
 

Podrobné hodnocení v soutěži Zelená informacím 2015 
 

Město: Bakov nad Jizerou 

Adresa internetových stránek: www.bakovnj.cz 

Bodový zisk dle jednotlivých kritérií (max. 5 bodů za každé) 

A. Uživatelská přístupnost informací o ŽP (rychlé a snadné nalezení) 4 

B. Obsah informací o ŽP (rozsah a kvalita obsahu, složkové členění) 3,5 

C. Grafická a formální úprava stránek o ŽP 3 

D. Krátkodobá aktualizace (pravidelnost, četnost údržby) 4 

E. Dlouhodobé udržování obsahu (např. formou ročenky) 1,5 

F. Interakce s uživatelem a využití sociálních sítí 2 

 

Bodový zisk celkem (vážený průměr):  3,18 

 

Pořadí 2015 dle bodového zisku 18 

Výsledné pořadí 20141 15 

Kladný posun  

Získaný bonus dle odst. 2) a 3) Čl. 8 Pravidel 0 

 

Výsledný počet bodů v soutěži 3,18 

Výsledné pořadí2  

 
1) V případě, že se město v roce 2014 umístilo do 33. místa 
2) Uvádí se pouze u 1. – 15. místa   



Následující slovní hodnocení vyjadřují subjektivní názory členů poroty: 

Dílčí slovní hodnocení a doporučení hodnotitelů (pokud jsou k dispozici): 

 Zdařilá prezentace o ŽP, chybí dlouhodobé sledování, na titulní straně chybí rychlý a snadný 
přístup/odkaz na Facebook. 

 Chybí aktivita na sociálních sítích + dlouhodobé sledování stavu ŽP, třeba zlepšit grafiku. 

 Přístup z hlavní lišty úvodní strany z rubriky Samospráva. Prezentovány pouze vybrané složky 
ŽP (zejména veřejná zeleň, odpady), další složky chybí; avšak přidanou hodnotu nabízí velice 
pěkná rubrika O přírodě. Informace většinou aktualizovány, chybí však souhrnné informace, 
resp. statistiky ke stavu a vývoji ŽP města v podobě Zpráv, Ročenek či indikátorů (statistiku 
lze nalézt v sekci Odpadové hospodářství). 

 1. klady: základní informace, zajímavé aktuality pro veřejnost, 2. zápory: chybí informace o 
kvalitě ŽP: vody, ovzduší atd. není místo na časté dotazy, kontakty. 

Souhrnný komentář za pořadatele: 

 

+ Velmi pěkná rubrika o přírodě.  

+ Aktuální informace /aktuality. 

  

- Obsahově nevyvážené.  

- Chybí interakce s uživateli/obyvateli. 

- Chybí dlouhodobé sledování formou Zpráv, Ročenek či indikátorů. 

 
 
 

 

V Praze dne 26. 1. 2016 

 

Za správnost a pořadatele 

Mirek Lupač, tajemník poroty 

 


