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Zoznam skratiek
AK – akademická knižnica
ARL – Advanced Rapid Library
CREPČ – Centrálny register evidencie publikačnej činnosti
CRZP – Centrálny register záverečných prác
CSS – Cascading Style Sheets
EIZ – elektronický informačný zdroj
FAQ – Frequently Asked Questions
HTML – Hypertext Markup Language
IZ – informačný zdroj
KF – knižničný fond
LMS – Learning Management System
NAKLIV – Národní klastr informačního vzdělávaní
NISPEZ – Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup
k elektronickým informačným zdrojom
OPAC – Online Public Access Catalog
PPT – Power Point
SAK – Slovenská asociácia knižníc
SNK – Slovenská národná knižnica
VŠ – vysoká škola
W3C – World Wide Web Consortium
WOS – Web of Science
ZP – záverečná práca
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I.

Úvod

Webové stránky sú dnes významným komunikačným, reklamným, marketingovým
a najmä informačným prostriedkom na sprostredkovanie informácií širokej verejnosti.
Prostredníctvom webovej stránky môžeme do knižnice prilákať viac používateľov, ako aj
poskytnúť im relevantné, rýchle a kvalitné online informácie. O sile a význame tohto
informačno-komunikačného prostriedku svedčí aj to, že v prostredí slovenských knižníc sa už
od r. 2004 koná každoročne súťaž TopWebLib organizovaná Slovenským spolkom knihovníkov
a tiež to, že webové stránky knižníc sa stali súčasťou štatistického výkazníctva ako jeden
z nevyhnutných predpokladov kvalitného fungovania knižníc. Inšpiráciou pre spracovanie
predloženej analýzy webových stránok bola i iniciatíva Akademickej rankingovej a ratingovej
agentúry (ARRA), ktorá v r. 2011 predložila verejnosti projekt „Otvorená univerzita“ –
hodnotenie web stránok slovenských vysokých škôl a ich fakúlt z hľadiska relevantnosti voči
potenciálnym záujemcom o štúdium. Akademické knižnice sú v zmysle zákona o vysokých
školách ich organickými súčasťami. Hodnotenie obsahu webových stránok knižníc sme preto
zamerali na identifikáciu akademickej knižnice ako súčasti vysokej školy, ktorej poslaním je :
„získavanie, spracúvanie a sprístupňovanie knižničného fondu s cieľom informačne zabezpečiť
pedagogický proces a vedecký výskum na vysokých školách. Akademické knižnice majú za
úlohu uchovávať a bibliograficky registrovať kvalifikačné práce, spracúvať publikačnú činnosť,
zúčastňovať sa na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc, podieľať sa
na informatickej výchove poslucháčov vysokých škôl, orientovanej najmä na využívanie
elektronických informačných zdrojov a pod“ (Zákon č. 183/2000, 2000).
Cieľom analýzy webových stránok akademických knižníc bolo porovnať ich informačnú
výpoveď a hodnotu s prihliadnutím na potreby širokej verejnosti i zainteresovaných
používateľov – návštevníkov akademických knižníc, ktorí využívajú webové stránky na
realizáciu svojich informačných potrieb. Webová stránka akademickej knižnice by mala
poskytnúť základné informácie o jej poslaní, službách a podmienkach ich využívania.
Nezanedbateľné sú aj odkazy na súvisiace služby či činnosti, napríklad predaj študijnej
literatúry, prístup na internet a pod. Webová stránka môže byť vytvorená samostatne ako
samostatná webová stránka s vlastnou webovou adresou a doménou alebo ako podstránka na
inom webovom sídle, v našom prípade na webovom sídle vysokej školy. V analýze sme sa
stretli s oboma typmi webových stránok. Akademické knižnice, ktoré majú svoju webovú
stránku vytvorenú ako podstránku na webovom sídle môžu byť oproti knižniciam, ktoré
disponujú samostatnou webovou stránkou čiastočne v nevýhode. Dôvodom je skutočnosť, že
ak je webová stránka súčasťou iného webového sídla, musí sa často krát prispôsobiť
nastaveniam redakčného systému celouniverzitného webu.
Na začiatku hodnotenia sme vybrali 28 kritérií, ktoré pokrývali obsahové i technické
spracovanie webovej stránky a vypracovali metodiku hodnotenia. Samotné hodnotenie
prebiehalo v mesiacoch máj až jún 2012, počas ktorého sme opakovane navštevovali webové
stránky jednotlivých AK a dohodnutým spôsobom hodnotili 52 webových stránok
akademických knižníc všetkých typov vysokých škôl v SR. Počet hodnotených webových
stránok sa odlišuje od štatisticky vykazovaných AK (26 VVŠ, 3 ŠVŠ, 12 SVŠ – z toho 2 AK sa
nehodnotili, keďže ide o novozaložené VŠ: Hudobná a umelecká akadémia J. Albrechta
v Banskej Štiavnici a Akadémia médií v Bratislave), čo je dané typom akademických knižníc:
prevažujú centralizované AK, prezentované jednou ústrednou akademickou knižnicou, ktorá
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zabezpečuje komplexnú činnosť a služby pre používateľskú verejnosť bez ohľadu na
organizačné členenie svojich pracovísk, decentralizovaný typ akademickej knižnice je na
Univerzite Komenského, ktorá má jednu ústrednú akademickú knižnicu, ktorá zabezpečuje
tvorbu interných databáz a spoločných externých informačných zdrojov a riadi a koordinuje
činnosť 13 fakultných knižníc, ktoré poskytujú služby zamestnancom a poslucháčom
jednotlivých fakúlt. Podobne funguje sedem fakultných knižníc Slovenskej technickej
univerzity, ktoré prevádzkujú spoločnú Virtuálnu knižnicu STU obsahujúcu súborný online
katalóg, databázu evidencie publikačnej činnosti a portfólio licencovaných databáz prístupných
pre všetky fakulty STU. Na rozdiel od fakultných knižníc Univerzity Komenského sú fakultné
knižnice STU samostatnými štatistickými jednotkami. Formulár a metodika hodnotenia sú
uvedené v prílohe štúdie. Vysoké školy sú usporiadané tak, ako sú uvedené v Adresári
akademických knižníc.
Cieľom technickej časti hodnotenia webových stránok akademických knižníc nie je
nájsť najlepšiu či najhoršiu webovú stránku alebo hodnotiť zvolený grafický dizajn webovej
stránky. Naším cieľom bolo zhodnotiť technické prvky použité na webových stránkach
akademických knižníc a upozorniť na nedostatky, ktoré je možné v krátkej dobe vyriešiť.
Hodnotenie technických prvkov bolo zamerané na manuálnu ako aj automatizovanú
kontrolu za pomoci rôznych voľne dostupných online hodnotiacich nástrojov. Technická časť
analýzy by mala poukázať na najčastejšie sa vyskytujúce chyby na webových stránkach AK, ako
aj ponúknuť odporúčania a riešenia konkrétnych nedostatkov. V hodnotení sú zahrnuté všetky
technické chyby, ktoré boli pri kontrole zaznamenané, bez ohľadu na množstvo chýb
rovnakého druhu a výskytu.
Webové stránky akademických knižníc využívajú aj potenciálni záujemcovia o štúdium,
ktorí i na základe kvality poskytnutých informácií môžu porovnávať úroveň starostlivosti
vysokých škôl o zabezpečenie študijných a informačných potrieb svojich poslucháčov
a pedagógov, ponuku služieb pokrývajúcich aj rozličné vzdelávacie a kultúrne požiadavky.
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II.

Hodnotenie obsahových prvkov webových stránok akademických
knižníc

Prvou skupinou údajov sú tzv. základné informácie o akademickej knižnici: kde sa
knižnica nachádza, ako sa tam dostať, v akom prevádzkovom režime fungujú jej jednotlivé
súčasti (pobočky, oddelenia, študovne a iné súčasti napr. predajne skrípt a pod.), ako je
otvorená, kontakty na pracovníkov knižnice a kto môže využívať jej služby.
Dôležitosť týchto základných informácií si uvedomuje väčšina AK (47) a na svojej
webovej stránke poskytujú záujemcovi kompletnú informáciu, v prípade
de 3 AK chýbali niektoré
informácie a žiadne informácie o svojej adrese, kontaktoch a možnostiach návštevy knižnice
neposkytujú 2 AK (UVLF, BISLA),
BISLA) čím vlastne vzniká pochybnosť o ich funkčnosti.

Poslanie akademických knižníc je obsiahnuté v základnom legislatívnom dokumente
a síce štatúte AK, rozsah poskytovaných služieb, komu sú určené a za akých podmienok je
možné ich využívať, je vyjadrené v knižničnom a výpožičnom poriadku danej knižnice. Okrem
týchto dvoch dokumentov sa
s o činnosti akademických knižníc, ich fungovaní a postavení
v rámci danej vysokej školy môže verejnosť viac dozvedieť z organizačného poriadku,
poriadk štatútov
poradných orgánov, vo väčšine prípadov ide o tzv. knižničné rady, prípadne z prevádzkových
poriadkov jednotlivých
ednotlivých pracovísk akademických knižníc, ktoré si vyžadujú osobitný režim –
špeciálne študovne, mediatéky, internetové študovne a pod. Zverejnením
ím týchto dokumentov
napĺňajú akademické knižnice atribúty slobodného prístupu k informáciám a verejnej kontroly
svojej činnosti.
Úplnú informáciu o základných dokumentoch poskytuje
je na svojej webovej stránke len
30 AK, čiastočne ju poskytuje zverejnením aspoň niektorého zo spomínaných dokumentov 13
AK a 9 AK (FM UK, UVLF, UCM, VŠEaMVS, VŠ v Sládkovičove, SEVŠ, BISLA, VŠBM, DTI)
DTI nemá
na svojej webovej stránke uverejnený žiaden dokument, čo je v rozpore so spomínaným
zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.
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Ako vyplýva z poslania akademických knižníc, knižničný katalóg a jeho pravidelná
aktualizácia spočívajúca
čívajúca v doplňovaní bibliografických záznamov o rôznych typoch
dokumentov usporiadaných v knižničnom fonde a sprístupňovaných
ch používateľom, je
základným produktom knižnice. Súčasný stav automatizácie v akademických knižniciach
umožňuje sprístupňovať online
o
katalóg prostredníctvom internetu v režime 7 dní v týždni, 24
hodín denne,, čo je atribútom dobre fungujúcej knižničnej služby. Knižnično-informačné
Knižnično
systémy umožňujú okrem prezerania a vyhľadávania informácií o dokumentoch aj zasielanie
žiadaniek na žiadanú literatúru nezávisle na otváracích hodinách knižnice. Vzhľadom na to, že
ide o jeden z najčastejších dôvodov návštevy webovej stránky je potrebné umožniť
zrozumiteľný, jednoduchý a rýchly vstup do online katalógu. Ideálne je,
je ak pri vstupe
do databázy sú zverejnené aj jednoduché pokyny na prácu s ňou. Pre rýchle informovanie
o nových prírastkoch v KF veľmi často slúžia rubriky „nové knihy“, „novinky z knižničného
fondu“ a pod.
Akademické knižnice zabezpečujú taktiež spracovanie publikačnej
publi
činnosti
zamestnancov danej vysokej školy, ktorá tvorí jedno z kritérií pri hodnotení vedeckej
produktivity vysokej školy a jej financovaní.. Databázová forma evidencie publikačnej činnosti
umožňuje vyhľadávanie publikačných výstupov na základe viacerých
cerých selekčných údajov (podľa
autorov, pracovísk, publikačných kategórií
kateg
a pod). Pre zvýraznenie úspešnosti vedeckých
výsledkov
dkov umiestňujú akademické knižnice na svoje stránky aj prehľady výsledkov publikačnej
publikačn
činnosti v rôznych formátoch (pdf.,
(pdf doc. a pod.), ktoré sú zaujímavé pre širšiu odbornú
verejnosť napr. pri vyhľadávaní partnerov na spoluprácu, príp. pre porovnanie podobných
pracovísk ai. Vzhľadom na používané knižnično-informačné
knižnično informačné softvérové platformy sú obe
interné databázy v mnohých knižniciach
knižnicia
sprístupňované cez jedno používateľské rozhranie
(Dawinci, ARL), preto je vhodné upozorniť na túto skutočnosť pred vstupom do databázy,
da
rovnako ako vložiť používateľský manuál pre vyhľadávanie. V prípade decentralizovaných
akademických knižníc (UK a STU) sme hodnotili i to, či je informácia a odkaz na súborné online
katalógy a databázu evidencie publikačnej činnosti z webových stránok jednotlivých fakúlt.
Väčšina AK odkazuje i na Centrálny register evidencie publikačnej činnosti - CREPČ, do ktorého
sa exportujú záznamy z lokálnych databáz. Súčasťou podstránky venovanej publikačnej činnosti
je i odkaz na príslušnú
ríslušnú legislatívu (Smernica
(S
MŠ SR č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii
a kategorizácii publikačnej činnosti,
činnosti umeleckej činnosti a ohlasov, interné
rné predpisy vysokej
školy upravujúce zber a nahlasovanie publikačných výstupov vrátane e-formulárov).
e formulárov).
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Z 52 hodnotených stránok malo uvedený vstup do interných databáz 47 AK, 3 AK
sprístupňovali len online katalóg ( VŠZaSP sv. Alžbety, VŠEaMVS, BISLA) a 2 AK neuvádzali
žiadnu z menovaných databáz (VŠ v Sládkovičove, VŠBM v Košiciach).

AK, ktoré vo svojich spomínaných interných databázach poskytujú informácie prevažne
o tzv. tradičných dokumentoch (tlačené formy), zabezpečujú prístup aj k veľkému portfóliu
externých elektronických informačných zdrojov s cieľom poskytnúť informačnú
informačn podporu ich
vedecko-výskumnému ale aj pedagogickému programu. Od r. 2008 do r. 2014 má prevažná
väčšina VŠ v závislosti od predmetovej profilácie vysokej školy (všetky verejné VŠ a výberovo
štátne) prostredníctvom CVTI SR prístup k 16 svetovým databázam v rámci projektu NISPEZ.
NISPEZ
Okrem tohto centrálneho projektu participujú akademické knižnice aj na ďalších projektoch
zabezpečujúcich licencovaný prístup k vybraným EIZ napr. NAVIGA (9 AK) a EIFL/EBSCO,
ktorých garantom je SNK v Martine.
Odkazy na projekt NISPEZ príp. iné centrálne licencie uvádzalo na svojich webových
stránkach 32 AK (z AK verejných VŠ o svojej účasti v projekte NISPEZ nedostatočne informujú
VŠMU a UJS),, čiastočne ich spomenulo 9 AK a 11 AK nemá na webovej stránke žiadnu
informáciu. Štandardnou súčasťou informácie o EIZ je portál na vyhľadávanie vedeckých
informácií - v tomto prípade portál Scientia.sk.
Scientia.sk
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Centrálne licencované zdroje nemusia pokrývať špecifiká danej vysokej školy a preto je
na AK, aby zabezpečila dodatočný prístup k EIZ podľa špeciálnych požiadaviek jednotlivých
fakúlt, vedecko-výskumných
ných centier, príp. iných organizačných súčastí
súčast vysokej školy. Finančná
podpora takejto akvizície
cie zo strany vysokej školy svedčí o záujme a ochote zabezpečiť čo
najúplnejšie informačné portfólio pre svoju vedeckú a pedagogickú činnosť.
činnos Zároveň sa stáva
jedným z kritérií hodnotenia kvality danej VŠ.
VŠ
Primeranú prezentáciu vlastných licencovaných zdrojov má na webovej stránke 21 AK,
niektoré však nedostatočne odlišujú vlastné licencie od centrálnych, čo je na škodu propagácie
rozšírenej ponuky portfólia informačných zdrojov pri porovnávaní s ostatnými VŠ.

Veľká časť EIZ je voľne dostupná, avšak bežný používateľ má problém zorientovať sa
v nich. V takomto prípade zohráva veľkú úlohu práve schopnosť AK vybrať tie najrelevantnejšie
zdroje a umožniť k nim prístup prostredníctvom odkazov zo svojich webových stránok.
Schopnosťou zabezpečiť a prezentovať
ať takýto výber na webovej stránke napĺňajú akademické
knižnice svoju základnú informačnú funkciu,
funkciu a síce poskytnúť používateľovi pomoc pri
orientácii v celosvetovej ponuke dostupných EIZ. Informácie o voľne dostupných IZ podľa
tematickej profilácie vysokej
vysoke školy uvádza 34 AK, žiadne informácie neuvádza 18 AK.
AK Tomuto
účelu slúžia aj skúšobné časovo obmedzené prístupy k novým informačným produktom,
o ktorých tiež informujú
mujú AK na webových stránkach.
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Nevyhnutným technickým predpokladom využívania interných
internýc i externých databáz AK
je prístup na internet; o kvalite poskytovaných služieb veľa napovie i možnosť bezdrôtového
pripojenia k internetu. Prístup na internet je zaujímavý aj z pohľadu hodnotenia poskytovaných
služieb širokej verejnosti, preto sme zisťovali,
zisťov
či knižnice o tejto možnosti používateľov
informujú: 32 AK prístup na internet uvádza (slovne, príp. formou fotodokumentácie a pod.)
a až 20 AK túto možnosť neuvádza žiadnou formou. Službu wifi uvádza na stránke celkom 10
AK, niektoré aj s manuálom na vytvorenie pripojenia.

