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dva prístupy k 

modelovaniu UX 



 
- paradigma podobná „použiteľnosti“ a výskumami spojenými s „modelom 

technologickej akceptácie“ 
- identifikujú sa rôzne psychologické konštrukty a empiricky sa testujú kauzálne vzťahy 

medzi nimi 
- meranie je užitočné, ak sme presvedečení o spoľahlivosti a relevantnosti danej 

premennej 
 

 

redukcionistický prístup 



 
- zakorenený v pragmatickej filozofii a fenomenológii 
- kritizuje redukcionistický prístup v tom, že redukuje komplexnosť a bohatosť 

používateľskej skúsenosti na „set manipulovateľných a merateľných premenných“ 
- vytvárajú sa rámce popisujúce ako sa skúsenosť formuje, adaptuje a komunikuje v 

sociálnom kontexte 
 
- okrem exaktných kvantitatívnych metód sa používajú aj kvalitatívne:  

- príbehy skúsenosti (experience narratives, storyboards) 
- heuristická evalvácia  
- metóda testovania podľa scenára 
- hlasné rozmýšľanie, retrospektívne hlasné rozmýšľanie 
 

 

holistický prístup 



 

kognitívne 

modelovanie UX 

 



 
- analyzovať informačné správanie a interakciu so systémom / produktom / objektom 
- popísať, čo používatelia potrebujú na to, aby dokázali uskutočniť úlohu bez chýb 

(zručnosti, poznatky ...) 
- popísať vonkajšie (kultúra, referencie ...) a vnútorné (motivácia, emócie, informačná 

gramotnosť, oboznámenosť ...) vplyvy 
- komparovať rôzne skupiny používateľov 

 
- vytvoriť kognitívne modely používateľskej skúsenosti v rámci konkrétneho 

informačného prostredia (systému, produktu, objektu) a / alebo typu úlohy 
 

- aplikácia do oblastí: 
- informačnej a mediálnej gramotnosti 
- dizajnu používateľského rozhrania (návrhy a odporúčania) 

mentálne modely - kognitívne modelovanie UX 
(len v skratke ) 



„Mental models give you a deep 
understanding of people’s motivations and 

thought processes along with the emotional 
and philosophical landscape in which they are 

operating.“ 
--- Indi Young, 2008 



 

kvalitatívny výskum UX 

e-obchodov 

so zameraním na 

kredibilitu 
 

(len stručný výťah )  

 

















- nadviazať na výskum s použitím eye-trackingového zariadenia 
- skúmať, čo si reálne používatelia všímajú pri hodnotení kredibility 

do budúcna ... 



 

ďalšie plány ... 

 

 



Analýza vnímania informácií v meniacom sa 

informačnom prostredí: modely percepcie v odlišných 

cieľových skupinách a odporúčania pre dizajnovanie 

informačných produktov.  
 
 

Anotácia  
Skúmanie procesu vnímania človeka v interakcii s rôznymi typmi objektov, ako sú 
napríklad knihy, webové stránky, digitálne knižnice, médiá a pod. 
Prínosom výskumu budú modely používateľskej skúsenosti a vnímania informácií, 
nové odporúčania pre použiteľnosť a v konečnom dôsledku aj účinné produkty a 
komunikáty priateľské k svojim používateľom.  
 
Cieľ 
Vytvoriť modely používateľskej skúsenosti a percepcie informácií u rôznych skupín 
používateľov s využitím tradičných (tlačené knihy, noviny) i elektronických (čítačky 
kníh, počítače a tablety) komunikačných médií. S ohľadom na snahu o získanie čo 
najobjektívnejších dát, sa výskum bude realizovať na základe elektronického 
sledovania a pozorovania činnosti respondentov pri percepcii informácií. 
 



Obohatenie poznatkov o vnímaní informácií používateľmi, ktoré pomôžu lepšie pochopiť 
špecifiká vybraných používateľských skupín a obohatiť odporúčania pre použiteľnosť.  
 
Prínosom komparačnej časti výskumu bude lepšia charakteristika vybraných cieľových skupín z 
hľadiska ich percepčných schém. Táto charakteristika bude východiskom pre ďalšie časti výskumu 
zamerané na zostavenie odporúčaní pre zvyšovanie použiteľnosti a prípravu efektívnych 
komunikátov. Bude tiež verifikačným nástrojom pri vytváraní mentálnych modelov percepcie. 
 
Metódou sledovania pohybu očí je možné sledovať percepciu informácií a intenzitu percepcie 
objektov a multimediálnych posolstiev (so vzdelávacím, vedecko-odborným a marketingovým 
obsahom) v tradičnej aj v elektronickej podobe. Zameranie bude nielen na percepciu rozhraní 
informačných systémov, ale aj na porovnanie tradičných a vybraných nastupujúcich 
elektronických médií (tablet, čítačka s displejom e-ink).  
 

Význam skúmania percepcie informácií u rôznych cieľových skupín (napríklad 
na demografickom základe) nám umožní identifikovať kritické miesta 
komunikátu a optimalizovať modely používateľských rozhraní s ohľadom na 
ich špecifickú percepčnú krivku a interakčnú schopnosť danej skupiny. 
 
 
 

charakteristika a prínos 
 



- testovanie webových sídiel vybraných akademických a verejných inštitúcií a ich webových 
aplikácií (akademický informačný systém, inštitučný repozitár, knižničný katalóg a podobne) 

- testovanie všeobecne známeho rozhrania (napr. webmail) a jeho porovnanie na dvoch 
rôznych demografických skupinách študentov a seniorov 

- s pomocou už vytvorených metrík na pilotnú identifikáciu základných nedostatkov a kritických 
miest poslúži heuristická evaluácia 

- testovanie založené na scenári a na úlohách, pričom dáta budeme zbierať metódou hlasného 
myslenia a mouse trackingu 

- A/B testovanie (mousetracking) 
- následná vizualizácia formou tzv. clickmaps bude konfrontovaná s výsledkami hlasného 

myslenia 
 

 
- eye tracking 
- porovnávanie tepelných máp získaných sledovaním pohybu očí – heatmaps s výsledkami 

získanými mouse trackingom 
- doplnené o záznam retrospektívneho hlasného myslenia 
- vhodné rozmiestnenie extrahovaných kľúčových slov a usporiadanie informačných objektov 

bude konfrontované pomocou máp slepých zón (blind zone maps) 
- komparované budú taktiež výsledky riadenej skupiny respondentov a neriadenej skupiny 

respondentov. 

metodologické postupy  



 

ďakujem 
za pozornosť 
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