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1 UVOD 

 
Z novim medijem so se pojavili novi načini komunikacije, ki so za razliko od tradicionalnih 
medijev, teoretično dostopni vsem. Podjetja, organizacije in tudi posamezniki so dobili 
možnost, da se preko spletnih predstavitev predstavijo “globalnemu svetu”. Najprej je imela 
pomebno vlogo že sama prisotnost na svetovnem spletu, trud za pozornost med sprva 
maloštevilnim občinstvom, pa je temeljil zgolj na oblikovni kreativnosti spletnih strani. 
Kasneje, ko je bil odkrit širši potencial interneta (dvosmerna komunikacija, interakcija,…) in 
se je pozornost iz polja kreativno-oblikovnih rešitev preusmerila k načrtovanim 
komunikacijskim akcijam z jasnim ciljem, pa je prišlo do resnejšega obravnavanja spletnih 
predstavitev. Z novimi možnostmi uporabe spletnih predstavitev (elektronske storitve, 
trgovina,…) in različnimi koristmi, ki jih te lahko prinesejo, je postal aktualen problem 
njihove ustreznosti za doseganje specifičnih ciljev. Ključno vprašanje kakovosti tako ni več, 
katera spletna predstavitev je boljša ali slabša, ampak predvsem, če izpolnjuje zadane cilje in 
prinaša korist. S premikom od “nastopa” k “načrtovani akciji” se je torej spremenilo merilo 
uspešnosti spletnih predstavitev in nastopila je potreba po novem (obiskanost je izgubila svoj 
primat), primernejšem načinu njihovega vrednotenja. Problem novega, primernejšega 
vrednotenja spletnih predstavitev, iskanje relevantnih meril kakovosti in ustreznih metod za 
določanje kakovosti spletnih predstavitev, je v splošnem tudi problem pričujoče diplomske 
naloge. 
 
Novim smernican primeren način vrednotenje spletnih predstavitev mora izpolnjevati dva 
nasprotujoča pogoja: univerzalnost, kot možnost ovrednotenje različnih spletnih predstavitev 
na enak način, ter partikularnost, v smislu različnih meril za določanje kakovosti različnih 
spletnih predstavitev. Način vrednotenja mora biti enoten, hkrati pa mora izhajati iz drugačnih 
meril kakovosti v vsakem primeru uporabe (spletne predstavitve imajo različne cilje, zato 
morajo imeti tudi drugačna merila kakovosti). Za način vrednotenja spletnih predstavitev, ki 
ustreza obema pogojema, predlagam inovativen teoretsko-metodološki pristop Evalvacije 
spletnih predstavitev. Razlaga ideje Evalvacije spletnih predstavitev ter prikaz praktičnega 
primera njene uporabe, natančneje predstavljata cilje tega raziskovalnega dela.    
 
Ključno vprašanje, ki me vodi pri razvoju ideje Evalvacije spletnih predstavitev se glasi: Ali 
je evalvacijska študija, kot poseben tip družboslovne raziskave, primerna za vrednotenje 
spletnih predstavitev? Pri iskanju odgovora nanj izhajam iz različnih teoretskih izhodišč 
(računalniško posredovana komunikacija, interakcija človek-računalnik, evalvacijske študije), 
ki jih skušam med sabo povezati in združiti okoli koncepta spletne predstavitve. Ker pa teorija 
lahko postavi le dobre temelje in ne more sama ponuditi končnega odgovora na tako praktično 
vprašanje, je zanj nujno potreben tudi praktični primer. Ali je pristop evalvacijskih študij 
primeren za vrednotenje spletnih predstavitev, bom empirično preveril na konkretnem 
primeru slovenskih vladnih spletnih predstavitev. Na ta način bom ob primarnem (preizkus 
metodološkega aparata za vrednotenje spletnih predstavitev), posredno odgovoril še na drug 
pomeben problem, ki se ga lotevam v diplomski nalogi: oceniti kakovost spletnih strani Vlade 
RS.  Ali so vladne spletne strani kakovostne, glede na nova merila in okoliščine, opisane na 
začetku? Ali izpolnjujejo zastavljene cilje? Ali ima vlada od njih resično korist? Odgovor na 
to vprašanje bom poizkušal dobiti s teoretsko-metodološkim pristopom Evalvacije spletnih 
predstavitev.  
 
Prvi, teoretični del naloge je posvečen sami ideji Evalvacije spletnih predstavitev. Definirani 
so ključni pojmi (in odnos med njimi) ter teoretično ozadje, ki so potrebni za razumevanje 



samega koncepta in razvoja evalvacije spletnih predstavitev. Natančno so opisane njene 
značilnosti, funkcije in vloga v življenskem ciklu spletne predstavitve. V drugem, povsem 
metodološkem poglavju obravnavam najrazličnejše metode za analizo in ocenjevanje 
različnih vidikov spletne predstavitve, ki so sestavni del celotnega teoretsko-metodološkega 
pristopa evalvacije spletnih predstavitev. Gre za natančen opis metod in njihovih načinov 
uporabe za zbiranje podatkov in ocen o spletni predstavitvi. V zadnjem, tretjem poglavju, pa 
preizkusim zaključke prvega (teorija pristopa) in ugotovitve drugega (metodologija pristopa) 
na konkretnem primeru evalvacije spletnih predstavitev Vlade RS. Posebej se osredotočam na 
sam postopek evalvacije, ki ga nato uporabim za ovrednotenje spletih predstavitev Vlade RS, 
pri čemer podatke za empirični primer črpam iz javne raziskave Analiza spletnih strani 
vladnih služb in ministrstev RS, ki je bila izvedena konec leta 2001. 
 
V skladu s strukturo naloge njen prvi del temelji na komperativni analizi znanstvenih virov 
različnih teoretskih tradicij, drugi del na analizi in združevanju raziskovalnih metod različnih 
znanstvenih disiplin (družboslovje, uporabniški inžiniring,...), v tretjem delu pa je uporabljen 
kar metodološi aparat, ki ga posebej za ta namen, razvijem v sami diplomski nalogi, t.j. 
evalvacija spletnih predstavitev. 
 
 



2 TEORIJA I� RAZVOJ IDEJE EVALVACIJE SPLET�IH 
PREDSTAVITEV 

 
 

V prvem poglavju je predstavljena osnovna ideja evalvacije spletnih predstavitev: 
metodološki pristop evalvacijskih študij je postavljen v kontekst vrednotenja spletnih 
predstavitev. Opredeljeni so ključni teoretski pojmi, ki so potrebni za razumevanje 
vrednotenja spletnih predstavitev: nov medij, računalniško posredovana komunikacija, 
interakcija človek-računalnik, funkcionalnost (uporabnost in koristnost) spletnih predstavitev 
ter še posebaj način njihovega vrednotenja: evalvacija in kriteriji evalvacije. Nakazana je 
vloga in pomen evalvacije spletnih predstavitev za kakovost, uspešno vodenje in razvoj 
spletnih predstavitev. Evalvacije spletnih predstavitev je predstavljena kot primeren pristop za 
ovrednotenje spletnih predstavitev Vlade RS.  

Vedno so najprej obravnavana splošna teoretska izhodišča, nato pa se osredotočim na 
njihov pomen za spletno predstavitev. 
  
2.1 Opredelitev novega medija in spletne predstavitve 
 

»Pojavil se je nov medij za medosebno komunikacijo, ki bi lahko v svojem vplivu na 
gospodarsko in družbeno življenje presegel vse predhodnje medijske revolucije (tisk, radio in 
televizijo)« (Davis 1999: 9). V širšem pomenu z novim medijem Davis (1999) misli na 
internet, v ožjem pa na svetovni splet, oba pojma, in tudi druge pojme vezane na nov medij 
(angl. web, net,...) pa uporablja izmenično, zamenljivo. Pod nov medij se pogosto uvršča tudi 
nove medijske forme, ki še vedno temeljijo na tradicionalni tehnologiji (televizijski tabloidi, 
televizijska in radijska soočanja, MTV) (Davis in Owen 1998: 3-28) in pa nove informacijsko 
komunikacijske tehnologije oziroma njihove aplikacije (WAP, UMTS, SMS, WebTV)1. V 
pričujoči diplomski nalogi se pojem »nov medij« nanaša izključno in samo na medij, ki 
temelji na tehnologiji računalniškega omrežja (internet) in je edini množični medij, ki 
združuje značilnosti množične in medosebne komunikacije (svetovni splet) 2, oziroma 
premaguje ovire med njima. Poizkusimo ga natančneje opredeliti.    

Internet v najširšem smislu sestavljajo ljudje, računalniki in informacije, ki so 
elektronsko povezani s skupnimi protokoli za medsebojno komunikacijo.V začetku 
devedesetih let se je v okviru interneta, »globalnega računalniškega omrežja, ki povezuje 
računalniška omrežja in računalnike vsega sveta«3, kot ena njegovih aplikacij  pojavil 
svetovni splet, ki je spremenil internet iz orodja, zananega predvsem akademskim krogom, v 
sredstvo za množično »deskanje« po informacijah. Svetovni splet je spretna združitev večjega 

                                                 
1 WAP (Wireless Application Protocol) je sistem predpisanih komunikacijskih protokolov, ki prilagaja brezžične 
komunikacijske naprave (mobilni telefoni) tako, da je preko njih mogoč neodvisen dostop do interneta in 
naprednih telefonskih storitev. UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)  je predtavlja tretjo 
generacjo mobilne telefonije, ki omogoča kakovosten in hiter prenos texta ter digitalnih oblik zvoka, videa in 
multimedije vsem uporabnikom prenosnih računalnikov in telefonov preko satelitov. Z implementacijo UMTS-ja 
bo uporabnikom vedno in povsod omogečen dostop do interneta in njegovih storitev. WebTV pa predstavlja  
prvo obliko konvergence televizije in svetovnega spleta: do svetovenga spleta je mogoč dostop preko 
televizijskega sprejemnika, uporaba njegovh storitvev pa je možna s pomočjo daljinskega upravljalca. 
(Whatis.com - orodje za širjenje znanja na področju informacijske tehnologije, http://whatis.target.com, 25.6. 
2002)  
2 Pojem “svetovni splet” je po pomenu enakovreden pojmu “splet”, ki ga v nadaljevanju naloge pogosto 
uporabljam zaradi racionalnosti. Torej: svetovni splet, oziroma krajše, splet! 
3 "Internet"  A Dictionary of Physics. Ur. Alan Isaacs. Oxford University Press, 2000. Oxford Reference Online. 
Oxford University Press. 
http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t83.001532 (27. 3. 2002) 



števila funkcij (različni načini prenosa informacij, obravnavanje in prikazovanje različnih 
tipov podatkov), ki jih omogoča internet, v enem samem programskem paketu (Kalin 1998: 
10-17). 

Svetovni splet je sestavljen iz »množice vseh spletnih predstavitev na internetu 
skupaj«4. Spletna predstavitev kot elementarna enota svetovnega spleta pa je sestavljena iz 

 
»skupine tematsko sorodnih in med seboj povezanih spletnih strani/.../spletna stran  je tvorba teksta, grafike, 
slik, zvoka, videa oziroma njihova kombinacija/.../ prva spletna stran, oziroma vstopna stran spletne predstavitve 
ima za obiskovalca posebno, naslovno funkcijo/.../prva ali naslovna stran obiskovalca seznanja z vsebino in 
namenom celotne spletne predstavitve ter posreduje povezave do ostalih spletnih strani, na nižjih nivojih spletne 
predstavitve.«5 
 
S spletno predstavitvijo (angl. web site) označujemo večji in kompleksnejši prikaz podjetja, 
organizacije ali projekta na svetovnem spletu. Predstavitvena stran (angl. home page) je 
osnovni zaokrožen prikaz določene vsebine na svetovnem spletu, in je lahko del neke celotne 
spletne predstavitve. Spletna stran (angl. web page) pa je posamični dokument v posebnem 
standardiziranem formatu (HTML), ki ima na svetovnem spletu svoj enoličen (URL) naslov 
in predstavlja elementarni del svetovnega spleta, ki ga je mogoče pregledovati, iskati in 
razvrščati. Posamezna spletna stran je ponavadi le ena od strani v okviru celotne spletne 
predstavitve oziroma predstavitvene strani (npr. naslovna stran) in predstavlja osnovni delec 
iz katerega je sestavljen celotni svetovni splet. (RIS 2000: 5-9)    

Internet kot omrežje vseh omrežij omogoča, da je vsaka spletna stran povezana s 
spletnimi stranmi znotraj svoje spletne predstvitve in celo s katerokoli drugo spletno stranjo v 
svetovnem spletu. Svetovni splet kot mreža med seboj prepletenih spletnih strani, preko 
katerih je možno posredovati sporočila v najrazličnejših oblikah na vse konce sveta, tako 
predstavlja revolucionaren kanal za komuniciranje med različnimi subjekti, ki obsega 
eksponentno naraščejoče število spletnih predstavitev, od osebnih predstavitvenih strani, pa 
do razsežnih korporativnih spletnih predstavitev sestavljenih iz tisoč posameznih spletnih 
strani (Cunlifee 2000: 295). 

Odnose med ključnimi pojmi novega medija lahko enostavno prikažemo z naslednjim 
sistemom (ne)enačb: 

 
spletna predstavitev (X) = ∑ spredstavitvenih strani (X) = ∑ (naslovnih spletnih strani + drugih spletnih strani) (X) 

i∑ Spletnih predstavitev (Xi) = Svetovni splet 
Svetovni splet ≠ Internet 
Internet > Svetovni splet 

 
Iz sistema enačb je razvidno, da je internet širši pojem od samega svetovnega spleta, in poleg 
vseh možnosti, ki jih kot računalniško omrežje omogoča (elektronska pošta, prenos datotek, 
elektronska konverzacija,...)  ter skupaj z njimi, posredno omogoča tudi obstoj in delovanje 
»novega medija« - svetovnega spleta: 
 
»Internet ni en sam oziroma enoten komunikacijski medij, temveč tvori digitalno telekomunikacijsko 
infrastrukturo, v okviru katerega soobstoja cela vrsta različnih medijev (Škerlep 1998: 24)/.../zato ga v tej 
perspektivi opredeljujemo tudi kot metamedij ali intergralen komunikacijski medij, ki se sestoji iz različnih 
medijev (Morris v Škerlep 1998: 24)«.  
                                                 
4 "World Wide Web"  A Dictionary of the Internet. Darrel Ince. Oxford University Press, 2001. Oxford 
Reference Online. Oxford University 
Press. http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t12.003568 (27. 3. 2002) 
5 "Web site, Web page, Home page"  A Dictionary of the Internet. Darrel Ince. Oxford University Press, 2001. 
Oxford Reference Online. Oxford University Press.  
http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t12.003510 
(27. 3. 2002) 
 



 
Izenačevanje pomena novega medija samo z internetom ali zgolj s svetovnim spletom 

torej v nobenem primeru ni povsem ustrezno, saj ga ne moremo logično utemeljiti. V prvem 
primeru »nov medij = internet« bi bila definicija preširoka, v drugem »nov medij = svetovni 
splet« pa preozka6. Internet predstavlja nujni, svetovni splet pa zadostni pogoj v opredelitvi 
novega medija. 
 
2.2 Računalniško posredovana komunikacija (CMC) 
 

Nov medij v največji meri determinira komunikacija, ki je posredovana preko 
računalniškega omrežja. Računalniško posredovanje, ki omogoča komunikacijo med dvema 
posameznikoma preko storitev računalniškega omrežja (npr. elektronske konference, 
elektronska pošta, elektronski forumi,...) je prav posebnost novega medija, v primerjavi s 
tradicionalnimi mediji (Rada 1995: 215). V naslednjem sestavku zato nekaj pozornosti 
namenjam razlagi in opredelitvi koncepta računalniško poredovane komunikacije oziroma 
angl. Computer Mediated Communication (CMC). 

S tem ko računalniki postajajo sestavni del družbe, saj so postali nepogrešljivi v 
industriji, izobraževanju, vsakdanjem življenju,... tudi CMC vedno bolj pridobiva na pomenu. 
Zaradi stalnega razvoja in različnih znantvenih disciplin (tehnologija, kognitivna psihologija, 
medijske študije,...), ki se srečujejo na področju CMC, obstaja množica različnih definicij 
CMC: 
    

CMC je tista komunikacija med ljudmi, ki je 'posredovana' preko računalnikov, vključenih v 
računalniško omrežje/.../izraz 'posredovana' je dodan zato, da poudari komunikacijo med ljudmi, ki pa je samo 
posredovana prek računalnikov« (Škerlep 1998: 25).  
 

CMC je komunikacijski proces, ki je vezan na neposredno uporabo računalnika. Ključni element v tem 
komunikacijskem procesu predstavlja uporabnikovo delovanje na računalniški sistem preko tipkovnice oziroma 
drugih vmesnkov (Mann in Stewart 2000: 12) 
 

Na splošno je računalniško posredovana komunikacija torej proces, v katerem ljudje 
ustvarjajo, si izmenjujejo in razumevajo informacije s pomočjo uporabe računalniškega 
sistema  (telekomunikacijskega omrežja), ki omogoča kodiranje, prenos in dekodiranje 
sporočil. CMC se tako nanaša na oboje: na postopek izvajanja nalog na računalniku in 
medosebno komunikacijo, vodeno preko računalnika, torej vključuje tako komunikacijo z 
računalnikom kot tudi skozi njega. (Ferris 1997) Na začetku je bil CMC omejen zgolj na 
prenos sporočil v obliki teksta, z internetom, ki kot računalniško omrežje omogoča prenos 
najrazličnejših medijskih form (slika, zvok, multimedija,...) pa lahko nanašajoč se na Lewleya 
(1994) ugotovimo »da je že prišel čas dovolj sofisticirane tehnologije, da definicijo CMC, ki 
je omejena izključno na posredovanje sporočil v obliki teksta, primerno razširimo tudi na 
druge formate« (Mann in Stewart 2000: 12). Definicija CMC na osnovi interneta je tako: 
 

 CMC je proces medčloveške  komunikacije preko računalnikov, vključujoč posameznike, ki se nahajajo 
v specifičnem kontekstu,in se vključujejo v procese oblikovanja medija z različneimi cilji, nameni.(December 
1996; 1997) 
 

                                                 
6 V prvem primeru (nov medij = internet) govorimo o neformalni logični zmoti kompozicije, kjer izhajamo iz 
napačnega prepričanja, da ima celota vedno iste lastnosti kot njeni posamezni deli; v drugem  primeru (nov 
medij = svetovni splet) pa gre za neforamlno logično zmoto delitve, kjer iz lastnosti celote sklepamo na njene 
posamezne dele, kar pa seveda ni nujno pravilno. (Uršič in  Markič 1997: 259-260) 



Slednja Decembrova definicija je dovolj široka, da zajema vse različne oblike komunikacije 
in forme sporočil posredovanih  preko interneta: asinhrono komunikacijo preko elektronske 
pošte in forumov, sinhromo komunikacijo v obliki klepeta (angl. chat) in igranja omražnih 
iger, ter upravljanje informacij (vodenje, dostopanje in skladiščenje elektronskih baz 
podatkov preko računalniškega omrežja) (Ferris 1997).  
 
2.3 Popularizacija novega medija in nov pristop v oblikovanju spletnih strani 
 

Univerzalna dostopnost do interneta in enostavna uporaba njegovih storitev (svetovni 
splet, elektronska pošta, ...) sta botrovali hitri popularizaciji novega medija. V dobrih desetih 
letih je število spletnih predstavitev izjemno hitro naraslo in svetovni splet je že ob prelomu 
tstoletja tvorilo približno 10 miljonov spletnih predstavitev (Nielsen 2000: 10), po nekaterih 
podatkih7 pa naj bi trenutno svetovni splet sestavljajo že kar 800 miljonov spletnih strani. S 
številom spletnih predstavitev pa so naraščale tudi nove možnosti in forme posredovanja 
sporočil, ki so izhajale iz vedno novih tehnoloških rešitev. Številni novi načini, na začetku 
samo predstavljanja, kasneje pa tudi že komunikacije in interakcije preko svetovnega spleta, 
so prinesli s sabo iskanje novih načinov izražanja pri oblikovanju in izdelavi spletnih strani, to 
pa je imelo za posledico veliko raznolikost med samimi spletnimi predstavitvami znotraj 
svetovnega spleta. Hitra rast števila spletnih predstavitev, ob iskanju vedno novih izraznih 
sredstev z željo in namenom po prepoznavnosti od drugih, je povezana s padanjem splošne 
kakovosti spletnih predstavitev, ki so namesto izkoriščanja komunikacijskega potenciala 
vedno bolj postajale namenjene samim sebi. Nielsen (1998) ocenjuje da je večina 
komercialnih spletnih predstavitev neusreznih in sicer prav zaradi neprimernih oblikovnih 
rešitev. Tako se je dokaj pozno, šele ko je prišlo do spoznanja »resnične« vrednosti novega 
medija, in se je pozornost pri oblikovanju spletnih predstavitev od zgolj predstavljanja 
preusmerila k načrtovanim akcijam, ki presegajo enosmerno komunikacijo, pojavilo vprašanje 
ustrezne rabe in uspešnosti komunikacije preko novega medija. Odgovor na vprašanje, zakaj 
se je kljub številnim različnim možnostim in načinom predstavljanja, komunikacije ter 
interakcije preko spletnih predstavitev, vprašanje njihove ustreznosti pojavilo tako pozno, 
lahko iščemo v naslednji delitvi.  

Po Nielsenu (2000: 11) ločimo dva osnovna pristopa izdelave spletnih predstavitev: 
skozi iskanje umetniškega izraza in skozi iskanje ustreznih rešitev za uporabnika spletne 
predstavitve. Lahko bi trdili, da je za začetno obdobje izdelave spletnih predstavitev, ko je 
bila iz konkurenčnega vidika dovolj že sama prisotnost na spletu, bolj značilen prvi pristop. Z 
začetkom izkoriščanja glavnih prednosti novega medija v primerjavi s tradicionalnimi 
(dvosmerna komunikacija, interakcija) pa se vedno bolj uveljavlja drugi pristop. Skrajnost 
prvega pristopa se je končala v spletni umetnosti, skrajnost drugega pristopa pa v enostavnosti 
uporabniških spletnih servisov8. Spoznanje, da nov medij nudi nove mežnosti poslovanja (npr. 
elektronska prodaja, elektronsko bančništvo,..) kjer bi bilo neupoštevanje samih uporabnikov 
avtomatično povezano z izgubo, je dodatno pospešilo ločitev in razkol obeh oblikovalskih 
pristopov med katerimi je začel prevladovati slednji, v prid uporabnikom. Če za obdobje 
prvega pristopa lahko rečemo, da ni bilo prave potrebe po ugotavljanju uspešnosti spletnih 
predstavitev (za to je služil in zadostoval že sam podatek o obiskanosti spletne predstasvitve), 
se je v odbobju drugega pristopa, ki se osredotoča na uporabnika, pojavila potreba, po 
sistematičnem preverjanju njihove ustreznosti. Začelo se je iskanje novih,  uporabniškemu 

                                                 
7 The internet economy indicators – NEC Research Institute. (http://www.internetindicators.com/facts.html, 
5.7.2002) 
8 Tako npr. spletna predstavitev iskalnika Google (www.Google.com) sploh nima izdelane vizualne podobe, 
ampak izljučno orodno vrstico, ki na belem zaslonu služi uporabnikovemu iskanju po spletu. 



pristopu izdelave spletnih predstavitev primernejših načinov ocenjevanja ustreznosti spletne 
predstavitve. 
 
2.4 Interakcija človek – računalnik (HCI) 
 

Druga pomembna lastnost, ki ob CMC opredeljueje nov medij, in je neposredno 
vezana na uporabniški pristop izdelave spletnih predstavitev, je interakcija med človekom in 
računalnikom. Interakcija človek-računalnik oziroma angl. Human Computer Interaction 
(HCI) ni novo področje, vendar pa se je šele s širjenjem informacijsko-komunikacijske 
tehnologije in posledično naraščujoči odvisnosti ljudi od računalnikov na vseh področjih 
družbenega življenja, začelo sistematično uveljavljati v praksi. Temeljno izhodišče interakcije 
človek-računalnik je oblikovanje računalniškega orodja po načelu enostavnosti za uporabo. Z 
naraščanjem pomena HCI je pomeben člen razvoja programske in strojne opreme, poleg same 
zmogljivosti, postala predvsem skrb za njeno (enostavno) uporabnost. Oblikovanje progamske 
in strojne opreme po načelih HCI se tako začne z vprašanjem: Kdo so uporabniki in kakše so 
njihove naloge (Schneiderman 1998)? 

Interakcija človek-računalnik (HCI) je opredeljena kot: 
 

…/področje raziskovanja in razvoja, metodologije, teorije in prakse, ki ima za cilj načrtovanje, izdelovanje in 
ovrednotenje interaktivnih računalniških sistemov, vključujoč vse njihove sestavne dele: strojno opremo, 
programsko opremo, izobraževanje, priročnike za uporabo,... z namenom, da bi jih ljudje lahko uporabljali 
koristno, učinkovito, varno in z zadovoljstvom (Hartson 1997: 103). 
 
Področje HCI izvira iz, in temelji na, multi-disciplinarnem znanstvenem pristopu. Znanstvene 
discipine, ki so pomebne za področje HCI in predstavljajo njegov integralni del so: 
elektronski inženiring, računalništvo in informatika, psihologija, ergonomija, lingvistika, 
sociologija, grafično oblikovanje in tipografija (Downtown 1993: 4-6).  

Ključni del interakcije med človekom in računalnikom, v katerega je usmerjena 
pozornost vseh zgoraj navedenih znanosti, predstavlja uporabniški vmesnik (angl. user 
interface), skozi katerega se izmenjujejo informacije med človekom in računalnikom.  

 
Uporabniški vmesnik je sredstvo in način preko katerega in s katerim ljudje in računalniki komunicirajo med 
sabo.../...predstavlja celoten, popolen sistem komunikacije med računalnikom in njegovim uporabnikom 
(človekom): z ene strani posreduje uporabniške informacije, z druge pa prejema informacije od uporabnika 
(Bonsiepe 1999: 42-43).  
 
Uporabniški vmesnik v interakcijskem odnosu med človekom in računalnikom predstavlja 
neposreden stik med obema in ima zato ključno vlogo pri njunem sporazumevanju in tudi 
uporabnosti računalniškega (informacijsko-komunikacijskega) sistema. Najpomebnejša 
lastnost uporabniškega vmesnika je enostavnost za uporabo, “…/vendar pa ni pravilnega, 
enotnega razumevanja, kakšen je način, na podlagi katerega bi izdelali tak vmesnik./…/način 
posameznikove interakcije z računalnikom, je namreč odločilno determiniran z njegovim 
modelom dojemanja sveta in računalnika” (Rada 1995: 19). Prizadevanje za usrezen 
(enostavno uporaben) uporabniški vmesnik in z njim uspešno interakcijo med človekom in 
računalnikom, ter tako končni uspeh celotne računalniško posredovano komunikacije 
predstavlja skupni cilj vseh znanstvenih disciplin, ki se srečujejo na področju HCI. 
(Schneiderman 1998; Cooper 1995; Mullet in Sano 1995; Johnson 2000; Raskin 2000). 



Tudi uporaba novega medija (svetovnega spleta) temelji na interakciji človek – 
računalnik. Uporabniški vmesnik, oziroma natančneje, grafični uporabniški vmesnik9, v tej 
interakciji predstavlja posamezna spletna stran, katere kakovost, glede na izhodišča HCI, je 
odvisna predvsem od uporabnosti, enostavnosti uporabe. Da bi posamezna spletna stran kot 
grafični uporabniški vmesnik dosegala visoko stopnjo uporabnosti, je tako nujno, da je 
oblikovana po načelih HCI. Oblikovanje uporabniških vmesnikov po načelih HCI narekujejo 
naslednje zahteve (Battleson in drugi 2001: 189):  
 
•  zagotavljanje podpore uporabniku (obiskovalcu spletne predstavitve) pri izvajanju njegovih nalog, 

zadovoljevanju potreb in uresničevanju zadanih ciljev 
•  zagotavljanje enostavne in učinkovite uporabe, brez možnosti napak 
•  ustvarjanje estetske in oblikovno prijetne vizualne podobe 
 
Bolj kot uporabiški vmesnik (spletna stran) zadošča tem zahtevam, bolj je uporaben in bolj 
prijazna, enostavna, učinkovita in končno tudi uspešna je lahko njegova uporaba.  

Opozoril bi na, predvsem v primeru spletnih strani, pogosto napačno razumevanje 
tretje zahteve. Z ustvarjanjem estetske in oblikovno prijetne vizualne podobe spletne strani, ni 
mišljena uporaba najsodobnejših programskih jezikov za visok umetniški vtis (ustvarjanje 
nenavadnih grafičnih podob, animacij). Kot že povedano je bila to bolj značilnost začetnega 
obdobja svetovnega spleta, ko je bil v veljavi “…/pristop izdelave spletnih predstavitev skozi 
iskanje umetniškega izraza« (Nielsen 2000: 11). Z ustvarjanjem estetske in oblikovno prijetne 
vizualne podobe je po načelih HCI mišljena skrb za uporabnikovo prijetno izkušnjo ob 
uporabi spletne strani, npr. primernost grafičnih rešitev navigacijskega menija, smiselno in 
pregledno oblikovana vsebina,…Izdelovalec spletne strani v tem smislu ni umetnik ampak 
bolj obrtnik (Mullet 1995: 8). Kreativnost v smislu oblikovalskega pristopa spletnih strani po 
načelih HCI tako temelji zgolj na iskanju novih izraznih sredstev za povečevanje 
uporabnikovega zadovoljstvo pri konkretni uporabi spletne strani.  
 
2.5 EKSKURZ: Terminološki razmislek 
 
Področja novega medija, računalniško posredovane komunikacije in interakcije človek-
računalnik so še zelo mlada, zato so pojmi, s katerimi operirajo oziroma se uporabljajo znotraj 
njih, zelo slabo in nenatamčno definirani. Soočamo se z novimi koncetpi, ki nimajo svojih 
vzporedic v izkustvenem svetu izven računalištva in sodobne tehnologije. Pomanjkanje 
konsistentne in natančne terminologije v vseh novih znanstvenih disciplinah in področjih tako 
predstavlja osnovni problem komunikacije znotraj stroke. Brez jasno razmejenih in 
opredeljenih pojmov se pogosto dogaja, da pomotoma in nezavedno, za isto stvar 
uporabljamo različna imena, oziroma še hujše, za različne stvari uporabljamo enak naziv. 
Splošna popularnost novih tehnologij samo še dodatno povzroča zmedo v terminologiji, npr. 
številni uporabniki novega medija, določene termine, ki so vezani nanj, uporabljajo neskladno 
z načeli in prizadevanji znotraj stroke. Problem definicij in predvsem prevodov v slovenski 
jezik je še posebaj težaven na področju interneta (ter pojmov povezanih z njim), saj gre za 
izjemno dinamičen medij, ki se sooča z nenehnimi novostmi (Remec in Vehovar 1998:82): 
»Edina konstanta interneta je nenehna spremenljivost« (Nielsen 2000). Da bi se izognil 
težavam z rzumevanjem diplomskega dela, ki bi lahko bile posledica opisanih terminoloških 
problemov, skušam na tem mestu posebaj pojasniti in opredeliti nekaj pojmov, ki so ključni 
za idejo pričujoče diplomske naloge.  
 
                                                 
9 Za spletno stran kot eno izmed oblik uporabniškega vmesnika, kjer interakcija poteka predvsem preko grafičnih 
elementov, se pogosteje kot termin uporabniški vmesnik (angl. User Interface), uporablja  termin grafični 
uporabniški vmesnik (angl. Graphical User Interface) (Hallahan 2001: 224).  



Jezik opredeljuje naš svet spoznanj. Posamezne besede ustvarjajo predstavo o svetu, ki nas obkroža. Da bi lahko 
izdelali uspešne spletne predstavitve moramo razpolagati z besediščem, ki natančno in jasno opisuje cilje, ki jih 
skušamo doseči, in sredstva ter orodja s katerimi jih bomo lahko dosegli, končo pa tudi rezultate (vse delne 
učinke) našega truda. Izdelava spletnih predstavtev ne bo postala prava zananost,  umetnost ali obrt, dokler ne 
bo ustvarjena njena taksonomija. &e bo postala uspešna praksa, dokler ne bodo razviti natačni, jasni načini 
razmišljanja in govorjenja o tem kar obsega in dela (Cooper 1995: 5).  
 
Upoštevajoč Cooperje (1995:5) bi rad posebaj pojasnil dva pojma evalvacije spletnih 
predstavitev, ki bi lahko bila kamen spotike ob razumevanju diplomskega dela, saj imata v 
njegovem okviru nekoliko drugačen, nekonvencionalen pomen, ker sta uporabljena v 
posebnem kontekstu novega medija. To sta »EVALVACIJA« spletne predstavitve in 
»UPORABNOST« spletne predtavitve. 
 
