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Rozbor internetového prezentace 
www.aer.eu  

Internetové stránky jsem prohlížel v prohlížeči Opera s rozlišením displeje 1440x900. Print-screeny 

jsou dělané v režimu Full-Screen, aby obsahovaly, co nejvíce z výšky stránky. Samotná internetová 

stránka je dělaná open-source editačním systémem Typo3.  

Obecné informace o organizaci 
V této práci bych se chtěl věnovat rozboru internetového prezentace mezinárodní organizace 

Assembly of European Regions (dále jen AER). Organizace byla založena v roce 1985 a jejím primárním 

cílem je sdružování regionů (ve všech státech Evropy to je 2. stupeň politické samosprávy) podle principu 

subsidiarity – přesunutí rozhodující moci, co nejblíže lidem (kraji, městu, vesnici). Organizace sdružuje 

přes 270 regionu ve více než 33 zemí. 

Celá organizace se skládá ze 3 hlavních výboru, které se zabývají obvykle 2-4 hlavními obory / tématy 

a také ze Sekretariátu a Bura. 

Hlavní stránka 
Ze začátku bych se chtěl věnovat hlavní stránce. Po načtení stránky na Vás vyskočí poměrně hodně 

informací. Horní část stránky (do modré, zelené a žluté linie) zůstává stejná na všech stránkách. Jsou zde 

dva obrázky připomínající logo AER (pouze levé je ovšem ofiaciální logo organizace). Určitě by bylo 

vhodně odlišit hlavní logo organizace od jenom okrasného nápisu. Přes oba obrázky se dá dostat zpět na 

hlavní stranu.  

http://www.aer.eu/
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Jsou zde možnosti přepnutí na jiné jazykové mutace stránek – problém je ovšem v tom, že například 

němčina je zde velice špatně zastoupena. Kde není vložen německý ekvivalent ke článku / nadpisu, tak 

se zobrazuje jeho anglický ekvivalent. Tudíž stránka vypadá jazykově nesjednocená. Německou verzi 

bych kvůli nedostatku podkladu úplně odstranil. 

Dále na hlavní stránce najdeme vyhledávací engine – který ovšem nefunguje. Najdeme tu také 

možnost přihlášení (login) a další odkazy ve tvaru logotypů jiných projektu a organizací. Je zde i 

rozcestník ve tvarů šedých tlačítek, rozdělující odkazy dle typu informaci o které se můžeme zajímat – o 

organizaci, událostí organizované AER, foto-galerie, kontakty a další. Ovšem často se pod odkazy skrývá 

něco úplně jiného, než si člověk představí pod pojmem na tlačítku. 

Zbytek stránky je visuálně rozdělen na 3 sloupce. Úplně levý sloupec je na všech stránkách a všude 

funguje jako rozcestník s odkazy. Mění se podle toho, na jaké stránce jsme – člověk si toho ovšem 

všimne až po několikáté změně stránky, kvůli množství a jednotvárnosti textu v něm. Také dole v tomto 

sloupci je část s nadpisem Mission, kde mají být základní cíle celé organizace. Tato část se má zobrazovat 

pouze na vybraných stránkách, ale očividně nyní nefunguje a text se nezobrazuje na žádné stránce ani, 

kde tato záložka je aktivní.  

V prostředním sloupečku jsou ze začátku tiskové zprávy z právě proběhlých událostí. Potom jsou 

pozvánky a odkazy na blížící se události, ovšem ty jsou chaoticky seřazené (ani ne chronologicky, ani ne 

podle abecedy). Určitě by bylo o dost přehlednější je seřadit dle nějakého klíče (datum, datum uzávěrky 

přihlášky, abecedně), který by se například mohl dát i vybrat. 

Pravý sloupec obsahuje informace o aktivních hnutích organizace. V tomto sloupci je i výpis 

posledních 6 tiskových zpráv z členských regionů, které tam regiony mají možnost odevzdávat sami. 

Sloupec také slouží pro zobrazení informací pro vybraný region měsíce. Úplně dole najdete nabídku 

volných pracovních míst – toto bych umístil úplně pod zvláštní záložku mezi šedá tlačítka menu, ale 

určitě bych to nenechával v nejnižším pravém spodním rohu obrazovky. 

