Sumárne vyhodnotenie výsledkov monitorovaní
(jún – október 2015)

1. Úvodné informácie
1.1 Predmet dokumentu
V roku 2015 prebehlo v rozmedzí júna až októbra riadne monitorovanie webových sídiel
ústredných orgánov štátnej správy (ďalej len „ÚOŠS“) v 2 oblastiach (1. prístupnosť webových
sídiel a 2. funkčnosti webových stránok) a webových sídiel samosprávnych krajov v 1 oblasti (1.
funkčnosti webových stránok).
Výstupy sú predmetom dvoch samostatných správ:


Správa z monitoringu dodržiavania prístupnosti webových stránok



Správa k monitorovaniu dodržiavania štandardov obsahu a funkčnosti webových
stránok

Predmetom tohto dokumentu je celkové zhodnotenie zistení.
1.2 Metodika zhodnotenia
Sumárne vyhodnotenie sa zakladá na použití metodiky podľa príručky hodnotiteľa
štandardov, na základe ktorej je možné určiť celkový percentuálny výsledok dodržiavania
monitorovaných štandardov. Pri výpočte sa vychádza z váhovaného pomeru jednotlivých
výsledkov. Oblasti, ktoré sú predmetom tohto zhodnotenia, majú nasledovné hierarchické
váhovanie:
Oblasť štandardizácie
1. Štandardy prístupnosti webových stránok (§14)
2. Štandardy funkčnosti webových stránok (§15-§17)
2.1 Obsah webového sídla (§ 15)
2.2 Komponenty a funkcionality webových sídiel (§ 16)
2.3 Vizuálne rozloženie webových stránok (§ 17)
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2. Výsledky vyhodnotenia
Pri vyhodnocovaní segmentu ÚOŠS bolo možné dospieť k presnejšiemu zisteniu situácie,
nakoľko sa vychádzalo z dvoch oblastí štandardizácie.
Je teda možné uviesť nasledovné fakty:


Výsledky sumárneho dodržiavania oboch monitorovaných oblastí sa pohybujú v rozpätí
od 93,91% do 57,96%, pričom nikto nedosiahol 100% úroveň dodržiavania.



Priemerná hodnota pre segment ÚOŠS bola 78,73% (z toho 81,79% pre oblasť obsahu a
funkčnosti a 77,71% pre oblasť prístupnosti).
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Obr. č. 1: Početnosti výsledkov pre ÚOŠS (2 oblasti štandardov)

Pri vyhodnocovaní segmentu samosprávnych krajov sa vychádzalo iba z príslušnej časti
správy k monitorovaniu dodržiavania štandardov obsahu a funkčnosti webových stránok. Na jej
základe je možné konštatovať nasledovné:


Hodnoty ratingov sa pohybujú v rozpätí od 95,59% do 64,37%, pričom nikto nedosiahol
100% úroveň dodržiavania.



Priemerná hodnota pre segment samosprávnych krajov v oblasti obsahu a funkčnosti bola
84,01%.



Priemer ratingov oproti roku 2013 stagnuje (hodnoty sa zlepšili o približne 0,5%).

Početnosti výsledkov VÚC (1 oblasť)
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Obr. č. 2: Početnosti výsledkov pre samosprávne kraje (1 oblasť štandardov)

Podrobné výsledky sú uvedené v prílohe č. 1.
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Vo všeobecnosti je na základe celkového sledovania výsledkov ročných monitorovaní
vidno, že štandardizácia síce má vplyv na nárast kvality webových sídiel, ale pri jej zásadnejšom
nepresadzovaní jednotlivé povinné osoby poľavujú v snahe o dodržiavanie požiadaviek na
základe štandardov, a preto sa rovnako ako v predchádzajúcom období odporúča pristúpiť
k prísnejším opatreniam.
Zároveň je možné konštatovať, že stav dodržiavania prístupnosti webových stránok je
aktuálne neuspokojivý, resp. časom sa zhoršujúci. Tento fakt je o to viac alarmujúci, že oblasť
prístupnosti webových sídiel bude na základe pripravovanej európskej legislatívy sledovaná
a povinne vynucovaná aj z úrovne Európskej únie, pričom jednotlivé členské štáty budú mať
povinnosť žiadaný stav súladu zabezpečiť a výsledky monitorovaní pravidelne zasielať určenému
orgánu Európskej únie.
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