Pomen termina »EVALVACIJA« si običajno razlagamo kot »ocenitev ali ovrednostenje 
nečesa«10, v primeru evalvacije spletnih predstavitev, torej ocenitev ali ovrednotenje spletne 
predstavitve. V okiru družboslovnih znanosti pa je evalvacija definirana kot »sistematična 
uporaba postopkov, metodologij in pristopov družboslovnega raziskovanaja, z namenom  
ocenjevanja ideje, načrta, izvedbe, rezultatov in učinkov javnih družbenih programov« (Rossi 
in Freeman 1993: 5). Evalvacija spletnih predstavitev, kot predmet obravnave te diplomske 
naloge pa združuje pomen obeh prejšnjih in hkrati vsebuje nekaj povsem specifičnega, kar je 
vezano izključno na spletne predstavitve: gre za naziv inovativnega metodološkega pristopa s 
svojimi pravili in postopki izvajanja, s ciljem relevantnega in enotnega vrednotenja spletnih 
predstavitev na poseben, sistematičen in točno določen način, ki je obširneje in podrobneje 
razložen v nadaljevanju naloge. 
 
Problemi s terminom »UPORABNOST« ne izhajajo iz same definicije, temveč iz 
pomanjkljivosti ustreznih prevodov in veliki fleksibilnosti samega termina, kar je pogosto 
vzrok njegovi napačni interpretaciji (Schonfeld 2002: 79).V angleškem jeziku ločimo kar 3 
različne termine vezane na uporabnost (angl. Usefulness, Utility in Usability), od katerih ima 
vsak svoj, od drugih različen pomen, v slovenskem jeziku pa za vse tri skupaj obstaja zgolj en 
prevod t.j. uporabnost, ki se posledično pojavlja v najrazličnejših kontekstih in pomenih. 
Zaradi pomebnosti pojma uporabnost v kontekstu HCI, novega medija in spletnih predstavitev 
v nadaljevanju skušam tudi v slovenskem jeziku ustrezno razdeliti in definirati vsebino pojma 
uporabnost za potrebe pričujočega diplomskega dela. 
 
V kontekstu spletnih predstavitev in pričujoče naloge se uporabnost pojavlja v 3 pomenskih 
različicah: 
 

1. Uporabnost kot funkcionalnost spletne predstavitve (angl. Usefulness) Lastnost 
spletne predstavitve, da izpolni vse potrebe, zahteve in želje (tako uporabnikov, kot 
tudi lastnikov in drugih vlagateljev). Gre za vprašanje: Ali je spletna predstavitev 
uporabna za doseganje načrtovanih, zaželejnih ciljev za vse vpletene strani? 
Funkcionalnost v sebi združuje obe naslednji obliki (koristnost in uporabnost) in je 
pomensko najširša oblika uporabnosti. 

2. Uporabnost kot koristnost spletne predstavitve (angl. Utility) Lastnost spletne 
predstavitve, da omogoča in opravlja določene, potrebne funkcije. Gre za vprašanje 
sposobnosti delovanja spletne predstavitve, njene učinkovitosti, zmogljivosti: Ali je 
spletna predstavitev sploh uporabna, za kaj je uporabna, kaj omogoča? 

                                                 
10 “Evalvacija” SSKJ (1996), SAZU in ZRC SAZU. Ljubljana: DZS. 



3. Uporabnost kot uporabnost spletne predstavitve (angl. Usability) Lastnost spletne 
predstavitve, ki priča o tem kako dobro, hitro in uspešno lahko njeni uporabniki 
uporabljajo njene funkcije. Gre izključno za vprašanje enostavnosti uporabe 
(uporabniškega) vmesnika spletne predstavitve. Uporabnost je pomensko najožja 
oblika celotnega pomena uporabnosti in je vezana izključna na interakcijo človek-
računalnik.  

 
Vsi navedeni vsebinski termini: funkcionalnost, koristnosti in uporabnost ter razmerja med 
njimi so natančneje obravnavani v sami diplomski nalogi, namen slednje klasifikacije je le 
pojasniti bistvene razlike med različnimi pojmovanji uporabnosti za lažje in pravilno 
razumevanje teksta v nadaljevanju. Kadarkoli v tekstu uporabljam katerokoli od navedenih 
terminov (funkcionalnost, uporabnost, koristnost) vedno torej mislim le na del uporabnosti v 
splošnem, širši pomenu v slovenskem jeziku: ko npr. uporabljam besedo uporabnost, vedno 
mislim zgolj in samo na uporabniški vmesnik in nikdar na koristi, ki jih omogoča in funkcije, 
ki jih ima. 
 
2.6 Uporabnost spletne predstavitve 
 

Uporabnost vmesnika, po merilih HCI, predstavlja najpomebnejši kriterij za uspešno 
računalniško posredovano komunikacijo: 
 
Uporabnost se nanaša na mero, do katere uporabnik in (računalniški) sistem lahko preko uporabniškega 
vmesnika komunicirata jasno in brez nesporazumov; Goodwin uporabnost definira kot stopnjo kompatibilnosti 
(računalniškega) sistema z uporabnikovo sposobnostjo za komunikacijo, razumevanje, spomin in reševanje 
problemov; &ielsen pa kot kvaliteto uporabnikove izkušnje pri interakciji s spletno ali tradicionalno programsko 
aplikacijo (Benbunan-Fich 2000: 152). 
 

V zgornjih definicijah uporabnosti je izvzet koncept koristnosti, ki ga “zdravo-razumsko” 
pogosto umestimo k uporabnosti. Po Grudinu (Nielsen 1993: 24-25) gre pri koristnosti za 
vprašanje: “Ali sistem v osnovi funkcionira tako, da omogoča, kar je potrebno?”, med tem ko 
gre pri uporabnosti za vprašanje: “Kako dobro oz. uspešno lahko uporabniki koristijo 
delovanje sistema?”. Celoten uspeh nekega računalniškega sistema (npr. spletne predstavitve) 
tako opredeljujeta dve enakovredni determinanti: koritnost, kot omogočanje opravil, ki jih 
uporabniki potrebujejo za izvrševanje nalog v okviru zastavljenih ciljev, ter uporabnost, kot 
enostavnost opravljanja teh nalog (Benbunan-Fich 2001: 152). V nadaljevanju bom najprej 
podrobneje predstavil ideje vezane na uporabnost, nato pa bom h konceptu uporabnosti 
priključil tudi koristnost.  

Uporabnost ni ena sama, enotna dimenzija uporabniškega vmesnika, ampak je sestavljena 
iz večih komponent. Nielsen (1993: 26-37) navaja pet lastnosti, ki so sestavni del uporabnosti: 
 

1. Enostavnost učenja uporabe (angl. Learnability) 
2. Učinkovitost delovanja ob določenem znanju uporabe (angl. Efficiency) 
3. Koristnost pridobljenega uporabniškega znanja za ponovne uporabe (angl. Memorability) 
4. Možnost napak, zablod pri uporabi (angl. Errors) 
5. Subjektivno zadovoljstvo ob uporabi in prijetnost uporabe (angl. Satisfaction) 

 
Večja kot je ustreznost vmesnika vsaki od navedenih lastnosti, višjo stopnjo uporabnosti 
dosega, in končno, uspešnejši je uporabniški vmesnik. Vendar pa si posamezne lastnosti 
pogosto nasprotujejo (zmogljivost avtomatično zmanjšuje naučljivost in povečuje zmotnost), 
zaradi česar je potrebno pri načrtovanju uporabniškega vmesnika delati kompromise, in iskati 
tako kombinacijo lastnosti, ki najbolj ustreza specifičnemu uporabniku pri izvajanju določenih 
nalog (Johnson 2000: 10-22; Nielsen 1993: 79-81). 



Tudi za spletno stran kot GUI velja enako. Ustreznejša kot je kombinacija lastnosti v 
konkretnem primeru, učinkovitejša bo lahko njena uporaba za obiskovalca. Uporabnost 
spletne strani lahko definiramo kot  
 
“stopnjo, do katere lahko v danih okoliščinah (“novega medija”) tipičen uporabnik, z zadovoljstvom uporablja 
proizvod (spletno stran), za učinkovito in uspešno doseganje točno določenih ciljev11” (International Standards 
Organization (ISO) 1994, poudarki dodani).  
 

Definicija uporabnosti ISO se v osnovi nanaša na celotno področje egonomije 
programske opreme zato ni povsem ustrezna za spletne strani, saj v primeru svetovnega spleta 
ni mogoče natančneje opredeliti nekaterih pomebnih delov definicije. Tipični uporabniki in 
njihovi cilji na spletni predstavitvi so le redko natančno določeni in opredeljeni v naprej, ob 
tem pa ne vemo nič o kontekstu uporabe spletne predstavitve. “Uporabniki obiskujejo spletne 
predstavitve v tako različnih okoliščinah (kakovost povezave do interneta, kraj dostopanja,…) 
da je praktično nemogoče predhodno določiti tipičen kontekst njene uporabe” (Sconfeld in 
Bosenick 2002: 82). Zato Sconfeld in Bosenick, posebaj za primer uporabnosti spletnih 
prdstavitev, predlagata modifikacijo definicije ISO tako, da okoliščine uporabe niso 
izpostavljene: 
 
“uporabnost spletne strani je stopnja do katere uporabnik iz določene ciljne skupine lahko doseže svoj cilj, na 
osnovi interakcije s spletno stranjo, in sicer hitro, brez večjega miselnega napora in ob tolerantnosti morebitnih 
napak, kar vodi do zanj zadovoljivega rezultata”. (Schonfeld in Bosenick 2002: 83) 
 

Bistvena lastnost spletne strani kot GUI mora biti torej podpora uporabniku pri 
izvajanju njegovih nalog. »Dobra oblikovna rešitev uporabniškega vmesnika omogoča 
uporabniku večjo učinkovitost« (Cooper 1995: 17). Pri iskanju ustreznih oblikovnih rešitev 
igra ključno vlogo identifikacija ciljnega uporabnika in njegovih potencialnih nalog, ki naj bi 
jih na določenem spletnem mestu opravljal. Šele natančno opredeljen komunikacijski cilj v 
smislu “Kdo in kaj?” lahko posreduje odgovor: Ali spletna stran uporabniku zagotavlja 
zadostno podporo za opravljanje nalog, ki vodijo do uresničevanja zastevljenih ciljev 
(Battleson in drugi 2001: 189)? Slednje vprašanje razkriva uporabniško vrednost spletne 
predstavitve, od katere je končno odvisna tudi njen uspeh.  
 
2.7 Preverjanje uporabnosti in uporabniški inženiring 
 

Z novim, uporabniško usmerjenim pristopom izdelave spletnih predstavitev, se je 
oblikovanje GUI (spletnih strani) razdelilo na dva dela: »načrtovanje in sestavljanje 
oblikovnih rešitev, ter preverjanje ustreznosti teh rešitev« (Cooper 1995: 2). Iz istematičnega 
preverjanja ustreznosti oblikovnih rešitev uporabniških vmesnikov se je razvila nova 
znanstvena disciplina: preverjanje uporabnosti12. V primeru spletne predstavitve bi jo 
definirali tako (Dickstein in Mills 2000: 145): 
 
Preverjanje uporabnosti je mehanizem, ki oblikovalcem spletnih strani posreduje ključno informacijo za potrebe 
uporabniško usmerjenega pristopa izdelave spletnih predstavitev. Preverjanje uporabnosti bi se moralo redno 

                                                 
11 Po definicijo ISO uporabnost torej determinirajo trije kriteriji: uspešnost (popolno in natančno doseganje 
uporabnikovih ciljev), učinkovitost (vložek glede na doseženo uspešnost doseganja ciljev) in zadovoljstvo 
(udobje, zadovoljivost ob uporabi). 
12 angl. Usability Testing; na tem mestu bi rad razjasnil razliko pogosto dvoumnoge razumevanja angleškega 
termina “usability testing”. V tem konkretnem primeru gre za preizkušanje uporabnosti kot disciplino, ki ima za 
svoj predmet proučevanja ustreznost uporabniških vmesnikov, med tem ko gre pri terminih angl. “formal 
usability testing” ali “laboratory usability testing”, le za posamezno metodo znotraj discipline, kjer se dobesedno 
testira uporabniški vmesnik, s pravimi uporabniki v nadzorovanih okoliščinah. 



uporabljati kot sestavni del vzdrževanja spletne predstavitve, še posebaj pa je lahko koristno v zgonji stopnji 
njenega razvoja. 
 

 »Pojem 'preverjanje uporabnosti' obsega številne metodološke pristope za 
ugotavljanje kakovosti uporabniškega vmesnika« (Battleson 2001: 191). Celota vseh 
metodoloških pristopov za preverjanje uporabnosti in njihovo vključevanje v proces izdelave 
in vzdrževanja uporabniškega vmesnika pa se imenuje: uporabniški inženiring13 (Nielsen 
1993). Pri uporabniškem inženiringu ne gre le za ugotavljanje uporabniških težav, temveč tudi 
za njihovo reševanje. Prednost takega inženiringa je v tem, da je uporabniški vmesnik izdelan 
na osnovi rezultatov preverjanje uporabnosti. Preverjanje uporabnosti tako predstavlja le 
raziskovalni del uporabniškega inženiringa (raziskovanje in razvoj) v procesu izdelave in 
vzdrževanja uporabniškega vmesnika: 
 

Tabela 2-1 Uporabniški inženiring 

UPORAB�IŠKI I�ŽE�IRI�G 
RAZISKOVA�JE RAZVOJ 

Preverjanje uporabnosti Reševanje uporabniških problemov 
Celota metodoloških pristopov za 

ugotavljanje problemov z uporabnostjo 
Celota oblikovalskih prijemov 

za izboljšanje uporabnosti 

 
Jakob Nielsen (1993: 2-8) kot začetnik nove dobe uporabniškega inženiringa navaja 

več primerov prednosti njegove uporabe. Vedno gre za prihranek sredstev na račun izboljšane 
storilnosti, ki je posledica boljše kakovosti (uporabnosti) različnih uporabnikških vmesnikov. 
Cilj vsake organizacije je zmanjšanje stroškov za šolanje zaposlenih, minimalna možnost 
napak pri delu, ter povečanje delovne storilnosti in zadovoljstva zaposlenih. Vse to so 
prednosti, ki jih dosežemo s pomočjo kakovostnega uporabniškega vmesnika. Z uporabniškim 
inženiringom je »uporabnost postala konkurenčna sila poslovne uspešnosti programske 
opreme”(Butler v Hartson 1998: 104). 

Pri uporabniškem inženiringu ne gre za eno fazo, kjer bi bil lahko problem 
uporabniškega vmesnika dokončno rešen pred začetkom njegove uporabe. Gre bolj za 
 
”…/množico aktivnosti, ki se med sabo dopolnjujejo in se (idealno) izvajajo kontinuirano skozi ves življenski 
cikel uporabniškega vmesnika/…/potreba po več fazah uporabniškega inžineringa, ki se med sabo dopolnjujejo, 
je bila hitro spoznana/…/pomebno vlogo ima predvsem v zgodnji fazi razvoja, še preden je uporabniški vmesnik 
sploh izdelan/…” (Gould in Lewis v &ielsen 1993: 71).  
 
Uporabniški inžinering je sestavljen iz večkratnega preverjanja uporabnosti z različnimi 
metodološkimi pristopi, in je relevanten tako za razvoj kot tudi vzdževanje in izpopolnjevanje 
uporabniškega vmesnika (Nielsen 1993: 71-115). Samo en preizkus uporabnosti v celotnem 
razvoju in obstoju uporabniškega vmesnika torej ni dovolj za njegovo kakovost. Le-ta sledi 
šele iz neprekinjenega ponavljajočega postopka: “…/postopka, ki zagotavlja uporabnost, in 
postopka, ki ovrednoti stopnjo dosežene uporabnosti” (Hix in Hartson v Hartson 1998: 107). 

Z uveljavljnajem uporabniškega inženiringa se je začel razvoj najrazličnejših metodološih 
pristopov za preverjanje uporabnosti. Pojavila se je potreba po »metodah preverjanja 
uporabnosti, ki bi posredovale veljavne in zanesljive podatke o tem, kako uspešno ljudje 
uporabljajo izdelke, ter kako zadovoljni so z njihovo uporabo« (Wichansky 2000: 998). 
Skupni cilj vseh metodoloških pristopov je prizadevanje za čim bolj koristne informacije o 

                                                 
13 angl. Usability Engineering; termin je bil uveden že v osemdestih letih (Butler v Wichansky 2000: 998), svojo 
popularnost pa je dosegel z izidom knjige Jakoba Nielsena z istoimenskim naslovom “Usability engineering” 
leta 1993. 



uporabnosti, s čim manj vloženimi sredstvi. Uspešnost metodoloških pristopov je tako 
pogojena z naslednjimi lastnostmi (Cunliffe 2000: 299): 
 

• Enostavnost: so enostavno uporabne tudi za ne-strokovno osebje, za njihovo uporabo zadostujejo že 
razpoložljiva sredstva in pripomočki 

• Učinkovitost: izpostavijo vse kritične uporabnostne probleme, s katerimi bi se soočil resnični uporabnik 
• Soudeleženost: neposredna udeleženost uporabnikov in drugih, ki lahko posredujejo koristne 

informacije, pri čemer naj le-ti ne bodo obremenjeni dolgo časa in pogostokrat 
• Univerzalnost: posamična metoda je uporabna na vseh, različnih stopnjah »življenskega cikla« 

proizvoda    
 
 

Za preverjanje uporabnosti spletnih predstavitev je na voljo vrsta različnih metod, ki bolj 
ali manj ustrezajo opisanim lastnostim. Ni enotnega pristopa, ki bi lahko nudil popolno oceno 
uporabnosti spletne predstavitve. Različni pristopi obravnavajo različne vidike in lastnosti 
uporabnosti spletne predstavitve. Vse metode za preverjanje uporabnosti spletnih 
predstavitev, njihove značilnosti (prednosti in pomanjkljivosti), primernost njihove uporabe v 
različnih okoliščinah in za različne namene, ter primerjava med njimi, so med drugimi, 
natančneje obravnavane v drugem delu tega diplomskega dela, kjer predstavljam vse metode 
za evalvacijo spletnih predstavitev. 
 
2.8 Uporabnost vs. koristnost spletne predstavitve 
 

Do sedaj je bil predmet obravanave samo en del računalniško posredovane 
komunikcije – uporabnost vmesnika preko katerega je posredovana komunikacija. Drug 
pomeben del, koristnost uporabniškega vmesnika, ki po Grudinu (Nielsen 1993: 25) 
odgovarja na vprašanje “Ali sistem v osnovi funkcionira tako, da omogoča kar je potrebno?”, 
pa je, na primeru spletne predstavitve, predmet obravnave tega sestavka. 

Osnovni namen porabniškega vmesnika je vedno opravljanje določene funkcije. V 
splošnem lahko to funkcijo opredelimo kot omogočanje koristne uporabe, koristnega 
delovanja, na enostaven, uporaben način. Funkcionalnost uporabniškega vmesnika tako 
sestavljata koristnost in uporabnost skupaj. Koristnost predstavlja bistvo njegovega delovanja, 
zmogljivost, ter upravičuje njegov obstoj, uporabnost pa le možnost in nujni pogoj za njegovo 
uspešno in učinkovito uporabo. Brez možnosti uspešne uporabe namreč ni mogoče doseči 
nikakršne koristi. Obe komponenti, koristnost in uporabnost, skupaj tvorita funkcionalnost 
uporabniškega vmesnika, od stopnje dosežene funkcionalnosti pa je odvisna končna uspešnost 
uporabniškega vmesnika (Nielsen 1993: 24), ali drugače: 
 

Uporabnost + Koristnost = Funkcionalnost (npr. spletne strani) 
Stopnja dosežene funkcionalnosti = Uspešnost (npr. spletne srani) 

 
Natančno in v naprej definirano funkcionalnost uporabniškega vmesnika Nielsen 

(1993: 79-85) imenuje angl. “goal setting”: določanje ciljev, ki bi jih radi dosegli preko 
uporabniškega vmesnika. Slednje po Nielsenu sestavlja bistven, vendar v vsakem 
posameznem primeru drugačen del uporabniškega inženiringa: 
 
Uporabniški inženiring je jasno izoblikovan proces, ki je uporaben in enak za vse uporabniške vmesnike. Vendar 
pa kljub temu, da so potrebne aktivnosti, ki pripeljejo do uspešnega uporabniškega vmesnika nespremenjljive, je 
vsak posamezen primer njihove uporabe drugačen, in zato tudi končna podoba vsakega uporabniškega vmesnika 
drugačna (Nielsen 1993: 16).    
 
Vzrok za raznolikost uporabniških vmesnikov in tudi spletnih strani, je njihova različna 
funkcionalnost, ki izhaja iz vsakokrat druge koristnosti. Uporabnost, kot drugi del 



funkcionalnosti pa v vseh primerih uporabniških vmesnikov predstavlja enako prizadevanje 
za enostavno možnost realizacije koristnosti. Nielsen (1993) z uporabniškim inženiringom 
torej opredeljuje univerzalen metodološki pristop za razvoj uporabniških vmesnikov v vseh 
pimerih uporabniških vmesnikov, in drugačnem namenu uporabe tega metodološkega pristopa 
pri vsakem od njih. Govori o istem pristopu za doseganje različnih ciljev, ki jih definira 
koristnost uporabniškega vmesnika v posameznem primeru. 

V vsakem konkretnem primeru uporabniškega vmesnika je funkcionalnost določena 
drugače. V primeru funkcionalnosti spletne predstavitve je uporabnost bolj osredotoča na 
samega obiskovalca, med tem ko je koristnost razdeljena na potrebe uporabnika in interese 
komunikatorja14. Spletna predstavitev mora biti tako ob enem uporabniško usmerjena 
(prepoznavanje uporabnikovih potreb in skrb za njihovo uspešno realizacijo), hkrati pa mora 
zadovoljevati interese lastnika spletne predstavitve (strateške ali poslovne cilje podjetja ali 
organizacije, ki investira v spletno predstavitev) (Cunliff 2000: 299). Natančno opredeljena 
funkcionalnost spletne predstavitve, kjer so definirani tako interesi lastnika spletne 
predstavitve, kot tudi potrebe uporabnika, imenujemo komunikacijska strategija spletne 
predstavitve in v idealnem primeru predstavlja kompromis med komunikatorjevimi cilji in 
uporabnikovimi potrebami. Komunikacijska strategija zajema vse komunikacijske cilje in 
načrte za njihovo uresničevanje, s katerimi komunikator, preko CMC v obliki spletne 
predstavitve, stopa v komunikacijski odnos preko novega medija.  

Samo ugotavljanje uporabnosti torej ni dovolj za celovito in popolno oceno uspešnosti 
spletne predstavitve. Njen uspeh je odvisen od celotne funkcionalnosti (tako uporabnosti kot 
tudi koristnosti), ki je opredeljena s komunikacijsko strategijo. Posamezne komunikacijske 
strategije spletnih predstavitev tako predstavljajo edino relevantno merilo za ugotavljanje 
njihove uspešnosti. »Merjenje uspešnosti spletnih predstavitev pa je težavno« (Carter 1999: 
61) zato v nadaljevanju posvečam več pozornosti predvsem problemu ugotavljanja in 
merjenja  uspešnosti spletnih predstavitev ter kot inovativen način njegovega reševanja 
predlagam aplikacijo evalvacijskih študij.  
 
2.9 Evalvacijske študije 
 

Evalvacijska študija15 izhaja iz uporabe metod družboslovnega raziskovanja za 
vrednotenje in izboljšavo načinov izvajanja javnega programa, in sicer od njegove začetne 
faze (oblikovanje ciljev) pa do konca (rezultati in učinki). Pomebno je, da pri evalavaciji ne 
gre zgolj za samo vrednotenje v smislu kritike doseženih rezultatov, temveč že v samem 
izhodišču tudi za iskanje boljših programskih rešitev. Evalvacijo lahko razumemo tudi kot 
»način pregleda delovanja projekta ali ocene napredka programa«16(Macur 1995: 298). V sebi 
nosi »legitimizacijsko, informativno in kontrolno funkcijo« (Lipavec 1995: 66). Ker je med 
drugim namenjena tudi legitimiranju že obstoječih programov ali projektov, njeni rezultati 
služijo za utemeljitev nadaljevanja programa ali kot razlog za njegovo ukinitev. 
Najpomebnejša, posebna in bistvena značilnost evalvacijske raziskave je njena pragmatičnost. 

Evalvacijska študija je “oblika raziskave, ki je v nasprotju z družboslovnim 
znanstvenim raziskovanjem, katerega cilj je prispevati delež k proučevanju določenega 
fenomena izključno s preverjanjem hipotez, usmerjena predvsem k reševanju praktičnih 

                                                 
14 Komunikacija je po definiciji tok pošiljanja in sprejemanja sporočil med komunikatorjem (pošoljalcem 
sporočila) in recipientom (prejmnikom sporočila). Pošilajlca sporočila oz. komunikatorja v primeru CMC preko 
novega medija predstavlja imetnik, posestnik oziroma lastnik spletne predstavitve, recipienta pa obiskovalec 
oziroma uporabnik spletne predstavitve. 
15 Sam pojem evalvacija izvira iz latinske besede valere, ki pomeni veljati, kot tudi določitev vrednosti, cenitev 
(Macur 1995: 296).  
16 angl. “program monitoring« in »process evaluation«. 



problemov pri obravnavanju uspešnosti, učinkovitosti javnih programov”17. Gre za izrazito 
namensko raziskavo, katere pragmatičnost se kaže v tem, da je njen predmet raziskovanja 
vedno in znova drug in drugačen program. Razlog velike praktičnosti pa najdemo tudi v tem, 
da “temelji na različnih metodah in metodologijah družboslovne znanosti« (Macur 1995: 
296), kar ji omogoča širok spekter uporabe. Evalvacija je torej praktična in po svojem značaju 
multidisciplinarna, vendar pa te lastnosti ne zmanjšujejo njene veljavnosti: ».../pogosto se 
uporablja tudi v akademskih krogih« (Macur 1995: 297). 

Njena izrazita pragmatičnost je razvidna iz odgovorov na naslednja vparašanja 
(Grham in Hays v Macur 1995: 297): 
 

• Kako dobro je program voden? 
• Ali program počne to, čemur je namnjen? 
• Kako dobro program dosega zastavljene cilje? 
• Zakaj načrtovani cilji niso bili doseženi, kako jih je možno doseči? 
• Kakšne spremebe je program dosegel in kakšni so njegovi učinki? 

 
Z odgovori na ta vprašanja evalvacijska raziskava opravlja naselednje pomebne 

funkcije (Herman in drugi 1987: 11): 
  
Evalvacija igra ključno vlogo pri izboljšanju delovanja programov in lahko pripomore k razjasnitvi vodenja in 
upravljanja programa, strategije ali taktike na državnem, upravnem, lokalnem ali korporativnem nivoju. Dobro 
zamišljena, dobro načrtovana in dobro izvedena evalvacija lahko nudi koristno predstavo o tem: kako programi 
delujejo, kako učinkovito služijo tistim katerim so namenjeni, katere so prednosti in slabosti programa, kakšna je 
stroškovna upravičenost glede na učinkovitost, in možne smernice za prihodnji razvoj./…/S posredovanjem 
relevantnih informacij za pomoč pri odločanju evalvacija pomaga: določiti prednostne naloge, primerno 
razdeliti sredstva, pospešiti potrebne spremebe in prilagoditi programsko struktur in njene akcije začrtanim 
ciljem/...  
 

Vse funkcije, ki jih navajajo Herman in drugi so koristne za vse, ki se na kakršenkoli 
način ukvarjajo z določenim programom saj jim pomagajo oceniti in izboljšati kakovost 
njihovega dela v okviru programa. Temu sledi ugotovitev, da evalvacijska študija ni 
pragmatična samo z vidika uporabe na različnih programih in uporabnosti njenih rezultatov, 
temveč tudi z vidika vrednosti rezultatov za najrazličnejše profile sodelujočih v samem 
programu. Zaradi svoje značilne pragmatičnosti in multidisciplinarnosti se je evalvacijsko 
raziskovanje zelo hitro razširilo iz področja politične analize tudi na druga področja znanosti 
(sociologijo, psihologijo, lingvistiko,...). V posameznem primeru njene uporabe velja le 
upoševati opozorilo (Burton v Macur 1995: 304), »da so izbrane metode, ki bodo uporabljene 
v okviru evalvacijske študije, primerne tipu programa, ki ga evalviramo, ter njegovim 
namenom in ciljem«.  

Specifična narava evalvacijskih študij pogojena tudi z nekaj slabostmi (Rossi in 
Freeman 1993: 420). Čeprav je evalvacija izjemno uporabna in koristna v procesu odločanja, 
je za njeno izvedbo potrebno relativno veliko časa. Proces odločanja po pravilu zahteva hitre 
rezultate, zato se pogosto dogaja, da evalvacije niso ustrezno zaključene, s čimer se razveljavi 
njihova vrednost. Še bolj kot potreben čas so ovira za kakovostno izvedbo evalvacije pogosto  
nasprotujoči interesi vpletenih v proces evalvacije. Tako izvajalci kot sponzorji programa, pa 
tudi tisti katerim je program namenjen skušajo vplivati na izvajalca evalvacije in tako 
zmanjšujejo objektivnost končnih rezultatov. Kljub temu pa je nujno, da se v evalvacijo 
vključi vse strani in interese, saj je »jasno razumevanje vseh vpletenih interesev nujni pogoj 

                                                 
17 "evaluation research n."  A Dictionary of Psychology. Andrew M. Colman. Oxford University Press, 2001. 
Oxford Reference Online. Oxford University Press.    
http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t87.002910 (4. 4. 2002) 
 



za relevantnost same evalvacije« (Burton v Macur 1995: 305). Vendar pa ob upoštevanju 
značilnosti evalvacijske raziskave in uporabi primernih metod ni razloga, da te oblike 
raziskave ne uporabimo tudi za ocenjevanje »programa spletne predstavitve«.  
 
2.10 Kriteriji evalvacijskih študij 
 
Evalvacija je navadno definirana kot določanje vrednosti nečesa »ocenjevano glede na 
ustrezne kriterije, s njimi pojasnjeno in upravičeno« (Hause v Macur 1995: 301). 
Najpogosteje navajani kriteriji evalvacije so učinkovitost, uspešnost in ekonomičnost. Vendar 
ustrezni kriteriji evalvacije niso vezani zgolj na preprosto ekonomsko logiko, saj cenovno 
optimalen program ni nujno vedno najboljši. Program mora v čim večji meri zadoščati tudi 
drugim kriterijem. 

Dunn (1994: 282-289, 405-406) punuja naslednjo klasifikacijo in razlago kriterijev za 
evalvacijo političnih programov: 
 

Tabela 2-2 Kriteriji evalvacijske študije 

KRITERIJ Merilo, opis kriterija: 

USPEŠ�OST (angl. Effectiveness) Ali je bil željeni učinek dosežen? 

UČI�KOVITOST (angl. Efficiency) 
Kolikšno prizadevanje je bilo potrebno za to, da je bil 
dosežen učinek? 

USTREZ�OST (angl. Adequacy) Do katere mere je bil z učinkom rešen problem? 

E�AKOST (angl. Equity) 
Ali so stroški in koristi enako razporejeni med različne 
skupine? 

ODZIV�OST (angl. Responsiveness) 
Ali politični učinki zadovoljujejo potrebe, preference ali 
vrednote določenih skupin? 

PRIMER�OST (angl. Appropriateness) Ali so željeni učinki dejansko pomebni? 
EKO�OMIČ�OST18 (angl. Economy) Ali so bila sredstva porabljena na pravi način? 

Vir: Dunn (1994: 405-406). 
 
 

• Merjenje uspešnosti posreduje informacijo o stopnji realizacije ciljev. Uspešnost je 
najpomebnejša za oceno programa in je za različne programe definirana različno. O 
uspešnosti programa govorimo takrat, ko je dosegel svoj namen oziroma cilj.  

• Učinkovitost je pri Dunnu (1994: 405) sinonim ekonomske učinkovitosti. Primerjamo 
vložena sredstva z rezultati; gre za razmerje med dosežki in stroški programa.  

• Ustrezost se nanaša na obseg, do katerega z doseženo uspešnostjo zadovoljimo 
potrebe povezane s problemom. Gre za kvocient med uspešnostjo in stroški; zaželjena 
je čim večja uspešnost ob čimmanjših stroških.  

• Enakost predstavlja temeljni kriterij večine družbenih programov in označuje 
»relacije med socialnimi položaji posameznikov, skupin, organizacij in drugih 
socialnih entitet« (Rus v Macur 1994: 304).  

• Odzivnost se nanaša na obseg do katerega program zadošča potrebam, željam ali 
vrednotam določenih skupin, ki so vpletene v program. Kriterij je pomeben, ker lahko 
program zadosti vsem drugim kriterijem, in vendar ne uspe zadostiti aktualnim 
potrebam skupine, ki naj bi imela korist od programa. Ključno vprašanje odzivnost je: 
Ali vsi ostali kriteriji odražajo potrebe specifične skupine?  

                                                 
18 Mnogi avtorji (Day, Burton, Macur v Macur 1995: 304) navajajo ekonomičnost kot temeljni kriterij 
evalvacije, zato je, čeprav ga Dunn (1994: 405) ne navaja v svoji klasifikaciji,  uvrščen v tabelo, vendar ločen od 
ostalih.  
 



• Primernost se ukvarja s samim bistvom programa. Vsi drugi kriteriji namreč izhajajo 
iz že zastavljenih ciljev, kriterij primernosti pa sprašuje: Ali so zastavljeni cilji sploh 
primerni za ciljno skupino? Kriterij se nanaša na vrednost programskih ciljev in 
upravičenost le-teh.  

• Pri kriteriju ekonomičnosti gre za analizo investicij. Pri tej metodi se ugotavlja 
smotrnost načina porabe denarja. Šele upoštevanje vseh kriterijev za evalvacijo skupaj 
omogoča natančno in popolno oceno učinkovitosti programa v njegovem najširšem 
smislu.  
 
