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UX vs. UI? UX & UI!

“UX is more than just the result of UI, 
it’s nucleus of a brand”

-- Shawn Borsky

• Corn Flakes Breakfast Metaphor
• Shawn Borsky: The Difference Between UI and UX

http://qph.is.quoracdn.net/main-qimg-03ab60d3e7fa849cb4afec3fe23370a2
http://designshack.net/articles/graphics/the-difference-between-ui-and-ux/


Raňajky – porozhliadnime sa...

012 0174



Rýchlo, zdravo

• Kukuričné vločky

013 0174



Raňajky – substitúcia...

014 0174



Raňajky – čo ak … vymeníme...

webový prehliadač

rozhranie
015 0174



Dobrú chuť ... príjemný zážitok ...

016 0174



Každý detail je dôležitý...

• Každý prvok je dôležitý
• aj miska, aj lyžička, aj mlieko, aj obsah (dáta)

• Ak je UI navrhované s rozmyslom a entuziazmom, 
potom sa to musí pozitívne prejaviť na 
používateľskom zážitku

017 0174



Vizuálna hierarchia

• Organizuje prvky (oblasti záujmu) do rôznych úrovní 
relatívnej dôležitosti (primárne, sekundárne, 
podporné, …) 
• definuje vzťahy medzi prvkami

• Nadväzuje a udržiava komunikáciu s používateľom

• Pomáha ľahšie porozumieť obsahu, posilniť príbeh 
(odkaz, správu), sprevádzať príbehom

• Definuje tok – pohyb používateľa (pomocou vzorov)

• Umožňuje skenovanie obsahu

• Utvára emóciu (dojem)
018 0174



theworldsworstwebsiteever.com
Vizuálna hierachia

019 0174

http://www.theworldsworstwebsiteever.com/
http://www.theworldsworstwebsiteever.com/


Vizuálne princípy navrhovania UI

•Vizuálne princípy zaisťujú emocionálnu 
konzistenciu medzi tým, ako prvky fungujú a ako 
vyzerajú

• Súdržnosť (unity) – napr. skupina prvkov zarovnaných podľa spoločnej osi

• Súhra (harmony) - napr. farebné zladenie príbuzných prvkov

• Rovnováha (balance) – symetria  (konzistencia, elegancia), asymetria

(dynamika)

• Dominancia (dominance) – hierarchia dôležitosti prvkov

Kabir Malkani: General Design Principles

Vizuálna hierachia

0110 0174

http://www.vanseodesign.com/web-design/design-unity/
http://www.vanseodesign.com/web-design/web-design-balance/
http://www.vanseodesign.com/web-design/dominance/
http://www.slideshare.net/kmalkani/design-principles-15282296


Vizuálne princípy – príklad
Vizuálna hierachia

01 01



Vizuálne princípy - príklad
Vizuálna hierachia

01 01



Vizuálne princípy navrhovania UI

•Vizuálne princípy zaisťujú emocionálnu 
konzistenciu medzi tým, ako prvky fungujú a ako 
vyzerajú

• Súdržnosť (unity) – napr. skupina prvkov zarovnaných podľa spoločnej osi

• Súhra (harmony) - napr. farebné zladenie príbuzných prvkov

• Rovnováha (balance) – symetria  (konzistencia, elegancia), asymetria

(dynamika)

• Dominancia (dominance) – hierarchia dôležitosti prvkov

• Ako vyjadriť význam prvku (prvkov)?

• Ako vymedziť dôležitosť prvku?

Kabir Malkani: General Design Principles

Vizuálna hierachia

0110 0174

http://www.vanseodesign.com/web-design/design-unity/
http://www.vanseodesign.com/web-design/web-design-balance/
http://www.vanseodesign.com/web-design/dominance/
http://www.slideshare.net/kmalkani/design-principles-15282296


Ako „vyjadriť“ význam (prvku)?

