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Prezentace fotografických sbírek
 Mnoho potenciálních zájemců vůbec netuší o

existenci fotografických sbírek ani mnohdy
neví, kde všude po fotografiích pátrat
 Prezentace „off-line“


Tiskoviny, publikace, výstavy, přednášky

 Prezentace „on-line“


Prezentace ve formě internetových stránek

Prezentace off-line
 Vydávání a distribuce tiskovin a publikací


Letáky, pohlednice, kalendáře, publikace,
CD/DVD s vybranými snímky

 Výstavy (např. v rámci muzejí)


případně drobné prezentace průřezu sbírkami
v rámci tematicky souvisejících akcí

 Přednášky atd.

Prezentace off-line
 Zaměřeno spíše na aktivní zájemce, kteří se

musí obvykle někam dostavit, něco
shlédnout, zakoupit či odebrat
 Úspěšnost závisí na intenzitě prezentace, její

zajímavosti, šíři pokrytí a vhodném cílení na
předpokládané skupiny zájemců

Internetová prezentace (on-line)
 Při dobře provedené prezentaci je možné s celkově

menším úsilím oslovit mnohem širší okruh zájemců
včetně těch spíše pasivních

 Na počátku je sice potřeba vhodným způsobem

vybudovat on-line prezentaci, její provoz již není tak
nákladný.

 V ideálním případě (při vhodně vybudované a

spravované prezentaci) stačí, aby uživatel zadal do
svého oblíbeného vyhledavače hledané slovní
spojení a může se dostat k fotografiím a sbírkám, o
kterých neměl dosud ani tušení.

Uživatel zadá do vyhledavače dotaz
a jeho výsledkem může být
konkrétní fotografie z internetové
prezentace fotografické sbírky, o
které neměl dosud ani ponětí.

Internetová prezentace (on-line)
 V ideálním případě je vhodné zpřístupnit na internetu celou

sbírku alespoň ve formě náhledů v redukovaném rozlišení, ale
tak aby měl každý náhled mimo jiné vlastní stránku s jeho
podrobným popisem – zájemci si mohou vyhledávat snímky z
pohodlí počítače tak, jak jim to vyhovuje.
 Do samotných náhledů je vhodné vkládat údaje, aby bylo

patrné, že se obrázek vztahuje k určité fotografické sbírce
(čitelný vodoznak, text atd.) a to i v případě, kdy si uživatel
náhled uloží a zapomene na zdroj, nebo ho někomu zašle.
 Není-li to možné je vhodné prezentovat alespoň typický průřez

sbírkou, aby měl uživatel možnost získat přehled o zaměření
sbírky. Například lze na stránky umístit výpis z databáze, tak
aby uživatel věděl jaké snímky jsou ve sbírce k dispozici.

Internetová prezentace (on-line)
 Uživatelé internetu jsou netrpěliví, stránek je mnoho a je třeba je

rychle přesvědčit o kvalitním a zajímavém obsahu, aby shlédli více
vašich stránek

 Prezentace by měla být snadno, rychle a intuitivně ovladatelná, bez

zbytečných překážek vést uživatele k cíli a měla by působit přitažlivě a
přehledně

 Kromě často užívaných formulářů, které jsou vhodné pro zadání

kombinace více podmínek současně, je vhodné nabídnout také
prohlížení ve formě proklikávání odkazů, které je vhodné například v
případě zadání jediné podmínky pro omezení výběru snímků. Navíc je
vhodně provedené propojení stránek odkazy dobré pro vyhledávače.

 Nabídku je nutné uživatelům co nejvíce přizpůsobit (například rozdělit

do skupin podle zaměření, vypichovat zajímavosti, zdůrazňovat
jedinečný obsah, poukazovat na související stránky)

 Nenechte návštěvníky jen tak odejít jinam!!!

