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Používateľské štúdie
• Exploratívna metóda(zisťovanie informácií od používateľov)

• Priame zapojenie používateľov

• Kedy, ako a prečo?
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Používateľská štúdia v skratke

1. Náš softvér (prototyp)

2. Vyskúšame ho na niekoľkých ľuďoch

3. Pozorovanie

4. Zaznamenávanie

5. Otázky

6. Analýza
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Som profík, používateľské testovanie 
nepoužijem
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Eye-tracking a používateľské štúdie
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• Fixácie - zaostrenie na bod, počas ktorého spracúvame 
podnet, okolie vnímame periférne/okrajovo

 Sakády (kmity) – „skok 
pohľadu“ medzi jednotlivými 
fixáciami, nie sme schopní 
vnímať obraz
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Inštruovanie 
• Inštrukcia

• Množstvo „dobrých“ dát pre nás (analýzu)
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Vplyvy
• Motivačné prvky

• Stres

• Kognitívna záťaž

• Pamäť
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Štúdie
• „Horizontálna pozornosť smeruje doľava“

• 69% času ľavá polovica

• 30%  času pravá polovica stránky. 

 Štúdia z roku 2012 

 len ľavá polovica obrazovky a prehliada veci mimo svojho rámca záujmu
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Metóda obrátenej pyramídy

 Krátke a jednoduché „správy“

 Názov správy = najdôležitejšia 
informácia

 Telo v tvare pyramídy
 Začiatok základne fakty

 Záver rozširujúce informácie

 Žiadne dlhé a nudné informácie
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Ciele experimentu  - nájsť najvhodnejší spôsob zobrazovania inštrukcií

- overiť dĺžku (dobu) zobrazovania inštrukcií

Pilotný experiment na vzorke 5 účastníkov

Priebeh experimentu –

1. variant – štúdiu vykonalo 10 účastníkov

2. variant – štúdiu vykonalo 10 účastníkov

3. variant – štúdiu vykonalo 9 účastníkov
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Experiment



1. Variant - Trvalo zobrazené inštrukcie
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2. Variant - Inštrukcie na 

tlačidlo
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3. Variant - Inštrukcie zobrazené 

výlučne na začiatku každej úlohy



Analýza získaných dát

 Čas vykonávania úloh

 Úspešnosť dokončenia úloh

 Množstvo fixácií na inštrukcie

 Krátky dotazník po každej vykonanej úlohe
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Výsledky experimentu

tasks

Tasks completion rate

variant 1 variant 2 variant 3

1. 60,00% 50,00% 11,11%

2. 50,00% 50,00% 33,33%

3. 50,00% 20,00% 33,33%

4. 80,00% 66,67% 77,78%

5. 66,67% 40,00% 62,50%

6. 100,00% 100,00% 88,89%

AVERAGE 67,78% 54,45% 51,16%
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Variant Fixations to instructions

No.1 13%

No.2 17%

• Zistili sme ...

Budúca práca:

• Model zmätenia/stratenia používateľa

• Automatizované inštruovanie

• Pozícia inštrukcií

• Použitý typ informácií v inštrukciách

• Vplyvy motivačných prvkov

• „Pravidlá“ písania inštrukcií



Zhrnutie
• Navrhli sme experiment s troma variantami inštrukcií

• Skúmali sme, ktorý typ podania inštrukcií je 
najefektívnejší

• Vykonali sme analýzu dát

• Vytvorili sme závery

• Určili sme si ciele budúcich experimentov
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