Problem pri vrednotenju programov je dejstvo, da morajo hkrati zadostiti različnim 

ciljem, ki si pogosto med sabo nasprotujejo. Kriteriji tako niso vedno enotni. Pogosto je 
prednost enega kriterija povezana z manjšo ustreznostjo drugega: npr. na račun učinkovitosti 
se lahko zmanjša primernost. Edino pot do nekega optimalnega programa, ki temelji na 
pravem razmerju ustreznosti posameznim kriterijem, predstvalja evalvacija tega programa. Če 
za program spletne predstavitve privzamemo komunikacijsko strategijo določene spletne 
predstavitve, kriterije evalvacije pa prenesemo na okoliščine novega medija, je torej 
evalvacijska študija popolnoma ustrezna za ovrednotenje spletne predstavitve, hkrati pa 
predstavlja tudi optimalno pot do le-te. Poseben tip evalvacijske študije, ki ima za svoj 
program proučevanja komunikacijsko strategijo spletne predstavitve imenujemo kar 
evalvacija spletne predstavitve. 
 
2.11 Evalvacija spletne predstavitve 
 

V naslednjem sestavku bi rad nazornje prikazal upravičnost metodološkega pristopa 
evalvacijskih študij za vrednotenje (ocenjevanje in merjenje uspešnosti, učinkovitosti,...itd.) 
spletnih predstavitev. 

Friedlein (2001) »življenski cikel« spletne predstavitve deli na 4 faze: pred-izdelava, 
izdelava, vzdrževanje in vrednotenje. Faza pred-izdelave je proces razjasnitve ciljev in 
načrtovanje rešitev za njihovo realizacijo. Preden sploh začnemo razmišljati o sami spletni 
strani, je potrebno določiti cilje, ki bi jih radi z njo dosegli. Prvo fazo v razvoju spletne 
predstavitve torej predstavlja definiranje komunikacijske strategije, saj moramo v vsakem 
trenutku izdelave vsake posamezne spletne strani natančno vedeti, čemu in komu bo 
namenjena. Izdelava vsakega elementa v mozaiku celotne spletne predstavitve mora ustrezati 
in se prilagajati predhodno začrtanim ciljem.V primeru da lastnik spletne predstavitve, ni tudi 
njen izdelovalec, je v tej fazi zato posebno pozornost treba nameniti dialogu med enim 
(razlaga zastavljenih ciljev) in drugim (predstavitev možnosti za njihovo realizacijo). 
Uspešnost pri uresničevanju zastavljenih ciljev lastnika spletne predtavitve, je namreč, kot že 
rečeno, edino relevantno merilo za oceno kakovosti same spletne predstavitve. 

Ko so načrti za izdelavo usklajeni s cilji, ki bi jih radi preko spletne predstavitve 
uresničili, in je predstavitev v skladu z načrti tudi izdelana, pride na vrsto zadnja faza: 
vrednotenje spletne predstavitve. Vrednotenje je proces ocenjevanja že izdelane predstavitve 
glede na zastavljene cilje na stopnji pred-izdelave (Friedlein 2001: 46): 
 
&atančno ovrednotenje je ključnega pomena pri ugotavljanju, ali je bilo doseženo tisto, kar je bilo definirano na 
stopnji pred-izdelave.Učinkovito merjenje učinka spletne predstavitve je nujno za natančno oceno upravičenosti 
investicije vanjo (ROI)19, hkrati pa posreduje koristne  informacije za odločanje o  razvoju spletne predstavitve v 
prihodnje/.../vrednotenje odgovarja na vprašanje: Kako bi lahko stran izboljšali? 
 

                                                 
19 Indeks ekonomske upravičenosti ali ROI (angl. Return of Investment). 



Osnovna ideja, ki jo zagovarjam z pričujočo diplomsko nalogo pa je, da je najprimernejši 
pristop k takemu, celovitemu načinu vrednotenje spletne predstavitve, prav pristop 
evalvacijskih študij. 

Vrednotenja spletne predstavitve je po (Friedlein 2001) proces testiranja in 
ocenjevanja vseh vidikov spletne predstavitve (vsebina, grafična podoba, tehnične lastnosti,...) 
s ciljem ugotoviti: Ali izdelane spletne rešitve uresničuejioe zastavljeno komunikacijsko 
strategijo v danih okoliščinah? Gre za vrednotenje spletne predstavitve v najširšem smislu: 
ocenjevanje uspešnosti (koristnost, uporabnost in končno funkcionalnost), učinkovitosti, 
primernosti,...itd., glede na zastavljene cilje. Tako vrednotenje vključuje aplikacijo 
najrazličnejših metod s pomočjo katerih analiziramo spletno predstavitev tako, da primerjamo 
načrtovane cilje in dosežene rezultate spletne predstavitve. Rezultat take analize je tako 
relevantna ocena kakovosti spletne predstavitve (ugotavljanje napak) kot tudi posredovanje 
smernic za njen prihodnji razvoj (iskanje rešitev za odpravo napak). Slednji opis vrednotenja 
spletne predstavitve se v veliki meri jasno prekriva z lastnostmi in cilji evalvacijskih študij. 
Sam evalvacijski pristop je primeren za vrednotenje spletnih predstavitev tudi zaradi svoje 
pragmatičnosti, saj v primeru različnih spletnih predstavitev, omogoča vrednotenje vsakič 
drugačnega programa, drugačne komunikacijske strategije spletne predstavitve.   

Na upravičenost pristopa evalvacijskih študij za vrednotenje spletnih predstavitev kaže 
tudi gospodarski kontekst novega medija. Spletne predstavitve so presegle funkcijo 
predstavljanja in z možnostjo elektronskih storitev postale pomeben del konkurenčnega trga. 
Nastala je potreba po ugotavljanju uspešnosti posamezne splene predstavitve glede na 
konkurenco. Ker mora vsaka spletna predstavitev, kot narekujejo zakonitosti trga, ekonomsko 
upravičiti svoj obstoj in vloženo investicijo, je potrebno natančno določiti njene koristi glede 
na investicije. Merjenje in zagotavljanje kakovosti (kompatibilnost spletne predstavitve in 
zadovoljstva z njo) je smiselno samo, če je osnovano na enotnih merilih in standardih 
(Burdman 1999: 135), le-ti pa so tudi za spletne predstavitve, smiselno določeni kar s kriteriji 
evalvacijskih študij. Zagotovitev, da so bila sredstva za izdelavo spletne predstavitve 
optimalno izkoriščena, kakškne investicije vanjo so potrebne v prihodnje, ter ocena njenega 
končnega potenciala,… vse to so informacije, ki so nujno potrebne za relevantno oceno 
spletne predstavitve, hkrati pa predstavljajo temelj evalvacije vsakega programa. Še celo 
težave pri vrednotenju spletnih predstavitev, soočanje različnih interesov na področju novega 
medija (oblikovalci, lastniki, uporabnoki, oglaševalci in varuhov zasebnosti spletnih strani), 
so  povsem sorodne tipičnim težavam s katerimi se soočajo evalvacijske študije (nasprotni 
interesi). Vse to kaže na dejstvo, da je  evalvacijska raziskava povsem ustrezen način 
vrednotenje spletnih predstavitev. Evalvacija spletnih predstavitev tako odgovarja na 
naslednja smiselna vprašanja (povzeto po Grham in Hays v Macur 1995: 297, poudarki 
dodani): 
 

• Kako dobro je program (spletne predstavitve) voden? 
• Ali program (spetne predstavitve) počne to, čemur je namnjen? 
• Kako dobro program (spletne predstaitve) dosega zastavljene cilje? 
• Zakaj načrtovani cilji (spletne predstavitve) niso bili doseženi, kako jih je možno doseči? 
• Kakšne spremebe je program (spletne predstavitve) dosegel in kakšni so njegovi učinki? 

 
Evalvacija spletne predstavitve je torej proces opazovanja in ocenjevanja 

najrazličnejših vidikov spletne predstavitve, s pomočjo različnih raziskovalnih metod, ki so 
vezane na nov medij, s ciljem določanja vrednosti spletne predstavitve v širših okoliščinah, ki 
determinirajo njen obstoj. Vrednost spletne predstavitve je določena s stopnjo uresničitve 
zatavljenih ciljev v komunikacijski strategiji, ta stopnja pa je določena glede na ustreznost 
spletne predstavitve kriterijem evalvacijskih študij. Med drugim je namen evalvacije spletnih 
predstavitev tudi iskanje izboljšav in novih možnosti za prihodnji razvoj spletne predstavitve. 



Rezultat evalvacije spletne predstavitve je tako ugotavitev neustreznih spletnih rešitev, kot 
tudi določitev možnosti za njihovo popravo v smeri uresničevanja komunikacijskih ciljev. 
Vodenje kakovostne spletne predstavitve je povezano z iskanjem vedno novih načinov 
uresničevanja njene komunikacijske strategije, le-to pa je mogoče samo s pomočjo 
kakovostnega evalvacije spletne predstavitve. Evalvacija spletne predstavitve je smiselna v 
vsakem trenutku obstoja spletne predstavitve (Kragelj 2002: 75). 

Številne možnosti merjenja novega medija in kompleksna sestava spletne strani sta 
botrovali razvoju številnih, bolj ali manj primernih metod, ki jih je mogoče aplicirati v okviru 
evalvacije spletne predstavitve. Nekatere izhajajo iz družboslovnega raziskovanja, tiste, ki so 
vezane na preverjanje uporabnosti predvsem iz področja HCI, nekatere pa so avtentične za 
področje evalvacije spletnih predstavitev. Opozorilu, da morajo biti posamezne metode, ki so 
uporabljene v okviru neke evalvacijske študije primerne tipu programa, ki ga evalviramo 
(Burton v Macur 1995: 304), več pozornosti namenjem v nadaljevanju diplomske naloge. V 2. 
poglavju so obravnavane vse metode za evalvacijo spletnih predstavitev in njihova primernost 
za ocenjevanje različnih vidikov spletne predstavitve, v 3. poglavju pa poizkušam, na primeru 
spletnih predstavitev Vlade RS, prikazati model za izvedbo celovite evalvacijo spletnih 
predstavitev. 

 
2.12 Odnos med ključnimi pojmi evalvacije spletnih predstavitev 
 

Za lažje in hitrejše razumevanje teoretsko-metodološkega pristopa evalvacije spletnih 
predstavitev, ob koncu poglavja v obliki tabele povzemam odnose med njegovimi ključnimi 
pojmi, ki so hkrati tudi ključni pojmi tega diplomskega dela. 



 

Tabela 2-3 Odnos med ključnimi pojmi evalvacije spletnih predstavitev 

1. EVALVACIJA SPLETNIH PREDSTAVITEV: Teoretsko-metodološki pristop za ovrednotenje kakovosti spletnih predstavitev 
(določanje uspešnosti računalniško posredovane komunikacije); pristop vsebuje nabor analitičnih metod za ocenjevanje različnih vidikov 
spletne predstavitve; ocena spletne predstavitve temelji na kriterijih evalvacije spletne predstavitve, uspešnost spletne predstavitve pa je 
določena glede na stopnjo uresničevanja komunikacijske strategije spletne predstavitve.  
 
1.1 METODE ZA EVALVACIJO SPLETNIH PREDSTAVITEV: Posamezne metode, ki se lahko znotraj teoretsko-metodološkega 

pristopa uporabljajo za analizo posameznih vidikov spletne predstavitve in na osnovi katerih so izdelane ocene posameznih vidikov 
spletne predstavitve; rezultat metod so informacije na osnovi katerih, glede na ustreznost kriterijem evalvacije, sklepamo o vrednosti 
spletne predstavitve; metode v splošnem delim v 5 skupin, ki so obravnavane v naslednjem poglavju: 

1.1.1 Zbiranje mnenj uporabnikov 
1.1.2 Hevristični potopki 
1.1.3 Tehnično-programska analiza 
1.1.4 Laboratorijski eksperimenti 
1.1.5 Alternativne metode 
 
1.2 VIDIKI SPLETNE PREDSTAVITVE: del ali lastnost spletne predstavitve ali strani, ki je lahko izpostavljena analizi in ocenjevanju, v 

okviru določanja vrednosti spletne predstavitve s teoretsko-metodološkim pristopom evalvacije spletne predstavitve; posamezen vidik 
spletne predstavitve predstavlja merljivo enoto spletne predstavitve, na osnovi katere se zbirajo podatki za analizo, oceno in končno 
vrednost celotne spletne predstavitve, glede na ustreznost kriterijem evalvacije in komunikacijsko strategijo; vidiki spletne predstavitve 
niso determinirani ampak se jih arbitrarno izbere glede na posamičen primer evalvacije posebaj, ustrezno tipu spletne predstavitve 
glede na njegovo komunikacijsko strategijo (npr. vsebina, grafična pooba, tehnične karakteristike,... spletne predstavitve). 

 
1.3 KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA SPLETNE PREDSTAVITVE: gre za strateške cilje spletne predstavitve; zajema natančno 

opredeljene komunikacijske cilje in načrte za njihovo realizacijo, s katerimi lastnik spletne predstavitve stopa v komunikacijski odnos 
preko novega medija; v komunikacijski strategiji mora biti, pred izdelavo spletne predstavitve, jasno definirana funkcionalnost spletne 
predstavitve (koristi uporabnika in interesi lastnika spletne predstavitve ali drugih vpletenih akterjev), ki predstavlja edino merilo za 
oceno uspešnosti spletne predstavitve. 

 
1.4 KRITERIJI EVALVACIJE SPLETNIH PREDSTAVITEV: Kriteriji na osnovi katerih se v okviru obravnavanega teoretsko-

metodološkega pristopa vrednoti spletno predstavitev; določeni so naslednji kriteriji, ki imajo različno težo v različnih primerih 
evalvacije, ustrezno tipu spletne predstavitve glede na njegovo komunikacijsko strategijo:  

1.4.1 USPEŠNOST SPLETNE PREDSTAVITVE - Ali je bil s spletno predstavitvijo dosežen željeni učinek?: Gre za prvi in 
najpomebnejši kriterij, ki je določen z stopnjo uresničevanja komunikacijske strategije spletne predstavitve; v veliki meri so od 
njega odvisni oziroma z njim povezani tudi drugi kriteriji; uspešnost je sestavljen kriterij, ki je odvisen je od funkcionalnosti 
spletne predstavitve, in ga zato na prvem nivoju lahko delimo na dva dela, ki se nato na nižjih nivojih delita naprej: 

1.4.1.1 FUNKCIONALNOST / KORISTNOST: koristnost (sposobnost) kot del funkcionalnosti spletne predstavitve; sestavljena je iz 
dveh koristnosti, ki se v osnovi popolnoma razlikujeta: 

1.4.1.1.1 Koristnost za uporabnika: funkcije, ki jih spletna predstavitev omogoča uporabniku 
1.4.1.1.2 Koristnost za lastnika: funkcije, ki jih spletna predstavitev opravlja za lastnika spletne predstavitve oziroma druge vpletene 

akterje (investirorji, oglaševalci,...) 
1.4.1.2  FUNKCIONALNOST – UPORABNOST: uporabnost (enostavost uporabe) kot del funkcionalnosti spletne predstavitve, ozko 

vezana na področje HCI in sestavljena iz več dimenzij: 
1.4.1.2.1 Enostavnost učenja uporabe 
1.4.1.2.2 Učinkovitost delovanja ob določenem znanju 
1.4.1.2.3 Koristnot pridobljenega znanja za naslednje uporabe 
1.4.1.2.4 Možnost napak 
1.4.1.2.5 Subjektivno zadovoljstvo 
1.4.2 UČINKOVITOST SPLETNE PREDSTAVITVE - Kolikšno prizadevanje je bilo potrebno za to, da je bil s spletno predstavitvijo 

dosežen učinek? 
1.4.3 USTREZNOST SPLETNE PREDSTAVITVE - Do katere mere je bil z učinkom spletne predstavitve rešen problem? 
1.4.4 ENAKOST SPLETNE PREDSTAVITVE - Ali so stroški in koristi enako razporejeni med različne skupine, ki so povezane s 

spletno predstavitvijo? 
1.4.5 ODZIVOST SPLETNE PREDSTAVITVE - Ali učinki spletne predstavitve zadovoljujejo potrebe, preference ali vrednote 

določenih skupin? 
1.4.6 PRIMERNOST SPLETNE PREDSTAVITVE - Ali so željeni učinki spletne predstavitve dejansko pomebni? 
1.4.7 EKONOMIČNOST SPLETNE PREDSTAVITVE - Ali so bila sredstva za spletno predstavitev porabljena na pravi način? 
 
1.5 KAKOVOST SPLETNE PREDSTAVITVE: odvisna od uspešnosti realizacije komunikacijske 
       strategije (kriterij: uspešnost) in ustreznosti drugim kriterijem evalvacije (učinkovitost, ustreznost, enakost, 
       odzivnost, primernost in ekonomičnost), ki so relevantni za določen tip spletne predstavitve; kakovost se 
       določa z analizo (različnih vidikov) spletne predstavitve (z različnimi metodami), katere rezultati  
       so nato izpostavljeni vrednotenju s kriteriji evalvacije (najprej uspešnosti). 

 



 
2.13 Vloga in pomen evalvacije spletnih predstavitev v diplomskem delu 
 

Čeprav evalvacija spletnih predstavitev kot teoretsko-metodološki pistop za 
vrednotenje spletnih predstavitev predstavlja osrednji problem diplomske naloge, je v svojem 
bistvu le sredstvo s katerim se lotevam vsebinske, bolj zanimive, in aktualne teme: 
vrednotenja spletnih predstavitev Vlade RS. Pri celostnem ovrednotenju celotnega sistema 
spletnih predstavitev vladnih služb in ministrstev Vlade RS,  v širšem kontekstu računalniško 
posredovane komunikacije med vlado in državljani, se opiram na metodološki aparat 
evalvacijskih študij. Za izbor takšnega metodološkega pristopa sta na voljo dva upravičena 
razloga: splošni in posebni. 

Namen evalvacije, “kot posebne vrste družboslovnih študij, je poizkus ovrednotenja, 
koliko so učinki določenih programov izpolnili zadane cilje” (Macur 1995: 296), le-to pa je, 
ob predpostavki, da je program, ki je izpostavljen vrednotenju, komunikacijska strategija 
spletnih predstavitev Vlade RS, nasplošno tudi problem s katerim se poizkušam soočiti v tej 
nalogi. 

Poseben razlog za upravičenost metodologije evalvacijskih študij v konkretnem 
primeru pa izhaja iz samega izvora evalvacije, “ki se je razvila kot odgovor na rigidnost 
javnih služb, v smislu pridobivanja povratnih informacij o uspešnosti in učinkovitosti javnih 
političnih programov« (Macur 1995: 297). V osnovi je evalvacija torej “tip politične 
raziskave, ki je podvrežen ugotavljanju načrtovanih in nenačrtovanih posledic novih ali pa že 
obsoječih političnih programov in praks, vklučujoč tako oceno stopnje do katere so bili cilji 
uresničeni, kot tudi učinka uresničenih ciljev na politične spremembe,”20 in je kot taka še 
posebaj primerna za ugotavljanje učinkovitosti političnih programov. V to kategorijo sodi tudi 
ocena uspešnosti vladnega komuniciranja preko novega medija, ki služi kot konkreten primer  
evalvacije spletne predstavitve v pričujočem diplomskem delu. Poseben razlog, ki upravičuje 
izbran metodološi pristop, je torej vezan na specifičen primer komunikacijske strategije Vlade 
RS za vodenje odnosev z javnostmi preko novega medija. 

Rezultati diplomskega dela imajo s tem dvojno vrednost. Tisti del rezultatov, ki je 
vazan na samo metodologijo vrednotenja učinkovitosti spletnih predstavitev (evalvacija 
spletnih predstavitev), je univerzalen in veljaven za vse spletne predstavitve. Drugi del 
razultatov, ki je vezan na konkreten primer evalvacije, kjer merilo učinkovitosti predstavlja 
konkretna komunikacijska strategijo, pa je veljaven izključno in samo za obravnavan primer 
spletnih predstavitev Vlade RS. 
 

                                                 
20 "Evaluation research"  A Dictionary of Sociology. Ed. Gordon Marshall. Oxford University Press, 1998. 
Oxford Reference Online. Oxford University Press. 
http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t88.000768 (4. 4. 2002) 



3 O METODAH ZA EVALVACIJO SPLET�IH PREDSTAVITEV 
 

V naslednjem poglavju diplomske naloge je pozornost namenjena posameznim 
metodam, ki so sestavni del teoretsko-metodološkega pristopa evalvacije spletnih 
predstavitev. Najprej so sistematično urejene in opisane številne metode, ki so primerne za 
evalvacijo spletnih predstavitev: njihove značilnosti (prednosti in pomankjljivosti), načini 
izvedbe, primernost uporabe za oceno različnih vidikov spletne predstavitve,... nato pa je 
posebej obravnavano vprašnje primernega izbora in kombinacije opisanih metod, glede na 
njihove značilnosti, v konkretnem primeru evalvacije spletnih predstavitev. 
 
3.1 Metode za evalvacijo spletnih predstavitev 
 

Velika merljivosti novega medija, ki jo omogoča tehnologija interneta, in kompleksna sestava spletne 

predstavitve (potreba po oceni različnih vidikov, delov spletne predstavitve), sta botrovali razvoju številnih 

metod, ki jih lahko uporabnimo v okviru teoretsko-metodološkega pristopa evalvacije spletnih predstavitev. V 

nadaljevanju skušam predstaviti sistematizacijo in širok nabor najrazličnejših metod in njihovih različic. 

Uspešost katerekoli inovacije (tudi novega medija in spletnih predstavitev) je odvisna 
od treh različnih področij, ki so neizogibno povezane z vsako inovacijo: 
  
Znanost, tehnologija in oblikovanje so tri neodvisna področja, vsaka s svojo tradicijo, merili kakovosti, 
institucionalno vmeščenostjo, stokovno praksami in lastnim diskurzom.Vsako od treh področij ima svoj pogled 
na obravnavanje sveta in delovanja v njem. Proces inovacije (nov medij, spletna predstavitev) gre skozi tri 
različne stopnje: znanost, tehnologijo in oblikovanje, ki predstavlja zadnji del procesa, in skozi katerega so 
znanstvene in tehnološke inovacije prenešene vsakodnevno življenje. Če eden od členov v tem procesu manjka, 
bo inovaciji zmanjkaldružbeni in tržni uspeh. Prisotni morajo biti vsi trije, ali pa se inovacija lahko konča v 
akademski sferi, tehnokratizmu oziroma v pasti estetskega formalizma. (Bonsiepe 1999: 37-41; poudarki dodani) 
 
Tako je smiselno, da tudi evalvacija inovacije izhaja iz vseh treh področij, ki determinirajo 
njeno uspešnost. Metode, ki jih uporabljamo v okviru evalvacije spletnih predstavitev izhajajo 
iz znanosti družboslovnega raziskovanja (metode za zbiranje mnenj uporabnikov: opazovanje, 
ankete, diskusijske skupine, intervjuji,...), tehnologije (metode za analizo tehnoloških 
značilnosti spletne predstavitve: kompatibilnost, dostopnost,...) in oblikovanja (metode za 
ugotavljanje ustreznosti uporabniških vmesnikov: ekspertne ocene, laboratorijski testi,...). 
Metode so glede na način zbiranja podatkov razdeljene v štiri glavne skupine:  

• zbiranje mnenj uporabnikov,  
• hevristični pristop,  
• laboratorijski eksperimenti,  
• tehniča analiza in  
• alternativne metode oziroma hibridi.  

V slednji, peti skupini (hibridi) se nahajajo izključne tiste metode, ki jih po svojih značilnostih 
ne moremo uvrstiti v nobeno od glavih štirih skupin, saj v sebi združujejo lastnosti različnih 
skupin, ali pa so po značilnostih od njih tako različne, da jih sploh ne moremo uvrstiti v 
nobeno od njih. 

Tudi pri metodah velik problem predstavlja terminologija, saj se tako v strokovni 
literaturi, kot tudi v vsakdanji rabi, pogosto pod različnimi termini, skriva ista metodološka 
ideja, ali obratno, pod istim imenom najdemo zelo različne metode. Zato ob svojih prevodih 
za posamezno metodo, dodajam tudi seznam angleških terminov z isto ali sorodno 
metodološko idejo. Pričujoči seznam seveda ne zajema končne množice metod in njihovih 
različnih oblik, vsekakor pa služi kot dober prikaz ključnih metod in njihovih oblik, ki so 
primerne za uporabo v procesu evalvacijo spletnih predstavitev. Za lažjo predstavo so vse 



obravnavane metode najprej skupaj prikazane v naslednji tabeli (skupina v katero sodi metoda 
glede na značilnosti, ime metode (samostojni slovenski prevod), seznam metod z enako ali 
sorodno metodološko idejo v angleškem jeziku), v nadaljevanju pa so vse skupine in 
posamične metode tudi podrobneje opisane.   

 

Tabela 3-1 Metode za evalvacijo spletnih predstavitev 

SKUPI�A METODA Druga imena v originalu  

Zbiranje mnenj uporabnikov 

Opazovanje z udeležbo 
 
Diskusijske skupine 
Anketa 
(Poglobljeni) intervju 
On-line zbiranje mnenj uporabnikov 

Ethnographic studies, Field 
Observation, Contextual Inquiry 
Focus groups, Dicusions 
Questionnares, Surveys 
Interviews 
On-line: interwievs, discusions, 
surveys; User feedback 

Hevristični pristop 
(angl. Heuristic evaluation) 

Strokovni pregled 
Sprehod skozi 
 
Voden seznam 
 
Analiza konkurence 

Expert rewiev, Expert inspection  
Cognitive walkthrough, Pluralistic 
walkthrough, Feature inspection 
Guideline review, Guideline checklist, 
Benchmarking  
Strategic analysis, Benchmarking 

Laboratorijsi eksprimenti 

Testiranje uporabnosti 
 
 
 
Razvrščanje kart 
Slepo izbiranje 

(Formal) Uasability testing, 
Performance manegement, Think aloud 
protocol, Co-discovery method, Eye 
trecking 
Card sorting, Affinity diagrams 
Blind voting, Greekefaing 

Tehnična analiza 

Testiranje delovanja spletne predstavitve 
Analiza obiskanosti 
Programska analiza 
Slikanje ekrana 

Performance test 
Log analysis, Logging use 
HTML validation,... 
Screen snapshots 

Alternativn metode 

Samotestiranje  
Srivnostni obiskovalec 
Analiza izrabe prostora 
Semiotična analiza 
Merjenje vplivnosti  
Testiranje prototipa 

Journaled sessions, Self-reporting logs 
Mistery shoping 
Page layout analysis 
Semiotic analysis 
Mesuring impact factor  
Prototyping, Scenarios 

 
3.2 Opis metod za evalvacijo spletnih predstavitev 
 
V nadaljevanju sledi opis posameznih metod in značilnosti skupin v katero so uvrščene. 
Predstavljen je cilj vsake metode, oris njene izvedbe in primernost njihove uporabe v različnih 
okoliščinah in za različne namene. 
 
3.2.1 Zbiranje mnenj uporabnikov 
 
V to skupino so uvrščene tradicionalne metode družboslovnega in tudi tržnega raziskovanja 
za zbiranje mnenj in posebej njihova oblika uporabe preko interneta. Mnenje uporabnikov 
spletne predstavitve tako lahko zberemo z različnimi metodami (opazovanje, anketa, intervju, 
diskusijska skupina,...) ki se izvajajo na različne načine (telefonsko, pisno, osebno ali preko 
interneta). Vsaka metoda in način njene izvedbe ima svoje posebnosti, zato je pomebno, da 
izberemo najprimernejšo glede na namen ocenjevanja. Rezultati raziskave “Uporabnost in 
ocenjevanje spletnih predstavitev” (RIS 2001) npr. kažejo, da je za primerjavo med različnimi 
spletnimi predstavitvami bolj primerna standardizirana telefonska anketa na reprezentativnem 
vzorcih uporabnikov interneta, saj omogoča večjo primerljivost, kot pa sama spletna anketa, 
ki se sooča s problemom reprezentativnosti vzorca. Vendar pa v primeru ocenjevanja spletnih 
predstavitev na splošno velja, da je način izvedbe preko interneta, najprimernejši za vse 
metode zbiranja mnenj uporabnikov (z izjemo opazovanja).  
 



Čeprav se raziskovanje preko interneta sooča z določenimi metodološkimi problemi in 
omejitvami, pa to, da  v primeru evalvacije spletne predstavitve predmet raziskovanja (spletna 
predstavitev) temelji na njegovi tehnologiji, daje prednost temu načinu izvedbe metod za 
zbiranje mnenj uporabnikov pred drugimi. Iz tega razloga, čeprav ne gre za drugo metodo 
ampak le za drugačen način izvedbe, je zbiranje mnenj uporabnikov preko interneta tudi 
posebej obravnavano.  
 
Metode zbiranja mnenj uporabnikov pokrivajo širok spekter uporabe in jih lahko uporabimo 
za oceno najrazličnejših vidikov spletne predstavitve, ter so tako napogostejši način 
ocenjevanja spletnih predstavitev. Vendar pa nobena ocena, ki temelji zgolj na osnovi mnenj 
uporabnikov ni popolna, saj ne upošteva interesov in ciljev komunikatorja, kot drugega 
akterja v dvosmerni komunikaciji preko novega medija. 
 

3.2.1.1 Opazovanje z udeležbo (angl. Field observations) 

 
Uporabe svetovnega spleta je zelo raznolika in uporabniki obiskujejo spletne predstavitve v  
najrazličnejših okoliščinah in na različne načine (kraj uporabe, kakovost povezave,...). 
Opazovanje z udeležbo je najenostavnejši način spoznavanja okoliščin, načina in namena 
uporabe spletne predstavitve. Gre bolj za postopek odkrivanja in razumevanja konteksta 
uporabe spletne predstavitve, kot pa pravo ocenjevanja, vendar pa to ne zmanjšuje vrednosti 
te metode, saj je za uspešno spletno predstavitev, še posebej pa izvajanje storitev preko nje, 
nujno potrebno razumeti kontekst njene uporabe. »Da bi razumeli kontekst v katerem se 
/spletna predstavitev/ uporablja je potrebno skrbno proučevanje: pogovor s ciljno publiko 
uporabnikov, njihovo opazovanje pri vsakodnevni uporabi in smiselna analiza tako zbranih 
podatkov« (Cooper 1995: 21-22; poudarki dodani). Opazovanje uporabnikov spletne strani v 
okoliščinah njihove običajne uporabe, daje najboljšo predstavo o tem, kako posameznik 
uporablja stran, in ali jo uporablja na način kakršen je predviden pri imetniku strani. 
 
Za tako opazovanje je potrebno najti nekaj tipičnih in rednih uporabnikov spletne predstavitve 
ter se z njimi dogovoriti za (večkraten) obisk, kjer bi opazovoli njihovo uporabo določene 
spletne predstavitve. Opazovanje je sestavljeno iz dveh delov: samega opazovanja in 
poizvedovanja na osnovi opaženega (kako uporablja spletno stran, zakaj na tak način, za 
kakšne namene jo uporablja, kakšen je njegov odnos do strani, posamenih delov,...) V naprej 
je smiselno pripraviti načrt za zbiranje podatkov glede na predmet, fokus zanimanja v zvezi s 
spletno predstavitvijo, pri čemer ne gre za strukturiranost opazovanja in vprašanj, ampak bolj 
za način vzpostavitve takega dialoga z uporabnikom, iz katerege bomo lahko ugotovili 
uporabnikova stališča, izkušnje, motivacije in okoliščine uporabe spletne predstavitve. 
Pomebno je, da z  uporabnikom vzpostaviti odnos zaupanja, na temeljih katerege bomo lahko 
dobili zanesljive informacije in se izognili »pričakovanemu vedenju«. 
  
Z opazovanjem pridemo do informacij za globje razumevanje vedenja uporabnikov na spletni 
strani in odkrivamo njihove neizpolnjene potrebe, ni pa primerna za natančnejše meritve, saj 
so zbrani podatki zelo subjektivni. Pogosto se jo uporablja v začetni fazi evalvacije spletne 
predstavitve, ko šele iščemo izhodišča za natančnejše ocenjevanje v naslednjih fazah 
evalvacije (anketah, laboratorisjkih testih,...).  
 

3.2.1.2 Diskusijske skupine (angl. Focus groups) 
 



Diskusijske skupine so bolj formalizirana metoda kot opazovanje z udeležbo.Temeljijo na 
bolj ali manj strukturiranem vprašalniku, s pomočjo katerega moderator21 poizkuša spodbuditi 
diskusijo med manjšo skupino (od 6 do 9) uporabnikov o izkušnjah s spletno predstavitvijo. 
»Bistvo te metode je v skupinski dinamiki, ki se razvije ob soočanju mnenj uporabnikov v 
diskusiji, kar rezultira v veliki količini različnih mnenj, izkušenj, ocen in načinov uporabe 
/spletne predstavitve/ s strani njenih uporabnikov, preko katerih pridemo do boljšega 
razumevanja uporabnikov in njihovega odnosa do spletne predstavitve« (Stewart in 
Shamdasani 1990: 36).  
 