• Kontrast

• Opakovanie
(konzistencia)

• Kompozícia

• Zoskupenie
(spriaznenie)

Nadviaže a udržiava 

Vizuálna hierachia

0111 0174



Kontrast

• Stanovuje relatívnu dôležitosť prvkov
• Výrazný posun vo veľkosti textu alebo farbe nám 

dáva najavo, že je niečo inak 
• Veľa kontrastu môže narušiť súhru a súdržnosť 

• Významná zmena, 
farebný prechod, 
protiklad
• Farba
• Tvar
• Veľkosť
• Písmo
• Textúra

Ako vyjadriť význam?

Connecting And Separating Elements Through Contrast And Similarity 0112 0174

http://www.arvorecer.com.br/
http://www.arvorecer.com.br/
http://www.smashingmagazine.com/2014/09/22/design-principles-connecting-and-separating-elements-through-contrast-and-similarity/#comments


Opakovanie (konzistencia)

• Opakovanie štýlov určuje relatívny význam prvkov

• Prvky vyzerajúce podobne sú vnímané ako 
podobné

• Pozor na prekvapenia – vizuálnu/konceptuálnu
nekonzistenciu

Ako vyjadriť význam?

0113 0174

http://www.greenchameleondesign.com/#portfolio
http://www.greenchameleondesign.com/#portfolio


Ako vyjadriť význam?

Bred Frost: Interface Inventory Technique

Opakovanie (konzistencia) 

0114 0174

http://bradfrost.com/blog/post/interface-inventory/


Kompozícia

• Umiestnenie a usporiadanie prvkov (hierarchia)

• Pomáha definovať začiatočné a koncové „body“

• Prvok „narušujúci“ stanovenú kompozíciu si „pýta“ 
pozornosť

Ako vyjadriť význam?

0115 0174

http://www.magazinedesigning.com/pull-quotes/
http://www.magazinedesigning.com/pull-quotes/
http://themeforest.net/item/stuff-template/full_screen_preview/127580
http://themeforest.net/item/stuff-template/full_screen_preview/127580


Kompozícia – smer prvkov

• Dominantný smer usporiadania/umiestnenia
prvkov môže mať silný vplyv na celkovú 
„atmosféru“ návrhu

• Prvky umiestňovať podľa toho, čo chcem vyjadriť

• Vertikálny smer – usporiadanosť, systematickosť

• Horizontálny smer – rovnováha, stabilita

• Diagonálny smer – aktivita, pohyb, činnosť

Ako vyjadriť význam?

Visual Direction in Web Design
0116 0174

http://webdesign.tutsplus.com/articles/visual-direction-in-web-design--webdesign-2545


Vertikálny smer - systematickosť
Ako vyjadriť význam?

Visual Direction in Web Design
0117 0174

http://webdesign.tutsplus.com/articles/visual-direction-in-web-design--webdesign-2545


Diagonálny smer - aktivita, pohyb
Ako vyjadriť význam?

Visual Direction in Web Design
0118 0174

http://webdesign.tutsplus.com/articles/visual-direction-in-web-design--webdesign-2545


Zoskupenie (spriaznenie prvkov)
Ako vyjadriť význam?

• Spájanie súvisiacich prvkov dohromady 

• Vytváranie sub-hierarchie

Proximity To Know What Belongs With What 0119 0174

http://www.vanseodesign.com/web-design/design-basics-proximity-to-know-what-belongs-with-what/


Vytvorenie hierarchie (navigácie)
Ako vyjadriť význam? – Zoskupenie (spriaznenie)

Card Sorting

• Card sorting (open/closed) – lacné, rýchle, užitočné

• Otvorené triedenie
• Účastník zoskupí

prvky

• Pomenuje skupiny

• Zatvorené triedenie
• Účastník zatriedi 

prvky do vopred 
vytvorených skupín

0120 0174

https://www.interaction-design.org/encyclopedia/card_sorting.html#heading_Tree_Sorting_page_107177


Card sorting - rady
Ako vyjadriť význam? – Zoskupenie (spriaznenie)