Proklikávání po odkazech bez použití formulářů

Vhodné jak z hlediska použitelnosti
pro uživatele tak i z hlediska
vyhledavačů (viz dále)

Návštěvnost internetové prezentace
 Důležitým měřítkem zájmu o internetovou prezentaci

sbírky je počet návštěvníků
 Velmi důležité a vypovídající jsou však i další údaje
 Počet shlédnutých stránek během návštěvy
 Návraty návštěvníků
 Plnění cílů (například objednání tisku snímku či
objednání nějakého produktu)
 Různé nástroje pro vyhodnocení návštěvnosti

(placené i volně dostupné – např. Google Analytics)

Google Analytics - www.google.com/analytics

Zdroje návštěvníků prezentace
 Přímé přístupy


Uživatel adresu získal například z off-line propagace, použil
uloženou záložku, obdržel adresu od známého atd.

 Přístupy z odkazujících stránek


Uživatel použil odkaz z cizí stránky, která odkazuje na vaši
internetovou prezentaci - čím více takových odkazů tím lépe,
snáze se získávají na kvalitní obsah, vhodná může být i ruční
registrace do katalogů či dobře uvážená výměna odkazů

 Přístupy z fulltextových vyhledavačů



Uživatel použil odkaz, který mu nabídl vyhledávač (Google,
Seznam atd.) na základě jím zadaného slovního spojení
Snaha o dobré umístění ve vyhledavačích je určitě na místě!

 On-line reklamní kampaně (kliknutí na bannery, kontextová

reklama na jiných stránkách, reklama ve vyhledavačích)

Návštěvníci z vyhledavačů
 Většina návštěvníků předem nezná stránky, které

hledá (pokud se nevrací na již známé stránky) a proto
využívá vyhledavačů, které procházejí internetové
stránky, ukládají si jejich obsah do své databáze a na
základě dotazů uživatelů jim pak nabízejí ty stránky,
které považují pro hledané slovní spojení za
nejvhodnější – proto vyhledavače často tvoří
nejvýznamnější zdroj návštěvnosti stránek a
jednoznačně si tedy zaslouží pozornost jak při
budování prezentací, tak i při jejich následné správě

 Pokud je prezentace dobře vytvořená a spravovaná

mohou uživatelé najít prostřednictvím vyhledavačů jak
prezentace sbírky jako celku tak i jednotlivé snímky
v prezentovaných sbírkách podle jejich popisu

Návštěvníci z vyhledavačů
 Aby se vaše stránky zobrazovali ve vyhledavačích a pokud možno na

předních pozicích je nutné provést určité (alespoň základní) postupy
tzv. Optimalizace stránek pro vyhledávače

 V první fázi je důležité, aby byly stránky pro vyhledávače přístupné a

mohli se tak vůbec objevit ve vyhledavačích (nesmí být zakázán přístup
robotům, stránky musí být navzájem vhodně provázány řádnými odkazy
na které uživatel kliká myší – přes formuláře se robot nedostane). Pak je
vhodné vyhledavačům zadat adresu případně seznam stránek.

 Dále je vhodné stránky správně strukturovat, volit vhodné a stálé

adresy, vhodným způsobem uvádět podrobné popisy zveřejněných
snímků – čím je popis podrobnější tím lépe, atd.

 Samotná pozice stránek ve výsledcích vyhledávání závisí rovněž na

kvalitě stránek, která se mimo jiné odvozuje z tzv. zpětných odkazů
(odkazů z jiných stránek, které odkazují na vaše stránky), proto je
vhodné získávat zpětné odkazy z kvalitních souvisejících stránek.

 Tvořte kvalitní a užitečné stránky pro uživatele – takové ocení i

vyhledávače! Rozhodně se nesnažte různými triky vyhledavače klamat!