Rezultat skupinske diskusije je tudi ocena spletne predstavitve v smislu skupinsko 
prepoznanih problemov spletne predstavitve, in možnosti za njen prihodnji razvoj, zato je 
»pred začetkom diskusijke skupine o določeni spletni predstavitvi smiselno udeležence dobro 
seznatiti in spoznati ne samo z ocenjevano, ampak tudi s konkurenčnimi spletnimi 
predstvitvami, kar posreduje kvalitetnejše, bolj relevantne rezultate in hkrati pa zmanjša vpliv 
pričakovanih odgovorov« (Ellis in Ellis, 2001).  
 
Možnost uporabe skupinskih diskusij je skoraj neomejena, najpogosteje pa se jo v okviru 
evalvacije spletnih predstavitev uporablja za oceno zadovoljstva, zbiranje pričakovanj in 
iskanje novih idej v zvezi z njo s strani njenih uporabnikov.  
 

3.2.1.3 Anketa (angl. Questionnaries) 
 
Anketa je najbolj formalna oblika zbiranja mnenj uporabnikov zato pogosto šele sledi 
diskusijskim skupinam in opazovanju z udeležbo, saj z njo dobimo zaneslivejšo oceno 
uporabnikov o spletni predstavitvi. Temelji na vprašalniku (z v naprej določenimi ali odprtimi 
odgovori), na katerega odgovarja večje število (vzorec z najmanj 30 enotami) uporabnikov 
spletne predstvitve, in na podlagi katerega lahko rezultate ankete bolj ali manj zanesljivo 
posplošujemo na celotno populacijo uporabnikov spletne predstavitve22. Vprašalnik je 
sestavljen iz jasnih in enoumnih vprašanj v zvezi s spletno predstvitvijo, na katere odgovore 
natančno beležimo, združmo v smiselne kategorije, izdelamo bazo podatkov in jih smiselno 
analiziramo.  
 
V primeru, da so odgovori primerno kategorizirani, jih lahko uporabimo za nadaljne 
statistične analize (križanje, pozicioniranje, segmentacija,...), s čimer pridemo do informacij, 
ki presegajo samo distribucijo mnenj uporabnikov in predstavljajo največjo prednost anketne 
metodologije. Statistična analiza posreduje informacije, ki jih ne moremo dobiti z nobeno 
drugo metodo, omogoča razlago in širši vpogled v mnenja porabnikov ter tako povečuje 
kakovost ocene spletne predstavitve. Odprti, nekategorizirani odgovori na anketna vprašanja 
pa so primerni za ocenjevanje spletne predstavitve z analizo kritičnih dogodkov, kjer skušamo 
zajeti predvsem ekstremno pozitivne in negativne izkušnje, dogodke ob uporabi spletne 
predstavitve (npr. Kateri specifični dogodki ob uporabi spletne predstavitve vodijo k 
navdušujočim in kateri k nezadovoljivim izkušnjam?). Tako na najenostavnejši način pridemo 
– po oceni uporabnikov - do največjih konkretnih problemov s spletno predstavitvijo, ki jih je 
smiselno odpraviti in pa najboljših izkušenj, na katerih je smiselno razvijati spletno 
predstavitev.   
 
                                                 
21 Oseba, ki vodi diskusijo in skrbi da je ta osredotočena okoli predmeta (npr. spletne predstavitve), o katerem 
zbiramo mnenja oziroma ga ocenjujemo. 
22 Odvisno od kakovosti vzorca (število enot, vzorčni načrt,…). 



Anketo se uporablja za posploševanje ocene zadovoljstva (različnih vidikov) spletne 
predstavitve na populacijo vseh uporabnikov, ter za širšo razlago te ocene zadovoljstva. Pred 
anketo je smiselno izvesti diskusijske skupine ali opazovanje z udeležbo, katerih rezultati 
služijo za izhodišče anketnega vprašalnika. 
 

3.2.1.4 Poglobljeni intervjuji (angl. Interviews) 
 
Intervju temelji na neposrednem dialogu s posameznim uporabnikom interneta. Lahko poteka 
po vnaprej začrtani poti (strukturiran intervju) ali pa je je vsako naslednje vprašanje, korak v 
razgovoru odvisen od uporabnikovega odgovora na zadnje vprašanje (nestrukturiran intervju). 
Smiselno je opraviti več (vsaj 5) enakih intervjujev z različnimi uporabniki. Spraševanje 
uporabnika je usmerjeno tako, da uporabnikovi odgovori, mnenja, razmišljanja prispevajo k 
oceni spletne predstavitve. Vprašanja so zastavljena tako, da pomagajo razrešiti določen 
fenomen, ki smo ga že odkrili s katero od drugih metod, venar pa ga nismo dokončno 
razjasnili. Ponavadi so intervjuji poglobljeni in se bolj osredotočajo okoli podrobnosti in 
natančnejšemu pojasnjevanju ocene, kot pa sami splošni oceni izkušenj s spletno 
predstavitvijo (kot npr. diskusijske skupine in anketa). S poglobljenimi intervjuji pridobimo 
veliko na globini ocene spletne predstavitve(pojasnila, vzroki,... npr. določenega načina 
uporabe spletne predstavitve pri posamezniku), skoraj nič pa na širini ocene, kot v primeru 
ankete (posploševanje, reprezentativnost,... npr. lastnosti povprečnega uporabnika). 
 
Intevjuji, predvsem poglobljeni, so primerni za odkrivanje povezav med spletno predstavitvijo 
(deli, lastnostmi,...) in motivacijskimi cilji njene uporabe (koristi, ki so vezani na uporabo 
spletne predstavitve njene lastnosti, dele). Uporabljajo se tudi za iskanje vrednot, ki jih 
uporabniki pripisujejo in povezujejo z ocenjevano spletno predstavitvijo. 
3.3  

3.3.1.1 Zbiranje mnenj uporabnikov preko interneta (angl. On-line surveys) 
 
Kot že povedano ne gre za novo metodo, ampak le za nov (najprimernejši) način izvedbe že 
uveljavljenih metod zbiranja mnenj uporabnikov za ocenjevanja spletnih predstavitev. Na 
splošno so nekatere metode bolj, druge pa manj primerne za izvedbo preko interneta. »Izkaže 
se, da nekatere tehnike, metode delujejo preko interneta enako dobro kot v tradicionalni obliki 
(dikusije, intervjuji), nekatere celo bolje (anketa), nekatere pa sploh niso primerne za uporabo 
s tehnologijo, ki je trenutno na voljo (opazovanje z udeležbo)« (Sweet 2001: 130; poudarki 
dodani). 
 
Bistvena prednost raziskovanja preko interneta je na splošno v enostavnejšem in 
avtomatiziranem zbiranju in upravljanju s podatki ter racionalnosti potrebnih sredstev za 
izvedbo raziskave, glavni problem pa predstavlja težava z reprezentativnostjo vzorca, saj 
kontrola nad respondenti ni mogoča – sodelovanje v raziskavi je omejeno na samoizbor 
uporabnikov interneta - to pa zmanjšuje zanesljivost ocene. Anketiranej preko svetovnega 
spleta se npr. uporablja “predvsem zaradi izredne stroškovne učinkovitosti, velikokrat pa se 
pozablja na šibke točke z metodološkega vidika/.../relativno enostavno je doseči veliko število 
odgovorov, vendar pa samo veliko število odgovorov ne zadošča za zanesljiva statistična 
sklepanja« (Batagelj in Vehovar 1999: 160-162) Vendar pa je v primeru, ko je predmet 
raziskovanja spletna predstavitev, reprezentativnost vzorca manj problematična, saj ciljno 
populacijo predstavljajo prav uporabniki interneta. Tako omejitev sodelovanja na samoizbor 
uporabnikov interneta celo pripomore k zanesljivosti ocene in obenem zmanjša napor ob 



rekrutaciji respondentov, saj tehnologija omogoča, da uporabnike spletne predstavitve, katerih 
mnenja zbiramo, najdemo kar preko same spletne predstavitve. Kljub vsemu pa je rezultate 
vseh metod, ki so izvedene preko interneta (tudi v primeru evalvacije spletne predstavitve) 
potrebno interpretirati previdno. Najbolje skupaj z rezultati drugih metod, ki so še uporabljene 
v sklopu evalvacije in lahko služijo za primerjavo 
 
Druge prednosti zbiranja mnenj uporabnikov spletne predstavitve preko interneta so v 
različnih možnostih kombiniranja teksta, slik ali dugih multimedijskih form znotraj izvedbe 
posamezne metode. »Zmožnost svetovnega spleta, da posreduje kakovostne barvne podobe, 
zvok, video in druge bogate avdio-vizualne oblike velikemu številu respondentov na 
kontroliran način je brez primerjave, edinstven. Zatorej svetovni splet ponuja sijajno orodje za 
eksperimentiranje...« (Cooper 2001: 15). Preko interneta je na voljo tudi veliko racionalnih 
načinov za vplivanje na sodelovanje v raziskavi in vzdrževanje stikov z uporabniki, ki v njih 
sodelujejo (oglaševanje, nagrajevanje, reguliranje obdobja raziskave, vabila preko elektronske 
pošte,...), kar je pomebno za primere, ko želimo raziskavo ponoviti (paneli). Presenetljivo 
veliko udeležencev razisave preko interneta namreč privoli v ponovno sodelovnje tako da je 
tak način izredno primeren za panele: »tako leta 1996 kot leta 1997 je približno dve tretjini 
respondentov v okviru raziskave RIS pustilo svoj elektronski naslov (Batagelj in Vehovar 
1998: 111). 
 
Kljub vsem navedenim prednostim pa velja, »da imajo ocene do katerih pridemo preko 
interneta sicer svoje prednosti, vendar pa najboljši način zbiranja mnenj uporabnikov 
predstavlja izbor ustrezne kombinacije tradicionalnih načinov z novimi« (Freidlein 2001: 
248). 
 

3.3.1.1.1 a) Ankete preko interneta 
 
Anketiranje po internetu se ni razvilo na enkrat in ima več oblik: anketiranje po elektronski 
pošti (anketirancem se pošlje elektronsko sporočilo z vpašanji, na katere odgovorijo in jih na 
enak način vrnejo); »disk by e-mail« (vprašanja so pripeta k elektronskemu sporočilu v skupaj 
zs programskim paketom, ki odgovore anketiranca samodejno shrani v primerni obliki, za 
nadaljno analizo); ankete prek form HTML23 (klasične pisemske ankete, ki potekajo preko 
svetovnega spleta v obliki spletnih strani); in moderne računalniško podprte spletne ankete 
(CAWI24) (napredno anketiranje, ki poteka spletnih strani in omogoča najrazličnejše funkcije 
za izvedbo zahtevnih anketnih vprašalnikov: razdelitev vprašanj na sklope, rotacije vprašanj, 
preskoke, kontrolo odgovorov). Uporablja se lahko za oceno zadovoljstva uporabnikov s 
katerimkoli delom ali vidikom spletne predstavitve.Na kratko omenjam dva  radikalna 
primera uporabe spletne ankete, ki se zdita več kot omembe vredna: 
 
Barnes in Vidgen (2001) sta razvila standardiziran, univerzalen instrument za celostno oceno 
zadovoljstva uporabnikov s spletno predstavitvijo v obliki spletne ankete, ki naj bi nadomestil 
vse metode za oceno spletnih predstavitev z enim samim anketnim vprašalnikom. »WEBQUAL 
je načrtovan tako, da nudi vpogled v uporabnikovo dojemanje kakovosti spletne predstavitve, 
njegovi rezultati pa pomagajo izboljšati kakovost informacij na spletni predstavitvi in 
interkacije preko spletnih strani tako, da ustrezajo uporabnikovim pričakovanjem.« (Barnes 
in Vidgen 2001: 27-28). Vprašalnik s 24 indikatorji meri  vse pomebnejše vidike spletne 
                                                 
23 HTML (angl. Hypertext Markup Language): programski jezik, ki se uporablja za pripravo dokumentov, s 
posebnim namenom postavitve na svetovni splet (Ince 2001).   
24angl. Computer Assisted Web Interviewing 



predstavitve (uporabnost, navigacijo, interaktivnost, vizualno podobo, odzivnost, kredibilnost, 
empatijo in dostopnost), končna ocena pa temelji na kombinaciji zadovoljstva s posameznim 
vidikom in pomembnosti posameznega za uporabnika.  
 
Ahuja in Webster (2001) pa sta v obliki spletne ankete razvila inovativen instrument za merjenje uporabnosti 
spletne predstavitve. Uporabnost merita z občutkom uporabnikove dezorientacije med obiskom spletne 
predstavitve. Dezorientacijo, kot inovativno, posredno merjneje enostavnosti uporabe, ustreznosti navigacijskih 
menijev in učinkovitosti uporabe spletne predstavitve se izmeriti z le 7 indikatorji. Veljavnost instrumenta sta 
empirično preverila in ga ponujata v splošno rabo. »Mera občutka dezorientiranosti je enostavno in hitro 
izmerjena na uporabnikih spletne predstavitve, zaradi česar bo za izdelovalce spletnih predstavitev uporabna pri 
ocenjevanju in primerjavi različnih rešitev« (Ahuja in Webstar 2001: 15).   
 

3.3.1.1.2 Diskusijske skupine in intervjuji preko interneta 
 
Kvalitativne metode (diskusijske skupine, intervjuji) ki jih izvajamo preko interneta temeljijo 
na različnih oblikah medosebnega komuniciranja, ki jih le-ta omogoča. Različne oblike 
medosebnega komuniciranja preko interneta v osnovi delimo na sinhrone, ki se izvajajo v 
realnem času (»chat«) in asinhrone, ki ne potekajo v živo (»forum, e-mail list,..«), zato ta 
delitev velja tudi za diskusije in intervjuje s katerimi zbiramo mnenja uporabnikov. V prvem 
primeru so mnenja uporabnikov spontana in hitro zbrana, v drugem primeru pa so 
kakovostnejša, saj imajo uporabniki več časa za njihovo oblikovanje. 
 
V primeru zbiranja mnenj uporabnikov za oceno spletne predstavitve, glavno prednost 
izvedbe preko interneta predstavlja možnost, da lahko uporabniki med samo diskusijo sproti 
pregledujejo spletne strani, ki so predmet diskusije. Poleg tega pa imajo na splošno vse 
kvalitativne raziskave, ki so izvedena preko interneta še naslednje prednosti in slabosti (Mann 
in Stewart 2000: 17-25; Cornish 2001): 
 

- širok dostop do uporabnikov (premagovanje časovnih in prostorskih ovir: fleksibilnost časa izvedbe in 
dostopnost geografsko razpršene ciljne publike) 

- racionalnost (prihranek časa in sredstev: ne potrebujemo studia, stroški snemanja in neposredna-
avtomatizirana transkripcija, kratek čas ki je poteben za izvedbo) 

- eliminiranje vpliva prepisovalca diskusije (ker je transkripcija avtomatizirana) 
- enostavnejša analiza zbranih podatkov (elektronska oblika podatkov omogoča lažjo in hitrejšo 

organizacijo le-teh, njihovo analizo in izdelavo poročila) 
- bogatejši podatki in večja količina informacij (majhen nadzor moderatorja in ostalih v skupini ter 

anonimnost udeleženca privede do globjih, nezadržanih odgovorov, celo ekstremnih mnenj) 
 
S tami prednostmi pa je povezanih tudi nekaj omejitev: 
  

- visoka stopnja računalniškega znanja (računalniška pismenost udeležencev in strokovnost moderatorja, 
hitrost tipkanja)  

- rekrutacija udeležencev (manjša zanesljivost udeležbe, velik usip povabljenih, nemogoče predvideti 
število udeležencev) 

- zagotavljanje (kakovostnega) sodelovanja v diskusiji (težave z moderiranjem in vodenjem skupine: 
težko je vzdrževati nadzor nad diskusijo, različne motje v okolju udeleženca, skopost odgovorov, 
prekinitve diskusije s strani posameznih udeležencev... tako da je skupinska dinamika zmanjšana ali pa 
se celo popolnoma izgubi)  

- tehnične težave (potencialni problemi in omejitve  zaradi strojne in programske opreme, povezavami do 
interneta,...) 

- omejenost neverbalne komunikacije (nakazana je lahko zgolj preko teksta) 
- nepoznavanje udeležencev (internet zagotavlja udeležencem večjo mero anonimnosti, ki lahko postane 

stvar zlorabe)   
 



 »Zaradi teh različnih lastnosti je zbiranje mnenj, ki jih omogoča internet primerno predvsem 
takrat, ko so klasične metode nepraktične oziroma neučinkovite, nikakor pa ne kot popolno 
nadomestilo tradicionalnih načinov izvedbe/.../ če so udeleženci resnično zainteresirani za 
diskusijo pa je tak način izvedbe celo bolj primeren od tradicionalnih načinov zbiranja mnenj« 
(Cornish 2001: 1-2). Ker je zbiranje mnenj o spletni predstavitvi s strani njenih uporabnikov 
tudi v njihovo lastno korist, saj jim omogoča izraziti njihove želje in pripombe, lahko torej 
pričakujemo, da bodo za diskusijo zainteresirani, in k ocenjevanju spletnih predstavitev 
upravičeno pristopamo preko interneta. 
 
Najpogostejši način zbiranja mnenj uporabnikov spletne predstavitve preko interneta je 
kontinuirano spremljanje odziva uporabnikov preko same spletne predstavitve25, katerega 
osnovni princip je »prisluhniti uporabniku« Lahko se pojavlja v različnih oblikah: elektronska 
sporočila, forumi, kratke anketa v smislu ocenite stran, ki se neprestano nahajajo na različnih 
mestih spletne predstavitve in omogočajo neposredno sporočanje vprašanj, mnenj, pripomb in 
želj njenih uporabnikov skrbnikom spletne predstavitve. Ker gre za kontinuirano spremljanje, 
lahko, če vsa zbrana sporočila sistematično analiziramo, neprestano spremljamo zadovoljstvo 
uporabnikov in brez časovnega zamika zaznamo spremembe v uporabnikovih potrebah, 
željah, ali pa samo napake, ki jih uporabniki opazijo na spletni predstavitvi. Ob interpretaciji 
mnenj velja enaka previdnost kot pri vseh metodah zbiranja mnenj, ki so izvedene preko 
interneta: nikoli ne bo šlo za reprezentativno mnenje vseh uporabnikov, ampak vrejetno za 
vedno nezadovoljne in glasne uporabnike. Ključni moment spremljanja odziva uporabnikov je 
v upoštevanju uporabniških sporočil – če nismo (ali ne moremo) upoštevati prispelih mnenj, 
bolje da tega ne izvajamo, saj bodo v nasprotenm primeru uporabniki kmalu nehali pošiljati 
odzive in izgubili bi pomeben vir informacij, hkrati pa izgubili kredibilnost in ugled spletne 
predstavitve.  
 
3.3.2 Hevristični pristop 
 
Pojem »hevristika«26 je grškega izvora in naj bi pomenil »odkrivanje«. Hevristični pristop 
zajema »postopke, načela in vodila, ki sistematično pomagajo privesti do odkritja, odločitve 
ali rešitve/.../zato je uporaben v procesu komunikacije v katerem je komunikator sistematično 
usmerjen k iskanju najboljše rešitve določenega komunikacijskega načrta (npr. preko spletne 
predstavitve)« (Van der Geest in Spyridakis 2000: 301, poudarki dodani). V praktičnem 
pomenu ocenjevanja spletne predstavitve pa je hevristični pristop27 »skupni naziv za skupino 
metod, ki temeljijo na pregledu oziroma preiskovanju različnih vidikov spletne predstavitve s 
strani ocenjevalca« (Nielsen 1994: 1)  
 

                                                 
25 Spremljanje odziva uporabnikov preko spletne predstavitve ali “user feedback«. 
26 Hevristika (ang. “heuristic”): “Nauk o metodah spoznanja in pridobivanja novih znanj” (SSKJ 1996). “Splošni 
izraz (v računalništvu) za postopek, ki je načrtovan z namenom reševanja problemov s pregledovanjem verjetnih, 
različnih možnosti, v nasprotju z algoritmom, ki mehansko preišče vsako obstoječo možnost” (Matthews 1997). 
Postopek reševanja problema za katerega ni primernega algoritma, “Hevristika je pravilo oziroma metoda za 
pristop k rešitvi problema, iskanje odgovora” (Blackburn 1996). 
27 Na tem mestu moramo zoped opozoriti na terminološka razhajanja. Jakob Nielsen, eden od najbolj priznanih 
avtoritet na področju uporabniškega razvoja spletnih predstavitev sam pojem hevristični pristop razume nekoliko 
drugače. Nielsen (1994: 25-61) hevristični pristop opredeljuje kot eno od metod za preiskovanje uporabnosti 
spletne predstavitve (usability inspection methods) katere bistveni del predstavlja »seznam principov in načel 
(t.j. hevristik), ki pomagajo odkrivati nepravilnosti v oblikovanju in delovanju spletne predstavitve« (Nielsen 
1994). Ustreznost hevristikam pa naj bi po Nielsnu (1994) ocenjevali izključno eksperti. Taka definicja pa je v 
klasifikaciji metod za evalvacijo spletnih predstavitev, ki jo predstavlja pričujoče diplomsko delo, bliže metodi 
vodenega seznama ali pa strokovnemu pregledu, ki sta uvrščena znotraj skupine metod celotnega hevrističnega 
pristopa.  



Vlogo ocenjevalca oz. preiskovalca lahko opravljajo tako eksperti za razvoj spletnih 
predstavitev ali njenih posameznih delov, kot tudi običajni uporabniki spletne predstavitve ali 
drugo (ne)strokovno osebje, ocena pa temelji izklujčno na presoji samega ocenjevalca. Če je 
preiskovalec strokovno usposobljen, nam poleg same ocene lahko obenem posreduje tudi 
takojšnje rešitve za odkrite napake, vendar pa ocena ne bo nujno po meri uporabnika. Ker 
ocena temelji na presoji samega ocenjevalce, je verjetno, da bodo različni ocenjevalci podali 
različne ocene, zato je za kakovostnejšo oceno smiselno združiti ugotovitve večih 
ocenjevalcev. Nielsenovi poizkusi (1993: 156) kažejo da optimalno skupino tvori od 3 do 5 
ocenjevalcev (v primeru ko vlogo ocenjevalca igrajo uporabniki oziroma nestrokovno osebje), 
en sam ocenjevalec pa bi spregledal več kot polovico vseh problemov. Glede na »tip« in 
število ocenjevalcev ter druge značilnosti, ki opredeljuje hevristični pristop, se v njegovem 
okviru pojavlja več različnih oblik (metod) istega pristopa.  
 
Po De Yongu in Van der Geestu (2000) je vsaka oblika (metoda) hevrističnega pristopa 
določen s 4 značilnostmi: 
 

- obseg: natančnost in izčrpnost preiskanih vidikov spletne predstavitve  
- veljavnost: odvisna od izhodišč na katerih temelji preiskava in posledično končna ocena (teorija, 

strokovna praksa, uporabniška praksa,...)  
- strukturiranost: stopnja (ne)strukturiranosti vprašanj, načel in vodil, ki so temelj za izvedbo preiskave 

spletne predstavitve (trdi vs. mehki podatki)  
- ocenjevalec/ci: stopnja njihove strokovne usposobljenosti (eksperti vs. uporabniki) in število njih 

(zanesljivost ocene)  
 
Glede na ta značilnosti v grobem ločimo tri osnovne metode hevrističnega pristopa, ki se nato 
pojavljajo v različnih oblikah in kombinacijah. Strokovni pregled je nestruktuiran, različno 
obsežen pregled na osnovi standardov in praks na določenem področju, ki ga ponavadi izvede 
en sam visoko strokovno usposobljen ocenjevalec. Voden seznam je po značilnostih 
nasproten strokovnemu pregledu (visoka strukturiranost, večje število ocenjevalcev - 
uporabnikov). Sprehod skozi pa je specifičen po svojem obsegu, saj se preiskuje samo (eno ali 
več) funkcij spletne predstavitve. 
  
Hevristični pristop je zaradi svoje fleksibilnosti uporaben za oceno najrazličnejših vidikov 
spletne predstavitve in je primeren  predvsem za ocene, ki jih ne moremo pridobiti z drugimi 
metodami: »Preiskava spletne predstavitve v obliki hevrističnega pristopa lahko zapolnjuje 
vse druge funkcije, ki jih ostale metode ne morejo« (Van der Geest in Spyridakis 2000: 302), 
ali pa je samo alternativa drugim metodam. Nielsen (1993: 17) tako v hevrističnem pristopu 
vidi »metodo s popustom« za ocenjevanje uporabnosti spletne predstavitve: »posreduje dobro 
oceno uporabnosti glede na vložena sredstva, zato pogosto predstvalja alternativo zahtevnim 
laboratorijskim testom«. Vendar pa je bistvena pomanjkljivost tega načina in tudi 
hevrističnega pristopa nasploh, da ocena uporabnosti ne izhaja iz uporabnika in rabe spletne 
predstavitve v vsakodnevnih okoliščinah, ampak zgolj na presoji ocenjevalca. 
 

3.3.2.1 Strokovni pregled (angl. Expert review) 
 
Strokovni pregled je metoda, kjer preiskavo celotne spletne predstavitve ali pa samo njenih 
posameznih delov opravi ekspert za del spletne predstavitve, ki ga ocenjujemo. Eden ali več 
ekspertov (v primeru celostne ocene spletne predstavitve, kjer je se natančno preiskuje zelo 
različne dele spletne predstavitve) pregleda  posamezne elemente spletne predstavitve in 
presodi o njihovi ustreznosti glede na uveljavljena načela, kriterije in standarde znotraj stroke. 



Strokovni pregled je lahko osredotočen na celotno spletno predstavitev, ali pa samo na njen 
posamezen del, določeno funkcijo,... (npr. elektronski nakup).  
 
Strokovni pregled izvedemo tako, da poiščemo primerne eksperte in jih opremimo s tipičnimi 
scenariji28 uporabe in strateškimi cilji spletne predstavitve, ki določajo fokus preiskave.  Če je 
ocenjevalcev (ekspertov) več, najprej vsak posebej pregleda posamezne elemente spletne 
predstavitve oziroma dela za katerega je odgovoren, nato pa glede na primerjavi ugotovitev 
izdelajo skupno, končno oceno. Vsak strokovnjak ob enem predlaga rešitve za napake, ki jih 
je odkril.  
 
Metodo je primerna za oceno tistih vidikov  spletne predstavitve, ki jih ne moremo oceniti na 
noben drug način. Tak primer je ocena ustreznosti spletne predstavitve določenim 
(industrijskim) standardom (nabor znakov, operacijski sistem,..) ali pa ocena konsistentnosti 
posameznih spletnih strani in funkcij znotraj enotne spletne pradstavitve, ki ju lahko opravi 
samo ustrezen strokovnjak.  
 

3.3.2.2 Sprehod skozi spletno predstavitev (angl. Cognitive walkthrough) 
 
Sprehod skozi spletno predstavitev je metoda, kjer se preiskuje in ocenjuje enostavnost 
uporabe (določene funkcije) spletne predstavitve, oziroma bolj natančno, »enostavnost učenja 
uporabe spletne predstavitve kot ene od 5 lastnosti uporabnosti« (Wharton in drugi 1994: 
106). Bolj natančno, ocenjuje se enostavnost interakcije s spletno predstavitvijo, ob izvajanju 
nalog za doseganje določenih ciljev na spletni predstavitvi, pri čemer na osnovi kognitivnega 
razmišljanja uporabnika. Gre za oceno, ali uporabnika njegova dejanja na osnovi lastnega 
kognitivnega razmisleka, vodijo preko uspešno rešenih nalog, do željenega cilja, ali pa je za to 
potrebno dodatno učenje. 
 
 
Za izvedbo te metode potebujmo scenarije tipične uporabe spletne predstavitve, ki so 
natančno razdelani v zaporedje posameznih nalog in podnalog, ki jih mora uporabnik uspešno 
rešiti oz. izvesti, da doseže željen cilj, ter seveda natančno opredeljeno ciljno populacijo 
uporabnikov in kontekst uporabe spletne predstavitve. Skozi razdelane scenarije se nato 
»sprehodi« ocenjevalec in ugotavlja, kje nastajajo oziroma bi lahko nastale težave pri 
izvajanju posameznih nalog. Če je ocenjevalec strokovnjak za področje uporabniških rešitev 
spletnih predstavitev, ob vsaki nalogi, kjer bi uporabnik lahko naletel na težavo, predlaga 
ustrezno rešitev (nalogo razdeli v enostavejše podnaloge). Če pa sprehod skozi opravi tipičen 
uporabnik, pa dobimo bolj zanesljive informacije o problemih pri izvajanju nalog. Zato je pri 
izvajanju te metode smiselno uporabiti kombinacijo različnih ocenjevalcev.  
 
Metodo je primerna za oceno uporabnosti spletne predstavitve, natančneja enostavnosti 
interakcije s spletno predstavitvijo ob njeni uporabi. Pogosto se jo izvaja ob hkratni oceni 
vizualne podobe in oblikovnih rešitev, tako da se identificira mesta, kjer vizualna podoba, kot 
bolj umetniško ustvarjalen izraz, ovira oziroma podpira funkcionalnost spletne predstavitve. 
Predstavlja pa tudi alternativo vsem metodam iz skupine laboratorijskih eksperimetnov, 
katerih izvedba je veliko zahtevnejša. 
 
                                                 
28 Scenarij (angl. Scenario) v kontekstu uporabe spletne predstavitve zajema opis tipičnega uporabnika, ki 
uporablja določena niz možnosti spletne predstavitve, za doseganje določenih rezultatov (ciljev), v določenih 
okoliščinah in po določenem časovnem zaporedju (določeno mora biti kdaj se zgodi kaj) (Nielsen 1993: 100). 



Napredna uporaba te metode predstavlja takoimenovan skupinski sprehod skozi, kjer se 
končni uporabniki spletne predstavitve, njeni ustvarjalci, lastniki in tudi strokovnjaki za 
posamezne dele spletne predstavitve skupaj sprehodijo skozi razdelane scenarije in naloge, pri 
čemer skušajo skozi skupinsko diskusijo, vsak s svojega vidika, oceniti ustreznost in 
enostavnost interakcije uporabnika s spletno predstvitvijo. Prednost skupinskega sprehoda 
skozi je v soočanju različnih izkušenj in pogledov na določen problem, ter iskanje skupne, 
najustreznejše rešitve. 
 

3.3.2.3 Voden seznam (angl. Guideline checklist) 
 

Metoda vodenega seznama izvira iz avtomatiziranega preverjanja programske opreme za 
iskanje napak, ki motijo pravilno delovanje programa. Podobno kot delovanje programa, 
lahko sistematično preverimo tudi delovanje spletne predstavitve v smeri uresničevanja 
zastavljenih strateških ciljev.  
 
Metoda temelji na v naprej pripravljenih modelih z navodili, principi in kriteriji za podroben 
pregled spletne predstavitve, na katere se ob preiskavi spletne predstavitve opirajo 
ocenjevalci. Modeli, ponavadi v obliki seznama elementov, ki so izpostavljeni preiskavi in 
kritrijev za njihovo ocenjevanje, so že v naprej izoblikovani, smiselno glede na 
komunikacisjko strategijo spletne predstavitve. Ključna faza pri izvajanju te metode je prav 
izdelava oziroma izbor smiselnega vodenega seznama29, glede na katerega bo ocenjena 
ustreznost spletne predstavitve. Seznami v osnovi izvirajo iz stroke (uporabnost, grafična 
podoba, varnost,…) in so glede na pričakovanja uporabnikov in interese imetnika spletne 
predstavitve ustrezno prilagojeni za posamezen primer (različna komunikacijska strategija) 
spletne predstavitve. Potrebno število in strokovna usposobljenost ocenjevalcev je odvisna od 
strukturiranosti seznama (Kako natančno je seznam voden?): seznam z natančno določenimi 
kriteriji in navodili za preiskavo zahteva pri izvedbi minimalno usposobljenost in število 
ocenjevalcev, zgolj splošne smernice za pregled pa višjo strokovnost ocenjevalca, s 
poznavanjem uveljavljenih standardov znotraj strokovnega področja.     
 
Gre za najbolj racionalno in najpogosteje uporabljena metodo hevrističnega pristopa in tudi 
ocenjevanja spletnih predstavitev nasploh. Največja prednost vodenega seznama je, da 
kakovostno oceno spletne predstavitve lahko izvede tudi nestrokovno osebje. Z obsežnim 
seznamom lahko naenkrat ocenimo najrazličnejše vidike in lastnosti spletne predstavitve, v 
praksi pa se ga najpogosteje uporablja za oceno vsebine. Velika slabost vodenega seznama pa 
je v omejenosti metode, saj z njo lahko identificiramo samo probleme, napake ki jih že v 
naprej predvidimo s seznamom, ne pa tudi ostalih. 

 

3.3.2.4 Analiza konkurence (angl. Strategic analysis) 
 

                                                 
29 Številni univerzalni seznami (»cheklists«), ki jih lahko uporabimo za oceno kakršnikoli spletnih predstavitve 
so dostopni preko svetovnega spleta (npr. www.usableweb.com), vendar pa nekateri (Smith 1997) spodbijajo 
ustreznost splošnih seznamov, in predlagajo razvoj primernih seznamov glede na specifično vsebinsko usmeritev 
spletnih predstavitev in namen ocene. Smith je tako izdelal izredno natančen voden seznam za ocenjevanje 
kakovosti, kredibilnosti spletnih informacijskih virov (revij, baz podatkov, člankov,…) z namenom, da bi lahko 
prepoznali in ločili kakovstne vire informacij od “multimedijske drugorazrednosti” (Ciolek v Smith 1997). 
 