• Nemixuj nadradené/podradené kategórie

• Poskytni aj prázdne kartičky a pero
• spätná väzba po formálnom testovaní – napr. ďalšie 

kategórie (najmä pri zatvorenom triedení)

• Akceptuj, že niektorí účastníci nezakategorizujú
všetko
• prečo? prázdne kartičky + pero

• Daj účastníkom obmedzený čas
• (20 min., 30 prvkov), (30 min., 50 prvkov), (60 min., 100)

• Nezasahuj, postav sa bokom

Time to Sort 0121 0174

https://www.interaction-design.org/encyclopedia/card_sorting.html#heading_Time_to_sort_page_107177


Testovanie navigácie
Ako vyjadriť význam? – Zoskupenie (spriaznenie)

• Tree testing
• Tree jack

• Tree sorting – test hierarchie obsahu (navigácie)

0122 0174

http://www.webcredible.com/blog-reports/web-usability/tree-testing.shtml
https://www.optimalworkshop.com/treejack.htm


Ako vymedziť dôležitosť (prvku)?

• Veľkosť

• Farba

• (Biely) priestor

Nadviaže a udržiava 

Vizuálna hierachia

“Colors and size manage attention, while spacing 
helps manage visual relationships“

--Alex Bigman

Alex Bigman: 6 principles of visual hierarchy for designers
0123 0174

http://99designs.com/designer-blog/2014/06/09/6-principles-of-visual-hierarchy/


Veľkosť

• Najvýkonnejší „nástroj“ na stanovenie hierarchie

• Čím väčší objekt, tým si „pýta“ väčšiu pozornosť

• Posilnenie odkazu dôrazom na kľúčové prvky

• Dokáže ovplyvniť
tradičný spôsob 
čítania

• Dokáže voviesť 
poriadok do chaosu

Ako vymedziť dôležitosť?

Typographic Design Patterns and Best Practices
0124 0174

http://getactive.sj-stmk.org/
http://getactive.sj-stmk.org/
http://www.smashingmagazine.com/2009/08/20/typographic-design-survey-best-practices-from-the-best-blogs/


Farba

• Silný „nástroj“ na vyjadrenie čŕt a emócií

• Zoskupovanie informácií (prvkov) v rámci hierarchie

• Pomáha vzbudzovať pozornosť

Ako vymedziť dôležitosť?

• How to Use the Psychology of Color to Increase Website Conversions
• How do colors affect purchases? 0125 0174

https://blog.kissmetrics.com/psychology-of-color-and-conversions/
https://blog.kissmetrics.com/color-psychology/


Priestor (white-space)
Ako vymedziť dôležitosť?

• Prispieva k lepšiemu porozumeniu a čitateľnosti 
obsahu (textu)

• Objasňuje vzťahy medzi prvkami

• Vzbudzuje/priťahuje pozornosť

10 Useful Usability Findings and Guidelines 0126 0174

http://www.smashingmagazine.com/2009/09/24/10-useful-usability-findings-and-guidelines/


Vzory

• Predpovedanie/nanútenie postupnosti, ako sa 
bude/má používateľ pozerať, môže byť veľkou 
výhodou

“Attaining a better grasp of how different layouts can 
change user behavior is one of the central principles 
of creating an effective user experience.”

-- Brandon Jones

Vizuálna hierarchia

Web Design Theory 0127 0174

http://webdesign.tutsplus.com/series/web-design-theory--webdesign-2002


Vzor F

• Používatelia skenujú stránky v tvare písmena F

• Najmä stránky obsahujúce veľa textu
(blogy, spravodajstvo)

Vzory – kompozícia stránky

Understanding the F-Layout in Web Design 0128 0174

http://webdesign.tutsplus.com/articles/understanding-the-f-layout-in-web-design--webdesign-687


Vzor Z

• Funguje, pretože je postavený na základných  
princípoch efektívneho dizajnu 
(má logickú hierarchiu):

1. Označkovanie
(identita. logo)

2. Naznačenie príbehu
„hero“ obrázok

3. Zanechanie odkazu: 
(čo si má používateľ 
odniesť), „copy“

4. Výzva na akciu

Vzory – kompozícia stránky

Understanding the Z-Layout in Web Design 0129 0174

http://webdesign.tutsplus.com/articles/understanding-the-z-layout-in-web-design--webdesign-28


Sliepka alebo vajce?