Základné služby akademických knižníc sú absenčné a prezenčné výpožičky dokumentov
a poskytovanie ústnych bibliograficko-informačných
bibliograficko informačných konzultácií, ktoré sú poskytované
bezplatne. Aj keď predpokladáme, že návštevníci webových stránok majú nejakú skúsenosť
s knižničnými službami získanými
získaný
napr. v školských či verejných knižniciach,
knižniciach je potrebné
upozorniť na zmenený obsah týchto služieb minimálne pokiaľ ide o zameranie
ameranie knižničného
fondu, teda to, aké dokumenty ma záujemca k dispozícii až po odlišne nastavené podmienky
využívania týchto služieb (väčšina akademických knižníc uprednostňuje vo výpožičných
službách svojich študentov a zamestnancov a limituje rozsah výpožičiek pre ostatné
kategórie používateľov). Upozornenie na rozsah a podmienky poskytovaných služieb uvádzajú
akademické knižnice
ice najčastejšie v menu „Služby“,, minimom je uvedenie služieb v poslaní
knižnice. Vhodnou formou je upozornenie na výpožičné pravidlá, odkaz na výpožičný poriadok
a pod. Doplnením týchto informácií je vyhlásenie, komu sú určené služby
by knižnice a uvedenie
splnenia podmienky na využívanie týchto služieb – registrácia v knižnici.
Preto je prekvapením, že až 8 AK nemá na webovej stránke žiadnu explicitnú zmienku
o základných službách, čiastočné informácie uvádza 12 knižníc a len 32 AK o nich podáva úplnú
informáciu.

10

Rozšírením činnosti knižníc sú nadstavbové alebo špeciálne služby: rešeršné, písomné
bibliograficko-informačné,
informačné, reprografické, kultúrno-výchovné,
kultúrno výchovné, vzdelávacie, medziknižničná
výpožičná služba, predaj literatúry a pod. Niektoré z týchto služieb sa môžu poskytovať za
úhradu a v takom prípade je vhodné informovať o platnom cenníku služieb. V súvislosti
s ponukou EIZ za špeciálnu službu pokladáme i vzdialený prístup k IZ.
Podrobnú informáciu o svojich nadstavbových službách poskytuje na webových
stránkach 20 AK, 17 AK ich spomína čiastočne a 15 AK neuvádza žiadnu z menovaných služieb.
Na rozsah poskytovaných služieb má vplyv aj personálne obsadenie knižnice;
knižnice pri absencii
informácií o rešeršných či vzdelávacích službách môžeme dedukovať, že v knižnici nie je
dostatok vysokoškolsky
ysokoškolsky vzdelaných
vzdelan
a kvalifikovaných pracovníkov,, ktorí by ich
ic mohli
zabezpečiť.

Prevaha elektronických informačných zdrojov, jednoduchý prístup k internetu spolu
s možnosťou využívať služby knižníc online bez potreby jej fyzickej návštevy,
návštevy boli motiváciou
pre zavedenie tzv. elektronických referenčných
referenčn
služieb. Elektronické referenčné služby sa
definujú
ú ako vybavovanie používateľských dopytov elektronickými prostriedkami v reálnom
čase (synchrónny mód) prostredníctvom ICQ, Skype, IP telefón alebo s časovým posunom
(asynchrónny mód)) služba Spýtajte sa knižnice, Objednaj si knihovníka, Napíšte nám,
nám prípadne
vyplnením rôznych elektronických
lektronických formulárov,
formulárov pri ktorých dostane používateľ odpoveď
najneskôr
jneskôr do 48 hodín. Obľúbenou formou asynchrónnych služieb sú FAQ, ktoré fungujú
funguj ako
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archív často kladených otázok a používateľ
ateľ si môže odpovede zistiť sám. Vedenie archívu však
vyžaduje pravidelné aktualizácie odpovedí v závislosti od meniacich sa podmienok knižnice.
Minimálne jednu z uvedených foriem uvádza na svojej webovej stránke 25 AK,
najčastejšie uvádzanými formami
form
elektronických referenčných služieb sú rôzne elektronické
formuláre (žiadanky na rešeršné služby, akvizičné návrhy ai) a služba „Spýtajte
Spýtajte sa knižnice“.
knižnice

Informácie o predaji študijných materiálov vydaných vysokou školou patria k
najčastejším otázkam, s ktorými sa na knižnice obracia verejnosť a poslucháči VŠ, keďže je
obvyklé, že vysoké školy používajú vo výučbe vlastné študijné materiály napísané pedagógmi.
I keď nie každá vysoká škola prevádzkuje vlastnú predajňu skrípt a učebníc (mnohé využívajú
služby
užby externých spolupracovníkov) a rovnako nie je samozrejmé, že takáto predajňa tvorí
súčasť knižničných služieb (často ide o dislokované prevádzky predajní na fakultách či iných
organizačných súčastiach VŠ), mala by byť informácia o predaji vlastnej vydavateľskej
vyda
produkcie súčasťou
u webových stránok akademických knižníc.
knižníc. Informácie o predaji študijnej
literatúry doplnené edičným plánom či zoznamom ponúkaných titulov alebo odkaz na
predajňu uvádza len 18 z 52 hodnotených AK.
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Akademické knižnice zabezpečujú
zabe
v súlade s povinnosťou uloženou Zákonom č.
183/2000 o knižniciach,, Z.z. zber, spracovanie, uchovávanie a prezenčné sprístupňovanie
obhájených záverečných a kvalifikačných prác absolventov škôl vo všetkých ich formách. Vznik
Centrálneho registra záverečných
verečných prác - CRZP urýchlil postupný prechod na e-verzie
e
týchto
prác, na mnohých VŠ definitívne zrušili tlačenú formu aj z dôvodu obmedzených priestorových
kapacít. Ide o špeciálny druh dokumentu, ktorý má význam nielen pre poslucháčov danej VŠ,
ale aj odbornú verejnosť,
verejnosť, preto sme hodnotili, ako je problematika záverečných prác
spracovaná na webových stránkach. Z prezentácie problematiky ZP vyplýva, že AK plnia v tejto
oblasti dôležitú vzdelávaciu funkciu, keďže popri informáciách,
informáci
kde a ako vyhľadať
bibliografické záznamy o ZP, uvádzajú aj príručky ako písať ZP, ako v nich citovať použité
zdroje, príp. šablóny na vloženie textov ZP.
16 AK má na stránke komplexnú informáciu o záverečných prácach, 19 AK uvádza
minimálne odkaz na integrovaný akademický informačný systém AIS2, v ktorom sa od r. 2011
ZP odovzdávajú a po obhajobe sa z neho záznamy exportujú do spomínaného celoslovenského
registra, 17 AK nemá na webovej stránke žiadnu zmienku o ZP, čo je kontraproduktívne, keďže
tým vzbudzujú u návštevníka webu dojem, že problematiku
problematiku ZP vôbec neriešia.

Podľa výsledkov analytickej štúdie SAK „Informačné vzdelávanie v podmienkach
slovenských vysokých škôl“,
škôl“ ktorá vyšla v r. 2010, realizujú informačné vzdelávanie zamerané
nielen na rozvoj informačnej gramotnosti v prostredí
dí slovenských vysokých škôl práve
akademické knižnice. Boli sme preto zvedaví,
zvedaví ako sa táto činnosť prezentuje na webových
stránkach. Zistili sme, že spôsoby a formy sú rozličné: od zverejnenia harmonogramu
školiacich, či vzdelávacích podujatí v danom akademickom
ademickom roku, cez pozvánky na jednotlivé
podujatia, až po rozsiahle kolekcie používateľských manuálov na rôzne témy: ako urobiť rešerš
v EIZ, ako vyhľadať citácie v db. WOS, práca s alertami v EIZ, kurzy o knižnici pre prvákov, až po
virtuálne prehliadkyy pracovísk knižnice. Veľmi prehľadnou formou informujú o svojich
aktivitách na tomto poli univerzitná knižnica TU v Košiciach, ktorá ponúka 9 tém s priamou
možnosťou zaslania prihlášky a univerzitná knižnica UPJŠ, ktorá ponúka 8 rôznych kurzov
podporených
h animovanými ppt prezentáciami.
Vzhľadom na širokú škálu foriem informačného vzdelávania by bolo vhodné dohodnúť
v rámci AK jednotnú stratégiu a podporiť vznik spoločného portálu podobne ako to je napr.
v ČR, kde v rámci projektu NAKLIV podporujú spoluprácu a zvyšovanie kvalifikácie jednotlivých
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realizátorov informačného vzdelávania, ako aj výmenu skúseností a hotových výstupov
informačného vzdelávania. 22 akademických knižníc veľmi diferencovane informuje
o rozličných formách informačného
informačnéh vzdelávania a 30 AK ho na webovej stránke nijakým
spôsobom nespomína.

V už spomínanej štúdii SAK sa uvádza,
uvádza že až 47 % AK realizuje informačné vzdelávanie
v oficiálnych študijných programoch a predmetoch s rôznym počtom kreditov. Boli sme
zvedaví, či sa na webových stránkach objaví informácia o e-learningovej
learningovej forme informačného
vzdelávania, keďže svojím obsahom je informačné vzdelávanie priam predurčené
predurčen na využívanie
e-learningových metód. Realizácia takejto formy vzdelávania je podporená aj dostatočnou
ponukou voľných softvérových nástrojov,
nástrojov z ktorých najrozšírenejší
nejší je LMS Moodle ai.
Výsledky však prekvapili: len 2 AK mali na stránke produkty, ktoré čiastočne
pripomínali e-learningové
learningové vzdelávacie kurzy, 50 AK nemá o e-learningových
learningových kurzoch
kurzoc na
webovej stránke žiadnu zmienku.

Prejavom starostlivosti o návštevníka webovej stránky zo strany AK je sprístupnenie
odkazov na ďalšie relevantné webové sídla, či už ide o linky na iné knižnice doma i vo svete,
webové sídla spoločností a spolupracujúcich
spolupracujúcich inštitúcií a rôzne ponuky voľne dostupných
informačných zdrojov, prehľady o časopisoch a knihách z príbuzných odborov, rôzne
internetové nástroje: vyhľadávače, softvéry apod. Údržba takejto podstránky vyžaduje
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pravidelnú kontrolu sprostredkovaných adries a ich aktualizáciu na základe priebežného
sledovania noviniek v odbore.
odbore. Možnosť ponúknuť tento druh doplnkových služieb využilo 38
AK a nevyužilo 14 AK.
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III.

Technická časť hodnotenia webových stránok akademických
knižníc

Z hľadiska technickej časti hodnotenia webových stránok akademických knižníc bolo
potrebné zhodnotiť nasledovné kritériá:
- Funkčnosť odkazov – zobrazenie odkazov, zmena farby navštívených odkazov,
otváranie odkazov bez upozornenia do nového okna, funkčnosť odkazov,
- Prezentácia na sociálnych
soc
sieťach – prezentácia AK prostredníctvom sociálnych sietí
a médií,
- Aktualizácia webovej stránky – pravidelná/nepravidelná aktualizácia webu,
- Navigácia na webovej stránke – všetky druhy navigácie, ktoré sú použité na webovej
stránke,
- Vyhľadávanie na webovej stránke – prítomnosť, umiestnenie a funkčnosť
vyhľadávacieho okna,
- Štýl písania na webovú stránku – využitie odstavcov, číslovaných a nečíslovaných
zoznamov v texte, hustota informácií na webovej stránke,
- Kontrast pozadia a popredia – hodnota kontrastu pozadia a popredia na webovej
stránke,
- Relatívna veľkosť písma – použitie relatívnych alebo absolútnych hodnôt na
definovanie veľkosti písma a grafických prvkov,
- Alt text obrázkov – zadefinovanie alternatívneho textu k obrázkom a grafickým prvkom
na webovej stránke,
- Použitie metaúdajov - počet metaúdajov definujúcich webovú stránku,
- Validácia HTML kódu – valídnosť HTML kódu webovej stránky.
Jednotlivé kritériá boli hodnotené pomocou manuálnej alebo automatizovanej
kontroly. V úvode hodnotenia
hodnotenia technických prvkov sme chceli zistiť, či akademické
knižnice disponujú vlastnými webovými stránkami alebo svoju činnosť prezentujú na
podstránkach webových sídiel vysokých škôl.
Manuálnou kontrolou sme zistili, že akademické knižnice sa z väčšej časti
prezentujú na podstránkach webových sídiel vysokých škôl (38), iba 14 knižníc má
vlastnú webovú stránku.
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Funkčnosť odkazov
Takmer každá webová stránka obsahuje odkazy, prostredníctvom ktorých nasmeruje
používateľa webu k internému alebo externému zdroju
zdroju informácií. Pri hodnotení sme sa
zamerali na nasledovné zásady, týkajúce sa webových konvencii pri použití odkazov na
webových stránkach:
1. odkazy by mali byť zreteľne a konvenčne označené – odkazy sa na webovej stránke
zobrazujú v inej farbe písma ako obyčajný
o
text, z hľadiska webových konvencií by mali
byť podčiarknuté,
2. farba odkazov by sa po kliknutí na ne mala zmeniť, aby tým používateľa upozornila na to,
ktoré odkazy už navštívil a ktoré ešte nie,
3. nie je vhodné, ak sa odkazy bez toho, aby o tom používateľa webu dopredu informovali,
otvárali do nového okna webového prehliadača. Ak je potrebné nasmerovať odkaz na
zobrazenie do nového okna, je potrebné používateľa webu na túto skutočnosť upozorniť
vopred, napr. stručným textom zobrazeným pri odkaze – „otvorí sa do nového okna“,
4. webová stránka by nemala obsahovať nefunkčné spojenia, tzv. mŕtve linky, ktoré nikam
nevedú.
Odkazy na všetkých webových stránkach AK boli farebne odlíšené od bežného textu,
avšak nie všetky boli podčiarknuté. Z celkového počtu
u 52 AK, 34 AK má na svojich webových
stránkach odkazy štandardne podčiarknuté, 3 AK majú odkazy prevažne podčiarknuté,
nedostatky boli zaznamenané len pri niekoľkých odkazoch na webovej stránke. Môžeme
konštatovať, že viac ako polovica hodnotených webových
webových stránok AK využíva podčiarknuté
odkazy v súlade s webovými konvenciami. Toto kritérium bolo hodnotené manuálnou
kontrolou webových stránok.

Farba navštívených odkazov sa mení iba na 8 webových stránkach AK. Väčšia časť AK
(42) nevyužíva zmenu farby navštíveného odkazu na odlíšenie navštívených a nenavštívených
odkazov. Predpokladáme, že u knižníc, ktoré majú svoju webovú stránku vytvorenú ako
podstránku webového sídla vysokej školy, nemusí nastavenie redakčného systému povoľovať
zmenu v nastavení navštívených/nenavštívených
navštívených/nenavštívených odkazov. Kritérium sme hodnotili
prostredníctvom manuálnej kontroly webových stránok.
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Väčšia časť webových stránok AK (43) neupozorňuje používateľa webu na skutočnosť,
že odkaz, ktorý sa chystá používateľ otvoriť,
otvoriť sa mu zobrazíí do nového okna webového
prehliadača. Ak to nie je nevyhnuté, z hľadiska webových konvencií sa vôbec neodporúča
smerovať odkazy na otvorenie do nového okna prehliadača. Ak je to z nejakého dôvodu
potrebné, je vhodné používateľa webu na túto skutočnosť dopredu
dopredu upozorniť, napr.
prostredníctvom krátkej poznámky zobrazenej pri odkaze. Bolo by vhodné, aby knižnice zvážili
túto možnosť zobrazovania odkazov na svojich webových stránkach. Kritérium sme hodnotili
manuálne na všetkých webových stránkach AK.

Ak sa rozhodneme umiestniť na webovú stránku odkazy, mali by sme pravidelne
kontrolovať ich funkčnosť. Často sa stáva, že odkazy na webe menia svoju adresu a preto môže
viesť prelinkovanie k nesprávnym alebo neexistujúcim odkazom. AK uverejňujú na svojich
weboch funkčné odkazy, pri hodnotení sme sa zamerali na chybovosť nefunkčných odkazov,
tzn. že ak sa na webovej stránke nachádzal aj malý počet nefunkčných odkazov, toto zistenie
bolo zaznamenané.
Z celkového počtu 52 AK sa na 31 webových stránkach knižníc
knižníc nachádza aspoň 1
nefunkčný odkaz. U webových stránok AK, ktoré sú vytvorené ako podstránky na webových
sídlach mohlo dôjsť k chybovosti odkazov aj zo strany VŠ, nakoľko automatizovanou kontrolou
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prechádza celé webové sídlo. Kritérium sme hodnotili automatizovane
autom
pomocou nástroja W3C
Link Checker, ktorý je dostupný voľne na internete: http://validator.w3.org/checklink.
http://validator.w3.org/checklink

Prezentácia AK na sociálnych sieťach
Knižnice by mali svoju činnosť propagovať nielen pomocou svojich webových stránok,
ale aj prostredníctvom sociálnych sietí. Z tohto dôvodu sme zisťovali, či sa AK prezentujú aj
prostredníctvom sociálnych médií a sietí. Na základe hodnotenia musíme konštatovať,
ko
že
väčšia časť AK (40)) sa prostredníctvom
prostredníc
sociálnych médií a sietí neprezentuje (vychádzali sme
z údajov a informácií dostupných len priamo na webových stránkach knižníc).
Z hľadiska využitia sociálnych médií
mé
a sietí dominuje Facebook (9),
(9 Youtube (1),
Google+ (1), 40 knižníc nevyužíva žiadne
žiadne sociálne siete. Kritérium bolo hodnotené manuálne
prezeraním webových stránok AK. Niektoré AK sa prezentujú prostredníctvom sociálnych sietí
a médií, ktoré sú zastrešené pod vysokou školou, tzv. celouniverzitné prezentácie na sociálnych
sieťach. Tieto však v našom hodnotení zohľadnené neboli, nakoľko sme chceli zistiť, koľko AK
sa prezentuje prostredníctvom sociálnych sietí a médií samostatne.
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Aktualizácia webovej stránky
Dôležitým prvkom webovej prezentácie je aktualizácia informácií, pretože používateľ
webu chce vždy nájsť len tie najnovšie a najaktuálnejšie informácie. Webové stránky, ktoré nie
sú pravidelne aktualizované, pôsobia zastaralo a nedôveryhodne.
Hodnotenie ukázalo, že takmer všetky webové stránky AK sú pravidelne aktualizované
(49).
9). Aktualizáciu webu sme hodnotili na webových stránkach AK manuálne.