 



Analiza konkurence ali tudi strateška analiza, ni ena od metod hevrističnega pristopa, ampak 
le njihova napredna uporaba. Katerokoli metodo hevrističnega pristopa – strokovni pregled, 
sprehod skozi, najenostavneje pa voden seznam - namreč lahko apliciramo ne samo na lastno, 
ampak tudi na konkurenčne spletne predstavitve (spletne predstavitve z enako oziroma 
sorodno komunikcijsko strategijo).  
 
Enaka uporaba metod hevrističnega postopka na isti način (isti ocenjevalci – ista merila) na 
konkurenčnih spletnih predstavitvah omogoča izdelavo indeksa ocen spletnih predstavitev 
WAI (angl. Web Assessment Index). Izdelava takega indeksa je smiselna in mogoča samo za 
spletne predstavitve znotraj enotnega sektorja, ki imajo enake cilje, komunikacijsko strategijo 
in tako tudi enaka merila za ocenjevanje in kriterije uspešnosti. »Indeks ocen spletnih 
predstavitev (določenega tipa) nudi možnost primerjave ocen različnih vidikov (vsebina, 
dostopnost, navigacija,...) in skupno uspešnost spletne  predstavitve glede na konkurenco« 
(Mateos in drugi 2001: 227) Na njegovi osnovi lahko določimo prednosti in slabosti spletne 
predstavitve v širših okoliščinah svojega konkurenčnega okolja, ter hkrati spoznamo smernice 
globalnih trendov znotraj njega. »Pogosto se strateško analizo uporablja kot kompenzacijo za 
pomanjakanje izkušenj, idej in znanja na strani izdelovalcev spletne strani, ki tako pri razvoju 
spletnih predstavitev za uresničevanje lastnih strateških ciljev, izhajajo kar iz analize svojega 
konkurenčnega okolja« (Cunliffe 2000: 301) Strateška analiza zato poleg same ocene služi 
tudi kot sredstvo za strategijo izboljšav spletne predstavitve v prihodnje. 
 
3.3.3 Laboratorijski eksperimenti 
 
Laboratorijski eksperimetni izvirajo iz empirične, eksperimentalne psihologije, z njimi pa 
raziskujemo miselne strukture in mentalne modele uporabnikov spletne predstavitve iz katerih 
izhajajo njihove navade in vzorci vednja ob uporabi spletne predstavitve. Laboratorijski 
eksperimenti s pravimi uporabniki zato predstavljajo temeljni pristop za oceno uporabnosti 
spletne predstavitve, v smislu učinkovitosti oziroma uspešnosti interakcije uporabnika z 
spletno predstavitvijo, pri izpolnjevanju željenih ciljev na njej. 
 
Vse metode v skupini laboratorijskih eksperimetnov opredeljujejo nadzorovane okoliščine v 
katerih so uporabniki izpostavljeni reševanju določenih nalog v zvezi s spletno predstavitvijo, 
analiza rezultatov rešenih nalog pa posreduje oceno spletne predstavitve. Ker je v središču 
ocene spletne predstavitve z metodami laboratorijskih eksperimentov uporabnik, morajo biti 
naloge povezane s pričakovanji, ki jih imajo uporabniki do spletne predstavitve. Pri 
oblikovanju nalog se moramo zato zavedati, da pričakovanja uporabnikov pogosto niso enaka 
predvidevanjem in načrtom, ki izhajajo iz strategije spletne predstavitve. Tako bi lahko 
predvidevali, da so pričakovanja uporabnika, ki na spletni predstvitvi išče neko informacijo, 
da slednjo tudi najde, vendar pa je to pogosto bolj cilj same organizacije, ki informacijo 
posreduje, uporabnikove želje pa so nekoliko drugačne: da bi pri iskanju naredil čim mnanj 
napak, našel še kaj več kot samo iskano informacijo, ob vsem tem pa doživel še prijetno 
izkušnjo. »Če se uporabnik osredotoča na naloge, ki jih mora opraviti, da bo izpolnil namen 
obiska spletne predstavitve, mora izdelovalec spletne predstavitve pogledati preko samih 
nalog in identificirati tudi uporabnikova pričakovanja« (Cooper 1995: 12). Laboratorijski 
elsperimenti poleg same ocene uporabnosti edini lahko posredujejo tudi oceno uresničenih 
pričakovanj in iskanju načinov za njihovo uresničevanje. 
 
Laboratorijski eksperimenti zahtevajo veliko časa za pripravo in natančnosti pri izvedbi, 
analiza zbranih podatkov pa je komplicirana. Vendar pa predstavljajo najboljšo metodo za 
ocenjevanje ključne lastnosti spletne predstavitve – uporabnosti, ki kot že rečeno, predstavlja 



nujni pogoj za funkcionalnost spletne predstavitve (če spletne strani ni možno uporabljati, ne 
koristi niti uporabniku, niti lastniku).  
 

3.3.3.1 Testiranje uporabnosti spletne predstavitve (angl. Formal usability testing) 
 
Osnovna ideja testiranja uporabnosti, kot temeljne metode za preverjanje uporabnosti spletne 
predstavitve, je v tem, da uporabniki v nadzorovanih okoliščinah izvajajo naloge na spletni 
predstavitvi, ob tem pa se natančno opazuje njihovo vedenje, delovanje, reakcije, ter skrbno 
beleži njihova uspešnost. »Na ta način neposredno pridobimo informacije (čas potreben za 
opravljanje posameznih nalog, število in vrsta napak ob izvajanju nalog, neposredno 
zadovoljstvo z uporabo strani,..) kako ljudje sploh uporabljajo računalnik in s kakšnimi 
problemi natančno se soočajo ob uporabi konkretne spletne predstavitve” (Nielsen 1993: 
165). Slednje informacije služijo za oceno uporabnosti spletne predstavitve, ter kot izhodišče 
za usreznejše uporabniške rešitve, ki bi dvignile funkcionalnost celotne predstavitve.  
 
Testiranje uporabnosti temelji na opazovanju uporabnika pri opravljanju nalog, izpolnjevanju določenih ciljev, 
na konkretni spletni predstavitvi v nadzorovanih okoliščinah laboratorija, kjer je omogočeno natančno merjenje  
uspešnosti posameznika pri opravljanju nalog (snemanje zvoka, slike in računalniškega zaslona, meritve časa, 
dokumentiranje kritičnih dogodkov,…). Zbrani podatki so podrvrženi analizi, katere rezultat so natančno 
identificirani problemi v uporabnosti spletnega mesta. Primerjava teh rezultatov s komunikacijsko strategijo 
spletne predstavitve daje realno oceno njene funkcionalnosti (Maligoj in Kragelj 2002: 256). 
 
Najprej natančno določimo kaj (katero funkcijo?) na spletni predstavitvi bomo testirali, nato 
pa funkcijo oblikujemo v ustrezen scenarij, ki ga razdelimo v posamezne naloge, ki naj bi jih 
uporabnik opravil, da bo njegova uporaba te funkcije uspešna. Ključno za veljavnost 
rezultatov je, poleg izbora scenarija in priprave ustreznih nalog, selekcije ciljne skupine 
uporabnikov iz katere izberemo kandidate za testiranje. Ti morajo biti tipični uporabniki strani 
saj »samo zato ker svetovni splet uporablja miljon ljudi, še ne pomeni tudi, da so vsi naše 
stranke« (Day 1997: 111). Načrt za izvedbo testiranja – studio (udobje vs. nadzor), potek 
(vprašalniki, scenariji z naogami) oprema (računalnik, kamere, mikrofoni, zapisnikarji,... in 
njihova namestitev, test)  – mora biti usmerjen v eliminiranje motečih spremenljivk, ki bi 
lahko kvarile kakovost končnih podatkov. Pred začetkom testiranja in po njegovem koncu 
običajno izvedemo kratek intervju s uporabnikom, da bolje spoznamo uporabnika ter zberemo 
njegove vtise (analiza kritičnih dogodkov) 30, ki bi nam lahko koristili pri interpretaciji 
rezultatov.  
 
V splošnem je testiranje uporabnosti opredeljeno z dvema protokolama načina zbiranja 
podatkov. Pri protokolu glasnega razmišljanja (angl. think aloud protocol) testne uporabnike 
(od 3 do 5) med testiranjem spodujamo k glasnemu razmišljanju (komentiranju dejanj, 
izražanju mnenj, čustev...) med interakcijo s spletno predstavitvijo. S tem načinom pridobimo 
predvsem mehke, kvalitativne podatke, ki služijo boljšemu razumevanje uporabnika, 
njegovega delovanja ter pričakovanj ob uporabi spletne predstavitve, kar lahko kasneje 
uporabimo predvsem za izboljšanje uporabnosti. »Protokol posreduje obilico bogatih 
informacij, ki niso dostopne na noben drug način« (Benbunan-Fich 2001: 161). Rezultati 
protokola glasnega razmišlajanja so visoko kakovostni, koristni, kvalitativni podatki, vendar 
pa je za njihovo pridobivanje in analizo potrebno več časa in sredstev kot v primeru 
empiričnega merjenja uspešnosti izvajanja nalog (Fichter 2000: 81). Skrajnost tega protokola 

                                                 
30 Kritičen dogodek je trenutek, ko pri uporabniku spletne predstavitve pride do problema, določenega 
nerazumevanja, zmede ali težave, med tem ko je v interakciji z njo. (Benbunan-Fich 2001: 157) 



predstavlja intervju s testnim uporabnikom med procesom testiranja ali t.i. »question asking 
protocol«. 
 
Pri protokolu merjenja učinkovitosti31 pa je v ospredju empirično merjenje uspešnosti 
izvrševanja nalog, kjer z najrazličnejšo tehnično opremo skušamo natančno zabeležiti čim več 
empiričnih podatkov testiranja (čas reševanja nalog, število napak,...). Empirično merjenje, da 
bi bilo zanesljivo, še posebej zahteva natančen načrt in strogo izvedbo testiranja brez 
kakršnekoli interakcije med vodjo testiranja in testnim uporabnikom, ter najmanj 10 testnih 
uporabnikov. Rezultati slednjega protokola omogočajo statistična sklepanja v zvezi s spletno 
predstavitvijo  - npr. 75% uporabnikov opravi elektronski nakup v 2 minutah - in so bolj 
primerni za samo oceno uporabnosti spletne predstavitve kot pa določanje uporabniških težav 
in iskanje ustreznejših rešitev. Njegovi rezultati lahko služijo kot osnova za izbor med 
različnimi uporabniškimi rešitvami (rdeč ali moder gumb), saj je glede na rezultate empiričnih 
meritev najbolj zanesljivo izberemo pravo rešitev. Skrajnost tega protokola predstavlja 
sledenje očesu po računalniškem zaslonu med uporabo pletne predstavitve (angl. eye 
tracking), kjer se meri uporabnikovo pozornost za vsak del spletne predstavitve posebej in se 
ga med dugim uporablja za pozicioniranje oglasov na spletni predstavitvi.  
 
Večina testiranj uporabnosti vsebuje značilnosti obeh omenjenih protokolov in temelji na t.i. 
triangulaciji, kombinaciji zbiranja podatkov na osnovi obeh omenjenih protokolov. 
»Kombinacija protokolov omogoča bogatejši in kakovostnejši vpogled v uporabnikove 
reakcije, ter tako zmanjšuje možnost napačnih zaključkov glede na zbrane podatke. (Hallahan 
2000: 226) Ob tem je pomebno opozoriti, da več kot je interakcije med vodjo testiranja in 
testnim uporabnikom (med samim testiranjem), več kvalitativnih podatkov zberemo in manj 
kakovostne so empirične meritve. 
 
Testiranje uporabnosti velja za najbolj učinkovito metodo ugotavljanja uporabniških težav in 
se uporablja za oceno uporabnosti spetne predstavitve ter iskanje ustreznih uporabniških 
rešitev. Prednost slednje metode je v tem, “da že majhno število testiranih uporabnikov (5) 
razkrije večino (75%) vseh uporabniških težav “(Nielsen 2000a). Vendar pa tako razmerje 
velja samo v primeru homogene ciljne skupine. Rezultati testiranja so identifikacija 
uporabniških problemov glede na komunikacijsko strategijo spletne predstavitve, priprava 
izhodišč za izboljšave in izdelava ključnih izhodišč za uporabnikovo zadovoljstvo pri uporabi 
strani. Na splošno velja, »da prej ko se izvede testiranje, večja je funkcionalnost spletne 
predstavitve na račun uporabnosti« (Ellis in Ellis, 2001).  
 
Testiranje uporabnosti pa ima tudi svoje slabosti  in metodološke prepreke. Težko je najti 
ustrezno osebo za vodenje testiranja (po pravilu mora biti ob enem strokovnjak za uporabnost 
in hkrati tudi za področje vsebine, ki ga pokriva spletna predstavitev). Opazovalci in merilci 
testiranja, ki beležijo rezultate morajo biti kompetentni na področju psihologije, interakcije 
človek-računalnik in informatike ter sposobni hitrih reakcij smiselnega dokumentiranja.  
Postavlja se vprašanje vpliva kvazi naravnega okolja: čeprav se še tako trudimo laboratorij 
približati uporabniku, okoliščine nikoli niso enake vsakdanjim. Vedno se moramo zavedati, 
da smo zbrali samo del uporabniškega vedenja, ki nikakor ni reprezentativen niti za samega 

                                                 
31 Protokol izhaja iz psihologije interakcije med človekom in računalnikom, kjer se uspešnost te interakcije meri 
z modeli GOMS (»goals, operators, methods, selection rules«) (Card in drugi 1983). Bistveno GOMS modelov 
je da se vsako uporabnikovo nalogo oziroma možnosti uporabnikovega pristopa k njej razstavi na posamezne 
cilje, vse možne načine doseganja teh ciljev, operatorje za doseganje ciljev, in možen izbor kombinacij slednjih 
treh, nato pa se empirično preveri, s katero kombinacij uporabniki najhitreje izvršijo nalogo v interakciji z 
računalnikom « (Carter 1999: 62). 



uporabnika, ki je bil testiran niti za vse uporabnike spletne predstavitve. Ob metodoloških 
težavah sama izvedba zahteva veliko časa in sredstev. Poleg vsega pa testiranje uporabnosti 
že v naprej obremenjeno z konfliktom interesov uporabnikov in lastnika spletne predstavitve 
(Schonfeld in Bosenick 2002: 89). 
 
Poseben primer testiranja uporabnosti (po protokolom glasnega razmišljanja) je metoda 
sočasnega odkrivanja. Prednost tega pristopa je v boljših okoliščinah za testiranje kot v 
primeru testiranja enega uporabnika, saj uporabniki, v primeru ko so soočeni z reševanjem 
problema običjano med sabo komunicirajo in tako dobimo več različnih komentarjev (iz 
diskusije med njima) o uporabi spletne predstavitve, kot pa če testnega uporabnika spodbuja k 
glasnemu razmišljanju sam vodja testiranja. Slabost metode sočasnega odkrivanja pa nastopi 
v primeru ko imata uporabnika vsak svoj, popolnoma različen pristop k uporabi računalnika 
in spletnih predstavitev, saj se lahko zgodi, da sploh ne moreta sodelovati in ves napor je 
izgubljen.32  

3.3.3.2 Razvrščanje kart (angl. Card sorting) 
 
Zelo pomeben vidik uporabnosti predstavlja informacijska arhitektura spletne predstavitve -  
način organizacije vsebine. Spletno predstavitev sestavlja skupina med seboj povezanih 
dokumentov in od njihove organizacije je odvisna preglednost in razumljivost posredovane 
vsebine preko nje. Informacjska arhitektura spletne predstavitve zajema: 
 

- organizacijo kompletne vsebine spletne predstavitve (razporeditev posameznih spletnih strani, njihovo 
organizacijo v vsebinske sklope, hierarhijo v sklopu predstavitve, povezave med posameznimi stranmi, 
hipertekstualnost: navzkrižna povezanost dokumentov glede na sorodnost in ključne besede,…) 

- smiselnost navigacijskega sistema 
- organizacijo vsebine na posamični spletni strani 
- ustrezen sistem poimenovanj, označevanj (razumljivost naslovov) 

 
Slednji (sistem poimenovanj) je še posebej pomeben za uporabnost spletne predstavitve. 
Poimenivanje oziroma označevanje je oblika reprezentacije: »Tako kot uporabljamo besede 
za reprezentacijo misli, uporabljamo označevanja oziroma poimenovanja za reprezentacijo 
različnih vsebin, informacij,...« (Rosenfeld in Morville 1998: 72). Poimenovanja so zato 
ključna za jasen prikaz organizacije in razumljivot navigacije spletne predstavitve uporabniku. 
Poleg tega pa poimenovanja vplivajo tudi na splošen ugled spletne predstavitve, saj 
neustrezna, nizkotna, nestrokovna in nesmiselna poimenovanja zmanjšajo uporabnikovo 
zaupanje do informacij in storitev na spletni predstavitvi. K ustrezni organizaciji (povezanost 
sorodnih vsebin) in poimenovanjem (način označevanja povezav) spletne predstavitve 
pristopamo z metodo razvrščanja kart.  
 
Razvrščanje kart je v osnovi metoda za gradnjo informacijske arhitekture (organizacijo 
vsebine in smiselnost navigacije) spletne predstaviteve, lahko pa jo uporabimo tudi za oceno 
ustreznosti teh vidikov spletne predstavitve iz izhodišča uporabnikov. To je metoda 
kategorizacije, kjer uporabniki razvrščajo različne vsebinske koncepte v njim sorodne 
množice, nato pa vsako množico (zaključeno vsebinsko celoto) smiselno poimenujejo. Iz 
analize teh rezultatov dobimo uporabniškemu pristopu najustreznejšo shemo oragnizacije 
vsebine in model uporabnikom razumljivega navigacijskega menija, ki služi kot osnova za 
oceno spletne predstavitve (idelano rešitev primerjamo z dejanskim stanjem).   
                                                 
32 Metoda sočasnega odkrivanja ali »Co-discovery method« je še posebaj primerna za testiranje spletne 
predstavitve z otroki, saj je njih težko pripraviti do tega, da bi natančno sledili  navodilom, kar je potrebno za 
izvedbo običajnega testiranj z enim uporabnikom po protokoua glasnega razmišlanja.  



 
Metoda temelji na razkrivanju odnosov med posameznimi pari kart, ki predstavljajo 
vsebinsko različne spletne strani. Skozi natančno določen postopek, kjer iz posameznih, 
naključno razporejenih kart (vsaka od kart predstavlja predstavlja spletno stran z vsebinsko 
zaključeno celoto) uporabniki tvorijo skupine glede na njihovo sorodnost. V prvi fazi je vsak 
karta uvrščena v eno od skupin, v drugi fazi se že izoblikovane skupine združuje v širše 
vsebinke sklope, v tretji fazi pa se vsaki skupini in sklopu dodeli še ustrezen naslov. S 
statistično obdelavo (segmentacija, pozicioniranje) razvrstitev večjega števila tipičnih 
uporabnikov nato izdelamo model v obliki drevesne sheme, ki predstavlja idealno 
organizacijo vsebine in smiselnost poimenovanj glede na uporabnikova pričakovanja. Tak 
model predstavlja ustrezno informacijsko arhitekturo in služi kot merilo za oceno enostavnosti 
in učinkovitosti uporabe spletne predstavitve.  
 
Metodo lahko izvjamo na dva načina: posamezno in skupinsko. V prvem primeru vsak 
uporabnik v eksperimentu dobi svoj paket kart in jih organizira ter poimenuje na sebi ustrezen 
način, nato pa s pomočjo statistične analize iz razvrstitev vseh uporabnikov izdelamo 
optimalen model. Ustreznost modela in posledično, zanesljivost ocene, sta odvisna od števila 
in primernega izbora sodelujočih uporabnikov. Pri skupinskem načinu pa imamo samo en 
paket kart, ki jih na enkrat razvršča skupina (4-6) uporabnikov. Razvrščanje in poimenovanje 
poteka toliko časa, dokler skupina ne pride do enotne rešitve – t.j. ustreznega modela. Izvedba 
posamezenega načina je zahtevnejša in zamudnejša, vendar pa je model bolj reprezentativen 
za populacijo vseh uporbnikov spletne predstavitve. Model na osnovi skupinske izvedbe pa je 
lahko ustrezen samo za skupino, ki je sodelovala v eksperimentu.   
 

3.3.3.3 Slepo izbiranje (angl. Blind voting) 
 
Slepo izbiranje je ime za metodo, pri kateri celotno spletno predstavitev spremenimo tako, da 
bo za uporabnika popolnoma nerazumljiva: tekst spremenimo v uporabniku neznan, smiselne 
grafične oznake popačimo, slike zameglimo,... nato pa uporabnika zaposlimo z ugibanjem o 
posameznih elementih spletne predstavitve. Uporabnik poizkuša na slepo, izključno po svoji 
intuiciji in vnaprejšnjih pričakovanjih uporabljati, opravljati določene funkcije na spletni 
predstavitvi. S tem ko uporabnik na slepo ugotovlja in išče kaj na spletni strani predstavlja 
navigacijski meni, kaj bi lahko bila novica, kje se nahajajo pomebne informacije,... 
avtomatičo posreduje informacijo, kje bi bilo najbolje, da bi se slednje stvari, elementi spletne 
predstavitve tudi zares nahajali. Iz točnih oziroma napačnih poizkusov uporabnika ob slepem 
izbiranju sledi ocena o ustreznosti oblikovnih rešitev (pozicija in grafična podoba elementov 
na spletni strani) spletne predstavitve z vidika uporabnika. 
 
3.3.4 Tehnična analiza 
 
Skupino, v kateri se nahajajo metode, kjer je zbiranje in analiza podatkov za oceno spletne 
predstavitve avtomatizirana, imenujem tehnična analiza, saj avtomatiziran postopek izvedbe 
metod s pomočjo programske opreme, omogoča zgolj analizo tehničnih, avtomatsko 
merljivih, lastnosti spletne predstavitve. Na vprašnja o spletni predstavitvi ne odgovarjajo 
uporabniki ampak računalnik, zato se tehnična analiza imenuje tudi »computer-to-computer« 
merjenje (Remec in Vehovar 1998: 75). Z metodami tehnične analize torej lahko v okviru 
evalvacije spletnih predstavitev ocenjujemo le tehnične, s programsko opremo merljive 
lastnosti spletne predstavitve.  
 



Metode tehnične analize temeljijo na uporabi specializiranih programskih paketov za zbiranje 
in analiziranje podatkov s same spletne predstavitve ali strežnika, na katerem se fizično 
nahaja. Na ta način lahko pridobimo predvsem informacije o tehničnem delovanju spletne 
predstavitve in nekaterih lastnostih uporabnikove interakcije z njo, ter posledično 
identificiramo tehnične  probleme spletne predstavitve s katerimi se soočajo uporabniki. 
Vendar pa programsko orodje lahko le identificira probleme spletne predstavitve, ne more pa 
ponuditi vpogleda v posledice problemov za uporabnika, saj slednji v tehnično analizo sploh 
ni vključen. Zato je vse metode tehnične anaize, za kakovostno oceno spletne predstavitve, 
potrebno uporabljati v kombinaciji z drugimi metodami evalvacijo spletnih predstavitev (Ellis 
in Ellis, 2001). Tehnična analiza torej posreduje le vpogled v delovanje spletne predstavitve in 
odkriva potencialne probleme, ki šele zahtevajo nadaljno preiskovanje (reševanje). 
 
Prednost vseh metod tehnične analize je v tem da je procesiranje podatkov in rezultatov ves 
čas računalniško vodeno, kar pomeni, da je njihova izvedba poceni, hitra in enostavna 
rezultati pa so zelo natančni. Zaradi teh lastnosti so se že razvili nekateri radikalni poizkusi 
uporabe tehnične analize (popolno avtomatizacija) za celostno oceno spletne predstavitve – ne 
samo tehničnih karekteristik ampak tudi vsebine, navigacije, vizualne podobe,...Bauer in 
Schark (2000) sta tako razvila model za celostno oceno spletne predstavitve, ki združuje 
različna teoretska izhodišča (matematika, nevronske mreže, modeliranje) in izhaja iz hkratne 
uporabe različnih programskih paketov. »Bistvena prednost popolnoma avtomatiziranega 
pristopa je v možnosti izvedbe ocene tisoč spletnih predstavitev naenkrat, brez človeškega 
posredovanja« (Bauer in Scharl 2000:42) Vendar pa do takega pristopa zaenkrat lahko otanem 
kritični, saj njegova veljavnost verjetno ni velika, saj taka ocena zapostavlja uporabnika 
spletne predstavitve, kateremu je le-ta končno tudi namenjena. Poleg tega pa se tehnična 
analiza na splošno sooča tudi z določenimi problemi, ki izhajajo iz njene narave (Remec in 
Vehovar 1998: 84): 
 

- stabilnost povezav – ob izpadih povezav ali prenehanju delovanja strežnika pride do prekinitev merjenja 
- preobremenjenost – zaradi prevelikega prometa na spletni predstavitvi pride do motenj in izpada 

podatkov 
- nestandardiziranost metodologije – vsak primer uporabe tehnične analize je drugačen (različnost 

programskih paketov, nastavitev strežnikov,...) zaradi česar ocene niso primerljive 
- zapostavljenje uporabnika– pomanjkljivost podatkov, ki so zbrani na osnovi interakcije uporabnikov 

(njihovih računalnikov) s spletno predstavitvijo  
- etična načela – kršitve zasebnosti (osebni podatki vedenje uporabnika) in varnosti (industrisjska 

špijonaža) v primeru zbiranj določenih podatkov brez vednosti uporabnikov spletne predstavitve 
 
Ob predstavitvi metod tehnične analize bo pozornost usmerjena bolj v predmet same ocene, 
kot pa na opis metode, saj je algoritem za njeno izvedbo že vključen v sami programski 
opremi s katero izvajamo analizo. Različne metode v smislu tehnične analize torej pomenijo 
samo uporabo drugega programskega paketa oziroma drug vir od koder črpamo podatke za 
analizo. 

3.3.4.1 Preverjanje delovanja spletne predstavitve (ang. Performance test) 
 
Burdman (1999:135) opredeljuje dva temeljna načela kakovosti spletne predstavitve: 
zanesljivost (stabilnost, kompatibilnost,...) spletne predstavitve in zadovoljstvo obiskovalcev 
(ažurnost, vsebina, uporabnost,...)  uporabnikov spletne predstavitve. Veljavno oceno 
kakovosti tako dobimo le z oceno obeh teh lastnosti, pri čemer mora biti za kakovostno 
spletno predstavitev zadoščena obema načeloma hkrati – »če uporabniki niso zadovljni s 
spletno predstavitvijo ali pa če ta ni zanesljiva v svojem delovanju, je spletna stan 
avtomatično padla na testu kakovosti« (Burdman 1999: 135)  Testiranje spletne predstavitve 



je metoda, ki je primerna za merjenje enega od dveh načel kakovosti: zanesljivost spletne 
predstavitve. Burdman (1999: 144) med drugimi predlaga naslednje obvezne teste spletne 
predstavitve, ki morajo biti opravljeni za veljavno oceno kakovosti: 
 

- Test funkcij: delovanje vseh funkcij in možnosti njihove uporabe na spletni predstavitvi (povezave, 
iskalnik,...) 

- Test bremena: delovanje, obnašanje največjih bremen spletne predstavitve (npr. največjo stran po 
velikosti na podpovprečnih sistemskih lastnostih) 

- Test obremenitve: delovanje spletne predstavitve ob povečanem prometu na spletni predstavitvi 
- Mejni test: vsaka možnost uporabe in delovanje spletne predstavitve mora biti preizkušena na skrajnih 

mejah (npr. ali deluje iskalnik če v je v okno za iskanje vpisanih več kot  (n) zankov, pri čemer (n) 
predstavlja skrajno pričakovano število) 

 
Najboljši način za izvedbo testov je lastnoročno preizkušanje spletne predstavitve na različnih 
sistemskih in programskih okoliščinah, ki jih znajo simulirati različni programski paketi. 

3.3.4.2 Analiza obiskanosti spletne predstavitve (angl. Log analysis) 
 
Analiza obiskanosti predstavlja najenostavnejšo, najcenejšo in najhitrejšo metodo za oceno 
spletne predstavitve, saj se podatki generirajo sami, njihovo analizo pa opravi računalniški 
program. Več pozornost je potrebno le v interpretacijo rezultatov saj je dobro razumevanje 
tega, kaj podatki in informacije, ki iz njih sledijo, sploh pomenijo za spletno predstavitev  
(razlikovanje med zadetki, dostopi, obiski in drugimi podatki, ki jih dobimo o spletni 
predstavitvi z analizo logov). 
 
Ocena obiskanosti temelji na analizi posebnih podatkov - logov33, ki se avtomatsko 
dokumentirajo na strežniku spletne predstavitve, v obliki elektronske sledi, ki jo uporabniki 
puščajo za sabo ob vsakem obisku. V logih oz. log datotekah se zbirajo podatki o obisku in 
interakciji s spletno predstavitvijo med obiskom.  S pomočjo ustreznih programskih orodij je 
mogoče podatke iz log datotek akumulirati in smiselno analizirati, ter jih ob pravilni 
interpretaciji uporabit za oceno obiskanosti spletne predstavitve. Metodo lahko izvajamo 
kontinuirano v realnem času (spremljanje v živo), v tem primeru je programska oprema 
nameščena na strežniku, ali pa zbrane loge šele po določenem času vzamemo s strežnika in jih 
analiziramo post-festum na lokalnem računalniku. Analiza logov lahko posreduje odgovore na 
naslednja vprašanja: kolikšen je promet na spletni strani, kakšno programsko in strojno 
opremo imajo njeni obiskovalci, kaj se je dogajalo med obiskom in kako je obisk potekal, od 
kje (katere spletne strani) je obiskovalec prišel in na katerem mestu je bil obisk končan, 
kakšne tehnične težave so nastopile med obiskom,... in sicer vse na osnovi štirih tipov 
avtomatično generiranih log datotek (Bertot in McLure 1997: 374): 
 

- »acces log« - posreduje največ informacije o obiskanosti in uporabi spletne predstavitve (datum in čas 
obiska, akcije obiskovalca na predstavitvi (vsi uspešno izvedeni zahtevki), identifikacijska številko 
oziroma domeno računalnika preko katerga obiskovalec dostopa do svetovnega spleta,...) iz česar lahko 
sklepamo o prometu na spletni predstavitvi ter tipičnih vzorcih njene uporabe; 

- »agent-log« - posreduje podatke o strojni (operacijski sistem) in programski opremi (spletni brskalnik in 
njegova verzija) obiskovalcev, ki so ključni za razumevanje možnosti dostopa obiskovalcev do spletne 
predstavitve in katere je smiselno upoštevati pri načrtovanju razvoja spletne predstavitve; 

                                                 
33 “Log je tekstovni (ASCII) zapis o zahtevkih (vsak element spletne predstavitve predstavlja svoj zahtevek) na 
strežniku v katerem se zapisujejo podatki o odjemalcu, v času komunikacije med brakalnikom in strežnikom 
spletne predstavitve.” (Kogovšek in drugi 2000:2) Odjemalca predstavlja osebni računalnik oziroma natančneje 
spletni brskalnik, s katerim se dostopa do interneta, in ne posamezen uporabnik spletne predstavitve.  



- »error-log« - posreduje informacije o tehničnih težavah (neuresničenih zahtevkih) na katere je naletel 
uporabnik med obiskom in nakazujejo možne napake na spletni predstavitvi (npr. manjkajoče datoteke, 
nedelujoče povezave, prekinjeno nalaganje strani,...) 

- »referrer-log« -posreduje informacijo iz katerega mesta (spletne strani) v svetovnem spletu prihaja 
obiskovalec in s tem katere spletne predstavitve so povezane (imajo link) s spletno predstavitvijo. 

 
Skupna analiza vseh 4 tipov logov (podatke lahko izvozimo v program za statistično 
obdelavo, ki nam omogoči podrobnejše analize podatkov različnih vrst logov) posreduje 
informacije o »življenju« spletne predstavitve: oceno obiskanosti spletne predstavitve, 
tipičnih scenarijih obiskov, frekventnosti obiskov po časovnih intervalih,...    
 
Pomanjkljivosti metode analize logov so enake narave kot pri vseh metodah tehnične analize. 
Ocena temelji na podatkih, ki jih zberemo na osnovi interakcije uporabnikovega računalnika s 
spletno predstavitvijo in ne neposredno od samega uporabnika -  »analiza obiskanosti zna 
pokazati da je obisk strani upadel za 10%, ne pa tudi zakaj se je to zgodilo« Freidlein (2001: 
247) Vendar pa to ni prevelika težava in jo lahko premagamo z veriženjem metod za oceno 
spletne predstavitve: ob koncu obiska spletne predstavitve uporabniku serviramo kratko 
spletno anketo ali pa z njim opravimo intervju s katerim si pomagamo razložiti njegov obisk, 
način (ne)uporabe spletne predstavitve (tehnično je možno npr. uporabnika, ki ni obiskal 
določene strani v sklopu celotne spletne predstavitve, takoj ob koncu njegovega obiska, v 
obliki spletne ankete, vprašati zakaj tega ni storil) Večji problem predstavlja pomanjkanje 
metodoloških konsistentnosti v zapisu log datotek na stražnikih (nastavitve, različna 
programska oprema,...) in drugi intervenirajoči dejavniki34,  ki povzročajo neprimerljivost in 
nezanesljivost ocen na osnovi analize logov. Zaradi slednjih metodoloških težav so mnenja o 
uporabi logov za oceno obiskanosti zelo deljena: »Čeprav omogoča neposredno izdelavo 
modelov vedenja uporabnikov na spletni predstavitvi in spremljanja njene uporabe, pa so 
rezultati take analize samo približek resničnega stanja in so zelo nezanesljivi« (Cunliffe 2000: 
303-304), »Vendar pa načeloma velja, da analiza logov omogoča dobro oceno obiskanosti 
spletne predstavitve če je izvajana redno, v povezavi z drugimi metodami in so rezultati 
pravilno interpretirani« (Bertot in McLure: 1997: 389). 
 