• Je F/Z vzor „iba dôsledkom“, a teda štandardný 
spôsob akým používatelia skenujú stránky?

• Alebo sa používatelia naučili skenovať stránky 
podľa F/Z vzoru, pretože sú tak navrhnuté?

> F-výskum

Vzory – kompozícia stránky

?
?

0130 0174



Test VH - rozostrenie

• Technika rozostrenia grafického návrhu

• Banánový test – 5 sekúnd!

Vizuálna hierarchia

Lee Munroe: Checking Your Site For Visual Hierarchy
0131 0174

http://www.leemunroe.com/visual-hierarchy/


Test VH - cvičenie

1. Vytvor zoznam desiatich (10) prvkov, oblastí 
záujmu, ktoré budú používatelia pravdepodobne 
hľadať. 

2. Priraď prvkom jednotlivo váhu od 1 do 10 podľa 
ich dôležitosti vzhľadom na priemerného 
používateľa (návštevníka). 

3. Priraď tým istým prvkom jednotlivo váhu od 1 do 
10 podľa ich dôležitosti vzhľadom na aktuálnu 
vizuálnu hierarchiu návrhu stránky.

4. Porovnaj obidve usporiadania, prehodnoť VH.

Vizuálna hierarchia

0132 0174



Repozitáre (knižnice) vzorov

• UI Patterns

• Pattern Tap

• 40+ Helpful Resources 
On User Interface Design 
Patterns

Vzory - kompozícia stránky

0133 0174

http://ui-patterns.com/
http://zurb.com/patterntap
http://www.smashingmagazine.com/2009/06/15/40-helpful-resources-on-user-interface-design-patterns/


Výber správneho vzoru

• Príklad: navigačné záložky (navigation tabs)

Vzory - kompozícia stránky

Melissa Joy Kong: Building a Website? Make Sure You Choose Design Patterns 
and Build Wireframes First.

0134 0174

http://technori.com/2013/02/3346-building-a-website-make-sure-you-choose-design-patterns-and-build-wireframes-first/


Farby

„The skill of using colors is no less than an artform.“

--Jerry Cao

• Kontrast farieb:
• Komplementárnosť (náprotivok)

• Svetlosť/tmavosť

• Energickosť – oheň vs. voda

• Harmónia farieb

How to create the right emotions with color in web design 0135 0174

http://thenextweb.com/dd/2015/04/07/how-to-create-the-right-emotions-with-color-in-web-design/


Náprotivok

• Každá farba má svoj náprotivok, sú vzájomne 
v najväčšom možnom kontraste

Farby- kontrast

0136 0174

https://www.flickr.com/photos/unleashingmephotography/2316833560/
https://www.flickr.com/photos/unleashingmephotography/2316833560/


Svetlosť/tmavosť – hĺbka

• Potrebujeme/chceme vyvolať dojem hĺbky
(tlačidlá, prepínače, posuvníky, ....)

• Stmavnutím stlačeného tlačidla je efekt stlačenie  
realistickejší (napodobnenie tieňovania v 3D svete)

Farby - kontrast

Using Light, Color and Contrast Effectively in UI Design 0137 0174

http://usabilitypost.com/2008/08/14/using-light-color-and-contrast-effectively-in-ui-design/


Svetlosť/tmavosť – dôraz

• Zvýšený kontrast prvkov ľahko vzbudzuje pozornosť 
používateľa

• Znížte kontrast u menej dôležitých prvkov 
(oblastí záujmu)

Farby - kontrast

Using Light, Color and Contrast Effectively in UI Design 0138 0174

http://usabilitypost.com/2008/08/14/using-light-color-and-contrast-effectively-in-ui-design/


