
 

 
 

Analýza webu CHKO Horná Orava a praktické odporúčania pre 

zlepšenie užívateľskej skúsenosti (UX) a optimalizácie pre 

vyhľadávače (SEO). 

 

Tento dokument nadväzuje na odporúčania pre CHKO z článku Slanická Osada a vízia jej rozvoja. Ako 

hlavné odporúčanie tu uvádzam zlepšiť komunikáciu s verejnosťou a popracovať na marketingu 

a lepšej prezentácii svojej činnosti. Ak chce CHKO zlepšiť svoj obraz v očiach verejnosti, tak je 

nevyhnutné, aby lepšie komunikovalo s verejnosťou a vysvetľovalo im podrobne svoje zámery 

a projekty. Hlavne tie, ktoré negatívne rezonujú medzi verejnosťou (napríklad umelý vtáči ostrov).  

Najlepším nástrojom pre vyjadrenia, vysvetľovanie a edukáciu verejnosti je určite web (blog) CHKO, 

poprípade aj vlastný youtube kanál s videami zo sveta ochrany prírody a CHKO. 

Cielená, premyslená a dlhodobá komunikačná stratégia podporená vizuálnou identitou a funkčným 

webom je to, čo treba k naplneniu tohto cieľa (odporúčania). 

Samozrejme, že do tohto procesu treba zapojiť ľudí, ktorí sa vyznajú v online svete a dokážu 

vyprodukovaný obsah dostať medzi správnych ľudí a taktiež produkovať obsah, ktorý rezonuje medzi 

ľuďmi a ktorý budú ľudia zdieľať. Tiež by mali vedieť základné princípy UI/UX a SEO. Môže to byť 

digitálna agentúra alebo aj zamestnanec, ktorý by mal na starosti túto agendu. 

 

Nedostatky webovej stránky CHKO Horná Orava 

A teraz už konkrétne problémy, ktoré som si všimol pri čítaní webovej stránky CHKO Horná Orava. Na 

začiatku každého odstavca je najskôr pomenovaný problém. Potom sú vymenované oblasti, kde daný 

problém zasahuje. Tu používam skratky SEO (optimalizácia pre vyhľadávače) a UX (užívateľská 

skúsenosť). Nakoniec je odporúčanie. Tieto odporúčania sa dajú zrealizovať pomerne rýchlo a nie je 

potrebná žiadna veľká rekonštrukcia ani prerábka webu. Skôr by som to nazval oprava a údržba. 

 

1. Šírka textového obsahu  

Šírka textového obsahu sa pre veľké obrazovky počítačov na webovej stránke CHKO pohybuje 

v rozmedzí od fullwidth (text na domovskej stránke) cez 1200px (blogový článok) až po 900 

px (http://chkohornaorava.sopsr.sk/navstevnici/navstevny-poriadok/.    

 

Podľa odporúčaní by mal ideálny riadok na blogovom článku obsahovať medzi 55 až 100 

znakov s medzerami a interpunkciou. Na šírku niečo okolo 800px. Toto platí pre veľké 

obrazovky. Ak má šírka textu na veľkej obrazovke nad 800 px, tak sa text bude horšie a ťažšie 

čítať. 

 

Riešenie je zjednotiť šírku blokov textu pre veľké obrazovky na menšiu hodnotu – cca 800px. 

 

2. Štruktúrovanie textu 

Zoberme si túto stránku: http://chkohornaorava.sopsr.sk/priroda/fauna/.  

Text je veľmi zaujímavý a dozvedel som sa z neho veľa užitočných informácii. Čítal som ho 
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však silou vôle a čítal sa mi veľmi zle, pretože nebol štruktúrovaný. Veľké bloky textu sa tu 

zlievajú dokopy. Pri čítaní som si stále musel dávať pozor aby som sa nestratil, keď spustím 

oči z monitora. 

 

Riešenie je jednoduché a to rozdeliť text podnadpismi H2,H3,H4 a obrázkami, poprípade 

galériou obrázkov, ktoré súvisia s textom. Čitateľ si tak po každom bloku bude môcť nachvíľu 

oddýchnuť a popremýšľať nad textom bez toho, aby sa musel báť, že sa v ňom stratí.  

 

Podnadpisy taktiež pomáhajú indexovacím robotom z vyhľadávačov lepšie pochopiť a prejsť 

obsah na stránke. Teda podnadpisy a štruktúrovanie textu vylepšuje aj SEO. 

 

3. Veľkosť písma 

Aktuálna veľkosť písma na stránke je 14px, čo je veľmi malé písmo. Znižuje sa tým čitateľnosť 

textu. 

 

Odporúčam zväčšiť písmo na 16 alebo 17 px. 

 

4. SSL certifikát 

Vážny SEO problém, ktorý môže mať dopad aj na UX. Napríklad, ak sú na firemnej sieti 

zablokované webové stránky, ktoré nemajú SSL certifikát, tak takúto stránku ani neotvoríte. 

 

 
 

SSL certifikát nainštaluje správca webovej stránky. 

 

 

5. Obrázok jednotlivých zón ochrany prírody 

Tento obrázok je v slabom rozlíšení. Na predstavu o ochranných zónach to stačí, ale ak chcem 

zistiť nejaké detaily, tak to nepostačuje. Predpokladám, že zóny ochrany by sa mali dať 

podrobne pozrieť aj v tejto mape. Žiaľ, zonáciu som si v tejto mape nedokázal zapnúť. 

 

Preto si myslím, že obrázok by mal byť nahraný aj vo väčšom rozlíšení, aby sa dali pozrieť aj 

detaily (hranice) jednotlivých zón. 

 

 

6. Na hlavnej stránke chýba H1 titulok 

Banálna chyba, ktorá má vplyv na pohyb a indexovanie vyhľadávačov po stránke. 

 

Riešenie je jednoduché a to zadefinovať nadpis Chránená krajinná oblasť Horná Orava ako H1 

namiesto H2. 
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7. Duplicitný nadpis 

Toto nie je nejaká veľká chyba ale nevyzerá to moc dobre, keď je názov článku na jednom 

mieste viditeľný trikrát. Je to zbytočné. Navyše použitie štyroch výkričníkov je prehnané 

a môže pripomínať clickbait alebo niečo nedôveryhodné. Tu by som radšej použil titulok – 

Ohňostroj škodí prírode a navyše ním pálite svoje úspory. 

 
 

 

8. Nefunkčná Google mapa 

Nefunkčná mapa v kontaktoch taktiež nepôsobí dobre. Možnosti sú dve: buď ju odstrániť 

alebo opraviť. 

 
 

9. Infografika k jednotlivým zónam 

Bonusový bod na záver. Na stránku podmienky ochrany jednotlivých zón CHKO Horná Orava 

by som pod jednotlivé zóny umiestnil aj grafické znázornenie zákazov a obmedzení. Niečo 

podobné ako majú spracované Lesy SR na obrázku.  

 

 
 

Ide o to, že obyčajní ľudia z výstižných obrázkov rýchlejšie dostanú a pochopia informáciu ako 

zo suchého textu zo zbierky zákonov. Samozrejme, že je správne keď je tu aj text, ale keby 

bol doplnený infografikou, tak by to bolo o moc efektívnejšie a príjemnejšie pre užívateľov 
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