Navigácia na webovej stránke
Aby sme mohli používateľovi poskytnúť naraz čo najviac informácií, ktoré sú prehľadne
usporiadané, štruktúrované a ľahko vyhľadateľné, musíme využiť efektívne spôsoby navigácie
na webovom sídle. Len veľmi malé webové sídla si môžu dovoliť nevyužiť
nevyuži navigáciu. Existuje
niekoľko druhov navigácií, a preto záleží len od konkrétneho tvorcu/správcu webu, ako bude
používateľa na webe navigovať k informáciám. V hodnotení sme sa zamerali na kontrolu
jednotlivých typov navigácie, resp. či knižnica využíva navigáciu
na
a aké konkrétne druhy. Zistili
sme, že AK využívajú rôzne druhy navigácie: globálna (umiestnená na lište hore), lokálna
(umiestnená vľavo alebo vpravo na webe), navigácia podľa cesty(umiestená hore, zobrazujúca
cestu používateľa počas preklikávania
preklikávania na webovej stránke), pätičková (umiestnená v dolnej
časti webovej stránky), mapa stránok (dostupná prostredníctvom odkazu, zobrazuje celú
štruktúru webovej stránky).
Z celkového počtu 52 AK, 7 webových stránok AK nevyužíva žiadny typ navigácie na
webe. Aj keď častokrát môže byť neprítomnosť navigácie spôsobená nevhodným
nastavením/použitím redakčného systému na webovom sídle VŠ, myslíme si, že navigácia na
webových stránkach AK je potrebná a knižnice, ktoré ju nevyužívajú, by mali jej využitie zvážiť.
Kritérium
ritérium sme hodnotili prostredníctvom manuálnej kontroly.
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Vyhľadávanie na webovej stránke
Vyhľadávacie okno na webovej stránke slúži na rýchle vyhľadanie potrebných
informácií, alebo v prípade, ak používateľ nevie prostredníctvom dostupnej navigácie nájsť
požadovanú informáciu. Štandardné umiestnenie vyhľadávacieho okna je vpravo hore na
webovej stránke.
Väčšia časť webových stránok AK (34) má na svojich weboch dostupné vyhľadávanie
umiestnené vpravo hore. 7 AK vôbec nevyužíva na svojej webovej stránke
stránke vyhľadávacie okno.
Kritérium sme kontrolovali manuálne na všetkých webových stránkach AK. Na preverenie
funkčnosti vyhľadávacieho okna sme využili výraz „katalóg“, ktorý je typickým vyhľadávacím
výrazom pre webové stránky knižníc.

Štýl písania na webovú stránku
Z hľadiska štýlu písania na webe by sme mali využívať krátke vetné spojenia, odseky
v texte, číslované a nečíslované zoznamy a pod. Účelom takéto štýlu písania je prehľadnosť,
vzdušnosť a jednoduchosť čítania textu.
Väčšia časť webových stránok AK (41) využíva na svojich webových stránkach
primeraný štýl písania na web. Knižnice (11), u ktorých sme zaznamenali nedostatočný štýl
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písania na web, zväčša uverejňujú na svojich webových stránkach informácie, ktoré sú na sebe
seb
nahustené a neprehľadné, bez štruktúry a navigácie, čo sťažuje používateľovi celkovú
orientáciu a dostupnosť k informáciám zobrazeným na webe. Kritérium sme preverovali
manuálne.

Kontrast pozadia a popredia
Dostatočný kontrast pozadia a popredia webovej
bovej stránky (písma, grafických prvkov) je
dôležitým prvkom prístupnosti webových sídiel. Pri hodnotení sme zistili, že väčšina webových
stránok AK (33) vykazuje dostatočný kontrast medzi pozadím a popredím. Do kategórie
nedostatočného kontrastu boli zaradené
zaradené také webové stránky AK, ktoré vykazovali aj
najmenšie porušenie webových konvencií týkajúcich sa kontrastu farebnosti na webe, tzn. ak
boli nevhodne zvolené farby aj v malom množstve textu a pod. Kritérium sme hodnotili
automatizovane prostredníctvom nástroja Colour Contrast Analyser, ktorý je voľne dostupný
na internete: http://mac.softpedia.com/get/Graphics/Colour-Contrast-Analyser.shtml
http://mac.softpedia.com/get/Graphics/Colour
Analyser.shtml.

Relatívna veľkosť písma
Písmo na webovej stránke by malo byť zadefinované v relatívnych hodnotách. Veľkosť
písma sa definuje pomocou kľúčových slov CSS – xx-small, x-small,
small, small, medium, large, xx
large, xx-large
large alebo pomocou percent, hodnôt smaller, larger a jednotiek em, ex. Nie je
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vhodné definovať písmo prostredníctvom absolútnych jednotiek – px, pt, pc, in, cm, mm. Pri
hodnotení sme zistili, že väčšia časť webových stránok AK – až 46 definuje na svojich stránkach
písmo a grafické prvky prostredníctvom absolútnych jednotiek. Kritérium sme hodnotili
automatizovane prostredníctvom nástroja W3C Validation Service CSS, ktorý je voľne dostupný
na internete: http://jigsaw.w3.org/css-validator/.
http://jigsaw.w3.org/css

Alt text obrázkov
Ak zverejňujeme
me na webovej stránke obrázky, fotografie a pod., je potrebné
zadefinovať týmto grafickým prvkom alternatívny text (tzv. Alt tag), ktorý prostredníctvom
krátkeho popisu vystihuje podstatu obrázku, fotografie a pod. Z celkového počtu 52 webových
stránok, 13 AK má a 15 AK prevažne má pri grafických prvkoch zadefinovaný alternatívny text.
Pri hodnotení sme brali do úvahy všetky porušenia, tzn. aj keď napr. z 10 obrázkov iba 1 nemal
zadefinovaný alternatívny text. Hodnotenie „prevažne má“ a „prevažne nemá“ boli
bol zvolené
z dôvodu, že nie vždy bolo možné presne určiť mieru zadefinovania alternatívneho textu
obrázku, najmä pri webových stránkach AK, ktoré sú súčasťou webových sídiel VŠ. Kritérium
sme hodnotili automatizovane pomocou nástroja Web Developer Toolbar – funkcia Zobraziť alt
tag obrázkov.
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Použitie metaúdajov
Metaúdaje zadefinované v zdrojovom kóde webovej stránky slúžia na indexovanie
stránky prostredníctvom rôznych vyhľadávacích nástrojov (napr. Google). Čím viac metaúdajov
má vyhľadávací nástroj k dispozícii, tým kvalitnejšie môže zindexovať webovú stránku do
svojho indexu, čo sa prejaví aj na poradí umiestnenia vo výsledkoch vyhľadávania na webe.
Optimálny počet metaúdajov je 5. 28 webových stránok AK má metaúdaje na svojich stránkach
zadefinovanéé nadštandardne (viac ako 5), avšak 17 AK naopak nedostatočne. Kritérium bolo
hodnotené automatizovane pomocou nástroja Web Developer Toolbar.

Validácia HTML kódu
Znakom správne vytvoreného, prístupného, použiteľného a vyhľadateľného webového
sídla jee validita HTML kódu. Validáciu HTML kódu sme hodnotili automatizovane
automat
prostredníctvom
W3C HTML validátora (Markup Validation Service) dostupného voľne na
internete: http://validator.w3.org/.
http://validator.w3.org/ Z celkového počtu 52 webových stránok knižníc až 47 má
nevalídny HTML kód. Za valídny HTML kód sme považovali len taký, ktorý vykazoval 0 chýb a 0
upozornení. Niektoré chyby HTML kódu nemusia byť zapríčinené priamo AK, ak sa jedná
o podstránky na webových
webových sídlach vysokých škôl, kde môže chybu spôsobovať iná časť
webového sídla.
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IV.

Závery a odporúčania:

Prezeranie a hodnotenie obsahu webových stránok akademických knižníc prinieslo
niekoľko zaujímavých informácií a podnetov. Zistili sme, že akademické knižnice prešli v oblasti
vývoja webových stránok za posledných 12 rokov kus cesty. Môžeme konštatovať, že svoju
webovú stránku majú všetky akademické knižnice, teda všetky si uvedomujú možnosti tohto
komunikačného prostriedku, ale nie všetky ho aj dostatočne využívajú. Za nedostatok môžeme
pokladať aj nejednoznačnú terminológiu použitú pri ponuke produktov alebo služieb. Na
odstránenie tohto nedostatku stačí vychádzať pri zostavovaní menu zo štandardnej knižničnej
terminológie. Z hľadiska nezainteresovaného používateľa je výrazným nedostatkom absencia
kontaktných údajov – chýbajúca adresa, e-mailový a telefonický kontakt, prevádzkové hodiny
pracovísk knižnice. Návštevník webovej stránky, ktorý sa chce niečo dozvedieť o poslaní
knižnice a podmienkach využívania služieb, má právo sa ich dozvedieť z verejne dostupných
dokumentov, ktorými sú štatút, knižničný a výpožičný poriadok. Na objasnenie fungovania
knižnice vo vzťahu k vysokej škole, ktorá je jej zriaďovateľom, je dobrou cestou zverejniť
organizačnú štruktúru, príp. organizačný poriadok. Väčšina webových stránok knižníc ponúka
tieto základné legislatívne dokumenty knižnice v menu Dokumenty, čo umožňuje perspektívne
rozšírenie tejto ponuky o ďalšie typy verejne dostupných dokumentov napr. Správy o činnosti,
štatúty poradných orgánov, projekty knižnice ai.
V prípade veľkých univerzitných knižníc sa používateľ rád dozvie niečo aj o ich histórii
doplnenej fotogalériou pracovísk knižnice, najmä ak ide o rekonštruované alebo historicky
zaujímavé priestory – tieto informácie sa nachádzajú najčastejšie v menu O knižnici.
Ak hovoríme o tom, že knižničný katalóg je základným produktom knižnice a v prípade
akademických knižníc je doplnený aj o evidenciu publikačnej činnosti zamestnancov danej
vysokej školy, je pochopiteľné očakávanie vstupu do týchto interných databáz priamo z hlavnej
stránky knižnice. Vstup by mal byť označený jasne a zrozumiteľne, aby používateľ hneď vedel,
čo otvára. Použitie názvu katalógu napr.: „online katalóg knižnice“, „OPAC“ alebo združením
viacerých katalógov do jedného menu Katalógy, presne nasmeruje používateľa. Vzhľadom na
odlišnosti používanej softvérovej podpory je veľmi vhodné umiestniť do blízkosti vstupu do
online katalógu aj stručný návod na prácu s ním a v prípade, že ide o spoločné rozhranie
viacerých katalógov či databáz je nevyhnutné na túto skutočnosť upozorniť popisom
obsiahnutých druhov dokumentov. V prípade, že knižnica spolupracuje s celoslovenskou
databázou publikačnej činnosti Centrálny register evidencie publikačnej činnosti a Centrálny
register evidencie umeleckej činnosti, je vhodné na túto skutočnosť upozorniť odkazom na
stránku CREPČ.
Rozsah poskytovaných služieb akademických knižníc závisí od veľkosti knižničného
fondu, množstva prevádzok knižnice (úseky, študovne, čiastkové knižnice), ich personálneho
obsadenia a priestorového zabezpečenia. Avšak základné služby teda absenčné a prezenčné
výpožičky, ústne bibliograficko-informačné a konzultačné služby by mala poskytovať každá
knižnica a v prípade, že sú to jediné služby, ktoré knižnica poskytuje, je vhodné na webovej
stránke ich zverejniť aj so spôsobom poskytovania (miesto požičovne, výpožičné pravidlá,
spôsob vybavovania žiadaniek, poskytovania konzultácií). Veľkosť knižnice priamo ovplyvňuje
množstvo zabezpečovaných nadstavbových a špeciálnych služieb (rešeršné služby, vybavovanie
medziknižničnej výpožičnej služby, elektronické zasielanie dokumentov ai), ich vymenovanie v
jednotnom menu Služby prispieva k jednoduchej orientácii návštevníka stránky. Súčasný trend
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v rozširovaní virtuálnych návštev knižníc podporovaný širokou dostupnosťou internetu
a elektronických informačných zdrojov stavia knižnice pred úlohu umožniť takýmto virtuálnym
návštevníkom plnohodnotné využívanie informačných zdrojov a služieb knižnice
prostredníctvom elektronických referenčných služieb. Najznámejšími formami týchto služieb
sú práve elektronické formuláre, pomocou ktorých si môže používateľ vybaviť všetky svoje
požiadavky od návrhu na zakúpenie dokumentu, cez objednanie rešerše, či plného textu
dokumentu, zaslanie podkladov na zapísanie publikácie do databázy EPČ až po prihlášku na
ponúkané školenie; v prípade veľkého množstva takýchto formulárov je vhodné ak ich knižnica
ponúka v jednom menu napr. ako Formuláre, čo sprehľadňuje situáciu pre používateľa, ktorý
nemusí vedieť, aký úsek knižnice takúto službu poskytuje. Informačno-konzultačné služby
ukryté pod jednotným logom Spýtajte sa knižnice, sú vlastne internetovou poradňou, v ktorej
sa vybavujú najrozličnejšie dopyty používateľov. Obdobou tejto služby sú ponuky Objednaj si
knihovníka, Napíšte nám, Neviete si rady, Skype, ICQ ai.
Ako sme uviedli, poskytovanie elektronických referenčných služieb je úzko spojené
s elektronickými informačnými zdrojmi, ktoré v súčasnosti predstavujú prevažujúci druh
nadobúdaných dokumentov. Väčšina AK ich ponúka v menu Databázy alebo Elektronické
informačné zdroje. Takmer všetky akademické knižnice majú prístup k centrálne licencovaným
EIZ (EBSCOhost, NISPEZ, NAVIGA). Webové stránky AK sú ideálnym prostriedkom ako
zabezpečiť širokú informovanosť záujemcov o tieto IZ a zároveň tak prispieť aj k ich
optimálnemu využitiu, čo nie všetky akademické knižnice využívajú. Okrem centrálnych licencií
sú najmä špecializované EIZ používateľom dostupné aj prostredníctvom obmedzených licencií
– univerzitných, fakultných, o čom nie všetky akademické knižnice návštevníkov svojich
webových stránok dostatočne zreteľne informujú. V súvislosti so zvyšovaním informačnej
gramotnosti používateľov AK je vhodné v tejto časti webovej stránky upozorniť používateľov
aspoň na základné pravidlá práce s EIZ vyplývajúce z daných licenčných zmlúv. V prípade, že AK
nemá licencované EIZ, bolo by vhodné upozorniť používateľa aspoň na voľne dostupné
informačné zdroje, ktoré existujú v každom odbore. V prípade malých akademických knižníc,
ktoré nemajú kapacity na informačnú podporu práce s EIZ resp. jej prezentáciu na webovej
stránke, odporúčame využiť potenciál portálu Scientia.sk, ktorý je vstupnou bránou
k licencovaným i nelicencovaným EIZ. Uvedením odkazu na portál umožnia aj svojim
používateľom samostatne si vyskúšať vyhľadávanie informácií. Bonusom pre návštevníka
webovej stránky sú odkazy na iné internetové vyhľadávače typu Scirus, Research Gate, Meta
Crawler ai., ktoré mu uľahčujú vyhľadávanie odborných informácií.
S akademickými knižnicami je úzko spojená aj predstava vzdelávacej inštitúcie,
napokon o aktivitách akademických knižníc v tejto oblasti bolo publikovaných niekoľko prác,
preto by túto skutočnosť mali odrážať ich webové stránky. Rozmanitú škálu foriem
informačného vzdelávania (používateľské manuály, šablóny, prednášky, prezentácie ai) je
možné zlúčiť pod hlavičku Informačné vzdelávanie alebo poetickejšie Ako na ... . V prípade
menších AK je vhodné prelinkovaním využiť existujúce manuály, ktoré existujú pri centrálne
licencovaných zdrojoch – NISPEZ. Knižnice, ktoré využívajú službu firmy Albertina icome, majú
možnosť upozorniť používateľa na pomôcky, ktoré sú súčasťou tohto portálu. Informačné
vzdelávanie, ktoré samostatne realizujú AK si zaslúži zmienku na webovej stránke minimálne
formou pozvánky na školenie resp. zverejnením harmonogramu takýchto podujatí, najmä ak
ide o opakujúce sa typy školiacich podujatí.
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Nejednoznačnosť v poskytovaní informácií o záverečných prácach, ktoré sa prechodom
do AIS2 a vznikom Centrálneho registra záverečných prác, z mnohých webových stránok AK
vytratili, môže byť z hľadiska používateľa pokladaná za negatívum. Používateľ je navyknutý
hľadať pomoc pokiaľ ide o písanie týchto prác práve v akademickej knižnici. Menu Záverečné
práce by mohlo zastrešovať všetky informácie týkajúce sa tvorby tohto typu dokumentu (od
návodov či šablón na písanie, cez tvorbu citácií), vyhľadávania záverečných prác v online
katalógu a odkazu na CRZP.
Zdá sa, že knižnice nie vždy vedia využiť potenciál ponuky Ďalšie užitočné odkazy, do
ktorej je možné zaradiť všetky relevantné informácie, ktoré dopĺňajú niektoré z ponúkaných
zdrojov alebo služieb. Avšak existencia takejto informačnej podpory je signálom, že
v akademickej knižnici je erudovaný personál, ktorý pracuje v prospech používateľa tým, že sa
mu snaží uľahčiť orientáciu v neustále sa rozrastajúcom vesmíre odborných informácií, čím
šetrí jeho čas. Udržiavať takéto odkazy aktuálne, vyžaduje asi najviac námahy, ale tá je
vynahradená zvýšenou návštevnosťou stránky a v konečnom dôsledku aj spokojnosťou
koncového používateľa.
Technická časť hodnotenia webových stránok akademických knižníc ukázala, že medzi
jednotlivými akademickými knižnicami a ich prezentáciou na internete môžeme nájsť rozdiely.
Vzhľad a obsah webovej stránky závisí na jednej strane od samotnej akademickej knižnice, na
strane druhej od webových nastavení, redakčného systému, dodávateľa technického riešenia
a pod.
Nepochybujeme o tom, že všetky akademické knižnice sa usilujú o čo najlepšiu webovú
prezentáciu. Avšak radi by sme uviedli niekoľko rád z oblasti tvorby webovej prezentácie
a webových konvencií. Rešpektovaním týchto zásad je možné vytvoriť kvalitnú webovú
prezentáciu, s prívetivým prostredím pre používateľa webu, s ľahkou orientáciou a množstvom
dostupných informácií.
Pri tvorbe webových stránok musíme mať na pamäti niekoľko súčastí informačnej
architektúry – vyhľadávanie, metadáta, klasifikáciu, navigáciu, štýl písania a pod. Ak chceme,
aby sa naša webová stránka zobrazovala aj vo výsledkoch vyhľadávania rôznych prieskumových
strojov (napr. Google), musíme nášmu webu zadefinovať dôležité metaúdaje, ktoré ho
charakterizujú. Tieto našu stránku jednoznačne identifikujú a definujú (napr. názov webovej
stránky, tvorca/správca, stručný popis, typ obsahu, kľúčové slová, jazyk a pod.). Čím viac
metaúdajov prieskumovým strojom poskytneme, tým lepšie bude naša stránka zindexovaná
a následne vyhľadateľná pomocou prieskumových strojov.
Pri webovej prezentácii by sme nemali zabúdať na prístupnosť webovej stránky pre
znevýhodnených používateľov internetu. Internet je vo svojej podstate vizuálne médium
(webové stránky sa nám zobrazujú na monitore počítača). Z hľadiska prístupnosti je preto
potrebné využívať také farebné kombinácie písma a grafických prvkov, ktoré budú vhodné aj
pre zrakovo znevýhodnených používateľov. Kontrast nami zvoleného pozadia
a popredia webovej stránky si môžeme ľahko overiť prostredníctvom voľne
dostupného nástroja Colour Contrast Analyser, ktorý je k dispozícii napríklad na:
http://mac.softpedia.com/get/Graphics/Colour-Contrast-Analyser.shtml. Rozdiel farieb medzi
pozadím a popredím by nemal byť menší ako 500, inak sa stáva pre používateľov so zrakovým
znevýhodnením neprístupným. Rovnako je dôležité zadefinovať všetkým obrázkom a iným
grafickým prvkom, ktoré na web umiestnime, alternatívny text, ktorý vystihuje podstatu
obrázku/grafického prvku. Zadefinované alternatívne texty pomáhajú nielen zrakovo
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znevýhodneným používateľom pri použití čítacieho zariadenia, ale aj prieskumovým strojom
pri indexovaní našej webovej stránky.
Aby sa akýkoľvek používateľ na našej webovej stránke rýchlo a jednoducho zorientoval,
mali by sme mu poskytnúť kvalitne prepracovanú navigáciu, prostredníctvom ktorej sa
dostane k informáciám, ktoré hľadá. Je len na nás, aký druh/druhy navigácie využijeme.
K dispozícii máme globálnu navigáciu (umiestnená horizontálne v strede hore) alebo lokálnu
(umiestnená vertikálne naľavo alebo napravo), ako aj doplnkové typy navigácie – pätičková
(umiestnená horizontálne v strede dole, spravidla kopíruje prvky globálnej navigácie), či
navigácia podľa cesty (umiestnená horizontálne vo vrchnej časti webu, ukazuje používateľovi
jeho cestu po webovej stránke). Vhodným doplnením navigácie je mapa stránok, ktorá je
v prípade veľkých webových sídiel pomocníkom v orientácii.
Štandardom pri vytváraní webovej stránky je funkcia vyhľadávania v obsahu
prostredníctvom vyhľadávacieho okna, ktoré by na základe webových konvencií malo byť
umiestnené na webovej stránke (ako i na každej jej podstránke) vpravo hore.
Popri navigácii a vyhľadávaní je taktiež dôležitý samotný textový obsah (textová náplň)
webovej stránky. Štýl písania na web by mal byť prispôsobený cieľovej skupine používateľov.
Je efektívne používať kratšie vetné spojenia, rozdeliť text tematicky do odstavcov, využiť
číslované a nečíslované zoznamy (zadefinované v zdrojovom kóde prostredníctvom prvkov
<ul> a <ol>). V dlhých vetných spojeniach a nahustenom texte sa môže stať, že používateľ
nenájde informáciu, ktorú hľadal.
Ku kvalitnej webovej prezentácii patrí pravidelná aktualizácia. Všetky informácie
uverejnené na našom webe by sme mali v pravidelných časových intervaloch skontrolovať.
Webová stránka zastaranými a neaktuálnymi informáciami vplýva na používateľa webu
negatívne a taktiež znižuje kredibilitu (dôveryhodnosť) nášho webu. Pri aktualizácii je potrebné
preveriť aj funkčnosť interných a externých odkazov. Na webovej stránke by sa nemali
nachádzať žiadne mŕtve spojenia.
Odkazy by mali byť štandardne farebne odlíšené od bežného textu a podčiarknuté, ich
farba by sa po ich navštívení mala v ideálnom prípade zmeniť, aby sme zmenou farby
používateľa upozornili, ktoré odkazy už navštívil (a ktoré ešte nie). Všetky odkazy by sa mali
otvárať do toho istého okna webového prehliadača, v ktorom je zobrazená naša webová
stránka. Ak je nevyhnutné presmerovať odkaz na otvorenie do nového okna, používateľa by
sme na túto skutočnosť mali vopred upozorniť krátkym textom zobrazeným pri odkaze.
Odporúčania, ktoré uvádzame, patria medzi základné webové konvencie. Ich využitie
priamo na webových stránkach akademických knižníc by bolo efektívne tak pre používateľa ako
aj pre knižnicu. Aby knižnica vedela zhodnotiť, či je jej web navštevovaný a či sú s ním
používatelia spokojní, bolo by vhodné umiestniť na web počítadlo návštev (verejné alebo
skryté) a taktiež raz za čas poskytnúť používateľom webu anketu, kde by sa k spokojnosti
s webom mohli vyjadriť. Zistenie používateľských potrieb a požiadaviek a ich následné
zapracovanie by prispelo k ďalšiemu skvalitneniu webovej stránky.
Zároveň odporúčame akademickým knižniciam, ktoré svoju činnosť neprezentujú
na sociálnych sieťach, aby túto bezplatnú možnosť zvážili. Keďže mladí ľudia – študenti patria
medzi cieľové skupiny používateľov akademických knižníc, bolo by vhodné upútať ich
pozornosť a sprostredkovať informácie práve prostredníctvom sociálnych sietí. V súčasnosti
totiž platí, že mladí ľudia navštevujú sociálne siete niekoľkokrát za deň a prostredníctvom nich
čerpajú mnoho informácií týkajúcich sa štúdia, práce či voľného času.
28