Text

• Najlepšie sa číta čierny text na bielom pozadí

Farby - kontrast

0139 0174



Energickosť

• Teplé farby
• červená, oranžová, žltá

• majú tendenciu byť povzbudzujúce, posilňujúce

• Studené farby
• zelená, modrá, fialová

• pôsobia upokojujúco, relaxačne až pasívne

Farby

0140 0174



Zrážka farieb

• Teplé farby majú tendenciu dominovať nad 
studenými farbami

Farby – energickosť

0141 0174



Zrážka farieb - príklad

• Dôraz môžete zvýšiť „zasadením“ teplých farieb do 
studených farieb

Farby - energickosť

0142 0174

http://www.tvsafety.org/
http://www.tvsafety.org/


Colours in Culture
0143 0174

http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/colours-in-cultures/


Súhra farieb

• Susediace farby, dopĺňajú sa

• Zvyšujú pocit konzistencie, 
napr. fialová má modrú a ružovú

Farby

0144 0174

https://www.flickr.com/photos/unleashingmephotography/2316833560/
https://www.flickr.com/photos/unleashingmephotography/2316833560/


Rovnováha

• Triadic – 3 farby, paleta zameraná na rovnováhu

• Nižší dôraz na kontrast

Farby – palety farieb

0145 0174



Rovnováha a kontrast

• Compound – 4 farby, paleta zamerané
na rovnováhu aj na kontrast

Farby – palety farieb

0146 0174

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hmxXoW21oEkJ:www.floridaflourish.com/+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=us
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hmxXoW21oEkJ:www.floridaflourish.com/+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=us


Farbosleposť

• Robme prístupné rozhrania

• 8% (9%) mužov

• 0.5% žien

• Protanopia

• Deuteranopia

• Tritanopia

• Ishihara plate test

Walt Disney Company vs. three blind women from California and Kansas

Farby

0147 0174

http://www.color-blindness.com/protanopia-red-green-color-blindness/
http://www.color-blindness.com/deuteranopia-red-green-color-blindness/
http://www.color-blindness.com/tritanopia-blue-yellow-color-blindness/
http://www.eyemagazine.com/feature/article/ishihara
http://www.mediaaccess.org.au/transcript-update-on-the-disney-access-court-case


Kontrast – prístupnosť
Farby

• Zhodnoťte kontrast grafického rozhrania v stupnici 
šedej (grayscale)

• Nástroj Color Oracle (free color blindness
simulator)

• Univerzálna paleta farieb

• Hrajte so svetlosťou farieb, porovnajte:

rovnaká svetlosť rozdielná svetlosť
0148 0174

http://colororacle.org/
http://jfly.iam.u-tokyo.ac.jp/html/manuals/pdf/color_blind.pdf


Obchody, filter podľa farby…
Farby - Grafický dizajn - Rady

• Dajte k farbám aj text (label)

• Myslite na hendikepovaných a na nekalibrované 
displeje ;)

0149 0174



Infografika - grafy
Farby - Grafický dizajn - Rady

Deuteranopia

0150 0174



Infografika – grafy //2
Farby - Grafický dizajn - Rady

VS.

0151 0174



Optické ilúzie

35 Insane Optical Illusions That Will Make You Question Your Sanity

Farby

0152 0174

http://distractify.com/mark-pygas/mind-blowing-optical-illusions/


Plochý vs. skeuomorphic dizajn

• "skeuo čo?“ -> realistický dizajn
• štýl, ktorý sa snaží napodobniť skutočné materiály 

(kov, sklo, drevo, textílie, ...)

• Obidve „aplikácie“ pripomínajú usporiadaním 
svojich prvkov (tlačidlá, displej) kalkulačky

• Ktorá pôsobí realistickejšie?

The Battle Between Flat Design And Skeuomorphism 0153 0174

http://sachagreif.com/flat-pixels/


Minimalizmus

• Kladie dôraz na samotný obsah

• Je jednoduchý, čístý, pekný, vkusný = estetický

“Content is king, it always has been and always will 
be. Content is why users visit your site.”