Največjo oviro za hitrejši razvoj in standardizacijo uporabe metode analize logov verjetno 
predstavlja vprašanja in dileme etičnih načel ob takem načinu zbiranja podatkov. Zbiranje 
informacij o vedenju obiskovalcev spletnih predstavitev je v mnogočem v nasprotju z načeli 
zasebnosti in varnosti osebnih podatkov. Nekateri (Rosenblatt 1999; Layne in Lee 2001; 
Kragelj 2001) tak način zbiranja podatkov povezujejo z Foucaultjevo (1977: 195-231) idejo 
panoptikuma: obliko nevidnega nadzora, sredstvo za najučinkovitejši nadzor, ki je popolnoma 
v nasprotju z idejo demokratčnosti in oprtosti novega medija. Vprašanje ali lastniki spletnih 
predstavitev lahko igrajo vlogo Orwellovega velikega brata je še posebej legitimno v primeru 
tehnično povsem izvedljivega sledenja uporabnikov (prepoznavanje istega uporabnika in 
beleženje njegovega vedenja na vseh spletnih predstavitev), na osnovi katerega se gradijo 
veike baze podatkov o vedenju uporabnikov interneta, in iz katerih je mogoče dobiti 
najrazličnejše informacije, ki so lahko predmet zlorabe. Zaenkrat najboljšo rešitev ob 
soočanju z etičnim vprašanjem analize logov predstavlja opozorilo o varnosti zasebnosti in 
izjava o namenu uporabe zbranih podatkov ter transparentnost zbranih podakov: informacije o 
obiskanosti v sumarni obliki z razlago načina in namena zbiranja podatkov objavimo na 

                                                 
34 Številni dejavniki ovirajo zanesljivot merjenja obiskanosti spletnih predstavitev: proxy strežniki jemljejo 
promet strežniku spletne predstavitve, kjer se logi zapisujejo, spletni roboti lažno povečujejo promet, različne 
nastavitve spletnih brskalnikov povzročajo nekonsistentnost v zapisu logov, nekontrolirano vedenje uporabnikov 
ki sprožajo več zahtevkov kot je potrebno, neustrezno enačenje števila obiskovalcev s številom različnih 
identifikacijskih številk računalnikov, virtualno vključevanje in filtriranje,… .” (Kogovšek in drugi 2000: 4-6) 



spletnih predstavitvah in tako opravičimo zbiranje podatkov. Tako vzpostavimo zaupanje v 
resničnost izjave in zmanjšamo sum da gre za zlorabo, vse pa mora biti narejeno z občutkom 
in previdnostjo. 

3.3.4.3 Programska analiza (angl. HTML validation) 
 
Vse metode v skupini tehnične analize temeljijo bolj ali manj na uporabi programske opreme 
za analizo spletne predstavitve, programska analiza pa predstavlja v tem pogledu skrajnost. 
Gre za metodo kjer je predmet ocene spletne predstavitve vse in nič več od tega, kar se da 
izmeriti s pomočjo programske opreme. Programska analiza je torej popolnoma avtomatiziran 
postopek, kjer se v računalniški program samo vnese naslov ali pa kar seznam naslovov 
spetnih predstavitev, nato pa program samostojno poišče ustrezne predstavitve na svetovnem 
spletu in opravi njihovo analizo.  

 

3.3.4.3.1 a) analiza tehničnih karakteristik 
 
Programska analiza tehničnih karakteristik je postopek, kjer računalniški program 
avtomatično, za vsak tip spletnega dokumenta (datoteko, ki je del spletne predstavitve) opravi 
sumarno analizo tehničnih karakteristik. Na tak način lahko dobimo podatke o naslednjih 
tehničnih lastnosti spletne predstavitve...  
 

- čas nalaganja naslovne in vseh drugih spletnih strani znotraj spletne predstavitve 
- velikost spletne predstavitve in posameznih strani znotraj nje (v bytih) 
- sumarni pregled vseh sestavnih elemetnov spletne predstavitve glede na tip datotek (slike, text, 

grafika,…)  
- opremljenost delov strani z oznakami, ki omogočajo spletnim iskalnikom identifikacijo vsebine na 

spletni predstavitvi glede na iskana gesla (meta podatki ali “ALT” oznake v programskem jeziku) 
- datum zadnje spremembe na spletni strani 
- podatke o sistemski opremi spletne predstavitve (tip strežnika, omrežja) 
- poročilo o nedelujočih povezavah in ostalih pogrešanih elementih 

 
… s katerimi izdelamo oceno ustreznosti tehničnih lastnosti spletne predstavitve: 
 

- ali je razmerje časa nalaganja in velikosti spletne predstavitve primerno optimizirano 
- ali je vzrok za nedelujoče povezave v sistemski opremi, programskem jeziku 
- ali je opremeljenost z meta podatki dovolj sistematična, da vsak iskalnik uvrsti spletno predstavitev 

glede na ustrezna gesla med prvih nekaj zadetkov 
 

3.3.4.3.2 b) analiza prepletenosti 
 
S programsko analizo ocnjujemo tudi nivo prepletenosti spletne predstavitve ali 
hipertekstualnost35: koliko in kako so spletne strani med sabo prepletene. Program na vsaki 
spletni strani identificira vse obstoječe povezave (število, tip, destinacija,…) ki jih s pomočjo 
programskega paketa za analizo omrežij nato uredimo in izdelamo smiselno poročilo o 
prepletenosti spletne predstavitve: 
 

                                                 
35 Ang. Hypertext: “Medij do katerega lahko pristopamo ne-linearno. Hipertext vsebuje povezave (t.i. linke), ki 
omogočajo bralcu potovanje, navigiranje skozi besedilo nelinarno, s pomočjo številnih prehodov znotraj teksta. 
Termin hipertext se je v začetku nanašal le na besedila in povezave v obliki teksta, kasneje, s pojavom 
svetovnega spleta, kjer so povezave možne tudi v grafični obliki, pa se je njegova uporaba razširila” (Ince 2001). 



- vertikaln prepletenost: povezave s podstrani na naslovno stran  in obratno  
- horizontalna prepletenost: povezanost med različnimi spletnimi stranmi znotrej spletne predstavitve  
- prepletenost s svetovnim spletom: število povezav ki vodijo ven iz spletne predstavitve v svetovni splet  
- pot (število klikov) do posamezne strani z naslovne strani 

 
Na osnovi slednjih podatkov lahko izdelamo oceno o ustrezni prepletenosti spletne 
predstavitve:  
 

- optimalnost povezav: ali so strani med sabo optimalno povezane glede na vsebino (horizontalno) in 
hierarhijo (vertikalno) 

- optimalnost strukture:ali imajo centralne spletne strani (do katerih vodi največ povezav) ustrezno mesto 
v strukturi spletne predstavitve 

- optimalnost poti (križanje prepletenosti z analizo obiskanosti): bolj obiskane strani morajo biti z 
naslovne strani hitreje dostopne, oziorma število klikov do njih manjše 

 

3.3.4.3.3 c) analiza dostopnosti 
 
Morda najpomembnejša lastnost, ki jo lahko ocenimo s programsko analizo pa je splošna 
dostopnost spletne predstavitve.  
 
Neodvisna organizacija W3C (World Wide Web Consortium) je splošno priznana avtoriteta 
na področju izdelave spletnih predstavitev, ki določa standarde spletnega oblikovanja in 
posreduje smernice ter priporočila za razvoj spletnih stani v programskem jeziku HTML. 
Sledenje smernicam, ki jih določa W3C omogoča dostopnost vsebine spletnih predstavitev 
najširši množici uporabnikov, ob enem pa se bistveno poveča hitrost in enostavnost uporabe 
spletnih predstavitev. Upoštevanje smernic ne izključuje “težjih” formatov (slika, video, 
zvok) iz spletnih strani, ampak teži k omogočanju širše dostopnosti takih multimedijskih 
vsebin, tako, da bi bile te dostopne tudi uporabnikom s posebnimi potrebami36. Nov medij 
ponuja možnosti, ki bi ob pravilni uporabi omogočile hendikepiranim celo več kot 
tradicionalni mediji. Skrb za ljudi s posebnimi potrebami pa ima prednosti tudi za lastnika 
spletne predstavitve: hendikepirani postanejo zelo lojalni obiskovalci, ko enkrat najdejo sebi 
ustrezno, prilagojeno spletno presdstavitev, ki je pozorna na njihove težave. Najpomebnejše 
za univerzalno dostopost uporabnikov do vsebine spletnih predstavitev je upoštevanje W3C 
načel za opisovanja grafičnih elementov znotraj programskega jezika HTML, v katerem je 
izdelanih večina spletnih predstavitev. Načela so osredotočena na (način) posredovanje 
pomena in smisla vsebine (ne pa izgleda in podobe vsebine), ki ga alternativni brskalniki 
lahko predstavijo tako, da ga razumejo tudi ljudje s posebnimi potrebami. (Tabaj 2001: 4-5) 
 
Na volj je več programskih paketov, takoimenovanih angl. HTML validators-ov, ki samodeno 
izvedejo natančen pregled programskega jezika spletne predstavitve glede na kriterije 
spletnega oblikovanja, ki jih določana konzorcij. Program opozori na odstopanja od 
standardov splošne dostopnosti in njihove posledice za uporabnike spletne predstavitve ter 
tudi na druge nepravilnosti v HTML zapisu, ki bi lahko imele za posledico nepravilno 
delovanje spletne predstavitve. Analiza programskega jezika spletne predstavitve se torej 
uporablja za določanje omejitev univerzalne dostopnosti spletne predstavitve, ob enem pa tudi 
za odkrivanje potencialnih tehničnih težav, ki izvirajo iz napak v programskem jeziku.  
 
                                                 
36 “Posebne potrebe” so v kontekstu novega medija opredeljene zelo široko: Ali je uporabnik iz kakršnegakoli 
razloga omejen pri uporabi osebnega rčunalnika in njegovih delov, glede na načrtovano rabo (slabovidnost, 
naglušnost, disleksija, motorične težave, kognitivne omejitve,..itd). “Samo v ZDA je več kot 30 miljonov 
uporabnikov s takimi težavami, kar je odločno previsoka številka, da bi jo ignorirali” (Nielsen 2000: 298). 



Prednost vseh vrst programskih analiz je v njihovi popolni avtomatizaciji, ki prinaša vrsto 
zanimivih ocen v zelo kratkem času in relativno nizkim sredstvom, ki so potrebni za njihovo 
izvedbo (vsi potrebni programski paketi so večinoma brezplačno dostopni na svetovnem 
spletu). Vendar pa tehnične lastnosti same po sebi ne povedo nič o »življenju« in uporabi 
same spletne predstavitve. 
 

3.3.4.4 Slikanje zaslona (angl. Screen snapshots) 
 
Pri metodi slikanja ekrana gre za dokumentiranje vizualne podobe spletne predstavitve v 
določenih sistemskih in programskih nastavitvah oziroma v določenem trenutku spremembe 
na spletni predstavitvi.  
 
Izgled spletne predstavitve v različnih nastavitvah sisitemske in programske opreme lahko 
preverjamo lastnoročno (spletno stran pogledamo v različnih nastavitvah brskalnika, 
opracijskih sistemih,...) ali s pomočjo računalniškega programa, ki avtomatično simulira 
vsako od različnih nastavitev in njihove vse možne različne kombinacije, pri čemer vsako 
različno nastavitev dokumetira v obliki slike zaslona. Računalniški program tako 
avtomatično, glede na sistemske in programske nastavitve, izdela poročilo v obliki slik 
spletne predstavitve v vseh njenih različnih »pojavnih oblikah« na zaslonu: 
 

- po ločljivosti zaslona 
- po barvni skali 
- glede na različne velikosti pisav 
- v tekstovni in drugih nestandardnih načinih 
- v različnih operacijskih sistemih 
- v različnih brskalnikih in njegovih nastavitvah 
- glede na različne možnosti tiskanja 

 
Slikanje zaslona se uporablja za analizo in oceno konsistentnosti in kompatibilnosti oblikovne 
podobe spletne predstavitve oziroma za oceno zanesljivosti kakovosti vizualne podobe v 
različnih nastavitvah in sistemih na strani uporabnikov. Ker nekatere spletne predstavitve ali 
njihovi deli (odvisno od programskega jezika njihove izdelave) z določeno (npr. zastarelo) 
programsko in sistemsko opremo ne glede njihove nastavitve sploh niso vidni, je njihova 
uporaba omejena na posedovanje ustrezne (npr. moderne) opreme. S slikanjem zaslona tako 
posredno dobimo tudi oceno dostopnosti spletne predstavitve, glede na tehnične lastnosti 
sistemeske in programske opreme uporabnikov interneta37. 
 
3.3.5 Alternativne metode 
 
Seznam do sedaj obravnavanih metod, v arbitrarno oblikovane skupine glede na način 
zbiranja podatkov o spletni predstavitvi, nikakor ni izčrpen seznam vseh posameznih metod, 
ki jih lahko uporabimo za oceno spletne predstavitve. Vsaj v osnovi pa so predstavljene vse 
osnovne metode s katerimi lahko pristopamo k evalvaciji spletnih predstavitev. V 
nadaljevanju predstavljam še nekaj različnih kombinacij uporabe osnovnih metod, in pa nekaj 
povsem specifičnih metod, ki so zelo primerne za evalvacijo spletnih predstavitev, a jih zaradi 
posebnosti nismo mogli uvrstiti v nobeno od predhodnjih skupin.    

                                                 
37 Za dostopnost oziroma možnost uporabe spletne predstavitve morata biti izpolnjena 2 pogoja: ustrezna 
sistemska in programska oprema (oceno posreduje metoda “Slikanje ekrana”) in sposobnost posameznika, da 
uporablja nov medij (oceno univerzalnosti uporabe glede na sposobnosti posreduje metoda “Programska 
analiza”).  



 

3.3.5.1 Samotestiranje (angl. Journaled sessions, Self-reporting logs) 
 
Samotestiranje je manj formalna oblika testiranja uporabosti, ki ima poleg testiranja 
uporabnosti tudi značilnosti opazovanja (poizvedovanje o izkušnjah z uporabo spletne 
predstavitve) ter tehnične analize. Z njim ocenjujemo uporabnost spletne predstavitve. 
 
Ciljnim uporabnikom se po elektronski pošti (ali kako drugače) posreduje navodila za izvedbo 
nalog v okviru tipičnih scenarijev uporabe spletne predstavitvi, ter se jih prosi naj sami 
zapišejo svoje izkušnje ob izvajanju nalog, poročilo pa pošljejo nazaj. Nalogam lahko dodamo 
tudi računalniški program, ki avtomatično snema zaslon ob izvajnaju nalog. Iz poročila 
uporabnikov izhajajo kvalitativni podatki za boljše razumevanje uporabniških težav, na 
osnovi analize posnetka izvrševanja nalog pa lahko izdelamo celo empirične meritve 
uspešnosti izvajanja nalog. Kljub temu pa se samotestiranje, zaradi nenadzorovanih okoliščin, 
večkrat uporablja za pridobivanje opisnih kot pa emiričnih podatkov, posnetki zaslona med 
izvajanjem nalog pa služijo samo za boljšo interpretacijo uporabnikovih zapisov.   
 
Bistvena prednost samotestiranja je v tem, da ga lahko uporabljamo na daljavo ter naenkrat 
testiramo veliko število uporabnikov. Zato je njegova uporaba primerno predvsem kadar 
nimamo ustreznega laboratorija oziroma sredstev in časa za formalno izvedbo tstiranja 
uporabnosti, oziroma kadar za dobro oceno potrebujemo veliko število testnih uporabnikov 
(t.j. v primeru heterogene ciljne skupine uporabnikov). Negativna plat metode pa je v tem, da 
ne omogoča nikakršnega nadzora nad izvajanjem testov (opazovanje uporabnikov, kontrola 
poteka testiranja,...) ter s tem skromejši izkupiček rezultatov, zaradi česar je manjša tudi 
zanesljivost ocene uporabnosti spletne predstavitve.  

3.3.5.2 Skrivnostni obiskovalec (angl. Mistery shopping) 
 
Metoda skrivnostnega obiskovalca je že dalj časa uveljavljena tehika tržnega raziskovanja za 
oceno kakovosti storitev in zadovoljstva potrošnikov. Njena uporaba je primerna tudi za 
ocenjevanje kakovosti storitev spletnih predstavitev spletnih in zadovoljstva pri njeni uporabi, 
predvsem v smislu ustrezne odzivnosti lastnika, imetnika ali skrbnika spletne predstavitve na 
zahteve, vprašanja, pripombe in tudi vedenje uporabnikov spletne predstavitve.  
 
Skrivnostni obiskovalec je v primeru spletne predstavitve prispodoba za ocenjevalca spletne 
predstavitve, ki igra vlogo tipičnega uporabnika spletne predstavitve in njenih storitev. Po 
načelih metod hevrističnega pristopa natančno opazuje, ocenjuje in preverja  kakovost 
delovanja, odzivanja ponudnika storitev preko spletne predstavitve. Izhodiščni kriterij za 
oceno odzivnosti je razmerje med reakcijskim časom in kakovostjo odziva: npr. kakovost 
odgovora na konkretno vprašanje skrbniku spletne predstavitve preko elektronske pošte glede 
na čas porabljen za odgovor).  
 
Za veljavnost ocene je pomebno da so skrivnostni obiskovalci izbrani iz ciljne skupine 
uporabnikov spletne predstavitve ter so natančno poučeni o namenu in cilju takega načina 
ocenjevanja (na kaj morajo biti pri obisku pozorni, kaj in kako na spletni predstavitvi 
preizkusiti, kako reagirati v komunikaciji preko spletne predstavitve, kako dokumentirati 
izkušnje,…). 
 



3.3.5.3 Analiza izrabe prostora (angl. Page layout analysis) 
 
Analiza izrabe prostora je enostavna metoda, ki ima nekaj značilnosti hevrističnega pristopa 
in tehnične analize. Z njo ocenjujemo ustreznost oblikovne podobe spletne predstavitve, 
natančneje, preglednosti oziroma izrabe prostora: Ali je razmerje med posameznimi deli 
spletne predstavitve (vsebina, navigacija, prazen prostor,...) v pravem razmerju, da je spletna 
stran pregledna oziroma izraba prostora učinkovita. 
 
Posamezno spletno stran arbitrarno razdelimo na sestavne dele, prostorske sklope, ki bodo 
sestavljali oceno: npr. ozadje, vsebina, grafični elementi, navigacija,... Sliko spletne strani 
nato prenesemo v grafični urejevalnik, s pomočjo katerga spletno stran razkosamo na 
elemente, ki jih med seboj natančno ločimo, izmerimo njihovo velikost, nato pa jih uvrstimo v 
enega od predhodno določenih sklopov (npr. tekst k vsebini, oglas k grafičnim elementom,...). 
Posamezne sklope (t.j. dele spletne strani iz katerih izhaja ocena) nato izrazimo v odstotkih 
izrabe prostora celotne spletne strani, tako da jih lahko med sabo smiselno primerjamo. 
Razmerja med posameznimi sklopi posreduje oceno o smiselni, učinkoviti in ustrezni izrabi 
prostora. Kriteriji za oceno so seveda v vsakem primeru, glede na vrsto spletne strani 
(naslovna, iskalnik,...) in usmeritev celotne predstavitve (komercialna, akademska,...) 
drugačni, v splošnem pa velja, da mora biti vsaj toliko ozadja (belega prostora) kot je vsbine, 
da je spletna stran še pregledna. 
 
Arbitrarnost pri radelitvi spletne strani in razvrščanju elementov predstavlja hkrati največjo 
prednost (izbor sklopov ni v naprej predpisan kar je ustreznejše glede na različne vrste 
spletnih strani in predstavitev) in slabost (ocena izrabe prostora je popolnoma odvisna od 
razdelitve). Zato je posebno pozornost pri izvedbi metode nameniti prav smiselni razdelitvi 
strani na posamezne sklope, in nato ustreznemu razvrščanju posameznih elemetnov v njim 
ustrezne sklope, saj je od tega v celoti odvisna kakovost in relevantnost ocene izrabe prostora 
spletne predstavitve.38 

3.3.5.4 Semiotična analiza (angl. Semiotic analysis) 
 
Semiotična analiza39 spletne predstavitve temelji na predpostvaki, da je razumevanje sporočil 
vedno odvisno od konteksta v katerem komunikacija nastopa oziroma poteka. »Spletne strani 
se nahajajo v več kontekstih, ustvarjene so v določenih prostorih, napolnjene s političnimi in 
kulturnimi predsodki,... in vse to vpliva na interpretacijo njihovih sporočil /.../ ker sporočila 
na svetovnem spletu potujejo skozi različne prostore in kontekste je stabilnost pomena 
problematična.« (Purcell 1999: 17) Namen semiotične analize je ugotoviti, kako obiskovalci 
spletne predstavitve razumejo njena sporočila oziroma ali jih razumejo tako, kot je to 
načrtovano in predvideno na strani imetnika spletne predstavitve. »Cilj komunikacijsko 
usmerjenega oblikovanja (t.j spletna predstavitev) je sestaviti sporočilo, ki je natančno 
posredovano in pravilno interpretirano, ter katerega rezultat bo načrtovano vedenje in reakcija 
pri sprejemniku sporočila, če bo le-ta sporočulo ustrezno interpretiral« (Mullet in Sano 1995: 
2; poudarki dodani). 
 

                                                 
38 Simple methods of improving usability part 2 (2001), http://www.supersites.com/tips/articles/260201.html, 15. 
5. 2002 
39 Semiotika je v splošnem teorija in praksa znakov, (v kar je vključeno) vse, kar je interpretirano od 
posameznika kot znak, in kar definira okoliščine v katerih interpretacija nečesa kot znak omogoča njegovo boljše 
razumevanje ali njegovo boljšo uporabo. (Nadin v Mullet in Sano 1995: 171) 
 



Metoda semiotične analize temelji na proučevanju interpretacije znakov, ki so del spletne 
predstavitve oziroma njenega sporočila (teksta, slik, grafičnih simbolov,...) »Ker vsak človek  
izhaja iz različnih, edinstvenih družbenih, kulturnih in zgodovinskih izkušenj, je način na 
katerega bo le-ta interpretiral znak ali sporočilo – čeprav samo malenkostno – različen« 
(Mullet in Sano 1995: 171). Podatke o načinu interpretacije sporočil in znakov, v procesu 
komunikacije med uporabniki in spletno predstavitvijo črpamo iz mnenj uporabnikov, in jih 
pridobivamo z različnimi metodami za zbiranja mnenj uporabnikov. S pomočjo uveljavljenih 
metod (poglobljeni intervljuji, diskusijske skupine, ankete)  identificiramo nepričakovane 
interpretacije sporočil, ter poiščemo ustrezno komunikacijsko pot do jasnega, načrtovanega 
razumevanja sporočila na strani obiskovalcev spletne strani. »Semiotična analiza se 
osredotoča na vsebino in način razumevanja znakov in sporočil na spletni strani, in sicer z 
dekodiranjem tako zavestnih kot podzavestnih sporočil, ki jih zaznava obiskovalec« (Bitoum 
in Legris-Desportes 2002: 286).   
 
Semiotična analiza spletnih predstavitev se, kljub globjemu pomenu, v praksi uporablja 
predvsem za oceno imidža oziroma načina dojemanja (kot blagovne znamke) celotne spletne 
predstavitve pri uporabnikih, na osnovi njene vizualne, oblikovne (grafične) podobe. Bolj kot 
v funkcionalnost spletne predstavitve je slednja metoda usmerjena v odkrivanje razsežnosti 
emocionalnega in subtilnega odnosa uporabnikov do nje. Nekateri avtorji (Valentine 2002; 
Bitoum in Legris-Desportes 2002) zagovarjajo širšo uporabo te metode v okviru evalvacije 
spletnih predstavitev in navajajo še druge načinov in namene uporabe semiotične analize za 
oceno spletnih predstavitev, vendar pa se slednji v praksi le redko uporabljajo, saj je njihova 
izvedba zelo zahtevna in predvsem dolgotrajna, pomebnost rezultatov za lastnike spletnih 
predstavitev pa razmeroma majhna. 

3.3.5.5 Analiza vplivnosti (angl. Measuring impact factor) 
 
Ideja merjenja uglednosti spletne predstavitve izhaja iz področja bibliotekarstva, kjer je v 
veljavi sistem klasifikacije znanstvenih revij po njihivem ugledu v akademskem svetu. 
Klasifikacija temelji na faktorjih vplivnosti znanstvenih revij, ki jih letno izračunava posebna 
institucija ISI (angl. The Institute of Scientific Information), na osnovi indeksiranja citatov: 
večkrat citirana revija ima višji faktor vplivnosti in torej večji ugled.  
 
Slednjo idejo je možno prenesti tudi v nov medij: če je sklicevanje na znanstveno revijo (citat) 
primerljiv s sklicevanjem ene spletne predstavitve na drugo (povezava), potem o uglednosti 
neke spletne predstavitve odloča število povezav, ki v določenem trenutku iz drugih spletnih 
predstavitev v svetovnem spletu vodijo do te spletne predstavitve. Tako je možno na podoben 
način kot za revije, določiti tudi uglednost posamezne spletne predstavitve v primerjavi z 
drugimi. Ingwersen (1998) opredeli faktor vplivnosti spletne predstavitve kot kvocient med 
številom vseh spletnih strani (eksternih in internih glede na ocenjevano predstavitev), ki imajo 
vsaj eno povezavo na določeno spletno predstavitev in številom vseh spletnih strani te spletne 
predstavitve, v določenem časovnem trenutku: 
 
 
 
                               =                                                                                        
 
 
Izračun »faktorja vplivnosti« spletne predstavitve temelji na napredni uporabi spletnih  

»Faktor vplivnosti« 

spletne predstavitve X 

v določenem času (t) 

 
∑ internih strani s povezavo v predstavitev X ob (t) + ∑ eksternih strani s povezavo do predstavitve X ob (t) 
________________________________________________________________________________________ 

∑ vseh strani znoraj predstavitve X ob (t) 
(z povezavami in brez njih) 



iskalnikov: po posebnem postopku iskanja s pomočjo logičnih operaterjev zberemo vse 
potreben podatke za izračun.40 Poleg ugleda spletne predstavitve pa s postopkom 
izračunavanja »faktorja vplivnosti« posredno dobimo tudi dve drugi oceni: število zunanjih 
spletnih strani, ki imajo povezavo na določeno spletno predstavitev lahko razumemo kot 
indikator relativne privlačnosti in interesa za to spletno predstavitev v določenem času na 
svetovnem spletu; število notranjih spletnih strani, ki imajo povezavo na svojo lastno spletno 
predstavitev, pa odraža logično strukturo, ki je uporabljena pri organizaciji spletnih strani na 
strežniku spletne predstavitve (Ingwersen 1998: 237).  
 
Analiza uglednosti je primerna za oceno (relativnega) ugleda, renomeja spletne predstavitve v 
primerjavi s konkurenčnimi predstavitvami na svetovem spletu, ob tem pa posreduje še 
informacije o aktualnosti in organizacijski strukturi  spletne predstavitve. Slabost metode pa je 
v nestabilnosti tako dobljene ocene, saj je število spletnih strani na katerih temelji ocena zelo 
spremenljivo (strani se zelo hitro množijo in izginjajo), poleg tega pa se izkaže, da so ocene 
za majhne spletne predstavitve dokaj nezanesljive41. Poleg tega pa analiza uglednosti seveda 
ni pomebna, smiselna za vse vrste spletnih predstavitev. 

3.3.5.6 Testiranje prototipa (angl. Prototyping, Scenarios) 
 
Testiranje prototipa ima vse značilnosti testiranja uporabnosti, le da je v tem primeru 
testiranju izpostavljen prototip, model ali pa samo ideja spletne predstavitve ali njenega dela, 
še preden je končna različica sploh izdelana. Testiranje prototipa posreduje oceno uporabnosti 
različnih razvojnih rešitev spletne predstavitve in omogoča izbor najustreznejše med njimi.   
 
Izdelati je potrebno model spletne predstavitve, ki ga nato testiramo na enak način, z 
nekaterimi omejitvami, kot bi testirali pravo spletno prestavitev. Omejitve izhajajo iz modela, 
ki običajno ne more enakovredno nadomestiti spletne predstavitve. Pogosteje model 
predstavlja le določen del ali funkcijo spletne predstavitve, ki bi jo radi testirali. Glede na 
kakovost modela Hom (2001) ločuje štiri različne načine testiranja prototipa:  
 
Prototip lahko vsebuje številne ne-delujoče funkcije spletne predstavitve,  s čimer se testira zunanjo obliko in 
širino uporabe (angl. Horizontal prototyping). &asprotno lahko prototip vsebuje samo nekaj funkcij z vsemi 
svojimi možnostmi, ki delujejo v polnem  obsegu s čimer  testiramo delovanje spletne predstavitve v globino 
(angl. Vertical prototyping). Prototipi so lahko tudi bolj ali manj podobni na izgled končni spletni predstavitvi: 
če imamo dovolj sredstev se skušamo spletni predstavitvi z modelom čim bolj približati (angl. High-fidelity 
prototyping), lahko pa testiranje prototipa izvedemo tudi s svinčnikom in papirjem (angl. Low-fidelity 
prototyping). 
 
Poseben način testiranja prototipa pa so »uporabniške predloge«: gre za uporabo skrajno 
mimimalističnega modela, ki izhaja iz kombinacije omejitev horizontalnega in vertikalnega 
načina, kjer model sestavlja ena sama funkcija, ki niti ne deluje v celotnem obsegu. Sama 
predloga je primerna za zgodnjo oceno uporaniških rešitev spletne predstavitve, kjer nas 
zanima prvi odziv testnih uporabnikov (kaj še manjka, kako bi moralo bit narejeno, da bi bilo 

                                                 
40 Z natančnimi postopki izračunavanja faktorja vplivnosti ter problemi zanesljivosti in veljavnosti spletnih 
meritev na sploh, se ukvarja posebna znanstvena disciplina imenovana »webometrics«. Gre za novo področje 
znanstvenega raziskovanja (razvilo se je sredi 90. let), ki se ukvarja s proučevanjem lastnosti in posebnosti 
svetovnega spleta, na temeljih moderne računalniške metodologije (Bjorneborn in Ingwersen 2001: 65). 
41 Ingwerson (1998) pokaže, da je izračunavanja “faktorja vpivnosti” spletnih predstavitev na osnovi uporabe 
obrnjenih logičnih operatorjev v spletnem iskalniku Altavista dokaj zanesljivo samo za ocenjevanje obsežnih 
predstavitev (nacionalnih domen). 



bolje,...) brez (stroškov) izdelave pravega prototipa, funkcionalnega modela spletne 
predstavitve (Nielsen 1993: 99-102). 
 
3.4 Izbor in primerjava metod za evalvacijo spletnih predstavitev  
 
V procesu evalvacije spletne predstavitve imamo torej na voljo številne metode s katerimi 
razpolagamo, oziroma med katerimi lahko izbiramo. V nadaljevanju pa bi rad opozoril na 
primernost izbora metod (npr. zbiranje mnenj uporbanikov, laboratorijski eksperimenti, 
tehnična analiza,...), ter pomebnost kombiniranja metod (npr. analiza obiskanosti + anketa, 
testiranje uporabnosti + intervju + programska analiza,..) v posameznem primeru evalvacije 
spletnih predstavitev. Predhodno predstavljen nabor metod namreč predstavlja samo 
“mehanizem” za sistematično analizo in ocenjevanje različnih vidikov spletne predstavitve, ki 
pa ga je v posameznem, konkretnem primeru evalvacije spletne predstavitve potrebno šele 
ustrezno in smiselno uporabiti.  
 
Ustrezen izbor metod v posameznem primeru evalvacije v prvi vrsti določa komunikacijska 
strategija spletne predstavitve, ki je izpostavljena vrednotenju. »Da bi dobili pravo vrednost 
spletne predstavitve, morajo biti najprej definirani cilji organizacije, ki ima spletno 
predstavitev, in sicer tako, da so merljivi, nato pa morajo biti ti merljivi cilji tudi ustrezno, 
natančno izmerjeni« (Ligos v Misic in Johnson 1999: 383). »Vsaka učinkovita komunikacija 
mora imeti jasno definirane cilje, in to za vse, tako tiste ki pošiljajo sporočila (komunikator) 
kot tudi za občinstvo (sprejemnik sporočila)« (Day 1997: 111). Natančnost opredelitve 
programa, komunikacijska strategija spletne predstavitve, ki je izpostavljen vrednotenju (Kaj 
sploh ocenjujemo?) in ustreznost izbora metod (Kako ocenjujemo?) končno določata 
kakovost celotne evalvacijske raziskave in njenega rezultata, t.j. ovrednotenje spletne 
predstavitve. 
 