Informace o organizaci 
Další problém je opět hlavně nesjednocení podávání informací návštěvníkovi. Jedna stránka je celá 

barevna a plná informací, druha obsahuje pouze suchý text, skoro bez jediného nadpisu. Opět by to 

vyřešilo větší použití šablon a doplnění stejných informaci 

u 

všech 

části 

této 

podčá

sti. 
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Stránky událostí 
Souhrnná stránka s událostmi má opět stejnou chybu jako hlavní stránka. Nemá žádnou hierarchii, 

tudíž je chaotická. Dalším problémem spojeny s událostmi je, že každá událost má jinak udělanou vnitřní 

stránku – jiná struktura stránky a jiné zbarvení podčástí pro stejný druh informace. Na další stránce jsou 

ukázány 4 různé události a každá má jinou strukturu i různé zbarvení části pozvánky na událost. Tento 

problém by se dal vyřešit tím, že by se stanovila jedna až dvě šablony pro tvoření pozvánek a tudíž by 

všechny pozvánky měli společný duch a také by se jednodušeji dalo v této pozvánce orientovat. 

Dalším problémem je to, že na stránkách s pozvánkami na konference jsou vždy uvedené dokumenty 

ke stažení, které by si člověk měl předem přečíst, popř. se k nim vyjádřit, některé z těchto dokumentu 

jsou skryté a zobrazí se návštěvníkovi až po přihlášení, ovšem tato informace nikde není poznamenaná a 

ani není nikde zveřejněná. Tento problém by se dal vyřešit tím, že by se na všech událostech, kde jsou 

„skryté“ dokumenty dala poznámka, že pro zviditelnění dalších dokumentů se musíte přihlásit. 



Anton Kuzmin – seminární práce do předmětu URO 20. června 2010 

 4 

Další problém s tímto oddílem je v tom, že pokud člověk hledá pouze události jednotlivého výboru, 

tak je to problém najit, není zde žádný filtr, který by tyto události dělil. Filtr by určitě pomohl pro 

jednodušší sledování vybraných výboru a ne všech zpráv. 

Fotogalerie 
Fotogalerie je zde řešena Adobe Flashem, tudíž je největší problém v tom, že dost dlouho trvá, než se 

načtou fotky na spuštění prezentace. Flash má až několik desítek megabajt, tudíž na pomalejších 

připojeních to může činit poměrně problém se podívat na nějaké fotky. Tento problém by se dal vyřešit 

tím, že by se na foto-galerii dala použít jiná technologie, která by dovolila náhled všech fotek 

(thumbnails) a až po kliknutí by se načetla plná velikost vybrané fotky. 

Kalendář 
Kalendář je řešen improvizovaným „ručně dělaným“ kalendářem. Lepší by bylo to řešit vyloženě 
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kalendářem, kde by byly zapsané všechny události přímo na určitém dni, popř. mít kalendář ve kterém 

by se dalo kliknout na určitý den a to by nás posunulo na datum v tomto improvizovaném kalendáři. 

Dále by u takto aktivní organizace nebylo na škodu mít přístupné kalendáře z předchozích let. 

I zde chybí možnost filtrování kalendáře, dle výboru. 

Zprávy 
Po otevření záložky zprávy se načtou všechny doposud vydané tiskové zprávy v letošním roce s datem 

vydání i základním textem. Ovšem po otevření nějaké jedné určité zprávy už vidíme jenom výčet všech 

dat zpráv v levém sloupci, ale již nemáme nejmenší ponětí, o co se jednalo (chybí jakýkoliv textový 

nadpis), tudíž jestli něco budeme hledat, tak musíme používat metodu pokus-omyl. Vyřešit by se to dalo 

jednoduše a to přidáním aspoň krátké části nadpisu tiskové zprávy. 

I zde chybí možnost filtrování zpráv, dle výboru. 

Publikace 
Stránka publikace je řešena dost neprakticky. K žádné z publikací není uveden ani jeden odstaveček 

textu s informacemi o čem je tato daná publikace. Nic se nezmění ani po otevření stránky dané 

publikace, je zde jenom možnost si vybrat jazykovou mutaci dané publikace. 
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Kontakty 
Stránka s kontakty je dělaná celkem rozumě, jen mě chyběla možnost rozkliknout jednotlivou osobu a 

možnost se dovědět o ní něco více, kromě informaci uvedených v rychlém shrnutí. Také by se mohli 

hned na začatku přidat možnost kliku na odkaz, který by nás přesunul rovnou na lidi z kanceláře 

z daného města (organizace ma kanceláře ve Strasbourgu, Brusselu a v Albě). 

Poděkování 
Chtěl bych velice poděkovat web agentuře Cobweb a hlavně Davidu Méndezovi, jednacímu 

partnerovi. Také i Generálnímu tajemníkovi AER Klasusovi Klippovi za povolení požít web organizace 

v mé seminární práci. 

I would like to give a great thanks to the web agency Cobweb and mostly to David Méndez, Managing 

Partner. Also I would like to give thanks to the General Secretary of the AER Klaus Klipp, for allowing me 

for using the website of the AER for my seminar work.  

 

 