-- Bobby Anderson

Plochý dizajn

Bobby Anderson: Change your focus and design “Content First” 0154 0174

http://everydaydesigner.net/design/change-your-focus-and-design-content-first


Svetlé farby

• (Znovu) objavenie farieb

• Svetlé, žiarivé (tučné) farby

Plochý dizajn

Flat colors 0155 0174

http://flatuicolors.com/


Jednoduchá typografia

• Nie je to iba o Helvetice

• Jednoduché, čisté písma, dobre čitateľné 
s „jednotnou“ šírkou ťahu (stroke width)

• Lato (Google Fonts)

• Aller

• Museo Slab

Plochý dizajn

• Sans Serif Fonts: Most Popular Typefaces, Best for Webfonts
• Flat Design and Fonts

0156 0174

http://designmodo.com/sans-serif-webfonts/
http://designmodo.com/flat-design-fonts/


Neviditeľné tlačidlá (ghost)
Plochý dizajn

Design Trend: Ghost Buttons in Website Design

• Tlačidlá, ktoré často nevyzerajú ako tlačidlá

• Sú „prázdne“ – transparentné, ohraničené veľmi 
tenkým obrysom

• Obsahujú jednoduchý text, často čierny, alebo biely

• Sú väčšie ako 
bežné tlačidlá

• Majú „prominentné“ 
miesta, osamotene,
alebo v malej 
skupinke tlačidiel

• „hero“ obrázky
0157 0174

http://designmodo.com/ghost-buttons/
http://www.audreyazoura.fr/
http://www.audreyazoura.fr/


Neviditeľné tlačidlá (ghost) //2
Plochý dizajn

Make the Most of Your Design with a Hero Header

+ Čistý dizajn, vyzerajú dobre – pasujú „všade“

- Používatelia ich môžu mať problém identifikovať

Dbajte, aby tlačidlá:

• boli dostatočne 
veľké

• celé klikateľné
(nie iba text - label)

0158 0174

http://designmodo.com/hero-headers/


Dlhé tiene

• „Ťahajú“ sa pod 45° uhlom k pravému spodnému 
rohu

• Pridávajú hĺbku a zvyšujú dôraz, stále zostávajú 
„ploché“

Plochý dizajn

Design Trend: Long Shadows 0159 0174

http://designmodo.com/long-shadows-design/


Ikonografia

• Minimalistický dizajn si vyžaduje o to väčšie 
sústredenie pozornosti na detaily info grafiky

• Zdokonaľovanie detailov ikon 
• jednoduché, ale jasné – zrozumiteľné

• jednoznačné pri „každej“ veľkosti

Plochý dizajn

Free Icon Font 0160 0174

http://icon-works.com/
http://stashflaticons.com/
http://stashflaticons.com/
http://stashflaticons.com/
http://stashflaticons.com/


Plochý dizajn 2.0
Plochý dizajn

Flat design 2.0 | Mr. Information Superhighway vs. Dr. World Wide Web 0161 0174

http://articles.dappergentlemen.com/2014/12/03/flat-design-2/


Plochý dizajn – výhody
Plochý dizajn

• Minimalistický dizajn fungujúci dobre na rôznych 
uhlopriečkach (responzívny)

• Jednoduchý štýl znižujúci kognitívne zaťaženie pri 
prehliadaní obsahu

• Čisté, pútavé, vibrujúce farby

• Písma navrhnuté s ohľadom na lepšiu čitateľnosť

• Výrazné línie a tvary zvyšujúce dojem logického 
členenia
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Plochý dizajn – nevýhody
Plochý dizajn

• Nie je ho jednoduché navrhnúť dobre

• Niektorí používatelia s ním môžu „zápasiť“ – čo je
klikateľné?