V naslednji tabeli je prikazana primerjava bistvenih značilnosti (skupin) metod med katerimi 
lahko izbiramo v okviru evalvacije spletne predstavitve. 
 

Tabela 3-2 Pregled prednosti in slabosti različnih (skupin) metod za evalvacijo spletnih predstavitev 

Skupina Prednosti Slabosti 

Zbiranje mnenj uporabnikov 
Široka možnost uporabe za oceno najrazličnejših 

vidikov zadovoljstva uporabnikov s spletno 
predstavitvijo 

Subjektivnost ocene z vidika uporabnikov – 
neupoštevanje interesov lastnika spletne predstavitve 

Hevristični pristop 
Široka možnost uporabe za pridobivanje 

najrazličnejših ocen spletne predstavitve, visoka 
učinkovitost glede na vložena sredstva 

Manjša zanesljivost in veljavnost ocene – 
neupoštevanje realnih (naravnih) okoliščin, ocena 

temelji zgolj na presoji ocenjevalca, 

Laboratorijski eksperimenti 
Najboljši način za oceno uporabnosti – 

najpomebnejšega vidika spletne predstavitve 
Zahtevnost izvedbe in velika poraba časa in sredstev 

Tehnična analiza 
Edini način za ocene tehničnih lastnosti, 

avtomatična izvedba, hitre in natančne ocene, nizki 
stroški   

Omejenost ocen na (merljive) tehnične karakteristike, 
nestandardiziranost metodologij 

Alternativne metode 
Drugačni pristopi – drugačne ocene, (izvirnost, 

inovativnost), 
nove dimenzije in vrste ocen 

Neuveljavljenost, ne-relevantnost 

 
Iz tabele izhaja, da prav nobena skupina metod ni brez pomanjkljivosti, zato je kakovost 
končne evalvacijske ocene, odvisna od  značilnosti (prednosti, slabosti) posameznih metod, ki 
so bile izbrane in uporabljene v konkretnem primeru evalvacije. Poleg tega pa se izbor metod 
v vsakem primeru evalvacije sooča tudi z določenimi omejitvami iz okoliščin (razpoložljiv 
čas, sredststva, tehnologija,...), kar je tudi posredno povezano s kakovostjo evalvacijske 
raziskave. Za kakovostno ovrednotenje spletne predstavitve je zato v okviru evalvacije, pri 



izboru metod, pomebno tako tehtanje med prednostmi in pomanjkljivostmi posameznih 
metod, kot tudi upoštevanje drugih omejitev, ki izhajajo iz okoliščin. Optimalen izbor glede 
na okoliščine določajo naslednji dejavniki (Karat 1994: 204): 
 

- stroškovna učinkovitost metode 
- učinkovitost metode v proizvajanju konkretnih priporočil za spremebe 
- primernost uporabe metode glede na razvojno stopnjo spletne predstavitve 
- sprejemanje in upoštevanje (rezultatov) metode pri lastnikih, imetnikih spletne predstavitve, ki odločajo 

o spremebah 
- zahtevnost človeških dejavnikov (koliko uporabnikov, ekspertov na različnih področij, analitikov, 

programerjev in ostalega osebja z različnimi znanji in sposobnostmi zahteva metoda) 
- zanesljivosti rezultatov in ocene na osnovi metode 
- obseg in globina ocene ki jo posreduje metoda (celotna spletna predstavitev, ali samo uporabnost, ali 

samo učenje uporabe znoraj uporabnosti) 
- veljavnost rezultatov - ustreznost metode glede na cilj evalvacije (odvisno od komunikacijske strategije 

posamezne spletne predstavitve) 
 
Prav slednja lastnost (veljavnost rezultatov) je prva s katero je smiselno začeti izbor metod v 
vsakem primeru evalvacije spletnih predstavitev, saj je ustreznost izbora metod najprej 
odvisna od komunikacijske strategija spletne predstavitve, ki kot že rečeno, na nek način 
predstavlja “program” spletne predstavitve, na katerega so neposredno vezani tudi cilji 
evalvacije. Pred začetkom evalvacije spletne predstavitve morajo biti jasno opredeljeni njeni 
cilji, in šele na osnovi teh se odloča o najboljši metodi ali kombinaciji metod, upoštevajoč vse 
omejitve (Karat 1994: 207).42 Torej, četudi se ne soočamo z nikakršnimi omejitvami iz 
okoliščin, za evalvacijo spletne predstavitve oglaševalske agencije ni smiselno izbrati metodo 
testiranja uporabnosti, saj uporabnost zelo verjetno ni relevanten cilj tega specifičnega tipa 
spletne predstavitve. Relevanten cilj predstavlja npr. promocija kreativnosti, ki bi lahko 
pritegnila pozornost potencialnih strank, in bi zato v okviru evalvacije zahtevala izbor bolj 
temu cilju primernih metod.  
 
Izbor metod pa je poleg že naštetih dejavnikov odvisen tudi od same ideje metode in njihove 
narave. Niso vse metode primerne za analizo in oceno vseh vidikov spletne predstavitve. V 
naslednji tabeli je kratek pregled (skupin) metod in njihove primernosti za oceno različnih 
vidikov spletne predstavitve. 
 

Tabela 3-3 Primernost metod za oceno (nekaterih) vidikov spletnih predstavitev 

 
Zbiranje mnenj 

zporabnikov 
Hevristični 

pristop 
Laboratorijski 
eksperimenti 

Tehnična 
analiza 

Alternativne 
metode 

Vsebina √√√√ √√√√    

Uporabnost & Navigacija √√√√ √√√√ √√√√  √√√√ 

Vizualna & Grafična  Podoba √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ 

Ugled √√√√    √√√√ 

Zadovoljstvo Uporabnikov √√√√     

Obiskanost    √√√√  

Dostopnost    √√√√  

Odzivnost     √√√√ 

Zanesljivost & Stabilnost    √√√√  

Varnost & Zasebnost √√√√ √√√√    

                                                 
42 Brez jasne komunikacijske strategije spletne predstavitve njena evalvacija torej sploh ni mogoče, saj nimamo 
nikakršnih izhodišč, na osnovi katerih bisploh lahko določili cilje evalvacije spletne predstavitve, izbrali ustrezne 
metode,… 



Ustreznost Ind. Standardom  √√√√  √√√√  

Informacijska Arhitektura  √√√√ √√√√ √√√√  

Tehnične Lastnosti    √√√√  

 
Iz tabele je razvidno, da je za oceno skoraj vsakega vidika mogoče izbirati med večimi 
metodami, nobena metoda pa ni primeren za oceno celotne spletne predstavitve (vseh 
vidikov). Hevristični pristop je npr. zelo univerzalen in ga lahko uporabimo za oceno 
najrazličnejših vidikov spletne predstavitve, vendar pa so rezultati in ocena na njegovi osnovi 
lahko manj zanesljivi in kakovostni od laboratorijskih eksperimentov (npr. v primeru ocene 
uporabnosti). »Vsaka metoda ima svoje prednosti in slabosti, zato nasplošno velja, da ni 
nobena absolutno boljša od ostalih, skupaj pa se glede na razlike dopolnjujejo« (Nielsen 1993: 
223).  
 
Posledica razlik med metodami so tudi nekoliko različne ocene istega vidika spletne 
predstavitve, zaradi česar se pri oceni kateregakoli vidika, nikdar ni dobro zanašati na eno 
samo metodo, več kot različnih metod uporabimo zaneslivejša in kakovostnejša bo ocena 
(Kragelj 2002a: 248). Podobno kot za oceno posameznega vidika, velja tudi za evalvacijo 
celotne spletne predstavitve. Ocena posameznega vidika, čeprav na osnovi večih, različnih 
metod, ne pove veliko o pravi vrednosti celotne predstavitve. Šele z oceno vseh vidikov 
spletne predstavitve, ki so neposredno vezani na uresničevanje njene komunikacijske 
strategije, lahko realno določimo njeno pravo vrednost. Načeloma velja, da kakovost 
evalvacijske ocene spletne predstavitve narašča tako s količino ocenjenih vidikov spletne 
predstavitve, kot tudi s številom različnih metod uporabljenih v procesu evalvacije. 
 

Graf 1 Kakovost evalvacije spletne predstavitve glede na število in način uporabljenih metod in ocenjenih 
vidikov spletne predstavitve 

 
 
Kakovost evalvacije spletnih predstavitev in z njo ovrednotenje spletne predstavitve je 
bistveno večja ob kombiniranju metod, ki so izbrane in uporabljene v procesu evalvacije. 
 
3.5 Kombiniranje metod za evalvacijo spletnih predstavitev  
 



Poleg samega izbora metod pomebno vlogo v procesu evalvacije spletnih predstavitev igra 
tudi njihovo medsebojno kombiniranje. Spletna stran je po sestavi zelo raznolika in 
kompleksna. Uporabnost, vizualna podoba, navigacija,... in ostali vidiki spletne predstavitve 
so različni deli ene celote ki so med sabo na različne načine povezani. Za kakovostno oceno 
celotne spletne predstavitve zato ni dovolj le ocena njenih posameznih vidikov, ampak tudi 
razkrivanje odnosev med njimi. Oceno slednjih dobimo s kombiniranjem (veriženje 
posameznih metod in križanje rezultatov različnih metod)43. »Obstajajo najrazličnejše 
možnosti kombiniranja različnih metod, in pri vsaki evalvaciji je glede na njene značilnosti, 
lahko primerna za odtenek drugačna kombinacija.« (Nielsen 1993: 225). Metode je smiselno 
kombinirati na naslednje načine: 
 

• Z drugo metodo pokrijemo pomanjkljivosti prve s čimer povečamo tako obseg, kot 
tudi kakovost rezultatov, ter tako izboljšamo končno evalvacijsko oceno. Primer 
takega tipa kombinacije, t.j. veriženje, je spremljanje obiskanosti in spletna anketa: 
s prvo metodo dobimo podatke o dejanjih uporabnikov na spletni predstavitvi, nato 
pa z drugo metodo iščemo pojasnila za določena dejanja neposredno od 
uporabnikov.  

• Eno in drugo metodo uporabimo vzporedno in na tak način, da lahko iz rezultatov 
posameznih metod, s pomočjo analize, posredno dobimo novo, tretjo vrsto 
rezultatov, ki jih drugače ne moremo pridobiti na naben drug način. Primer take 
uporabe metod, t.j. križanje, je hkratna analiza obiskanosti in prepletenosti, iz 
katerih skupaj posredno lahko sklepamo na ustreznost inforamcijske arhitekture 
spletne predstavitve: gre za križanje frekventnosti obiskov posamezne strani z 
nivojem te strani v hierarhiji spletne predstavitve – bolj frekventne strani morajo 
biti hitreje dostopne. 

• Med procesom evalvacije eno in drugo metodo uporabimo v premišljenem 
časovnem zaporedju, tako da je učinkovitost druge metode veliko večja, ker je bila 
pred njo izvedena prva. Primer take uporabe (veriženje) je analiza uporabnosti s 
hevrističnim pristopom, ki mu sledi testiranje uporabnosti. Če testiranje 
uporabnosti izvedemo, ko so težave identificirane z hevrističnim pristopom že 
rešene, bomo prišli do globjih in koristnejših rezultatov, kot pa če bi obe metodi 
uporabili naenkrat – enostavno se izognemo ponavljajočim rezultatov in 
poglobimo analizo, saj z drugo metodo odkrivamo izključno nove napake.  

 
Bitvena prednost kombiniranja je v pridobivanju rezultatov in ocen, ki jih samo z uporabo 
posamičnimih metod ne moremo zajeti, eliminiranju slabosti (krpanju lukenj) posameznih 
metod, in boljši učinkovitosti metod ter koristnosti rezultatov pri enaki količini vloženih 
sredstev. »Pri vsakem primeru evalvacije je glede na cilj zato smiselno izhajati iz kombinacij 
metod, ki se med sabo dopolnjujejo, in izkoriščanju prednosti, ki jih kombinacije nudijo« 
(Cunliffe 2000: 305). Čeprav velja ugotovitev, da kakovost evalvacijske ocene kar 
eksponentno narašča s številom kombinacij metod v procesu evalvacije, pa se kombiniranje v 
praksi uporablja redko, saj zahteva veliko načrtovanja in visok nivo analitičnega znanja. Za 
kakovostno oceno spletne predstavitve, ne glede na izbor in kombinacijo metod, pa je 
predvsem pomebno, da evalvacije ne izvaja ista skupina, ki je spletno predstavitev tudi 
izdelala, saj je za kakovostne rezultate, potrebna velika mera objektivnosti (Ellis in Ellis, 
2001).  
 
                                                 
43 O veriženju metod v primeru evalvacije spletne predstavitve govorimo takrat, kadar rezultate ene metode 
uporabimo za izhodišče naslednje. O križanju pa kadar imamo možnost navzkrižne primerjave rezultatov dveh 
metod. Oba načina tako posredujeta novo kakovost rezultatov, ki jih z posameznimi metodami ne moremo zajeti. 



Po teoretskem ozadju in ideji evalvacije spletne predstavitve, metodah in načinu njihove 
aplikacije, se osredotočam na empiričen prikaz evalvacije spletnih predstavitev – evalvacije 
vladnih spletnih predstavitev na primeru spletnih predstavitev Vlade RS. 
 
 



4 PRIMER EVALVACIJE SPLET�IH PREDSTAVITEV: 
EVALVACIJA SPLET�IH PREDSTAVITEV VLAD�IH SLUŽB I� 

MI�ISTRSTEV REPUBLIKE SLOVE�IJE 
 
V zadnjem poglavju diplomskega dela je prikazan primer evalvacije spletnih predstavitev in 
njegova praktična izvedba. V tem okviru je, kot posebnemu tipu spletnih predstavitev 
(specifična komunikacijska strategija), pozornost namenjena vladnim spletnim predstavitvam. 
Natančo je opisan postopek izpeljave evalvacije spletne predstavitve, nato pa je na njegovi 
osnovi izvedena tudi kratka študija na primeru spletnih predstavitev vladnih služb in 
ministrstev Republike Slovenije. 
 
4.1 Evalvacija vladnih spletnih predstavitev 
 
Vladne in tudi druge javne službe, imajo glede na svoje cilje in delovanje različne možnosti 
uporabe novega medija, pri čemee je njihova posebnost predvsem v tem, da lahko služijo 
predvsem uporabnikom in njihovim potrebam, saj jim ni treba zadovoljiti nobenih poslovnih 
ciljev (Cunliff 2000: 301). Preko spletnih predstavitev je različnim subjektom (državljanom 
drugim javnim službam in vladnim organom, poslovnim partnerjem, zaposlenim v javni 
upravi) omogočeno posredovanje in dostop do vladnih informacij in storitev. Spletne 
predstavitve omogočajo hiter in učinkovit dostop do velikih baz vladnih podatkov shranjenih 
v različnih elektronskih formatih. »Vladne spletne predstavitve imajo tako velik informacijski 
potencial, da lahko postanejo prevladujoč vir posredovanja vladnih informacij« (Eschenfelder 
in Beachboard 1997: 173).  
 
Poleg posredovanja informacij pa vladne spletne predstavitve omogočajo tudi neposredno, 
fleksibilno in učinkovito interakcijo med državljani in vlado, ter lahko tako pripomorejo k 
vzpostavitvi boljših odnosov med oblastjo in civilno družbo. V novem mediju, z novimi 
načini informiranja, ter novimi možnostmi komunikacije med političnimi akterji in državljani, 
nekateri (Dertouzos, Negroponte v Norris in Jones 1998; Dijk 1996; Hacker in Todino 1996) 
vidijo velik demokratični potencial in revolucionarne možnosti za politično odločanje. Z 
elektronskim poslovanjem pa vladne službe lahko izboljšajo tudi svoje notranje delovanje: 
delujejo hitreje, ceneje in bolj učinkovito. Zaradi vseh najrazličnejših možnosti, ki jih nov 
medij odpira v javnem sektorju, je ta med vsemi sektorji po deležu investicij v internet celo na 
drugem mestu, takoj za finančnim sektorjem44 (Layne in Lee 2001: 123). V okviru 
nacionalnih vlad so na osnovi različnih strategij razvoja informatizacije vladnih služb, nastali 
različni sistemi vladnih spletnih predstavitev. Stopnja centraliziranosti (enoten, univerzalen 
sistem spletnih predstavitev vs. samostojna, celična organiziranosti spletnih predstavitev po 
posameznih vladnih službah), demokratizacija (možnosti interakcije in sodelovanja 
državljanov preko spletnih predstavitev) , odprtost sistema (interna orientiransot vladnih 
spletnih predstavitev v smislu država-država vs. eksterna, v smislu država-okolica) in 
informiranje (propaganda vs. informativnosti) delajo razlike med sistemi vladnih spletnih 
predstavitev po posameznih državah (Kramberger in drugi 1998).  
 
Z hitro in nekotrolirano tranzicijo posrededovanja vladnih informacij in storitev preko 
svetovnega spleta, je razvoj vladnih spletnih predstavitev marsikje že prerasel uveljavljeno, 
tradicionalno vladno politiko delovanja na področju odnosev z javnostmi in državljani in 
načela, ki so veljala za informiranje javnosti preko tradicionalnih medijev niso več ustrezna. 

                                                 
44 Podatki od Momentum Research Group of Cunningham Communication (2000). 



V zvezi z novim medijem se postavljajo naslednja legitimna vprašanja (Eschenfelder in 
Beachboard 1997: 174):  
 

• Ali je uveljavljena politika (strategija) obveščanja in poslovanja vlade z državljani primerno 
zastavljena in smiselna tudi za nov medij? 

• Ali so potrebne spremembe v obstoječi politiki (strategiji) informiranja in poslovanja z državljani, 
ki bi v večji meri upoštevale in izkoriščale možnosti novega medija? Če da, na katerem področju?    

• Ali vladne spletne predstavitve sploh delujejo in so vodene v skladu z obstoječo vladno politiko 
(strategijo)? 

• Ali vladne službe učinkovito uporabljajo spletne predstavitve, kot medij za posredovanje 
informacij in nudenje storitev?  

 
Zgornja vprašanja predstavljajo tudi splošna izhodišče za ovrednotenje sistema vladnih 
spletnih predstavitev. Da bi na njih lahko odgovorili in ustrezno spremenili, izboljšali uporabo 
vladnih spletnih predstavitev, je potreben celovit pregled obstoječe vladne politike na 
področju obveščanja javnosti in poslovanja z državljani, ter smiselna analiza in ocena 
celotnega sitema vladnih spletnih predstavitev – torej evalvacija vladnih spletnih predstavitev. 
 
Izpeljanih je bilo že nekaj poizkusov ovrednotenja vladnih spletnih predstavitev. V različnih 
primerih (državah) so bili uporabljeni različni načini in oblike vrednotenja, določanja 
ustreznosti vladnih spletnih predstavitev (Eschenfelder in Beachboad 1997; Hernon 1998; 
Stowers 1999; West 2000, 2001, 2001a; Smith 2001; Fagan in Fagan 2001). Prednost 
metodološkega pristopa evalvacije spletnih predstavitev, ki ga opisujem in predlagam v 
diplomski nalogi, pa je v univerzalnem pristopu k vrednotenju ne samo vseh različnih 
sistemov vladnih spletnih predstavitev, ampak kar vseh spletnih predstavitev nasploh. Na 
enak način, kot vladnih spletnih predstavitev, se torej lahko lotimo tudi vrednotenja drugih 
tipov spletnih predstavitev. V nadaljevanju je prikazan postopkek izvedbe tega načina 
vrednotenja spletnih predstavitev, nato pa še kratek empirični primer uporabe metodološkega 
pristopa evalvacije spletnih predstavitev na primeru spletnih predstavitev Vlade RS.  
 
4.2 Postopek evalvacije spletnih predstavitev 
 
Evalvacija spletnih prestavitev je poseben tip evalvacijske študije, s katerim določamo 
vrednost spletnih predstavitev glede na uspešnost uresničevanja njihove komunikacijske 
strategije ter druge kriterije evalacijskih študij. Gre za poseben metodološki pristop, ki izhaja 
iz ideje evalvacije javnih političnih programov in temelji na uporabi metod za analizo in 
oceno različnih vidikov spletne predstavitve. Cilj evalvacije vsake spletne predstavitve je 
pridobiti kakovostno (veljavno, zanesljivo in predvsem koristno) oceno določene spletne 
predstavitve v širših okoliščinah njenega delovanja, t.j. identifikacija neustreznih spletnih 
rešitev glede na specifične komunikacijske cilje in iskanje možnosti za njihovo učinkovitejšo 
uresničevanje. Za kakovostno oceno, je v procesu evalvacije najprej potrebno jasno definirati 
cilje spletne prestavitve in način za njihovo ureničevanje, nato ustrezno izbrati metode za 
analizo spletne predstavitve, izvesti natančno analizo, končno pa rezultate analize ovrednotiti 
skozi kriterije evalvacijskih študij. Proces evalvacije spletne predstavitve je torej sestavljen iz 
naslednjih štirih faz, ki so podrobneje opisane v nadaljevanju. Na začetku vsake faze je 
najprej naveden njen končni rezultat. 
 
4.2.1 PRED-�AČRTOVA�JE  
 
Rezultat: Izhodišča in cilji evalvacije spletne predstavitve 
 



V fazi pred-načrtovanja se določi cilje evalvacije, ki so neposredno vezani na komunikacijsko 
strategijo spletne predstavitve, in na osnovi katerih bo določena vrednost spletne predstavitve. 
Izhodišča morajo biti tako določena izključno na osnovi ciljev, ki bi jih radi s spletno 
predstavitvijo uresničili, in načrtov, kako jih nameravamo uresničiti. Iz cilja evalvacije morajo 
biti jasno razvidna merila in kriteriji na katerih bo temeljila končna ocena evalvacije. V prvi 
fazi potrebna je zato potrebna velika mera sodelovanja z lastnikom, imetnikom spletne 
predstavitve, v smislu razumevanja njegove ideje komunikacijske strategije.  
 

4.2.2 �AČRTOVA�JE  
 
Rezultat: Metodološki načrt izvedbe 
 
Načrtovanje izvedbe evalvacije je pomebno zato, ker v veliki meri že določa kakovost 
evalvacijske ocene. V fazi načrtovanja se določi kaj vse na spletni predstavitvi (kateri vidiki) 
mora biti ocenjeno v okviru evalvacije, glede na določena izhodišča. Oblikuje se ustrezen 
izbor metod za analizo spletne predstavitve upoštevajoč potrebne ocene (vidiki) in omejitve iz 
okoliščin (časovni okvir, človeški dejavniki, sredstva,...). Določi se pa tudi že možne 
kombinacije metod (veriženje, križanje,...), ki bi lahko povečali učinkovitost evalvacije in 
dvignile kakovost evalvacijske ocene. 
 

4.2.3 A�ALIZA  
 
Rezultat: Analitično poročilo 

 
Analiza predstavlja tehnično zahtevno in časovno najobsežnejšo fazo evalvacije spletne 
predstavitve, ki pa ima obenem najmanj zveze s samim bistvom evalvacije. Analiza spletne 
predstavitve zgolj posreduje veliko količino razultatov in potrebnih ocen spletne predstavitve, 
ki predstavljajo šele temelj za začetek vrednotenja in končno evalvacijsko oceno. V tej fazi še 
niso vključeni kriteriji evalvcije, s katerimi šele v zadnji fazi, na osnovi rezultatov in ocen, ki 
jih posreduje analiza, končno ovrednotimo spletno predstavitev. Faza analize je omejena zgolj 
na zbiranje podatkov, ki dobijo pravo vrednost šele v fazi evalvacije, ko jih primerjamo s 
komunikacijsko strategijo spletne predstavitve in izpostavimo kriterijem evalvacije. Tipične 
ocene na osnovi analize (kompatibilnost, obiskanost,... spletne predstavitve) so le kazalec v 
odnosu do nekih standardov, in same za sebe nimajo pravega smisla, dokler niso postavljene v 
širši kontekst uresničevanja komunikacijske strategije neke spletne predstavitve.  
 

4.2.4 EVALVACIJA  
 
Rezultat: Evalvacijsko poročilo 
 
Evalvacija je, ob pred-načrtovanju, najpomebenjša in bistvena faza istoimenskega 
metodološkega pristopa in predstavlja presežek, glede na analitične rezultate in ocene iz 
predhodnje faze. V zadnji fazi rezultate analize primerjamo z izhodišči evalvacije in 
ovrednotimo spletno predstavitev. Glede na uspešnost uresničevanja komunikacijske 
strategije spletne predstavitve in ustreznosti drugim relevantnim kriterijem za določen tip 
spletne predstavitve izdelamo celostno evalvacijsko oceno in določimo končno vrednost 
spletne predstavitve. Rezultat zadnje faze evalvacije sestavlja evalvacijsko poročilo, ki poleg 
celostne ocene, vsebuje tudi napake, opozorila in probleme glede na strategijo uresničevanja 
ciljev določenih v izhodišču, ter tudi smiselne smernice za prihodnji razvoj spletne 
predstavitve. V zadnjo fazi evalvacije spletne predstavitve je tako smiselno vključiti tudi 



skupino za razvoj spletne predstavitve, ki iz neustreznih ugotovitev na osnovi evalvacijskega 
poročila, takoj predlaga možne rešitve za boljše delovanje spletne predstavitve v prihodnje.   
 
V celotnem postopku izvedbe evalvacije spletne predstavitve po pomebnosti izstopata fazi 
pred-načrtovanja in evalvacije, ki predstavljata bistveno razliko od same analize spletne 
predstavitve, ki v praksi prevladuje za ocenjevanje spletnih predstavitev. Evalvacija 
predstavlja višjo stopnjo vrednotenja spletne predstavitve. Razlika v oceni med analizo (npr. 
vizualna podoba spletne predstavitve je zanimiva) in evalvacijo (npr. vizualna podoba spletne 
predstavitve ustreza določenemu tipu spletne predstavitve oz. je ustrezna glede na njene 
komunikacijske cilje) je v natančnosti, relevantnosti in koristnosti slednje za lastnika spletne 
predstavitve. 
 
4.3 Študija primera: Evalvacija spletnih predstavitev vladnih služb in ministrstev RS 
 
Konec leta 2001 je bil po naročilu Urada vlade za informiranje RS ter Ministratva za 
informacijsko družbo RS izveden natančen pregled in temeljita analiza stanja vseh vladnih 
spletnih predstavitev. Analiza spletnih predstavitev vladnih služb in ministrstev RS45, kakor se 
je uradno imenoval raziskovalni projekt, je obsegal oceno najrazličnejših vidikov tako 
celotnega sistema, kot tudi posameznih spletnih predstavitev vladnih služb. V analizo je bilo 
vključenih 53 spletnih predstavitev (ministrstev, predsednika vlade, nekaterih vladnih služb in 
uradov, ter upravnih enot), ki so bile izpostavljene oceni vsebine, uporabnosti, grafična 
podobe, tehničnih rešitev, dostopnosti in varnosti spletnih predstavitev,… in sicer s številnimi 
metodami in njihovimi različnimi oblikami, tako z vidika uporabnikov spletnih strani, kot tudi 
strokovnih javnosti in ekspertov za posamezen vidik spletnih predstavitev. Slednja raziskava 
predstavlja tudi gradivo za primer evalvacije vladnih spletnih predstavitev v nadaljevanju. S 
tem druga in tretja faza evalvacije  (metodološki načrt in analiza) omejeni na že končano 
raziskavo in njene rezultate, vendar pa zaradi izčrpnosti in različnih uporabjenih metod 
znotraj nje, ta omejitev ne predstavlja večje ovire za ambicije tega diplomskega dela.  
 
 

4.3.1 Izhodišča in cilji evalvacije 
 
Za pregled vladne politike na področju informiranja, poslovanja z državljani, in vodenja 
spletnih predstavitev so bili upošrtevani tako formalni kot neformalni viri, ki pa so, na to 
moramo opozoriti, zelo skromni in splošni, brez jasnih ciljev in načrtov.  
 
V RS zaenkrat še ni posebaj izdelanega načrta, strategije vladne politike za informiranje in 
poslovanje vlade z javnostjo preko novega medija. Uradno vladno politiko vodenja spletnih 
predstavitev tako lahko za silo opredelimo samo na podlagi temu sorodnih vladnih 
dokumentov in splošnih določil, ki so vezane na vodenje vladih odnosov z javnostmi: 
 

• splošna pravica vsakega državljana do obveščenosti oziroma dostopa do informacij javnega značaja 
(39. člen Ustave RS) 

                                                 
45 Raziskava je javnega značaja, njeni rezultati in kompletno poročilo pa so dostopni na spletni predstavitvi 
Ministrstva za informacijsko družbo RS (www.gov.si/mid/Analiza_spletisc/Analiza_spletisc.zip, 25.6.2002) 
Raziskavo sta, po javnem razpisu, skupaj izvedla raziskovalna družba CATI in podjetje za interaktivno 
komuniciranje Profano, sodelovali pa so še: podjetje Dotični.net (spletne meritve), Studio Maligoj (uporabniški 
vmesniki) in Fakulteta za družbene vede v Ljubljani. Pomebno je opozorilo, da se rezultati nanašajo izključno na 
obdobje izvedbe raziskave in je stanje spletnih strani Vlade RSv tem trnutku lahko že bistveno spremenjeno. 



• državni organi in posamezniki, ki opravljajo javne funkcije morajo dajati resnične, popolne in 
pravočasne informacije o vprašanjih s svojega področja za objavo prek medijev (45. člen Zakona o  
medijih RS) 

• delo vlade je javno, javnost dela pa se zagotavlja s sporočili poslanimi po različnih informacijsko-
telekomunikacijskih sredstvih (Predpisi o vladi RS in ministrstvih, 50. člen Poslovnika o delu 
vlade) 

 
Zelo konkretni, vendar neuradni komunikacijski cilji, ki opredeljujejo delovanje vladnih 
spletnih predstavitev, pa so:  
 

• predstavljanje najpomebnejših informacij o svojem delu, objavljanje vladnih predpisov v polnem 
besedilu ter posredovanje obrazcev in navodil za uveljavljanje posameznih pravic (Model 
organiziranosti vladnih odnosov z javnostmi v Sloveniji (Serajnik in Vidrih 2001: 667)) 

• spodbujati in omogočati čim večji obseg upravnih in drugih javnih storitev preko elektronskega 
poslovanja ter spodbujati projekte, ki zmanjšujejo digitalno ločnico (del poslanstva, javno 
zastavljeni cilji in naloge, Ministrstva za informacijsko družbo46).  

 
Cilj evalvacije vladnih spletnih predstavitev je ovrednostiti in ugotoviti ali celoten sistem 
vladnih spletnih predstavitev uresničuje vladno politiko na tem področju in deluje v skladu z 
načrtovanimi cilji, oziroma, ali so vladne spletne predstavitve načrtovane in izdelane tako, da 
pripomorejo k izpolnjevanju vladne politike in ciljev preko novega medija.  
 
 

4.3.2 Metodološki načrt 
 
Glede na izhodišče, je potrebno za evalvacijo vladnih spletnih predstavitev analizirati 
naslednje vidike in pridobiti naslednje ocene vladnih spletnih predstavitev: 
 

Tabela 4-1 Potrebne ocene za evalvacijo spletnih predstavitev vladnih služb in ministrstev RS 

VIDIK OCE�A 
VSEBINA Ali je posredovana ustrezna vsebine glede na izhodišča in politiko (informacije o delu 

vlade, obvestila za javnost, zapisniki vladnih sej, sklepi vlade, vladni dokumenti,...) in ali 
je vsebina posredovana pravočasno (ažurnost) ? 

DOSTOPNOST Ali so omogočene enake možnosti uporabe in dostopa do vsebine spletnih predstavitev 
vsem državljanom (omejitve za ljudi s posebnimi potrebami)? 

UPORABNOST Ali je uporaba enostvana in omogočena univerzalnost uporabe ter pripomore k 
zmanjševanju digitalne ločnic? 

OBISKANOST Posredno kaže na obseg uporabe spletnih predstavitev, koliko uporabnikov izkorišča 
njhove storitve (učinkovitost delovanja spletnih predstavitev)? 

ODZIVNOST Ali storitve vladne službe in javnih uslužbencev kakovostne in delujejo   (hitro in 
kakovostno odgovorijo na vprašanje po elektronski pošti)? 

VARARNOST, 
ZASEBNOST 

Ali so pri uporabi vladnih spletnih predstavitev (storitev) ustrezno zaščitene pravica do 
zasebnosti in varnosti osebnih podatkov? (zaupanje pri uporabi vladnih spletnih strani, ki 
je nujni pogoj za spodbujanje jasvnih vladnih storitev preko elektronskega poslovanja) ? 

ZADOVOLJSTVO Vladne predstavitve morajo služiti predvsem državljanom! Ali so spletne strani vodene 
po željah, pričakovanjih in potrebah uporabnikov (vprašanje primernosti vladne politike 

vodenja spletnih predstavitev, upoštevanje interesov uporabnikov)? 

