujeme za prioritní je rozšířit záběr portálu z čistě informačního webu 
k interaktivnímu portálu, který uživatelům bude nabízet i řadu nástrojů, které mohou využít. Inspirace 
dalšími portály je dostatečná a jednotlivé nástroje jsou v podstatě většinou separátní aplikace, které 
mohou být po inspiraci řešením u jiných portálů realizovány jednoduše. 

V této věci je také dobré zmínit důraz na větší provázanost BusinessInfo.cz s ostatními státními 
portály, opět viz výše prezentovaná doporučení. 

 

 

Modernizace 

 

Třetí obecnou oblastí, kde doporučujeme, aby u portálu BusinessInfo.cz došlo ke zlepšení, je 
modernizace. To znamená důraz na větší využívání moderních nástrojů a přístupů. Některé z nich 
mohou být i marginálního významu, nicméně v budoucnu jejich význam bude růst a portál 
BusinessInfo.cz by mohl zaostávat.  

Mezi dané modernizované přístupy a technologie můžeme zařadit jak kroky, které jsou velice 
jednoduché a nenáročné (například rozvoj přístupu k sociálním sítím, prezentace obsahu pro mobilní 
telefony apod.).  

Na druhé straně může jít o složitější přístupy – například využívání video a audio obsahu na portálu, 
online tutoriály a některé vybrané online nástroje, o kterých je psáno již výše.  

Obecně platí, že pokud bude modernizace podceňována, tak je možné, že v budoucnu portál jednak 
nebude dostatečně konkurenční, ale také to, že pozdní modernizace může být nákladnější.  

Doporučení k implementaci moderních přístupů a nástrojů najdeme v rámci sady doporučení výše. 