Veríme, že uvedené poznatky a odporúčania pomôžu akademickým knižniciam pozrieť
sa na svoje webové stránky očami používateľa a prispejú k ich zlepšeniu a postupnému
naplneniu ich informačného poslania.
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Príloha 1 Prehľad hodnotených kritérií a metodika hodnotenia
Hodnotené kritériá
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé
- vlastné licencované IZ
-

centrálne licencované IZ
voľné IZ

Prístup na internet v knižnici
Služby - základné
-

nadstavbové služby

-

elekt. referenčné služby

Predajňa
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie

Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov
Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej
stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písania
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Metodika hodnotenia

Adresa, kontakt, prevádzkové hodiny pracovísk, doprava
Štatút, Knižničný a výpožičný poriadok, cenník služieb, organizačný
poriadok
Online katalóg, databáza EPČ, iné interné databázy ak sú
Licencované databázy hradené z finančných prostriedkov vysokej školy,
určené len pre registrovaných používateľov knižnice , licenčné
podmienky
Odkaz na projekty NISPEZ, NAVIGA, EBSCO
Linky na OA databázy, dokumenty, informácia o skúšobných prístupoch
k IZ
Informácia o poskytovaní, wifi pripojenie, kde a za akých podmienok
Absenčné a prezenčné výpožičky, bibliograficko-informačné služby
ústne
Rešeršné, MVS, MMVS, E-DDS, reprografické, skenovacie, špeciálne
študovne, vzdialený prístup k IZ
e-formuláre, Spýtaj sa knižnice, FAQ, Skype, ICQ, napíšte nám, Objednaj
si knihovníka a pod.
Prevádzkovateľ, Prevádzkové hodiny, ponuka titulov, cenník
e-learningové kurzy k IV, príp. audiovizuálne vzdelávacie sekvencie,
príp. odkaz na takýto kurz v rámci webových stránok VŠ
Interná smernica, informačná príručka o písaní ZP, práci s citáciami,
odkaz na AIS2, vyhľadávanie ZP a ich sprístupňovanie
Rôzne formy IV: používateľské príručky, návody k IZ, informácie
o používaní knižnice a jej službách, ponuka podujatí IZ, ppt prezentácie
na témy IV,
Ponuky na rôzne dokumenty, pozvánky, linky na iné knižnice, profesijné
združenia, odborné spoločnosti a ostatné
Sú odkazy podčiarknuté? Mení sa farba navštívených odkazov? Otvárajú
sa odkazy bez upozrnenia do nového okna? Nefunkčné odkazy?
Facebook, Twitter, RSS, ... (uvedené na webe)
Pravidelná alebo nepravidelná
Všetky existujúce druhy navigácie na webovej stránke + mapa sídla
Vyhľadávacie okno existencia, umiestnenie, funkčnosť
Primeraný – odstavce, číslované a nečíslované zoznamy alebo
neprimeraný + popis
Nedostatočný kontrast – menej ako 500 alebo dostatočný – viac ako
500
Použité absolútne hodnoty alebo relatívne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom sú dostupné, nie sú dostupné, prevažne
dostupné, prevažne nedostupné
Primerané – 5 metaúdajov, nedostatočné – menej ako 5,
nadštandardné – viac ako 5 (uviesť presný počet)
Nevalídny HTML kód – počet chýb a upozornení alebo valídny HTML kód
– 0 chýb a upozornení
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Príloha 2 Tabuľkové hodnotenia webových stránok akademických knižníc - verejné VŠ
Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK

Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
-

centrálne licencované IZ
voľné IZ

Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
-

elektronické referenčné služby

Predajňa publikácií
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie

Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Akademická knižnica UK
http://www.uniba.sk/index.php?id=2176
Podstránka na webovom sídle VŠ
Kontakty, pracoviská AK, poslanie, adresa, linky na
fakultné knižnice
Knižničný a výpožičný poriadok, Organizačný
a prevádzkový poriadok, odkazy na Výpožičné poriadky
fakultných knižníc
Online katalóg i db EPČ/Virtua spoločné pre všetky FK,
dokumenty k EPČ-smernica, návod na vyhľadávanie
Uvedené v časti externé IZ, pri vlastných nie je odkaz na
NISPEZ
Prehľad db. sprístupňovaných na báze NISPEZ-u
V časti Externé IZ s charakteristikou zdroja a poznámkou
že ide o voľne dosupný IZ, skúšobné prístupy
realizovaný vo FK
Realizované prostredníctvom FK-odkaz
Portál na vyhľadávanie licencovaných FT periodík UK,
akatuálne- novinky
Objednaj si knihovníka, vzdialený prístup k EIZ , napíšte
nám
Odkaz na FK
neuvedené
odkaz na AIS2, príručky k písaniu ZP, tvorbe citácií,
interná smernica
V službe Objednaj si knihovníka, individuálne
i inštitucionálne školenia na rôzne témy zabezpečované
pracovníčkami AK
Linky na iné knižnice, voľne dostupné časopisy, iné
organizácie, stránky pre zamestnancov – heslo
Odkazy sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov sa
nemení, niektoré odkazy sa bez upozornenia otvárajú do
nového okna
neuvedené
Pravidelná
Lokálna navigácia, navigácia podľa cesty, mapa stránok
Vyhľadávacie okno vpravo hore – plne funkčné
Primeraný – odseky, číslované a nečíslované zoznamy
Dostatočný kontrast – viac ako 500
Použité absolútnehodnoty
Alternatívne texty k obrázkom sú dostupné
Nadštandardné – 6 metaúdajov
Nevalídny HTML kód – 11 chýb, 1 upozornenie
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
- voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Akademická knižnica LF UK
http://www.fmed.uniba.sk/?kniznica
Podstránka na webovom sídle VŠ
Adresa, kontakty, prevádzkové hodiny, poslanie knižnice
Odkaz na Knižničný a výpožičný poriadok AK UK,
Výpožičný poriadok AK LF
Online katalóg i db. EPČ/Virtua, zoznam odoberených
periodík
Prehľad databáz prístupných pre LF UK
Odkaz na externé informačné zdroje UK
Široký výber IZ z medicíny
Uvedený v službách
Uvedené v službách
e-DDS, MVS, vzdialený prístup
e-formuláre, Spýtajte sa knižnice
Uvedené v službách, otváracie hodiny, ponuka titulov,
cenník
neuvedené
Manuál na vyhľadávanie ZP v online katalógu,
Široká ponuka používateľských manuálov na rôzne témy
Biomedicínske zdroje dostupné na internete,
vyhľadávacie systémy
Odkazy sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov sa
nemení, niektoré odkazy sa bez upozornenia otvárajú do
nového okna, nefunkčné odkazy
neuvedené
Pravidelná
Navigácia podľa cesty, mapa stránok (chýba lokálna
navigácia, navigácia je vnorená v tele webu)
Vyhľadávacie okno vpravo hore – plne funkčné
Primeraný – odseky, číslované a nečíslované zoznamy
Dostatočný kontrast – viac ako 500
Použité absolútne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom sú prevažne nedostupné
Nadštandardné – 6 metaúdajov
Nevalídny HTML kód – 38 chýb, 1 upozornenie
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
- voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko JLF UK
http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=kniznica
Podstránka na webovom sídle VŠ
Adresa, kontakty,prevadzkové hodiny,
Štatút, Výpožičný poriadok,vnútorný predpis o zlúčení
pracovísk, cenník, pekná fotogaléria pracoviska
Z hl. stránky vstup do online katalógu, do db. EPC
Vstup z hl. stranky EIZ, rozdelenie
Odkaz na str. AK UK
Bohatý výber zdrojov uvedených v podmenu Internetové
zdroje, skúšobné prístupy
Neuvedené, ale je zabezpečený
Uvedené v časti Služby
Uvedené v časti Služby
Objednaj si knihovníka – odkaz na stránku AK UK
Uvedené v časti Služby spolu s prevádzkovými hodinami
a zoznamom dostupnej literatúry
Nie sú
Nie je informácia
neuvedené
Bohato uvedené v časti Služby – Internetové zdroje
Odkazy sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov sa
nemení, niektoré odkazy sa bez upozornenia otvárajú do
nového okna, nefunkčné odkazy
Facebook
Pravidelná
Navigácia podľa cesty, mapa stránok (chýba lokálna
navigácia, navigácia je vnorená v tele webu)
Vyhľadávacie okno vpravo hore – plne funkčné
Primeraný – odseky, číslované a nečíslované zoznamy
Dostatočný kontrast – viac ako 500
Použité absolútne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom nie sú dostupné
Nadštandardné – 6 metaúdajov
Nevalídny HTML kód – 33 chýb, 1 upozornenie