• Grafický dizajn môže byť až príliš „plochý“ (strohý) a 
nudný

• Veľa stránok vyzerá na prvý pohľad rovnako

• Je ho obtiažnejšie „sparovať“ s komplikovaným 
obsahom (stránky bohaté na obsah), pretože často 
postráda jednoznačnú vizuálnu hierarchiu

Affordances: The Designer's Secret Weapon 0163 0174

http://inside.envato.com/affordances-the-designers-secret-weapon/


Plochý dizajn – ďalšie zdroje
Plochý dizajn

• The ultimate guide to flat design 

• Flat Design Website Inspiration from Awwwards

• Flat UI Typography

• Google Material Design Guide

• The history of flat design: How efficiency and 
minimalism turned the digital world flat

• Create a Long Shadow Tutorial

• 25 Flat Devices with Free PSD Mockups
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http://www.webdesignerdepot.com/2013/09/the-ultimate-guide-to-flat-design/
http://www.awwwards.com/websites/flat-design/
http://www.flatuitypography.com/
http://www.google.com/design/spec/material-design/introduction.html
http://thenextweb.com/dd/2014/03/19/history-flat-design-efficiency-minimalism-made-digital-world-flat/1/
http://vectips.com/tips-and-tricks/long-shadow-effect/
http://graphicdesignjunction.com/2013/04/flat-devices-with-free-psd-mockups/


Dookola omielané / diskutované...
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Hypertextové odkazy

• The Definitive Guide To Styling Web Links
• Change the Color of Visited Links

• Nenechajte používateľov hľadať, čo je odkaz / 
tlačidlo
• dotyk (tablet) nemá „hover“ efekt

• Podčiarkujte hypertextové odkazy (modrá farba?)
• dokáže rozlíšiť odkazy farboslepý používateľ?

• Použite inú farbu na už kliknuté odkazy
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http://www.smashingmagazine.com/2010/02/13/the-definitive-guide-to-styling-web-links/
http://www.nngroup.com/articles/change-the-color-of-visited-links/


Hamburgerové menu

• Why and How to Avoid Hamburger Menus
• The hamburger menu in Windows 10 for phones is explained
• Who Designed the Hamburger Icon?
• Do Users Understand Mobile Menu Icons?

• Používatelia mu nerozumejú (ikone?)
• vlavo, vpravo, hore, dole, tri čiarky, tri bodky, raz menu, 

raz kontextové akcie ...

• „Zíde z očí, zíde z mysle“
• v prednastavenom stave sú 

všetky položky skryté

• navigačné trenie (bariéra): 
rozbaliť menu > nájsť položku
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https://lmjabreu.com/post/why-and-how-to-avoid-hamburger-menus/
http://www.windowscentral.com/
http://gizmodo.com/who-designed-the-iconic-hamburger-icon-1555438787
http://exisweb.net/mobile-menu-icons


Hamburgerové menu //2
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• Visual Direction in Web Design: Forms
• Don’t Put Hints Inside Text Boxes in Web Forms

Formuláre
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Visual Direction in Web Design: Forms
http://www.uxmatters.com/mt/archives/2010/03/dont-put-hints-inside-text-boxes-in-web-forms.php


Formuláre – „Mad libs“

• “Mad Libs” Style Form Increased Conversion by 25-40%
• Don’t Put Labels Inside Text Boxes (Unless You’re Luke W) 0170 0174

http://www.lukew.com/ff/entry.asp?1007
http://www.uxmatters.com/mt/archives/2013/02/dont-put-labels-inside-text-boxes-unless-youre-luke-w.php


Formuláre – priestor, zoskupenie

• An Extensive Guide To Web Form Usability
• Embracing space in interaction design
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http://www.smashingmagazine.com/2011/11/08/extensive-guide-web-form-usability/
http://99designs.com/designer-blog/2015/02/23/embracing-space-interaction-design/


Formuláre – pozor na farby

• Farboslepý používateľ - povinné polia, 
nezabúdajme na to!
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Čo ďalej?

• Typografia (triky na zlepšenie čitateľnosti, gradovania 
obsahu, skenovania...)

• Obrázky (fotografie), ich užitočnosť, ako ich vyberať

• Prototypovanie (wireframes, mockups, interactive 
prototypes)

• Testovanie

• Vytváranie style guides

...

• Vektorový grafický editor
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