 
Za zbiranje podatkov in pridobivanje potrebnih ocen, bomo glede na omejitve (izhajamo iz 
rezultatov že končane raziskave), v okviru analize, uporabili naslednji metode in njihove 
kombinacije: 
 

                                                 
46 Dostopno na http://www.gov.si/mid, 25.6.2002.     



Tabela 4-2 Izbor in kombinacija metod za evalvacijo spletnih predstavitev vladnih služb in ministrstev RS 

 Spletna  
anketa 

Testiranje 
uporabnosti 

Strokovni  
Pregled 

Programska analiza 
Dostopnosti 

Analiza  
obiskanosti 

Voden 
seznam 

Skrivnostni 
obiskovalec 

Vsebina      x  

Uporabnost  x x     

Obiskanost x    x   

Dostopnost    x    

Odzivnost       x 

Zadovoljstvo x       

Zasebnost   x     

 
Za oceno vsebine vladnih spletnih predstavitev bo uporabljena samo metoda vodenega 
seznama, za oceno uporabnosti pa kombinacija dveh metod: hevristični pristop v obliki 
strokovnega pregleda in testiranje uporabnosti.  S posamično metodo bodo ocenjene še 
dostopnost, odzivnost, zadovoljstvo in varnost, s kombinacijo pa samo še obiskanost. 
 

4.3.3 Analitično poročilo 
 

Analiza posreduje ocene posameznih vidikov spletne predstavitve. Empirični rezultati analize, 
na osnovi katerih so izdelane naslednje ocene (tabela), se zaradi večje preglednosti nahajajo v 
prilogi.  
 

Tabela 4-3 Rezultati (ocene) analize spletnih predstavitev vladnih služb in ministrstev RS 

VIDIK REZULTAT, OCENA 
VSEBINA na spletnih 
predstavitvah 14 ministrstev 

informacije o tekočem delu vlade (14/14) 
uradni vladni dokumenti (13/14) 
zapisniki sej vlade (3/14) 
sklepi vlade (2/14) 
sporočila za javnost (9/14) 
novice (11/14) 
informacije o vladnih projektih, načrtih (14/14) 
le manjšina (5/14) načrtno skrbi za ažurnost strani in pravočasnost posredovanja informacij, od tega 3 
ministrstva ažurirajo svoje strani tedensko, le 2 pa vsakodnevno 

UPORABNOST 
Sistema vladnih spletnih 
predstavitev 
 

noben testni uporabnik (kljub izkušnjam in pomoči vodje testiranja) v predvidenem času ni uspel rešiti 
več kot polovico nalog na vladnih spletnih predstavitvah 
polovico vseh nalog v okviru testiranja nobeden uporabnik ni rešil brez resnih težav, ene naloge pa 
sploh ni uspelo rešiti nikomur  
ugotovitev stokovnega pregleda so velike pomanjkljivosti na spletnih predstavitvah, ki preprečujejo 
uspešno uporabo spletnih predstavitev (neprilagojenost vsebine novermu mediju, neenotna in 
nestandardna navigacija, prekompleksna struktura,...) 

OBISKANOST 
Sistema vladnih spletnih 
predstavitev 

v slabem mesecu dni je vladne predstavitve obiskalo dobrih 10% vseh slovenskih uporabnikov 
interneta47, v povpreču je vsak od njih v tem času opravil na sistemu 10 obiskov 
razen vstopne točke, ki jo obišče 50% vseh obiskovalcev vladnih predstavitev, je obisk po drugih 
vladnih službah zelo razpršen 
najpogostejši razlog obiska je iskanje informacij o tekočem delu in aktivnostih vladne službe (70% 
anketiranih), le 20% anketiranih pa je kot razlog navedlo vzspostavitev kontakta z vladno službo 

DOSTOPNOST do vsebine 
vladnih spletnih predstavitev 

samo dobra četrtina (14/54) spletnih predstavitev vladnih služb ustreza merilom splošne dostopnosti, 
tudi za ljudi s posebnimi potrebami 

ODZIVNOST in 
interaktivnost spletnih 
predstavitev vladnih služb 

približno polovica (48%) vladnih služb vključenih v analizo zadovoljivo odgovarja na elektronska 
sporočila na kontakte uporabnikov preko njihovih spletnih strani 
dobra tretjina (35%) vladnih služb se slabo odziva 
veliko vladnih služb (17%) pa se sploh ne odziva oziroma nima možnosti vzpostavitve kontakta  
druge možnosti interakcije (poleg elektronske pošte) ponuja samo nekaj ministrstev (3/14) 

ZADOVOLJSTVO z 
vladnimi spletnimi 
predstavitvami 

manj kot polovica uporabnikov (44%) je popolnoma zadovoljna s stranmi, nadaljnjih 40% je bilo sicer 
zadovoljnih, vendar so predlagali popravke, 16% pa jih sploh ni zadovoljnih z vladnimi predstavitvami 
najpomebnejši dejavniki zadovoljstva so zanesljivost informacij in razumljivost vsebin, ter možnost 

                                                 
47 Po podatkih RIS je v Sloveniji na začetku leta 2002 že blizu tristo tisoč rednih (mesečnih) uporabnikov 
interneta (http://www.ris.org, 25.6.2002). 
 



komunikacije z vladno službo in vladnimi uslužbenci 
Skrb za ZASEBNOST in 
VARNOST osebnih 
podatkov 

izjmno nizek nivo, nobena vladna služba ni opremljena z izjavo o varovanju zasebnosti 
za varnost pri prenosu osebnih podatkov (čeprav je malo storitev s tako zahtevo) ni posebaj 
poskrbljeno 

 
Pri vsebini izstopa zelo slaba ažurnost: neredno osveževanje strani in pomanjkanje najbolj 
ažurne vsebine (zapisniki sej in sklepov vlad, ki so frekventni). Spletne predstavitve niso 
uporabne saj brez večjih trežav skorajda ni mogoče izkoriščati njihove vsebine. Celoten 
sistem vladnih spletnih predstavitev ima kar nekaj uporabnikov (več kot 10% populacije 
uporabnikov interneta), kar pa ne velja za posamezne spletne predstavitve znotraj njega 
(povprečno 1% populacije). Za uporabnike s posebnimi potrebami je dostopnih samo četrtina 
vseh vladnih spletnih predstavitev. Samo polovica (48%) vladnih predstavitev se ustrezno 
odziva na svoje kontaktne naslove, ki so na voljo za komunikacijo z uporabniki, državljani. 
Ker je eden ključnih dejavnikov zadovoljstva prav komunikacija z vladnimi službami zato ni 
čudno, da je le manj kot polovica (delež 44% je skoraj enak deležu vladnih služb, ki se 
ustrezno odzivajo) uporabnikov popolnoma zadovoljna s vladnimi predstavitvami. Drugi 
razlogi nizkega zadovoljstva, pa so (ne)razumljivost vsebin (povezana s prekompleksno 
strukturo splenih predstavitev) in pa (ne)zanesljivost informacij (povezano s slabo 
ažurnostjo). Najslabše je stanje na področju varnosti in zasebosti, kjer bi vlada morala 
predstavljati zgled in postaviti standarde (poslovanje državljanov z oblastjo je namreč skrajno 
občutljivo področje za varnost osebnih podakov in zasebnosti mnenj) na tem občutljivem, 
nereguliranem področju uporabe interneta, pa prav nasprotno, ne posveča področju varnosti in 
zasebnosti na svojih spletnih predstavitvah nobene pozornosti.  
 

4.3.4 Evalvacijsko poročilo 
 
Rezultati analize so postavljeni v kontekst uresničevanja komunikacijske strategije vladnih 
spletnih predstavitev: vse ocene posameznih vidikov spletnih predstavitev skupaj primerjamo 
z izhodišči evalvacije. Najprej ugotavljamo uspešnost spletne predstavitve nato pa glede na 
njo, ovrednotimo spletno predstavitev še glede na druge relevantne kriterije evalvacije. Ker 
komunikacijsko strategijo v primeru vladnih spletnih strani lahko razumemo tudi kot »javni 
program«, upoštevamo kar vse kriterije evlavacijske študije, ki jih Dunn (1994) priporoča za 
primer evalvacije take vrste programov. 
 

Tabela 4-4 Kriteriji za evalvacijo vladnih spletnih predstavitev 

4.3.4.1.1 KRITERIJ Merilo, opis kriterij 

USPEŠ�OST Ali je bil željeni učinek dosežen? 
UČI�KOVITOST Kolikšno prizadevanje je bilo potrebno za to, da je bil dosežen učinek? 
USTREZ�OST Do katere mere je bil z učinkom rešen problem? 
E�AKOST Ali so stroški in koristi enako razporejeni med različne skupine? 
ODZIV�OST Ali politični učinki zadovoljujejo potrebe, preference ali vrednote določenih 

skupin? 
PRIMER�OST Ali so željeni učinki dejansko pomebni? 
EKO�OMIČ�OST Ali so bila sredstva porabljena na pravi način? 
Vir: Dunn (1994: 405-406) 
 
Na podlagi ugotovitev se izdela trdelno poročilo: celostna ocena oz. ovrednotenje, problemi in 
rešitve spletnih predstavitev ter priporočila in smernice za nadaljni razvoj. 
 



4.3.4.2 a) celostna ocena - ovrednotenje 
 
Spletne predstavitve niso dostopne vsem državljanom, tako da enakost pravice do 
obveščenotsti iz ustave RS ni zagotovljena. Vladne spletne predstavitve ne ustrezajo dovolj 
potrebam in interesom končnih uporabnikov (enostavnost uporabe, komunikacija z vladno 
službo,...), kar verjetno izhaja iz pomanjaknja jasnega načrta za uresničevanje ciljev vladne 
politike preko spletnih predstavitev. Obstoječa vladna politika na tem področjuje je na sploh 
preveč splošna in neustrezna, saj ne upošteva demokratočnega potencila novega medija 
(preveč usmerjena v informiranje in premalo v interaktivnost, izkoriščanje spletnih 
predstavitev za zbliževanja in sodelovanja med vlado in državljani). Edina prava možnost 
komunikacije državljanov z vlado pa je neučinkovita (na elektronsko pošto se ustrezno odziva 
samo polovica vladnih služb). Če pogledamo ekonomičnost (način porabe sredstev) 
ugotovimo, da decentraliziran sistem vladnih spletnih predstavitev v sloveniji ni primeren, saj 
so stroški za posamezne predstavitve v vsakem primeru nesorazmerni z njihovo nizko 
obiskanostjo. Obveščanje ni pravočasno, določene vsebina na predstavitvah manjkajo, 
uporaba je težavna in ne pripomore k zmanjševanju digitalnega razkoraka, končno pa k slabi 
uspešnosti in učinkovitosti vladnih spletnih predstavitev zagotovo doda tudi slaba skrb za 
zasebnost in varnost pri uporabi, ki uporabnike zaradi nezaupanja odvrne od uporabe vadnih 
storitev preko spletnih predstavitev. Sistem vladnih spletnih predstavitev pri realizaciji svojih 
ciljev torej ni uspešen saj v veliki meri ne uspeva uresničevati vladne politike za vodenje 
spletnih predstavitev. 
 
Šele na osnovi slednje, celostne ocene lahko zaključimo, da sistem vladnih spletnih 
predstavitev ni dosegel kakšnih večjih učinkov, vsaj ne v smeri uresničevnja načrtovanih 
ciljev. Program delovanja vladnih spletnih predstavitev je torej voden neustrezno, saj ne 
dosega zastavljenih ciljev in ne počne tega čemur je namenjen. Naslednji korak v fazi 
evalvacije je zato ugotoviti zakaj načrtovani cilji niso bili doseženi in kako jih je mogoče 
doseči (kakšne spremembe so potrebne)? 
 

4.3.4.3 a) problemi in rešitve 
 
Na osnovi celostne evalvacijske ocene opozorimo na glavne probleme vladnih spletnih 
predtavitev in sočasno ponudimo smiselne rešitve. 
 

Tabela 4-5 Problemi in rešitve (na osnovi evalvacije) spletnih strani vladnih služb in ministrstev RS 

PROBLEM REŠITEV 
Pomanjkljivost vsebine, 
nerazumljivost vsebine 

Uvede naj se točno določena pravila in zahteve za objavljanje vsebine na spletnih 
predstavitvah vladnih služb 
Pravila naj izhajajo iz potreb in pričakovanj končnih  uporabnikov (manj 
propagande – več informacija); 
Vsebina naj bo urejena sistematično na vseh spletnih pestavitvah enako 

Ažurnost, nezanesljivost 
informacij, 
(ne)pravočasnost 
posredovanj informacij 

Vse predstavitve naj obvezno navajajo datum zadnje spremembe 
Informacije naj se objavljajo sproti, brez časovnega zamika 
Stare informacije naj se umikajo novim 
Vse novice naj bodo opremljene z datumom objave 

Težave z uporabo Uvede naj se enoten sistem navigacije in iskalnikov; 
Vsebina naj bo  v zase primernem formatu 
Vse predstavitve naj imajo enotno in enostavno strukturo ter smiselno 
organizirano vsebino 
Navigacija naj izhaja iz percepcije uporbanikov 
Poimenovanja pa naj bodo razumljiva povprečnemu uporabniku 



Vsebina naj bo hierarhično strukturirana, hierarhija pa naj bo urejena po preslikavi 
resnične vladne ureditve 

Slaba dostopnost Upošteva na se enotne tehnološke standarde, ki naj bodo osnovani na najmanjšem 
skupnem imenovalcu strojne in programske opreme vseh uporabnikov 
Dosledno naj se uvede načela splošne dostopnosti, ki jih določa konzorcij W3C; 
Posamezne strani naj ne presegajo 50.000 znakov (angl. bytov) 

Neučinkovitost (nizka 
obiskanost posameznih 
predstavitev in visoki 
stroški vodenja) 

Sistem vladnih spletnih predstavitev nej se centralizira 
Manjša razpršenost strani, osredotoči naj se na manj, vendar bolj kakovostnih 
strani  

Neizkoriščanje potencialov 
novega medija  
(slaba odzivnost) 

Vsaka predstavitev mora nuditi vsaj kontakt preko elektronske pošte 
Na elektronsko pošto se odgovarja ažurno in kakovostno 
Uporabnikom (državljanom) naj se ponudi več možnosti storitev in interakcije z 
vladno službo in javnimi uslužbenci 

Nizko zadovoljstvo Več pozornosti nameniti uporabnikom in njihovim pričakovanjem  
Informacije naj bodo ažurne, vsebina razumljiva, odzivnost pa visoka 

Kritičnost varnosti in 
zesbnosti 

Vsaka vladna predstavitev naj vsebuje posebno opozorilo (angl. privacy 
statement),  ki seznanja uporabnike kateri podatki o obiskovalcih se beležijo in za 
kakšen namen bodo uporabljeni; 
Pri prenosu osebnih podatkov naj se dosledno uvede varnostne ključe 

 
Ob odpravi zgornjih napak se bo delovanje spletne predstavitve izboljšalo v smeri obstoječih 
ciljev politike vodenja vladnih spletnih predstavitev. Z napotki in smernicami za razvoj, pa 
izdelamo dolgoročne rešitve, ki so bolj kot na probleme spletne predstavitve usmerjeni na 
probleme komunikacijske strategije (politika vodenja in ciljev spletnih predstavitev). 
 

4.3.4.4 c) priporočila in smernice za razvoj 
 
V nasprotju z rešitvami in problemi se priporočila in smernice za razvoj, kot pove že samo 
ime, osredotočajo bolj na dolgoročne, strateške rešitve uspešnejšega uresničevanja 
komunikacijske strategije spletnih predstavitev. 
 
Evalvacija je pokazala, de so vladne spletne predstavitve neustrezne saj ne izkoriščajo 
možnosti, ki jih ponuja nov medij ob tem pa obstoječ sistem vladnih spletnih predtavitev ne 
ustreza niti obstoječim ciljem vladne politike, niti pričakovanjem uporabnikov, zaradi česar je 
je v prihodnje smiselna generalna prenova celotnega sistema vladnih predstavitev. Da bi 
učinkovito izpeljali postopek prenove je treba najprej izdelati strateški dokument z jasnim 
načrtom delovanja in izdelave spletnih predstavitev glede na cilje vladne politike, ki morajo 
biti prilagojeni možnostim novega medija in pričakovanjem uporabnikov, ter vsebovati tudi 
vizijo razvoja vladnih spletnih predstavitev za prihodnost. Strategija se mora osredotočiti 
predvsem na: 

• izkoriščanje demokratičnega potenciala: različne možnosti interakcije in 
komunikacije z vladnimi službami, kakovostno odzivnostjo 

• obseg vsebine: povečanje števila različnih storitev preko elektronskega 
poslovanja, predvsem ažurne informacije  

• širši dostopnosti: prilagojenost “tehnološko” zaostalim in drugim 
uporabnikom s posebnimi potrebami, dostopnost do predstavitev na javnih 
mestih 

• izboljšanju sistema varnosti in zasebnosti  
• enostavnejša uporabnosti: centralizacija spletnih predstavitev z enostvano 

strukturo in načinom uporabe, ki izhaja iz uporabnikov 
 



Dokument naj v vseh pogledih (delovanje, vodenje, organizacija,…) določa komunikacijsko 
strategijo vlade na spletu in služi kot osnova za izdelavo vsake spletne strani. Za izdelavo 
strateškega dokumenta naj skrbi skupina strokovnjakov, ki bo kasneje tudi nadzirala, 
svetovala in koordinirala uresničevanje vladne strategije na svetovnem spletu. Tako bo v 
prihodnje delovanje vladnih spletnih predstavitev postalo ustreznejše, uspešnejše, primernejše 
in bolj ekonomično, delovanje same vlade pa učinkovitejše. 
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6 PRILOGA: Rezultati analize spletnih predstavitev vladnih služb in 
ministrstev RS 

 
Rezultati analize so urejeni po posameznih metodah. Pri vsaki metodi je navedena tudi 
skupina v katero metoda sodi glede na sistmatizacijo v 2. poglavju diplomskega dela in pa z 
metodo ocenjeni vidik spletne predtavitve. Vir vseh rezultatov predstavlja poročilo raziskave 
Analiza spletnih srani vladnih služb in ministrstev Republike Slovenije, ki je tudi javno 
dostopno na spletni predstavitvi Ministrstva za informacijsko družbo48.  
 
6.1 A) Hevrističi pristop: Voden seznam za oceno vsebine 
 
I. del 

Ministrstvo 
Dostopni so 
uradni vladni 

dokumenti  

Informacije o 
tekočem delu 

vlade 

Informacije o 
vladnih 

projektih, 
načrtih 

Dostopni so 
zapisniki sej 

vlade 

Dostopni so 
sklepi vlade 

Objavljena so 
sporočila za 

javnost 

Redno se 
posredujejo 

novice 

Ministrstvo za delo, 
družino in socialne 

zadeve 

Slabo razvidno, 
težko se  najde 

Da Da Ne Ne Ne Da 

Ministrstvo za 
finance 

Da Da Da Ne Ne Da Ne 

Ministrstvo za 
gospodarstvo 

Da Da Da Ne Ne Da Da 

Ministrstvo za 
informacijsko družbo 

Da Da Da Ne Ne Ne Da 

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 

gozdarstvo in 
prehrano 

Da Da Da Ne Ne 
Slabo, težko 

razvidno 
V razvoju 

Ministrstvo za 
kulturo 

Da Da Da Ne Ne Da Da 

Ministrstvo za 
notranje zadeve 

Da Da Da Ne Ne Da Da 

Ministrstvo za 
obrambo 

Slabo razvidno, 
težko se najde 

Da Da Ne Ne Ne Da 

Ministrstvo za okolje 
in prostor 

Da Da Da Da Da Da Da 

Ministrstvo za 
pravosodje 

Da Da Da Ne Ne Da Da 

Ministrstvo za 
promet 

Da Da Da Ne Ne Da Da 

Ministrstvo za 
šolstvo, znanost in 

šport 
Da Da Da Da Ne Da V razvoju 

Ministrstvo za 
zdravje 

Da Da Neažurno Ne Ne Neažurno Da 

Ministrstvo za 
zunanje zadeve 

Ne Da Da Da Da Da Da 

 

                                                 
48 http://www.gov.si/mid/Analiza_spletisc/Analiza_spletisc.zip 



II.del 

Ministrstvo �aveden je podatek, kdaj je 
bila stran spremenjena 

Število dni odkar je bila stran 
spremenjena 

Obstaja možnost interakcije z 
vladno službo 

Ministrstvo za delo, družino 
in socialne zadeve 

Ne - Ne 

Ministrstvo za finance Da 5 Ne 

Ministrstvo za gospodarstvo Ne - Ne 

Ministrstvo za informacijsko 
družbo 

Ne - Da 

Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 

Da 0 Ne 

Ministrstvo za kulturo Da 5 Da 

Ministrstvo za notranje 
zadeve 

Ni ustrezen - Ne 

Ministrstvo za obrambo Da 0 Ne 

Ministrstvo za okolje in 
prostor 

Ne - Ne 

Ministrstvo za pravosodje Ne - Ne 

Ministrstvo za promet Da 2 Ne 

Ministrstvo za šolstvo, 
znanost in šport 

Ni ustrezen - Da 

Ministrstvo za zdravje Ne - Ne 

Ministrstvo za zunanje 
zadeve 

Ne - Ne 

 
 
6.2 B) Hevristični pristop: Strokovni pregled za oceno uporabnosti 
 
Pri strokovni oceni spletnega mesta Ministrstva za informacijsko družbo smo ugotovili velike 
pomanjkljivosti, ki preprečujejo uspešno izvajanje nekaterih ciljev ministrstva (intenzivna 
komunikacija z državljani preko interneta, spodbujanje projektov, ki zmanjšujejo digitalno 
ločnico, zmanjševanje števila državljanov, ki so izključeni iz koristi, ki jih prinaša uporaba 
informacijske tehnologije, večanje obsega upravnih in drugih javnih storitev preko e-
poslovanja). 
 
Glavni problemi so naslednji: neprilagojenost vsebine mediju, nestandardna in neenotna 
navigacija po spletnem mestu, pre-kompleksna struktura spletnega mesta, neprilagojenost 
osebam s posebnimi potrebami. 
 
Predlagamo, da se spletno mesto MID korenito prenovi. Ključni elementi prenove so: 
poenostavitev strukture spletnega mesta in reorganizacija vsebine, prilagoditev pregledovanju 
na zaslonih z manjšo ločljivostjo, prilagoditev osebam z zmanjšanimi sposobnostmi, prenova 
vizualne strukture strani in dosledna uporaba oblikovnih stilov.  



6.3 C) Laboratorijski eksperiment: Testranje uporabnosti za oceno uporabnosti 
 

 Udeleženec 1 Udeleženec 2 Udeleženec 3 Udeleženec 4 Udeleženec 5 Udeleženec 6 

NALOGA 1 
 P   PPP   P  P   

NALOGA 2 
   

   
NALOGA 3 

      
NALOGA 4 

 
Prepozno 

    
NALOGA 5 

 P   P   P  

NALOGA 6 
      

NALOGA 7 
 

Prepozno 
  

Prepozno 
 

NALOGA 8 
 P  P  P  P  P  

NALOGA 9 
 P  P  P   P  

NALOGA 10 Prepozno Prepozno P    P  

Legenda: 

 Rešeno brez problemov 

 Rešeno z manjšimi problemi 

 Rešeno, vendar s problemi, ki so pomembno zavrli reševanje naloge  

 Udeleženec ni mogel rešiti naloge oz. je potreboval pomoč, da jo je uspel rešiti pravočasno 
Prepozno Naloga je bila izpuščena zaradi poteka časa 
P  Pomoč udeležencem. Ko je vodja testiranja ocenil, da nadaljne reševanje naloge ne bo prineslo pozitivnih rezultatov, je 
udeleženca usmeril na pravo pot. 

 



6.4 D) Tehnična analiza: Analiza obiskanosti za oceno obiska 
 
V obdobju od 5.12. do 2.1. je bilo na straneh, ki so vstavile sledilno kodo, zabeleženo 404.922 
obiskov. Med 404.922 obiskov smo detektirali 40.443 različnih obiskovalcev. Zaradi 
primerljivosti (večina spletišč je namreč imela sledilno kodo vključeno le na najbolj obiskanih 
straneh) je večina analiz opravljena na obiskovalcih. 
 
Skoraj polovica vseh obiskovalcev je obiskala tudi začetno stran »www.gov.si«, ki s tega 
vidika očitno deluje kot neke vrste portal. Sicer delež tistih, ki so obiskali tudi »www.gov.si« 
po posameznih spletiščih dokaj močno variira od 10% do 60%. 
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E) Tehnična analiza: Programska analiza za oceno dostopnosti 
 

Rang 
dostopnosti 

SPLET�A STRA� VLAD�E SLUŽBE Ustreznost zahtevam W3C za 
splošno dostopnost 

1 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu DA 
2 Predsednik Vlade Republike Slovenije DA 
3 Agencija za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije DA 
4 Ministrstvo za informacijsko druzbo DA 
5 Ministrstvo za gospodarstvo DA 
6 Urad za upravne notranje zadeve DA 
7 UE Maribor DA 
8 Geodetska uprava Republike Slovenije DA 
9 Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podezelja DA 

10 Slovenska obvescevalno-varnostna agencija DA 
11 Statistični urad DA 
12 Urad RS za intelektualno lastnino DA 
13 Urad za enake moznosti DA 
14 Urad za droge DA 
15 Ministrstvo za notranje zadeve NE 
16 Ministrstvo za obrambo NE 
17 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano NE 
18 Policija NE 
19 Ministrstvo za finance NE 
20 Ministrstvo za okolje in prostor: NE 
21 Ministrstvo za pravosodje NE 
22 Ministrstvo za zunanje zadeve NE 
23 Služba vlade za zakonodajo NE 
24 UE Ljubljana NE 
25 Urad za verske skupnosti NE 
26 Urad za invalide in bolnike NE 
27 Vlada NE 
28 Uprava RS za zaščito in reševanje Republike Slovenije NE 
29 Direkcija RS za ceste NE 
30 Carinska uprava RS NE 
31 UE Celje NE 
32 UE Novo mesto NE 
33 Protokolarni servis Brdo NE 
34 Kadrovska služba Vlade RS NE 
35 Center Vlade RS za informatiko NE 
36 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve NE 
37 Murska Sobota NE 
38 Urad za varstvo potrošnikov NE 
39 Urad za makroekonomske analize in  razvoj NE 
40 Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije NE 
41 Davčna uprava RS NE 
42 Ministrstvo za kulturo NE 
43 Ministrstvo za zdravje NE 
44 Zdravstveni inšpektorat RS NE 
45 Agencija RS za regionalni razvoj NE 
46 Urad za informiranje NE 
47 UE Lendava NE 
48 Veterinarska uprava Republike  Slovenije NE 
49 Upravne enote – vstopna točka NE 
50 Ministrstvo za promet NE 
51 Služba Vlade za evropske zadeve NE 
52 UE Nova Gorica NE 
53 Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport NE 

 



6.5 F) Zbiranje mnenj uporabnikov: Spletna anketa 
 
6.5.1 I. Ocena razlogov za obisk vladnih spletnih predstavitev 
 
O razlogih za obisk smo spraševali splošno in v kontekstu ocenjevane strani. Spodaj so 
prikazani splošni rezultati, v prilogi pa so prikazani posamezni razlogi po posameznih straneh. 
 

Slika 1: S kakšnim namenom obiskujete, oziroma bi obiskali katero od uradnih spletnih strani vladnih 
služb in ministrstev Vlade RS? 
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telefon, faks, elektronski naslov, uradne ure,...)

reševanje problemov v zvezi z državno upravo (navodila,

postopki, obrazci,...)

uradni vladni dokumenti (statut, program, zakoni, pravilniki,...)

informacije o tekočem delu in aktivnostih vladne službe (ukrepi,

predlogi, razpisi, projekti, sklepi, sporočila za javnost, novice...)

 
 
6.6  
6.6.1 II. Ocena zadovoljstva vladnih spletnih predstavitev 
 
Manj kot polovica anketiranih (44%) je bila popolnoma zadovoljna s stranmi, nadaljnjih 40% 
je bilo sicer zadovoljnih, vendar so predlagali popravke, 16% pa jih je ocenilo, da so s stranmi 
nezadovoljni. V primerjavi z ostalimi zadovoljstvenimi anketami, ki jih izvajamo, lahko 
povzamemo, da so rezultati slabi, deleži popolnega zadovoljstva se gibljejo sicer okoli 75%. 
Z diskriminantno analizo smo izračunali vpliv posameznih parcialnih ocen na zadovoljstvo s 
stranmi. Pet najbolj vplivnih ocen za celotno zadovoljstvo je: aktualnosti vsebin, skladnost 
strani z usmeritvijo vladne službe, prilagojenost vsebine porabnikom, zanesljivost informacij 
in obseg vsebin. Kar štiri od petih se nanašajo na vsebino!  



 

Slika 2: Kako ste v celoti zadovoljni z ocenjevanimi stranmi? 

16,0%

39,9%

44,1%

nisem zadovoljen

zadovoljen, popravki

popolnoma zadovoljen

 
 
Poudariti je potrebno, kateri so elementi, ki vplivajo na popolno zadovoljstvo: to so predvsem, 
obseg vsebin, razpoložljivost vladnih uslužbencev, kontaktne informacije in participacija, 
medtem ko so izraziti dejavniki splošnega zadovoljstva zanesljivost informacij in razumljivost 
vsebin, ter seveda prvi trije, ki veljajo v splošnem. 
 

Slika 3: Vpliv na zadovoljstvo in popolno zadovoljstvo (uteži diskriminantne funkcije) 
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6.7 G) Alternativne metode: Skrivnostni obiskovalec za oceno odzivnosti 
6.8  
Odzivnost je merjena z pravočasnostjo in kakovostjo odziva preko kontaktov elektronske 
pošte: 
 
I. Merjenje odzivnosti najvišjih uradnikov ministrstev, uradov, vladnih služb: 
 
1 – odgovoril na elektronsko sporočilo  
0 – ni odgovoril 
 
II. Merjenje odzivnosti vladnih služb: 
 
1 – odgovorili na elektronsko sporčilo isti dan (24 ur),   
0,75 – odgovorili v 3 delovnih dneh,  
0,5 – odgovoril v 5 delovnih dneh,   
0,25 odgovoril v več kot 5 delovnih dneh 
 
III. Merjenje odzivnosti skrbnikov vladnih spletnih strani: 

 
1 – nalogo uspešno opravil (sodeloval) 
0 – naloge ni uspešno opravil 
 



Indeksi odzivnosti  

ocenjevana spletna stran
navišji 

uradnik
vladna 
služba

skrbnik strani
skupni 
indeks

Urad za informiranje 1 1 1 3
Upravna enota Lendava 1 1 1 3
Agencija za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije 1 1 1 3
Ministrstvo za informacijsko družbo 1 0,75 1 2,75
Urad za invalide in bolnike 1 0,5 1 2,5
Upravna enota Maribor 1 0,25 1 2,25
Služba Vlade za evropske zadeve 1 0 1 2
Vlada Republike Slovenije 0 1 1 2
Upravna enota �ovo mesto 1 1 0 2
Upravna enota Celje 1 1 0 2
Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 1 1 0 2
Ministrstvo za zdravje 1 1 0 2
Direkcija RS za ceste 1 1 0 2
Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije 1 1 0 2
Ministrstvo za obrambo 0 1 1 2
Policija 0 1 1 2
Ministrstvo za kulturo 0 1 1 2
Veterinarska uprava Republike Slovenije 0 1 1 2
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 0 1 1 2
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 0 1 1 2
Urad RS za intelektualno lastnino 1 1 0 2
Agencija RS za regionalni razvoj 1 0 1 2
Ministrstvo za gospodarstvo 0 1 1 2
Carinska uprava RS 0 1 1 2
Ministrstvo za finance 0 1 1 2
Urad za makroekonomske analize in razvoj 1 0,75 0 1,75
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 0 0,75 1 1,75
Urad za droge 1 0* 0 1
Statistični urad 0 1 0 1
Služba Vlade za zakonodajo 1 0 0 1
Kadrovska služba Vlade RS 0* 0* 1 1
Center Vlade RS za informatiko 0 0 1 1
Upravna enota �ova Gorica 0 1 0 1
Upravna enota Murska Sobota 0* 1 0 1
Upravna enota Ljubljana 1 0 0 1
Ministrstvo za zunanje zadeve 0 1 0 1
Ministrstvo za promet 0 1 0 1
Ministrstvo za pravosodje 1 0 0 1
Geodetska uprava Republike Slovenije 1 0 0 1
Ministrstvo za okolje in prostor: 1 0 0 1
Uprava RS za zaščito in reševanje Republike Slovenije 0 0 1 1
Urad za upravne notranje zadeve 0 1 0 1
Davčna uprava RS 0 0 1 1
Ministrstvo za notranje zadeve 0 0,75 0 0,75
Urad za varstvo potrošnikov 0 0* 0 0
Urad za verske skupnosti 0* 0* 0 0
Urad za enake možnosti 0 0 0 0
Slovenska obvescevalno-varnostna agencija 0* 0* 0 0
Protokolarni servis Brdo 0* 0* 0 0
Predsednik Vlade Republike Slovenije 0 0 0 0
Zdravstveni inšpektorat RS 0 0 0 0
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 0 0 0 0  
*posamezna spletna stran sploh ni imela povezave ali elektronskega naslova, oziroma le-ta ni deloval 

 
 
 
 
 
 



Kakovostni razredi glede na odzivnosti vladne službe: 
 
vrednost indeksa od 0 do 0,75 – zelo slaba odzivnost 
vrednost indeksa od 1 do 1,75 –  slaba odzivnost 
vrednost indeksa od 2 do 2,75 –  dobra odzivnost 
vrednost indeksa 3 – zelo dobra odzivnost, odlično odzivnosti 
 

Slika 4: Prikaz porazdelitve indeksov po razredih 

 

Dobro 
42% 

Odlično 
6% Zelo slabo 
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