35

Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
-

centrálne licencované IZ
voľné IZ

Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
-

elektronické referenčné služby

Predajňa publikácií
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Ustredná knižnica FaF UK
http://www.fpharm.uniba.sk/index.php?id=2415
Podstránka na webovom sídle VŠ
Adresa, prevadzkové hodiny, kontakty, poslanie
Štatút, Výpožičný poriadok, odkaz na Knižničný poriadok
AK UK, cenník poplatkov
Vstup do súborného online katalóg a db. EPČ/Virtua
Vyčlenené v menu EIZ FaF –vlastné licencie, prístup aj cez
Infozdroje. sk
Odkaz na externé IZ AK UK, odkaz na NISPEZ
V časti EIZ uvedené voľné, informácia o skúšobných
prístupoch
Uvedený v prehľade služieb, wifi zóna
v menu Služby FaF – s linkami na vstup do zdrojov
V menu služby podľa oddelení knižnice, inf. o vzdialenom
prístupe
Odkaz na službu AK UK Objednaj si knihovníka, napíšte
nám, e-žiadanka na rešerš, návrh na akvizíciu
Uvedená v službách i samostatne so zoznamom dostupnej
literatúry a cenníkom
neuvedené
Odkaz na AIS 2, príslušné smernice
Príručky pre požívateľov podľa tém, ppt prezentácie,
Iné knižnice, profesijné inštitúcie, v aktualitách pozvánky
na podujatia, novinky z KF
Odkazy sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov sa
nemení, niektoré odkazy sa bez upozornenia otvárajú do
nového okna, nefunkčné odkazy
neuvedené
Pravidelná
Lokálna navigácia, navigácia podľa cesty, mapa stránok
Vyhľadávacie okno vpravo hore – plne funkčné
Primeraný – odseky, číslované a nečíslované zoznamy
Dostatočný kontrast – viac ako 500
Použité absolútne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom sú prevažne nedostupné
Nadštandardné – 6 metaúdajov
Nevalídny HTML kód – 26 chýb, 1 upozornenie
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
- voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Knižnica PraF UK
http://www.flaw.uniba.sk/index.php?id=1742
Podstránka na webovom sídle VŠ
Adresa s popisom, kontakty, prevádzkové hodiny,
zamestnanci s foto, fotogaléria pracoviska
Štatút a organizačný poriadok PF UK, výpožičný poriadok,
KaVP AK UK
Link na online katalóg a db. EPČ UK/Virtua
Uvedené v časti Katalógy a databázy –linky na AK UK
detto
Zdroje na internete – výber IZ pre právo
Uvedený v časti Elektronické služby, i wifi
Uvedený rozpis v časti Služby
Európske dokumentačné stredisko – samostatná
podstránka
neuvedené
Neuvedené
neuvedené
V časti ZP odkaz na AIS2, metodika písania ZP, smernica,
vnutorné predpisy k ZP, príručka k ZP (Kimlička)
neuvedené
Odkazy na ďalšie knižnice
Odkazy sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov sa
nemení, niektoré odkazy sa bez upozornenia otvárajú do
nového okna, nefunkčné odkazy
neuvedené
Pravidelná
Lokálna navigácia, navigácia podľa cesty, mapa stránok
Vyhľadávacie okno vpravo hore – plne funkčné
Primeraný – odseky, číslované a nečíslované zoznamy
Dostatočný kontrast – viac ako 500
Použité absolútne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom sú prevažne nedostupné
Nadštandardné – 6 metaúdajov
Nevalídny HTML kód – 11 chýb, 1 upozornenie
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
- voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Ústredná knižnica FiF UK
http://www.uniba.sk/index.php?id=1998
podstránka na webovom sídle VŠ
adresa s popisom, kontakty vrátane pracovníkov ČK,
otváracie hodiny
Štatút a organizačný poriadok,VP FiF, cenník + odkaz na
KaVP AK
online katalóg, db EPC, prehľad odoberaných periodík na
FiF do r. 2008, prehľad publ. činnosti na FiF do r. 2009
nemá vlastné – odkaz na stránku AK UK
vstup cez stránku AK externé informačné zdroje
neuvedené
explicitne neuvedené – zrejmé z textu
odkaz na AK UK
detto, + Vzdialený prístup cez AK UK
služba AK UK „Objednaj si knihovníka“,
neuvedené
neuvedené
odkaz na stránku AK UK,
neuvedené
neuvedené
Odkazy sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov sa
nemení, niektoré odkazy sa bez upozornenia otvárajú do
nového okna, nefunkčné odkazy
neuvedené
Pravidelná
Lokálna navigácia, navigácia podľa cesty, mapa stránok
Vyhľadávacie okno vpravo hore – plne funkčné
Primeraný – odseky, číslované a nečíslované zoznamy
Dostatočný kontrast – viac ako 500
Použité absolútne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom sú prevažne dostupné
Nadštandardné – 6 metaúdajov
Nevalídny HTML kód – 15 chýb, 1 upozornenie
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné

Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
- voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Ústredná knižnica PriF UK
http://www.fns.uniba.sk/index.php?id=uk
Podstránka na webovom sídle VŠ
Adresa, kontakt, prevádzkové hodiny pracovísk,
Výpožičný poriadok a cenník
Odkaz na online katalóg a db. EPČ UK/Virtua, duplicitné
s vyhľadávaním dokumentov, pri EPČ aj dokumenty a
pokyny
neuvedené
Link na EIZ AK UK
len v odkaze na EIZ AK UK
V novinkách inf. o wifi pripojení, inak neuvedené
neuvedené
Len odkaz na vzdialený prístup k EIZ AK UK
Napíšte nám-kontaktný formulár
neuvedené
neuvedené
Odkaz na AIS2
Používateľské manuály na vyhľadávanie študijnej
literatúry a publikačnej činnosti, práca s osobným kontom
Odkaz na INIS
Odkazy sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov sa
nemení, niektoré odkazy sa bez upozornenia otvárajú do
nového okna, nefunkčné odkazy
neuvedené
Pravidelná
Lokálna navigácia, navigácia podľa cesty, mapa stránok
Vyhľadávacie okno vpravo hore – plne funkčné
Primeraný – odseky, číslované a nečíslované zoznamy
Dostatočný kontrast – viac ako 500
Použité absolútne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom sú prevažne nedostupné
Nadštandardné – 6 metaúdajov
Nevalídny HTML kód – 21 chýb, 10 upozornení
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
- voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Knižničné a edičné stredisko FMFI UK
http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=562
Podstránka na webovom sídle VŠ
Adresa chýba na hl. stránke, zoznam pracovníkov, stručná
charakteristika pracoviska dolu na str.,
Výpožičný poriadok, štatút, prevádzkový poriadok
Online katalóg, db EPC/Virtua, prírastky periodík a zoznam
periodík
neuvedené
Odkaz na AK UK
neuvedené
neuvedený
neuvedené
Virtuálna knižnica – technické správy a e-študijné
materiály
Odkaz na str. AK UK „Objednaj si knihovníka“
neuvedené
neuvedené
Odkaz na str. AK UK
neuvedené
Vstup do FT e-časp
Odkazy sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov sa
nemení, niektoré odkazy sa bez upozornenia otvárajú do
nového okna, nefunkčné odkazy
neuvedené
Pravidelná
Navigácia podľa cesty, mapa stránok (chýba lokálna
navigácia, ktorá je len vnorená v tele webu)
Vyhľadávacie okno vpravo hore – plne funkčné
Primeraný – odseky, číslované a nečíslované zoznamy
Dostatočný kontrast – viac ako 500
Použité absolútne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom sú dostupné
Nadštandardné – 6 metaúdajov
Nevalídny HTML kód – 10 chýb, 1 upozornenie
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
- voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov
Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Knižnica FTVŠ UK
http://www.fsport.uniba.sk/index.php?id=47
Podstránka na webovom sídle VŠ
Adresa, kontakty, stručná charakteristika knižnice, prehľad
úsekov so službami
Výpožičný poriadok a KaVP AK UK – chýba štatút,
organizačný poriadok
Odkaz na stránku AK UK, chýba informácia o online
katalógu
V podmenu Elektronické IZ uvedené db na CD ROM
Odkaz na stránku AK UK
V podmenu EIZ výber časopisov s PT
neuvedený
Prehľad pracovných úsekov so službami
Detto
detto
neuvedená
neuvedené
neuvedené
neuvedené
Zoznam časopisov odoberaných v r. 2012, odkazy na
vydavateľstvá
Odkazy sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov sa
nemení, nefunkčné odkazy
neuvedené
Pravidelná
Navigácia podľa cesty, mapa stránok (chýba lokálna
navigácia)
Vyhľadávacie okno vpravo hore – plne funkčné
Primeraný – odseky, číslované a nečíslované zoznamy
Dostatočný kontrast – viac ako 500
Použité absolútne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom sú prevažne dostupné
Nadštandardné – 6 metaúdajov
Nevalídny HTML kód – 29 chýb, 1 upozornenie

41

Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
- voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov
Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Akademická knižnica PdF UK
http://www.fedu.uniba.sk/index.php?id=128
Podstránka na webovom sídle VŠ
Adresa, prevádzkové hodiny pracovísk, kontakty,
KaVP AK UK, Výpožičný poriadok PdF
Vstup do online katalógu i db. EPČ/Virtua, prehľad
smerníc a dokumentov,
Neuvedené
Odkaz na EIZ UK
Odkaz na EIZ UK
Neuvedený
Odkaz na služby nie je, len stručná inf. v poslaní knižnice
Neuvedené
Nevieš si rady – e-mail, Objednaj si knihovníka-služba AK
UK, e- formuláre v časti Tlačivá
Neuvedené
Neuvedené
V menu ZP: dokumenty, smernice a manuál na tvorbu ZP
(2010)
Neuvedené
Portál e-časopisov UK, aktuality , odkazy na webové
stránky iných knižníc v časti zaujímavé www...
Odkazy sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov sa
nemení, nefunkčné odkazy
Neuvedené
Pravidelná
Navigácia podľa cesty, lokálna navigácia, mapa stránok
Vyhľadávacie okno vpravo hore – plne funkčné
Primeraný – odseky, číslované a nečíslované zoznamy
Dostatočný kontrast – viac ako 500
Použité absolútne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom sú prevažne nedostupné
Nadštandardné – 6 metaúdajov
Nevalídny HTML kód – 11 chýb, 1 upozornenie
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
- voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Knižnica RKCMBF UK
http://www.frcth.uniba.sk/index.php?id=kniznica
Podstránka na webovom sídle VŠ
Adresa s navigáciou, pracovníci , kotakty, výpožičný čas
Výpožičný poriadok,
Vstup do online katalógu a db. EPČ UK/Virtua cez odkaz na
AK UK
Odkaz na AK UK
Detto vrátane informácie o vzdialenom prístupe
Detto
Neuvedené
Odkaz na knižničné služby AK UK
Vzdialený prístup k EIZ
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Odkaz na AIS2 cez AK UK
Neuvedené
Informácie o seminárnych knižniciach na dislokovaných
pracoviskách a ich online službách/CEIT
Odkazy sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov sa
nemení, niektoré odkazy sa bez upozornenia otvárajú do
nového okna, nefunkčné odkazy
Neuvedené
Pravidelná
Navigácia podľa cesty, lokálna navigácia, mapa stránok
Vyhľadávacie okno vpravo hore – plne funkčné
Primeraný – odseky, číslované a nečíslované zoznamy
Dostatočný kontrast – viac ako 500
Použité absolútne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom sú dostupné
Nadštandardné – 6 metaúdajov
Nevalídny HTML kód – 31 chýb, 1 upozornenie
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
- voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Knižnica EbF UK v Bratislave
http://www.fevth.uniba.sk/index.php?id=2267
Podstránka na webovom sídle VŠ
Adresa s dopravou, kontakty, otváracie hodiny
Výpožičný poriadok s cenníkom, odkaz na KaVP AK UK
odkaz na online katalóg i db EPČ/Virtua
Neuvedené
Neuvedené – chýba odkaz na vstup do EIZ UK
Výber z akvizície, vstup do e-knižnice, kde sú digitálne
verzie voľne dostupných FT z vybraných kníh
Uvedený – nové študijné miesta, odkaz na služby IT, wifi
Uvedené v texte
Nové kopírovacie služby
Neuvedené
Uvedený odkaz na externého spolupracovníka
Neuvedené
Zoznam obhájených Ka ZP, bez inf. o AIS2
Len postup pri vyhľadávaní v online katalógu
Výber z najnovšej akvizície, e-knižnica, výber z voľne
dostupných e-textov
Odkazy sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov sa
nemení, niektoré odkazy sa bez upozornenia otvárajú do
nového okna, nefunkčné odkazy
Neuvedené
Pravidelná
Navigácia podľa cesty, lokálna navigácia, mapa stránok
Vyhľadávacie okno vpravo hore – plne funkčné
Primeraný – odseky, číslované a nečíslované zoznamy
Dostatočný kontrast – viac ako 500
Použité absolútne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom sú prevažne nedostupné
Nadštandardné – 6 metaúdajov
Nevalídny HTML kód – 28 chýb, 2 upozornenia
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
- voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Knižnica FM UK
http://www.fm.uniba.sk/index.php?id=47
Podstránka na webovom sídle VŠ
Adresa, otváracie hodiny, kontakty,
Neuvedené
Online katalóg, db EPC UK
Neuvedené
Odkaz na stránku AK UK
Neuvedené
Neuvedený
Neuvedené
Vzdialený prístup k EIZ cez stránku AK UK
Odkaz na stránku AK UK
Neuvedené, v kontaktoch je pracovník poverený
predajom skrípt, bez zoznamu dostupnej lit., bez hodín
Neuvedené
Odkaz na stránku AK UK
Neuvedené
Odkaz na vydavateľstvá a kníhkupectvá
Odkazy sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov sa
nemení, niektoré odkazy sa bez upozornenia otvárajú do
nového okna, nefunkčné odkazy
Neuvedené
Pravidelná
Navigácia podľa cesty, lokálna navigácia, mapa stránok
Vyhľadávacie okno vpravo hore – plne funkčné
Primeraný – odseky, číslované a nečíslované zoznamy
Dostatočný kontrast – viac ako 500
Použité absolútne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom sú prevažne nedostupné
Nadštandardné – 6 metaúdajov
Nevalídny HTML kód – 28 chýb, 1 upozornenie
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
- voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Knižnica FSEV UK
http://www.fses.uniba.sk/index.php?id=2105
Podstránka na webovom sídle VŠ
Adresa s dopravou, kontakty, výpožičné hodiny,
Štatút, organizačný poriadok, výpožičný poriadok
s pravidlami,
Odkaz na online katalóg a db. EPČ AK UK/Virtua
Odkaz na EIZ AK UK Virtuálnu knižnicu UK
Odkaz na AK UK
Odkaz na AK UK
Neuvedený
Odkaz na Virtuálnu knižnicu UK
Detto
Detto
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Odkazy sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov sa
nemení, niektoré odkazy sa bez upozornenia otvárajú do
nového okna, nefunkčné odkazy
Neuvedené
Pravidelná
Navigácia podľa cesty, mapa stránok (chýba lokálna
navigácia, navigácia je vnorená v tele webu)
Vyhľadávacie okno vpravo hore – plne funkčné
Primeraný – odseky, číslované a nečíslované zoznamy
Dostatočný kontrast – viac ako 500
Použité absolútne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom sú dostupné
Nadštandardné – 6 metaúdajov
Nevalídny HTML kód – 29 chýb, 1 upozornenie
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
- voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií

Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Univerzitná knižnica UPJŠ Košice
http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/
Z webovej stránky VŠ
Adresa, kontakty, pracoviská, otváracie hodiny
Štatút, organizačný poriadok, Knižničný a výpožičný
poriadok s cenníkom služieb, Správy o činnosti, projekty,
Online katalóg, (inštruktáž pre používateľov) db.
EPČ/Aleph
Uvedené v EIZ vrátane skúšobných prístupov
Informácia o NISPEZ s uvedením databáz dostupných pre
UPJŠ,
Uvedené v časti EIZ
Uvedené aj s wifi zónou, podmienky používania, vstup do
intranetu
Uvedené v Službách s rozpisom
Uvedené v Službách s rozpisom, vzdialený prístup
Spýtajte sa knižnice, e-žiadanky na MVS, rešerš, akvizíciu,
V menu Edičná činnosť UPJŠ inf. o predajniach, ponuke
titulov s cennami, kontakty, edičné plány, prideľovanie
čísiel ISBN, smernice
V menu Informačné vzdelávanie
Smernica, šablóna pre písanie ZP, odkaz na generátor
citácií (citace.com)
Samostatné menu s ponukou rôznych kurzov (8 kurzov)
a online inštruktáže
Ponuka e-publikácií a časopisov podľa fakúlt, odkazy na
iné webové stránky knižníc apod.
Odkazy nie sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov
sa nemení, niektoré odkazy (externé) sa bez upozornenia
otvárajú do nového okna
Facebook
Pravidelná
Lokálna navigácia a navigácia podľa cesty; po kliknutí na
jednu položku navigácie sa ostatné časti navigácie skryjú
Vyhľadávacie okno vpravo hore – plne funkčné
Primeraný – odstavce, číslované a nečíslované zoznamy
Nedostatočný kontrast – menej ako 500
Použité absolútne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom sú dostupné
Nedostatočné – 1 metaúdaj
Nevalídny HTML kód – 22 chýb
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK

Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
-

voľné IZ

Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Univerzitná knižnica UKF Nitra
http://www.uk.ukf.sk/
Samostatná webová stránka
Adresa, kontakty, pracovníci, prevádzkové hodiny,
pracoviská UK, mapa, správa čiastkových knižníc,
fotodokumentácia
Štatút, Knižničný a výpožičný poriadok, Organizačný
poriadok, cenník služieb, poslanie
Vstup do online katalógu i db EPČ/DAWINCI
Uvedené v časti Digitálna knižnica
Odkaz na NISPEZ, rozpis db dostupných pre UKF
s návodmi a manuálmi
V Digitálnej knižnici, odkaz na webové stránky iných
knižníc a inštitúcií,
Uvedený v službách
Uvedené v menu Služby
MVS, ARI, DDS, rešeršné
Spýtajte sa knižnice, e-formuláre: akvizícia, MVS, rešerš,
Uvedené s odkazom do e-shopu, edičná činnosť
a prideľovanie čísiel ISBN
Neuvedené
Organizácia odovzdávania ZP v AIS, dokumenty
a smernice k ZP, plagiátorstvu
Návod na vypracovanie rešerše svojpomocne,
Databázy periodík, Britské centrum, odborné podujatie
Hudba-Integrácie-Interpretácie
Odkazy sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov sa
nemení, odkazy sa bez upozornenia otvárajú do nového
okna
Neuvedené
Pravidelná
Globálna navigácia, lokálna navigácia a navigácia podľa
cesty
Vyhľadávacie okno vpravo hore – plne funkčné
Primeraný – odstavce, číslované a nečíslované zoznamy
Dostatočný kontrast – viac ako 500
Použité relatívne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom sú dostupné
Primerané – 5 metaúdajov
Nevalídny HTML kód – 4 chyby
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
- voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Univerzitná knižnica UMB BB
http://www.library.umb.sk/
Samostatná webová stránka
Adresy dislokovaných pracovísk, s dopravou, kontakty,
prevádzkové hodiny pracovísk
Knižničný poriadok, cenník služieb
Online katalóg, db. EPČ/ARL
neuvedené
Odkaz na NISPEZ s popisom db dostupných v UMB
Uvedené v menu Databázy na konci
Uvedený v službách vrátane wifi s postupom pripojenia
Všetky základné uvedené v menu Služby
Uvedené, skenovacie služby, prideľovanie ISBN
Spýtajte sa knižnice, Skype, e-formuláre na MMVS, MVS,
rešerš, na nahlásenie publikačnej činnosti
Odkaz na edičné strediská jednotlivých fakúlt
a organizácií zabezpečujúcich predaj literatúry
neuvedené
Samostatné menu, vyhláška, smernica, formulár pre
údaje o ZP, vstup do online katalógu ZP/ARL
Uvedené v službách
a v Podujatiach pozvánky na
konkrétne podujatia
Odkazy na webové stánky knižníc doma i v zahraničí
Odkazy nie sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov
sa mení, odkazy sa bez upozornenia neotvárajú do
nového okna
Facebook
Pravidelná
Globálna navigácia, lokálna navigácia, mapa sídla
Vyhľadávacie okno vpravo hore – plne funkčné
Primeraný – odstavce, číslované a nečíslované zoznamy
Nedostatočný kontrast – menej ako 500
Použité absolútne hodnoty (v malom rozsahu)
Alternatívne texty k obrázkom sú prevažne dostupné
Nedostatočné – 2 metaúdaje
Nevalídny HTML kód – 52 chýb, 53 upozornení
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK

Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
-

voľné IZ

Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Ústav vedeckých informácií a knižnica UVLF Košice
http://www.uvm.sk/node/508
Podstránka na webovom sídle VŠ
Neuvedené!!! Bez adresy a kontaktov;
je len odkaz vo vyhľadávaní na starú webovú stránku
knižnice, kde je podstatne viac informácií
Neuvedené
Online katalóg/ARL, db EPČ
Uvedené v menu Virtuálna knižnica
V menu Virtuálna knižnica uvedené db. dostupné pre
UVLF, odkaz na NISPEZ
V menu Virtuálna knižnica – nie je rozlíšené, čo je voľné a
licencované
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Samostatné pracovisko
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Zoznam časopisov a videotéka
Odkazy nie sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov
sa nemení, niektoré odkazy sa bez upozornenia otvárajú
do nového okna, niektoré odkazy sú nefunkčné
Neuvedené
Pravidelná
Lokálna navigácia
Vyhľadávacie okno vpravo hore – plne funkčné
Nedostatočný - málo informácií a textu na stránke,
takmer žiadny text, iba položky navigácie
Dostatočný kontrast – viac ako 500
Použité absolútne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom sú prevažne nedostupné
Nadštandardné – 10 metaúdajov
Nevalídny HTML kód – 33 chýb, 3 upozornenia
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
-

voľné IZ

Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity
http://www.truni.sk/sk/univerzitna-kniznica
Podstránka na webovom sídle VŠ
Otváracie hodiny z hl. str., kontakty, linky na jednotlivé FK
(5) s ich vlastnými podstránkami
Organizačný poriadok, , Štatút UK, Knižničný a výpožičný
poriadok
Online katalóg, db EPČ, db. ZP, zoznam odoberaných
periodík
Neuvedené
EIZ – odkaz na NISPEZ, EBSCOhost, zákl. inf. o databázach,
návody na vyhľadávanie
Na konci strany o EIZ sú i odkazy na voľné IZ domáce
i zahraničné
Neuvedené explicitne
Výpožičné s výpožičnými pravidlami, konzultačné,
informačné, bibliografické
MVS s cenníkom
Online MVS formulár/DAWINCI
Voľne dostupné PDF texty učebníc vydaných TU, podľa
jednotlivých fakúlt
Uvedený vo vzdelávacom portále, nie je jasné, či tam má
kurz aj knižnica
Záznamy v online kat. EZP+ smernica k ZP
na stránke okrem FT i zoznam dostupnej literatúry
Projekt Pro life
Odkazy nie sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov
sa nemení, niektoré odkazy sa bez upozornenia otvárajú
do nového okna, niektoré odkazy sú nefunkčné
Neuvedené
Pravidelná
Lokálna navigácia
Vyhľadávacie okno vpravo hore – plne funkčné
Nedostatočný – informácie nahustené v tele webu, bez
potrebnej navigácie
Dostatočný kontrast – viac ako 500
Použité absolútne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom sú prevažne nedostupné
Nedostatočné – 3 metaúdaje
Nevalídny HTML kód – 6 chýb
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
- voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Knižnica Fa STU
http://www.fa.stuba.sk/generate_page.php?page_id=927
Podstránka na webovom sídle VŠ
Adresa, kontakty, prevádzkové hodiny, fotogaléria
pracoviska
Knižničný a výpožičný poriadok, cenník služieb
Odkaz na KIS STU OLIB, EPČ: interný predpis s prílohami,
chýba jednoznačný vstup do online katalógu
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Uvedený v charakteristike pracoviska vrátane wifi zóny
Uvedené na hl. stránke
Ponuka skenovacích služieb
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Zoznam odoberaných periodík
Odkazy sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov sa
mení, niektoré odkazy sa bez upozornenia otvárajú do
nového okna
Neuvedené
Pravidelná
Žiadna navigácia
Vyhľadávacie okno vpravo hore – plne funkčné
Nedostatočný – všetky informácie spolu v tele webu, chýba
členenie a navigácia
Dostatočný kontrast – viac ako 500
Použité absolútne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom sú prevažne dostupné
Nadštandardné – 17 metaúdajov
Nevalídny HTML kód – 95 chýb
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
- voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Knižnica a informačné stredisko Strojnícka fakulta STU
http://www.sjf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3889
Samostatná webová stránka
Adresa, kontakty, pracoviská , poslanie AK
Knižničný poriadok, cenník služieb, Rokovací poriadok
Knižničnej rady
Uvedené, odkaz na online katalóg a db. EPČ/OLIB
Uvedené v časti Virtuálna knižnica – zdroje pre strojnícku
fakultu
Uvedené v časti Virtuálna knižnca
Uvedené v časti virtuálna knižnica naspodu stránky
Uvedené v časti programové vybavie PC intranet, internet
Uvedené v časti knižničné služby,
Uvedené v časti knižničné služby: MVS, MMVS,
e-formulár na akvizíciu
Neuvedené
Neuvedené
Odkaz na licenčné zmluvy (neaktuálne), odkaz na normy
o bibliografickom popise a citácií,
Neuvedené
Odkazy na webové stránky iných knižníc, vydavateľstiev
Odkazy sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov sa
mení, odkazy sa otvárajú v tom istom okne, nefunkčné
odkazy
Neuvedené
Pravidelná
Lokálna navigácia
Vyhľadávacie okno nie je dostupné
Primeraný – odseky, číslované a nečíslované zoznamy
Nedostatočný kontrast – menej ako 500
Použité relatívne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom sú dostupné
Nedostatočné – 1 metaúdaj
Valídny HTML kód – 0 chýb
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
- voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky

Funkčnosť odkazov
Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Slovenská chemická knižnica FCHPT STU
http://www.schk.sk/
Samostatná webová stránka
Adresa, kontakty, prevádzkové hodiny, čiastkové
knižnice - pracoviská
Knižničný poriadok, cenník služieb, správa čiastkových
knižníc, projekty SCHK
Online katalóg /KIS3g; odkaz na OLIB STU a db. EPČ
vrátane metodík ai
Uvedené v EIZ, samostatne Chemical Abstract, Cross Fire
Beilstein
Odkaz na Naviga, odkaz na EIZ STU,
V EIZ oddelené od licencovaných
Uvedený v službách, info o wifi
Uvedené v časti Služby s rozpisom
Vzdialený prístup k EIZ
Spýtajte sa knižnice
Neuvedené
Neuvedené
Súčasťou Digitálnej knižnice: prístup k ZP z r.1991-2009,
testovacia prevádzka
Neuvedené
Odkaz na projekty Kniha.sk, Národná digitálna
polytechnická knižnica, webové stránky iných knižníc,
aktuality pozvánky na podujatia
Odkazy sú prevažne podčiarknuté, farba navštívených
odkazov sa nemení, odkazy sa otvárajú v tom istom okne
Neuvedené
Pravidelná
Globálna, lokálna navigácia, navigácia podľa cesty,
pätičková navigácia
Vyhľadávacie okno nie je dostupné
Primeraný – odseky, číslované a nečíslované zoznamy
Dostatočný kontrast – viac ako 500
Použité absolútne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom nie sú dostupné
Nedostatočné – 4 metaúdaje
Valídny HTML kód – 0 chýb
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ

-

centrálne licencované IZ

- voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov
Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Knižnica a informačné stredisko FEI STU
http://www.fei.stuba.sk/generate_page.php?page_id=358
Podstránka na webovom sídle VŠ
Adresa pracovísk, prevádzkové hodiny, kontakty
Knižničný poriadok a cenník
Online katalóg a db. EPČ/OLIB spoločné pre STU
Uvedené v menu Online zdroje ako platené zdroje FEI STU
odkaz na Virtuálnu knižnicu STU spoločná pre všetky
fakultné knižnice
Uvedené v online zdroje aj s príručkami, nie je odkaz na
NISPEZ
Uvedené v Online zdroje , pestrá ponuka najmä z odboru
Uvedený vrátane podmienok vzdialeného prístupu, wifi
Uvedené pri pracoviskách
Rešeršné, bibliografické, reprografické, vzdialený prístup
k EIZ
e-žiadanka na nákup knihy
neuvedené
neuvedené
Neuvedené, len pomôcka ako správne citovať
Neuvedené
Online zdroje, odkazy na knižnice, portály, odkaz na
časopisy dostupné vo FEI
Odkazy sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov sa
nemení, niektoré odkazy sa otvárajú do nového okna
Neuvedené
Pravidelná
Lokálna navigácia
Vyhľadávacie okno vpravo hore – plne funkčné
Primeraný – odseky, číslované a nečíslované zoznamy
Dostatočný kontrast – viac ako 500
Použité absolútne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom prevažne nie sú dostupné
Nadštandardné – 9 metaúdajov
Blokovanie validácie – nemožno skontrolovať
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné

Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
- voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
-

nadstavbové služby

- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov
Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Akademická knižnica MTF STU v Trnave
http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2688
Podstránka na webovom sídle VŠ
Adresa, poslanie, kontakty, prevádzkové hodiny
Štatút, KP, Knižničná rada – rokovací poriadok, základná
legislatíva
Odkaz na online katalóg i db. EPČ/OLIB – dobrý by bol odkaz
na vstup do katalógu zo služieb, je len v časti katalógy, kde
sú však odkazy na katalógy iných knižníc
V časti Elektronické publikácie
V časti Elektronické publikácie, Virtuálna knižniu STU v hl.
menu
V Elektronické publikácie odkazy na rôzne IZ aj FT
Uvedený v študovni
Uvedené v časti úsek výpožičiek, cenník poplatkov, osobitne
uvedené služby handicapovaným používateľom
Uvedené podľa úsekov: študovne, internetové služby, odkaz
na vzdialený prístup k EIZ vo Virtuálnej knižnici
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Odkaz na AIS v časi úsek výpožičných služieb, nie veľmi
zrozumiteľné
Rôzne príručky a letáky
Elektronické publikácie a Katalógy knižníc, tematické okruhy
– linky na rôzne inštiúcie týkajúce sa odboru
Odkazy sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov sa
nemení, niektoré odkazy sa otvárajú do nového okna
Neuvedené
Pravidelná
Lokálna navigácia
Vyhľadávacie okno vpravo hore – plne funkčné
Primeraný – odseky, číslované a nečíslované zoznamy
Dostatočný kontrast – viac ako 500
Použité absolútne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom prevažne nie sú dostupné
Nadštandardné – 9 metaúdajov
Nevalídny HTML kód – 29 chýb
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
- voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov
Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Knižnica a informačné centrum Stavebná fakulta STU
http://www.svf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=1679
Podstránka na webovom sídle VŠ
Adresa, kontakty, prevádzkové hodiny, fotogaléria, video
Štatút, KaVP, Správa o činnosti
Odkaz na online katalóg STU i db. EPČ/OLIB
Uvedené v Zahraničné databázy ako samostatná licencia
Zahraničné odborné databázy, odkaz na NISPEZ, EBSCO,
Uvedené v časti Zahraničné databázy
Uvedené v študovni vrátane wifi
Výpožičné s cenníkom,
Rešeršné a reprografické s cenníkom, skener, vzdialený
prístup k EIZ cez Virtuálnu knižnicu STU
Spýtajte sa knižnice
Neuvedené
Neuvedené
V časti pomôcky pre vás: metodika písania ZP, odkaz na
materiály SvF STU
V časti pomôcky pre vás používateľské manuály pre písanie
ZP a citovanie
V časti Linky odkazy na tematicky orientované IZ a zabavné
linky pre učenie
Odkazy sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov sa
nemení, niektoré odkazy sa otvárajú do nového okna
Youtube
Pravidelná
Lokálna navigácia
Vyhľadávacie okno vpravo hore – plne funkčné
Primeraný – odseky, číslované a nečíslované zoznamy
Dostatočný kontrast – viac ako 500
Použité absolútne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom sú prevažne dostupné
Nadštandardné – 10 metaúdajov
Nevalídny HTML kód – 6 chýb
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
- voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov
Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Slovenská informatická knižnica FIIT STU
http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=587
Podstránka na webovom sídle VŠ
Adresa, prevadzkové hodiny, pracovníci
Bez dokumentov, len charakteristika pracoviska
Odkaz na spoločné databázy STU online katalóg a db
EPČ/OLIB
Neuvedené
Odkaz na Virtuálnu knižnicu STU, výber databáz pre FIIT,
Uvedené na konci prehľadu
Neuvedené
Výpožičná, konzultačná
MVS
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Odkazy sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov sa
nemení, niektoré odkazy sa otvárajú do nového okna
Neuvedené
Pravidelná
Lokálna navigácia
Vyhľadávacie okno vpravo hore – plne funkčné
Primeraný – odseky, číslované a nečíslované zoznamy
Dostatočný kontrast – viac ako 500
Použité absolútne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom nie sú dostupné
Nadštandardné – 9 metaúdajov
Nevalídny HTML kód – 34 chýb, 15 upozornení
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Zistenie
Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
- voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby

Predajňa publikácií
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Univerzitná knižnica TU Košice
http://www.lib.tuke.sk/
Samostatná webová stránka
Kontakt, adresa pracovísk, pracovníci, prevádzkové
hodiny
Knižničný poriadok
Online katalóg, db. EPČ, vstup do db. ZP, digitálne
obsahy dochádzajúcich časopisov –nefunkčný link
Odkaz na Infozdroje.sk TUKE
Odkaz na NISPEZ s prehľadom dostupných db, odkaz aj
na Infozdroje.sk TUKE,
Odkaz na EZB
Uvedené
Prehľad v časti Služby,
Prehľad v časti Služby, prideľovanie čísiel ISBN
Vzdialený prístup k EIZ, e-formuláre: objednávka MVS,
Subito, formulár na rešerš len pre zamestnancov,
Feedback formulár – návrhy pripomienky, sťažnosti,
rezervačný systém prihlášky na školenia pre študentov
Neuvedené
Neuvedené
Kompletná informácia vrátane šablón pre napísanie prác
Online formulár prihláška na školenia organizované KIC –
v ponuke celkom 9 školení
Uvedené v aktualitách len novinky,
Odkazy nie sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov
sa nemení, niektoré odkazy sa bez upozornenia otvárajú
do nového okna
Neuvedené
Pravidelná
Globálna navigácia
Vyhľadávacie okno nie je dostupné
Primeraný – odstavce, nečíslované zoznamy
Nedostatočný kontrast – menej ako 500
Použité relatívne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom nie sú dostupné
Nedostatočné – 1 metaúdaj
Nevalídny HTML kód – 19 chýb, 18 upozornení
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK

Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ

-

centrálne licencované IZ

-

voľné IZ

Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
-

elektronické referenčné služby

Predajňa publikácií
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Univerzitná knižnica ŽU Žilina
http://ukzu.uniza.sk/
Samostatná webová stránka
Adresa, pracoviská, kontakty
Štatút, organizačný poriadok, Knižničný a výpožičný
poriadok, cenníky služieb, Informačná rada zloženie,
fotodokumentácia
Online katalóg, db. EPČ/DAWINCI, samostatná časť
menu k prehľadom publikačnej činnosti;
Uvedené v časti externé zdroje cez portál Infozdroje ŽU
a e-knihy; informácia o 2 kolekciách + prístupy do everzií predplatených printových časopisov
Odkaz na NISPEZ, portál Scientia.sk a výber databáz
prístupných pre ŽU
V časti Externé zdroje odkazy na rôzne portály, katalógy
knižníc doma i v zahraničí, tematický výber IZ z oblasti
doprava
Neuvedené, len vo fotodokumentácii
Nie sú uvedené len v KaVP, samostatne len reprografické
Neuvedené, okrem odporúčanej študijnej literatúry pre
jednotlivé fakulty
e-formulár na vkladanie záznamov o publikačnej činnosti
pre zamestnancov
Odkaz na vydavateľstvo Edis
neuvedené
Vstup do db EZP, + interná smernica k ZP, prehľad ZP za
r. 1997-2002 neaktuálizované
Vlastné neuvedené, v časti Aktuálne zverejnené dve
prezentácie externých prednášateľov
V časti externé zdroje odkazy na katalógy iných knižníc,
prístup do e- verzií časopisov v rámci MVP
Odkazy nie sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov
sa mení, niektoré odkazy sa bez upozornenia otvárajú do
nového okna
Neuvedené
Niektoré informácie sú neaktuálne (napr. na úvodnej
stránke pozvánka na seminár z roku 2007)
Lokálna navigácia
Vyhľadávacie okno nie je dostupné
Primeraný – odstavce, číslované a nečíslované zoznamy
Nedostatočný kontrast – menej ako 500
Použité relatívne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom sú prevažne dostupné
Nedostatočné – 3 metaúdaje
Nevalídny HTML kód – 29 chýb, 2 upozornenia
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK

Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
-

centrálne licencované IZ

- voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
EUBA
http://www.sek.euba.sk/
Samostatná webová stránka
Kompletná informácia o AK, kontakty, pracoviská,
adresa, prevádzkové hodiny
Štatút, Knižničný a výpožičný poriadok, cenník služieb,
správa o činnosti, projekty, medzinárodná spolupráca,
archív podujatí
Katalógy, db. EPC /RL, zoznamy dochádzajúcich periodík ,
Uvedené v EIZ s poznámkou, na ktorej fakulte sú
dostupné
Uvedené v EIZ s odkazom na NISPEZ a pripojenými
používateľskými manuálmi
Uvedené v EIZ s poznámkou
Uvedené vrátane wifi pripojenia medzi študovňami
Všetky základné rozpis v menu Služby vrátane e-mailovej
objednávky rešerše
Detto, Opýtajte sa knižnice mailom, telefonicky
Detto
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené, len v archíve podujatí
Odkaz na depozitnú knižnicu MMF a jej novinky
Odkazy sú prevažne podčiarknuté, farba navštívených
odkazov sa nemení, niektoré odkazy sa bez upozornenia
otvárajú do nového okna, niektoré odkazy sú nefunkčné
Facebook
Pravidelná
Globálna a lokálna navigácia, navigácia podľa cesty,
mapa sídla
Vyhľadávacie okno vľavo dole – plne funkčné
Primeraný – odstavce, číslované a nečíslované zoznamy
Dostatočný kontrast – viac ako 500
Použité absolútne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom sú prevažne dostupné
Nedostatočné – 1 metaúdaj
Nevalídny HTML kód – 41 chýb, 3 upozornenia
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Hodnotiace kritériá

Zistenie:

Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
http://www.slpk.sk/
samostatná webová stránka
kontakty, adresa pracovísk s mapou, otváracie hodiny, informácia
o ČK
Štatút, organizačný poriadok, Knižničný a výpožičný poriadok,
cenník poplatkov, fotogaléria pracovísk
Online katalóg; db EPC/ARL + výstupy, odkaz na CREPČ
registrácia publikačnej činnosti na SPU – samostatná podstránka
s formulármi, príručkami, informáciami

Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné

Informačné zdroje externé
- vlastné licencované IZ
centrálne licencované IZ
voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby - základné
-

nadstavbové

elekt. referenčné služby
Predajňa
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Info o vlastných nie je, info o skúšobných prístupoch je aj archív
Odkaz na NISPEZ z hl. stránky, NAVIGA, vstup cez Rýchle linky,
samostatné menu Databázy
Odkazy v menu Databázy, Rýchle linky
IT služby, WiFi – oznam o podmienkach a možnostiach pripojenia,
IVC/Naviga
Výpožičné, MVS s online formulármi, odkaz na cenník, študovne
s prevádzkovým poriadkom,
Rešeršné s online formulármi tematické, citačné rešerše, prehľad
publikačnej činnosti odkaz na cenník služieb, vzdialený prístup
k EIZ – podpora používateľov, služby pre externých študentov,
kopírovacie a skenovacie služby,
Spýtajte sa knižnice, Napíšte nám, e-formuláre
Neuvádza sa
Manuály týkajúce sa citovania a používania bg. manažéra EndNote
Neuvádza sa
Manuál ako správne citovať
V menu Linky odkazy na iné stránky knižníc, časopisov apod.
Odkazy sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov sa nemení,
niektoré odkazy sa bez upozornenia otvárajú do nového okna,
niektoré odkazy sú nefunkčné
Google+
Pravidelná
Globálna a lokálna navigácia
Vyhľadávacie okno po kliknutí na odkaz Vyhľadávanie – plne
funkčné (ale neštandardne umiestnené)
Primeraný – odstavce, číslované a nečíslované zoznamy, stránka
bohatá na informácie
Nedostatočný kontrast – menej ako 500
Použité relatívne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom sú dostupné
Primerané – 5 metaúdajov
Nevalídny HTML kód – 77 chýb, 14 upozornení

62

Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé
- vlastné licencované IZ
-

centrálne licencované IZ

voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby - základné
nadstavbové

-

elektronické referenčné služby

Predajňa
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky

Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
SLDK pri TU vo Zvolene
http://www.tuzvo.sk/sk/sldk/uvodna_stranka.html
Samostatná webová stránka
Kontakt, adresa, prevádzkové hodiny
Štatút, organizačný poriadok, výpožičný poriadok, cenník,
výročné správy, prehľad študovní
Online katalóg, db. EPC, žiadanky do online katalógu
Uvedené v menu Digitálna knižnica - elektronické
databázy interné – ide o db na CD
Uvedené v Digitálnej knižnici –elektronické zddroje
externé, odkaz na NISPEZ, NAVIGA,
Uvedené v Digitálnej knižnici ako www stránky
Uvedený ako samostatná služba, wifi pripojenie
Výpožičné, konzultačné
Rešeršné pre slabozrakých, MVS, reprografické,
kníhviazačské,vzdialený prístup k EIZ, monitorovanie citácií
pracovníkov
Spýtajte sa knižnice, FAQ, e-formulár na prihlasovanie
EPC,
Neuvedené
Neuvedené.
Samostatná šablóna pre napísanie práce, organizačná
smernica TU,
V menu podujatia SLDK, rôzne akcie i IV
V menu INFO- aktuality, odporúčaná literatúra pre
študentov, zoznam časopisov, zoznam karentovaných
časopisov, aktuality, ppt prezentácie z rôznych z podujatí
IV
Odkazy nie sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov
sa nemení, niektoré odkazy sa bez upozornenia otvárajú
do nového okna
Facebook
Pravidelná
Globálna a lokálna navigácia, navigácia podľa cesty
Vyhľadávacie okno vpravo hore – plne funkčné (ale na
výraz Katalóg nenájde žiadne výsledky)
Primeraný – odstavce, číslované a nečíslované zoznamy,
stránka bohatá na informácie
Nedostatočný kontrast – menej ako 500
Použité absolútnehodnoty
Alternatívne texty k obrázkom sú prevažne nedostupné
Primerané – 5 metaúdajov
Nevalídny HTML kód – 42 chýb, 1 upozornenie
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
- voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko VSMU
Ba
http://www.vsmu.sk/page0/kniznica.html
Podstránka na webovom sídle VŠ
Adresa, kontakty, prehľad pracovísk
Neuvedené, len výpožičné pravidlá
Online katalóg a EPČ/DAWINCI – s poznámkou, že ide
o skúšobný prevádzku, v knižnici len na 1 PC !!!
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Uvedený s pravidlami
Výpožičné, konzultačné
Bibliograficko-informačné, rešeršné, mediatéka
Neuvedené
Ponuka titulov, odkaz na edičné oddelenie
Neuvedené
Informácia, že ZP sú súčasťou online katalógu
Neuvedené
Novinky vo fonde v online katalógu
Odkazy sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov sa
nemení, niektoré odkazy sa bez upozornenia otvárajú do
nového okna
neuvedené
Pravidelná
Lokálna navigácia, navigácia podľa cesty
Vyhľadávacie okno nie je dostupné
Nedostatočný – všetky informácie v tele zhustené na
jednom mieste, nedostatočné členenie informácií
Dostatočný kontrast – viac ako 500
Použité absolútnehodnoty
Alternatívne texty k obrázkom sú dostupné
Nedostatočné – 2 metaúdaje
Nevalídny HTML kód – 13 chýb
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Hodnotiace kritériá

Zistenie:

Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK

Akademická knižnica VŠVU Ba
http://www.vsvu.sk/
Podstránka na webovom sídle VŠ
Adresa, kontakty, informácia o knižnici a službách,
oddeleniach
Štatút AK, cenník služieb
Vstup do online katalógu/Rapid Library, zoznam
odoberaných periodík

Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé
- vlastné licencované IZ
centrálne licencované IZ
voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby
- základné
- nadstavbové
- elektronické referenčné služby
Predajňa
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

neuvedené
Odkaz na vybrané db NISPEZ, licenčné podmienky,
EBSCO host
Galérie, voľne dostupné db., časopisy, knihy, SNB, ČNB
Prístup uvedený v službách
Výpožičné, bibliograficko-konzultačné,
Reprografické, mediatéka
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Odkaz na CRZP
V menu informačná pomoc pri písaní dipl. prác, citácie
neštrukturované
Iné knižnice, portály, nové knihy a iné
Odkazy sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov sa
nemení, niektoré odkazy sa bez upozornenia otvárajú do
nového okna
Neuvedené
Pravidelná
Lokálna navigácia, navigácia podľa cesty; navigácia je
trochu mätúca (aj vľavo aj vpravo)
Vyhľadávacie okno vľavo dole – plne funkčné
Primeraný – odseky, číslované a nečíslované zoznamy
Nedostatočný kontrast – menej ako 500
Použité absolútnehodnoty
Alternatívne texty k obrázkom nie sú dostupné
Primerané – 5 metaúdajov
Nevalídny HTML kód – 6 chýb
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ

- voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie

Odkazy na ďalšie užitočné linky

Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Univerzitná knižnica TnUAD Trenčín
http://www.kniznica.tnuni.sk/
Samostatná webová stránka
Kontakty, prevádzkové hodiny, adresa pracovísk,
aktuality,
Knižničný poriadok, cenník služieb
Online katalóg/SWOP +db EPČ s možnosťou výstupov,
zoznam časopisov na r. 2012
Nie sú uvedené
Vstup do EIZ - cez portál online katalógu/ DAWINCI, kde
je aj návod na prácu, do NAVIGY cez Informačno-vedecké
centrum podnikateľov (IVC) – samostatná podstránka
V užitočných linkách uvedené e-knihy a e-časopisy
Neuvedené, len v kontexte
Chýbajú informácie o nich
Neuvedené explicitne, len na stránke online katalógu ako
jeho súčasť: MVS, rešeršné
e-formuláre: MVS, rešerš,
Odkaz na externú predajňu v ponuke Vydavateľstvo
TnUAD
neuvedené
neuvedené
Len v podobe fotodokumentácie v Podujatiach knižnice
a v Aktualitách pozvánka na prezentáciu externého
prednášateľa
V menu Užitočné linky odkazy na karentované časopisy,
knihovnícky portál, knižnice doma i v zahraničí, tematicky
radené všeobecné informácie, Google, Scientia.sk,
Európska únia, súborný katalóg SR
Odkazy sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov sa
nemení, niektoré odkazy sa bez upozornenia otvárajú do
nového okna
neuvedené
Pravidelná
Lokálna navigácia
Vyhľadávacie okno nie je dostupné
Primeraný – odseky, číslované a nečíslované zoznamy
Nedostatočný kontrast – menej ako 500
Použité absolútne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom nie sú dostupné
Nadštandardné – 7 metaúdajov
Nevalídny HTML kód – 1 chyba

66

Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
- voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Univerzitná knižnica UCM v Trnave
http://www.ucm.sk/sk/univerzitna-kniznica/
Podstránka na webovom sídle VŠ
Kontakty, otváracie hodiny, linky na fakultné knižnice,
poslanie UK, fotogaléria
Neuvedené
Online katalóg i db. EPČ/DAWINCI, prehľady publikačnej
činnosti za roky 2004-2010
Neuvedené
NISPEZ, NAVIGA, podmienky využívania
Neuvedené
Uvedené v časti Informačno-vedecké centrum
Uvedené
Neuvedené
e-formuláre na MVS, návrh na zakúpenie literatúry
V časti predaj literatúry podmienky predaja a ponuka
literatúry pre jednotlivé fakulty
Neuvedené
Odkazy na dokumenty v legislatíve: smernica a vnútorný
predpis, v online katalógu vyhľadávanie ZP
Neuvedené
Projekty knižnice, IVC , Výstavy ,semináre, podujatia
Odkazy sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov sa
nemení, niektoré odkazy sa bez upozornenia otvárajú do
nového okna
Neuvedené
Pravidelná
Žiadna navigácia
Vyhľadávacie okno vpravo hore – plne funkčné
Nedostatočný – všetky informácie spolu na jednom
mieste (v tele webovej stránky)
Dostatočný kontrast – viac ako 500
Použité absolútne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom nie sú dostupné
Nadštandardné – 7 metaúdajov
Nevalídny HTML kód – 8 chýb, 1 upozornenie
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné

Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
-

voľné IZ

Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby

Predajňa publikácií
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce

Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky

Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Univerzitná knižnica PU Prešov
http://www.pulib.sk/
Samostatná webová stránka
Kontakty,
adresa
všetkých
pracovísk
vrátane
prevádzkových hodín, adresár pracovníkov
Štatút, Knižničný a výpožičný poriadok, cenník služieb
Online katalóg/Aleph i db. EPČ s kompletnou inf.
podporou: smernica, iná legislatíva, odkaz na CREPČ,
výstupy z EPC pre potreby MŠVVŠ SR
Neuvedené
Odkaz na NiISPEZ a výber z databáz prístupných pre PU,
vrátane príručiek a zákl. informácií
V časti Info zdroje odkaz na Google Scholar a informačné
portály Scientiu.sk, bibliografické databázy a katalógy,
EZB a i.
Nie priamo, spomína sa v službách a v prehľade
pracovísk
Všetky uvedené v menu Služby
Reprografické, žiadanka na rešerš, vzdialený prístup k EIZ
e-formuláre na akvizíciu, MVS, vysporiadanie záväzkov
voči knižnici, , vstup do e-publikáciií PU aj cez online
katalóg
Neuvedené
Neuvedené
Samostatná
stránka
s kompletnou
informáciou
a príručkami pre používateľov, manuály, interná
smernica, zákony, odkaz na CRZP
V rôznych častiach používateľské príručky
Naše akcie – archív podujatí, Charta používateľa, web
linky na iné knižničné a informačné pracoviská doma i vo
svete,
Odkazy sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov sa
mení, niektoré odkazy sa bez upozornenia otvárajú do
nového okna
Neuvedené
Pravidelná
Lokálna navigácia
Vyhľadávacie okno vľavo hore – nefunkčné
Primeraný – odseky, číslované a nečíslované zoznamy
Nedostatočný kontrast – menej ako 500
Použité relatívne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom prevažne nie sú dostupné
Nadštandardné – 7 metaúdajov
Nevalídny HTML kód – 21 chýb, 2 upozornenia
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Hodnotiace kritériá

Zistenie:

Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK

Univerzitná knižnica KU Ružomberok
http://uk.ku.sk/
Samostatná webová stránka
Adresa, kontakty aj na pracoviská v Košiciach, Spiš.Podhradí,
fotodokumentácia o novej budove univerzitnej knižnice
Štatút, Knižničný a výpožičný poriadok, organizačný poriadok,
výročné správy za r.2009-2011, zmluva o spolupráci so SSV
v Trnave
Online katalóg/KIS3G na portáli Slovenskej knižnice, db.
EPČ/DAWINCI

Základné dokumenty AK

Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
- voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby

Predajňa
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Uvedené 3 zdroje
Odkaz na NISPEZ, informácie o databázach, príručky pre
používateľov
Neuvedené
Nie je explicitne uvedené, ale poskytujú
Výpožičné, konzultačné
MVS, MMVS,
e-formuláre: žiadanka na MVS, návrh na zakúpenie dokumentu,
e-formulár na zápis publikácii zamestnancov KU, Spýtajte sa
knižnice
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Návody na používanie informačných produktov a služieb KU
v rubrike „Ako na...“
neuvedené
Odkazy nie sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov sa
nemení, niektoré odkazy sa bez upozornenia otvárajú do nového
okna
Facebook, link na stránku novej budovy UK
Pravidelná
Lokálna navigácia, navigácia podľa cesty, mapa sídla
Vyhľadávacie okno vpravo hore – plne funkčné
Primeraný – odseky, číslované a nečíslované zoznamy
Nedostatočný kontrast – menej ako 500
Použité absolútne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom sú prevažne dostupné
Primerané – 5 metaúdajov
Nevalídny HTML kód – 52 chýb
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
- voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií
Výstupy z e-leaningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Knižnica AU BB
http://www.aku.sk/kniznica/akademicka-kniznica.html
Podstránka na webovom sídle VŠ
Adresa, kontakty – samostatne, poslanie AK, ročné správy
o činnosti AK
Knižničný a výpožičný poriadok samostatná stránka,
Online katalóg i db. EPC v KIS3g
Neuvedené
Info o NISPEZ a databázach prístupných pre AU na
viacerých miestach
Informácie rozdelené podľa tematiky do 9 skupín
Možný bezplatne, informácie o možnosti rozšírenia na 24
PC v budúcnosti
Výpožičné, konzultačné
Rešeršné
Neuvádzajú sa
Uvedená vrátane ponuky titulov za zníženú cenu
Neuvedené
Nie je žiadna zmienka, len odkaz na AIS v hl. menu
Neuvedené
Uvedené odkazy na portál Scientia.sk a iné webové
vyhľadávače, Scirus, Google Scholar
Odkazy nie sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov
sa nemení, niektoré odkazy sa bez upozornenia otvárajú
do nového okna
Neuvedené
Pravidelná
Lokálna navigácia
Vyhľadávacie okno vpravo v strede – plne funkčné
Primeraný – odseky, číslované a nečíslované zoznamy
Nedostatočný kontrast – menej ako 500
Použité absolútne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom sú dostupné
Primerané – 5 metaúdajov
Nevalídny HTML kód – 4 chyby, 1 upozornenie
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Hodnotiace kritériá

Zistenie:

Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK

Univerzitná knižnica UJS Komárno
http://www.selyeuni.sk/
Podstránka na webovom sídle VŠ
Kontakt bez mien, len telefón a mail na knižnicu,
prevádzkové hodiny
Knižničný poriadok, cenník služieb
Vstup do online kat. a EPC/Dawinci

Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé
- vlastné licencované IZ
centrálne licencované IZ
voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby - základné
nadstavbové elekt. referenč služby
elekt. referenčné služby
Predajňa
Výstupy z e-leaningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Neuvedené
Jeden odkaz na NISPEZ anketu a nič viac, žiadna zmienka
o EIZ
Nijaký odkaz
Neuvedené, len vo fotodokumentácii
Výpožičné,
Samoobslužné reprografické, rešeršné, MVS
e-formuláre: žiadanky MVS ako súčasť stránky online
katalógu
Neuvedené
Neuvedené
Vystavený zoznam bakalárskych prác
Neuvedené
Odkazy nie sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov
sa nemení, niektoré odkazy sa bez upozornenia otvárajú
do nového okna
Neuvedené
Pravidelná
Lokálna navigácia, navigácia podľa cesty, mapa stránky
Vyhľadávacie okno vľavo v strede – plne funkčné
Primeraný – odseky, číslované a nečíslované zoznamy
Nedostatočný kontrast – menej ako 500
Použité absolútne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom sú prevažne dostupné
Nedostatočné – 4 metaúdaje
Nevalídny HTML kód – 18 chýb, 16 upozornení
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
- voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Univerzitná knižnica SZU v Bratislave
http://www.szu.sk/index.php?&menu=14&oid=#menutop
Podstránka na webovom sídle VŠ
Adresa, kontakty, prevádzkové hodiny
Štatút, organizačný poriadok, výpožičný poriadok, cenník
poplatkov
Online katalóg, db. EPČ /WEBIS
Cez portál Infozdroje SZU, zlá navigácia, na stránke nie je
priamy vstup len cez link „Ako vstupovať do EIZ“
Cez Infozdroje SZU
Uvedené v Ako vstupovať do EIZ
Uvedený na hl. stránke
Uvedené v rozpise poskytovaných služieb
Uvedené v rozpise poskytovaných služieb
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Uvedená poznámka, že sú súčasťou KF a online katalógu
Neuvedené
Link na zoznam odoberaných časopisov z hl. stránky
Odkazy nie sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov sa
nemení, niektoré odkazy sa bez upozornenia otvárajú do
nového okna
Neuvedené
Pravidelná
Žiadna navigácia
Vyhľadávacie okno vpravo hore – plne funkčné (ale nenašlo
výraz Katalóg)
Nedostatočný – všetky informácie spolu v tele webovej
stránky, bez navigácie
Dostatočný kontrast – viac ako 500
Použité absolútne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom sú prevažne dostupné
Nedostatočné – 2 metaúdaje
Nevalídny HTML kód – 134 chýb, 196 upozornení
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
- voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií
Výstupy z e-leaningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov
Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Knižnica APZ Ba
http://www.akademiapz.sk/sluzby/kniznica/kniznicaakademie-pz-v-bratislave
Podstránka na webovom sídle VŠ
Prehľad kontaktov, adresa, prevádzkové hodiny
Knižničný a výpožičný poriadok
Len online katalóg, vstup do db EPC chýba
Neuvedené
Uvádza sa len Ebsco, bez vstupu do db.
Uvádza sa len Jaspi
Je zrejmý len z kontextu
Veľmi stručný popis na hl. stránke
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Len poznámka o odsune starších prác do archívu
Neuvedené
Neuvedené
Odkazy sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov sa
nemení, nefunkčné odkazy
Neuvedené
Pravidelná
Lokálna navigácia
Vyhľadávacie okno vpravo hore – plne funkčné
Primeraný – odstavce, číslované a nečíslované zoznamy
Dostatočný kontrast – viac ako 500
Použité absolútne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom sú prevažne dostupné
Nadštandardné – 7 metaúdajov
Nevalídny HTML kód – 3 chyby
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
- voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky

Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Akademická knižnica AOS generála M.R.Štefánika
v Liptovskom Mikuláši
http://ak.aos.sk/
Samostatná webová stránka
História, kontakty, prevádzkové hodiny
Knižničný poriadok
Online katalóg/KIS3g , odkaz na CREPČ, prehľady
publikačnej činnosti AOS –vybrané kategórie
Neuvedené
Odkaz na NISPEZ (výber z databáz)
Uvedené v menu e-zdroje, portály i e-knihy
Uvedený v časti e-zdroje a služby
Uvedené v časti Služby, všetky základné + prehľad
noviniek
Nešpecifikované okrem MVS
Spýtajte sa knižnice, e-žiadanka MVS súčasť katalógu
Vstup z hlavnej stránky, ponuka titulov, podmienky
predaja
Neuvedený
Zverejnené zoznamy pdf. nových prác, bez pokynov
a iných informácií
Neuvedené
V menu Linky odkazy na knižničné weby, informácie
o projekte KIS3G, Európska knižnica, Súborný katalóg
periodík, Scientia sk., informácie o podujatiach, anketa,
výber EIZ
Odkazy nie sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov
sa nemení, niektoré odkazy sa bez upozornenia otvárajú
do nového okna, nefunkčné odkazy
Facebook, Twitter, RSS
Pravidelná
Globálna a lokálna navigácia, mapa stránky
Vyhľadávacie okno vľavo hore – plne funkčné
Primeraný – odstavce, číslované a nečíslované zoznamy
Nedostatočný kontrast – menej ako 500
Použité absolútne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom sú dostupné
Primerané – 5 metaúdajov
Nevalídny HTML kód – 1 chyba
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
- voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Knižnica VŠM Trenčín
http://library.cutn.sk/Slovak/?
Samostatná webová stránka
Kontakty, informácia o dislokovaných pracoviskách,
prevádzkové hodiny
Štatút, Knižničný poriadok v časti dokumenty
Online katalóg i db EPČ/ DAWINCI, odkaz na CREPČ
Online databázy City U, vstup aj cez Externé online
zdroje
Odkaz na vzdialený prístup do db NISPEZ cez CVTI SR
Uvedené v Externé online zdroje
Vstup na intranet, uvedené v službách a
fotodokumentácii
Rozpísané v ponuke služby
skenovanie, e-DDS
e-fomuláre
Neuvedené
Neuvedené
Príručka pre napísanie odbornej práce
V časti manuály uvedené prezentácie externých
prednášateľov
Odkazy v externých zdrojoch, zoznam e-verzií
odoberaných časopisov
Odkazy sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov sa
nemení, niektoré odkazy sa bez upozornenia otvárajú do
nového okna, nefunkčné odkazy
Facebook
Pravidelná
Lokálna navigácia, mapa stránky
Vyhľadávacie okno nie je dostupné
Primeraný – odstavce, číslované a nečíslované zoznamy
Nedostatočný kontrast – menej ako 500
Použité absolútne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom prevažne nie sú dostupné
Nadštandardné – 10 metaúdajov
Nevalídny HTML kód – 2 chyby
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
- voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií

Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku

Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Knižnica VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava
http://www.vssvalzbety.sk/kniznica
Podstránka na webovom sídle VŠ
Adresa, kontakty, prevádzkové hodiny, dislokované
pracoviská
Knižničný poriadok
Online katalóg/DAWINCI
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Uvedené aj v detašovaných pracoviskách knižnice
Výpožičné, konzultačné, propagačné
Neuvedené
Neuvedené
V menu Skriptáreň, podmienky predaja, kontakt, cenník
skrípt, v dokumentoch uvedená smernica o predajni v
knižnici
Neuvedené
Centrum evidencie ZP, metodika písania ZP
Neuvedené
Neuvedené
Odkazy sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov sa
nemení, niektoré odkazy sa bez upozornenia otvárajú do
nového okna
Neuvedené
Pravidelná
Lokálna navigácia, navigácia podľa cesty, mapa stránky
Vyhľadávacie okno vpravo hore – plne funkčné
Primeraný – odstavce, číslované a nečíslované zoznamy,
ale je nevhodné používať podčiaknuté texty, ak to nie sú
odkazy, iba text
Nedostatočný kontrast – menej ako 500
Použité absolútne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom sú prevažne dostupné
Nedostatočné – 4 metaúdaje
Nevalídny HTML kód – 47 chýb
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)

Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
- voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke

Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Akademická knižnica VŠEaM VS v Bratislave
http://www.vsemvs.sk/%C5%A0t%C3%BAdium/Podporapri%C
5%A1t%C3%BAdiu/Kni%C5%BEnica/tabid/223/language/skSK/Default.aspx
Podstránka na webovom sídle VŠ, v menu podpora pri štúdiu,
ťažko sa hľadá v menu VŠ
Uvedené v kontaktoch, adresa, prevádzkové hodiny,
Neuvedené, len základná informácia o knižnici
Vstup do online katalógu/Clavius, chýba db EPČ
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Uvedený v základnej informácii o knižnici
Uvedené len v základnej informácii o knižnici
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Uvedené v online katalógu – možnosť vyhľadávania v ZP
Neuvedené
Zoznam periodík, prehľad noviniek
Odkazy sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov sa
nemení, niektoré odkazy sa bez upozornenia otvárajú do
nového okna
Neuvedené
Pravidelná
Globálna navigácia, navigácia podľa cesty, mapa stránky (veľmi
nevhodný štýl použitia navigácie, po knižnici treba na webe
pátrať)
Vyhľadávacie okno vpravo hore – plne funkčné
Primeraný – odstavce, číslované a nečíslované zoznamy
Dostatočný kontrast – viac ako 500
Použité absolútne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom sú prevažne dostupné
Nadštandardné – 13 metaúdajov
Nevalídny HTML kód – 83 chýb, 6 upozornení
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
- voľné IZ

Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
-

elektronické referenčné služby

Predajňa publikácií
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Knižnica PEVŠ
http://www.paneurouni.com/sk-topmenu/kniznica/uvod/aktuality.html
Podstránka na webovom sídle VŠ
Adresa, pracoviská, kontakty, prevádzkové hodiny
Štatút a cenník v časti Dokumenty, chýba Knižničný a výpožičný
poriadok, odvolávka v Službách
Online katalóg a db. EPC/ DAWINCI,
neuvádzané
Odkaz na projekt NISPEZ v menu inf. vzdelávanie
V menu E-knižnica uvedené odkazy na e-knihy, e-časopisy a ezbierku zákonov, súčasťou online katalógu vyhľadávanie vo
vybraných voľných externých IZ (EZB, PubMed) a katalógoch
napr. British Library, prehliadače Google Scholar, Google knihy ,
Scirus
Uvedený v prehľade služieb vrátane wifi zóny
Všetky uvedené v menu služby,
Poradensko-konzultačné, kultúrno-vzdelávacie, propagačné,
okrem rešeršných
Spýtajte sa knižnice, e-formuláre na doručenie DDS, návrh na
zakúpenie titulu, Skype
neuvedené
neuvedené
Vstup do EZP, celá metodika vrátane postupu pri zasielaní
práce do systému, odkaz na CRZP
V časti služby uvedené zaškolenie používateľov pri registrácii,
príručky k citovaniu, odkaz na príručku k písaniu ZP
V časti Katalógy odkazy na iné knižnice v SR i zahraničí
Odkazy sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov sa
čiastočne mení, niektoré odkazy sa bez upozornenia otvárajú
do nového okna
Facebook
Pravidelná
Lokálna navigácia, navigácia podľa cesty, mapa stránky
Vyhľadávacie okno vpravo hore – plne funkčné
Primeraný – odstavce, číslované a nečíslované zoznamy
Dostatočný kontrast – viac ako 500
Použité absolútne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom nie sú dostupné
Nadštandardné – 7 metaúdajov
Nevalídny HTML kód – 1 chyba
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
- voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií
Výstupy z e-leaningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov
Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
VSvS Sládkovičovo
http://www.vssladkovicovo.sk/rektorat/rektorat/kniznica/
Podstránka na webovom sídle VŠ – len kontaktné údaje
Veľmi nedostatočné informácie o knižnici, nič len kontakt

Žiadne odkazy
Len kontaktné údaje, žiadne iné informácie o knižnici na webe
nie sú
Lokálna navigácia
Vyhľadávacie okno vpravo hore
Len kontaktné údaje, žiadne iné informácie o knižnici na webe
nie sú
Nedostatočný kontrast – menej ako 500
Použité absolútne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom nie sú dostupné
Nedostatočné - 4 metaúdaje
Valídny HTML kód – 0 chýb
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
- voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Knižnica VŠ MP ISM Slovakia v Prešove
http://www.ismpo.sk/taxonomy/term/19
Podstránka na webovom sídle VŠ , vstup z hlavnej stránky
Kontakty, adresa, prevádzkové hodiny
Štatút, Knižničný poriadok a cenník služieb
Online katalóg/Clavius, chýba db EPČ
Neuvedené
Neuvedené
Uvedené v informačných zdrojoch odkazy na weby iných
knižníc a ČNB,
Neuvedené
Uvedené v službách knižnice: výpožičné,
Rešeršné, reprografické
e-formulár na nákup literatúry, iné neuvedené
Uvedený cenník dostupných titulov v predaji vstup cez menu
Služby
Neuvedené
Odkaz na AIS2, odkazy na zoznamy obhájených ZP a prehľad
analytických listov
Neuvedené
Neuvedené
Odkazy sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov sa
v niektorých prípadoch mení, niektoré odkazy sa bez
upozornenia otvárajú do nového okna
Neuvedené
Pravidelná
Žiadna navigácia
Vyhľadávacie okno nie je dostupné
Primeraný – odstavce, číslované a nečíslované zoznamy
Dostatočný kontrast – viac ako 500
Použité absolútne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom sú dostupné
Nedostatočné - 1 metaúdaj
Nevalídny HTML kód – 1 chyba
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
- voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií
Výstupy z e-leaningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov
Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Akademická knižnica SEVŠ v Skalici
http://www.sevs.sk/index.php?parameter=prac_kniznica&men
u=a
Podstránka na webovom sídle VŠ
Kontakt, adresa, otváracie hodiny
Neuvedené
Vstup do online katalógu neoznačený, spoločné rozhranie s db.
EPČ/DAWINCI, prehľady publikačnej činnosti
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Žiadne nie sú uvedené
Žiadne nie sú uvedené
Žiadne nie sú uvedené
Ponukový zoznam publikácií vrátane cien a obchodných
podmienok
Žiadne nie sú uvedené
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Odkazy sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov sa nemení
Neuvedené
Pravidelná
Žiadna navigácia
Vyhľadávacie okno nie je dostupné
Nedostatočný - všetky informácie sú uvedené spolu v tele
webu, chýba členenie a navigácia
Dostatočný kontrast – viac ako 500
Použité absolútne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom prevažne nie sú dostupné
Nedostatočné - 3 metaúdaje
Nevalídny HTML kód – 5 chýb, 1 upozornenie
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
- voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií
Výstupy z e-leaningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Knižnica DTI v Dubnici nad Váhom
http://www.sevs.sk/index.php?parameter=prac_kniznica&men
u=a
Podstránka na webovom sídle VŠ medzi pracoviskami VŠ
Kontakt a telefónne čísla, otváracie hodiny
Neuvedené
Online katalóg, db. EPC/DAWINCI
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Ponuka literatúry s cenami, objednávkový formulár, pravidlá
Neuvedené
Neuvedené
Manuál k vyhľadávaniu publikačnej činnosti
Neuvedené
Odkazy nie sú podčiarknuté, farba navštívených odkazov sa
nemení, niektoré odkazy sa bez upozornenia otvárajú do
nového okna
Neuvedené
Pravidelná
Žiadna navigácia
Vyhľadávacie okno vpravo hore – plne funkčné
Nedostatočný - všetky informácie sú uvedené spolu v tele
webu, chýba členenie a navigácia
Nedostatočný kontrast – menej ako 500
Použité absolútne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom sú dostupné
Nedostatočné - 1 metaúdaj
Nevalídny HTML kód – 45 chýb

82

Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
- voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií
Výstupy z e-leaningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov
Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
BISLA
http://www.bisla.sk/
Podstránka na webovom sídle VŠ – len OPAC
neuvedené
neuvedené
Vstup do online katalógu/Clavius
neuvedené
neuvedené
neuvedené
neuvedené
neuvedené
neuvedené
neuvedené
neuvedené
neuvedené
neuvedené
neuvedené
neuvedené
nehodnotené
neuvedené
Len OPAC, žiadne iné informácie o knižnici na webe nie sú
Lokálna navigácia
Vyhľadávacie okno nie je dostupné
Nedostatočné - len OPAC, žiadne iné informácie o knižnici na
webe nie sú
Dostatočný kontrast – viac ako 500
nehodnotené
nehodnotené
nehodnotené
nehodnotené
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Hodnotiace kritériá
Názov AK
Webová stránka (link)
Vstup na webovú stránku AK
Základné informácie o AK
Základné dokumenty AK
Informačné zdroje interné
Informačné zdroje externé:
- vlastné licencované IZ
- centrálne licencované IZ
- voľné IZ
Prístup na internet v knižnici
Služby:
- základné služby
- nadstavbové služby
- elektronické referenčné služby
Predajňa publikácií
Výstupy z e-learningu
Záverečné práce
Informačné vzdelávanie
Odkazy na ďalšie užitočné linky
Funkčnosť odkazov

Prezentácia na sociálnych sieťach
Aktualizácia webovej stránky
Navigácia na webovej stránke
Vyhľadávanie na webovej stránke
Štýl písania na webovú stránku
Kontrast pozadia a popredia
Relatívna veľkosť písma
Alt text obrázkov
Použitie metaúdajov
Validácia HTML kódu

Zistenie
Akademická knižnica VŠBM v Košiciach
http://www.vsbm.sk/kniznica.html
Podstránka na webovom sídle VŠ - Pracoviská
Adresa, kontakty, prevádzkové hodiny
Neuvedené žiadne, len podmienky používania knižnice
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Uvedené v prehľade pracovísk a služieb
Uvedené : výpožičné, referenčné, špeciálne
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Neuvedené
Poznámka, že tvoria súčasť KF
Neuvedené
Neuvedené, v aktualitách prehľad noviniek v KF
Odkazy sú prevažne podčiarknuté, farba navštívených
odkazov sa mení, niektoré odkazy sa bez upozornenia
otvárajú do nového okna, nefunkčné odkazy
Neuvedené
Pravidelná
Žiadna navigácia
Vyhľadávacie okno nie je dostupné
Nedostatočný – všetky informácie spolu v tele webu,
chýba členenie a navigácia
Nedostatočný kontrast – menej ako 500
Použité absolútne hodnoty
Alternatívne texty k obrázkom nie sú dostupné
Nadštandardné – 8 metaúdajov
Nevalídny HTML kód – 11 chýb
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