Ví vyhledávač o existenci prezentace?
Dotaz do google:
site:www.geology.cz/aplikace/fotoarchiv
Nalezeno přibližně 19 100 stránek =>
vyhledávač o stránkách fotoarchivu
www.geology.cz/aplikace/fotoarchiv ví a
má v databázi jejich obsah (může v nich
tedy vyhledávat)

Díky detailnímu popisu
obsahuje stránka větší
množství klíčových slov, na
které se pak konkrétní stránka
jednotlivé fotografie může
dostat do výsledků
vyhledávání ve vyhledavačích.
Jak pro uživatele, tak i pro
vyhledavače je vhodné
propojení stránek odkazy – v
tomto případě odkazy, které
směřují na další snímky, které
mají stejný parametr jako
zobrazený snímek

Kombinace off-line a on-line prezentace
 V ideálním případě je možné zkombinovat „off-line“ a

„on-line“ způsoby prezentace
 „Off-line“ prezentací lze zasáhnout spíše užší cílovou

skupinu s omezeným užíváním internetu a poukázat
případně na možnost „on-line“ prohlížení sbírky
 „On-line“ prezentací lze zasáhnout spíše širší skupinu

uživatelů internetu a je možné poukázat na možnosti
objednání souvisejících produktů či služeb

Prezentace fotografických sbírek
 Pravděpodobně se bude jednat o určitý kompromis

začínající způsoby, které s nízkými náklady osloví
maximální počet zájemců

 Internetová prezentace sice vyžaduje větší náklady na

počátku, provoz však není tak náročný jako jiné
způsoby prezentace a přitom stále oslovuje uživatele

 Pro šíření povědomí o internetové prezentaci je skoro

nutností dostat stránky na dobré pozice ve
vyhledavačích alespoň na některá slovní spojení

 Důležité je rovněž neztrácet získané návštěvníky –

budovat kvalitní, zajímavý a dobře přístupný obsah se
snadným a intuitivním ovládáním

Fotoarchiv České geologické služby
 „Off-line“ prezentace
 Tisk a prodej pohlednic
 Postery a přednášky na tematicky souvisejících akcích
 „On-line“ prezentace
 Internetové stránky www.geology.cz/fotoarchiv
 Zveřejňujeme náhledy všech snímků až o rozměrech
700px delší strana (panoramata 400px kratší strana)
 Možnost prohlížení podle široké škály parametrů
proklikáváním odkazů – bez nutnosti užívání formulářů
(letopočty, autoři, fotografované osoby, geografické
jednotky, události, témata, objekty, odborné parametry)
 Ke snímkům připojujeme podrobný popis
 Rozdílně nakládáme s vlastními snímky a cizími snímky

Do náhledů vlastních fotografií vkládáme logo České geologické služby a
internetovou adresu, na které je snímek dostupný včetně jeho popisu tak,
aby mohl uživatel, který si například snímek uloží i po čase dohledat popis i
když už mohl zapomenout kde snímek vůbec získal.

Fotoarchiv ČGS – podíl vyhledavačů

Více než 80% návštěvníků přišlo z vyhledávačů
(Search Engines – modrá barva)
Správce serveru zakázal na stránky přístup robotům (tedy i
vyhledavačům), následkem byl rapidní pokles návštěvnosti
prezentace

Nejčastěji hledaná slovní spojení
ve vyhledávačích ze kterých k nám
přicházejí návštěvníci.
Je jednoznačně patrné, že se
jedná o slovní spojení vyskytující
se přímo v popisech jednotlivých
konkrétních fotografií. Fotoarchiv
ČGS tedy pokrývá poměrně široké
spektrum slovních spojení ve
vyhledávačích, které odpovídá
poměrně širokému spektru popisů
zpřístupněných snímků.
I když se jedná o archiv převážně
geologických snímků vyskytují se
často například uživatelé hledající
snímky přehrad, které fotoarchiv
rovněž obsahuje i když nejsou
přímo geologicky zaměřené (stovky
převážně technických snímků z
výstavby našich přehrad). Do
fotoarchivu tak vstupují i
návštěvníci bez vztahu k geologii,
kteří však díky vyhledavačům
najdou co je zajímá ve fotografické
sbírce, o které neměli ani ponětí.

Fotoarchiv České geologické služby
Vkládací a popisná aplikace

Prohlížecí a vyhledávací aplikace

Děkuji za pozornost

Pavel Bokr
pavel.bokr@geology.cz
http://www.geology.cz/fotoarchiv
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