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UX Class Experiments



Použiteľnosť informačných vizualizácií

• snažíme sa predpovedať problematické časti vizualizácií pre 
používateľa

• potrebujeme hromadný experiment (čo najviac z vás )
• úlohy na stĺpcových grafoch a rozhodovacích stromoch

• opis vizualizácie

• zadanie úlohy

• vizualizácia

• odpoveď

• cca 30 min. v UX Classe + jeden kognitívny test mimo UX Classu (cca 20 min.)

Adam Bacho pod vedením Roba Móra



Kategorizácia obrázkov
Bc. Aleš Mäsiar, vedúci: Ing. Jakub Šimko, PhD.

• UX Class – 15 ľudí (koľko sa zmestí), 20 minút

Úloha:

• Zvoliť 2 kategórie, ktoré vystihujú zobrazený obrázok
• Primárna

• Sekundárna



Identifikovanie kognitívnej záťaže

Obsah:

● Pamätanie si viet a slov
● Rátanie príkladov
● Rozhodovanie o farbách

Motivácia:

● súťaž a zabavenie sa
● víťaz berie pivo

Trvanie:

● 25 minút

Počet:

● 10 - 15 osôb



DP identifikácia zručnosti používateľa

na webe

UX class:  beh 2

Martin Mokrý, Robo Móro



Odhad webovej HCI gramotnosti používateľa

● 14 jednoduchých krátkych úloh
● experimentálne rozhranie = prototyp internetového obchodu
● interakcia s rôznymi webovými komponentami
● sledovanie pohľadu
● počet participantov = 15+
● trvanie experimentu = 30 - 40 min

Bc. Monika Sanyová, vedúci: Ing. Eduard Kuric, PhD.



UX Lab Experiments



Používateľský zážitok a emócie

Vedúci práce: Ing. Róbert Móro

Autori: Ondrej Kaščák, Elena Štefancová

Trvanie experimentu: 30 min. / používateľ

Meranie emócií pri plnení úloh 

vo webovom rozhraní.

Použité zariadenia:

EEG Emotiv Epoc

Noldus FaceReader



Analýza čítania textu
Obsah experimentu: čítanie krátkych textov rôznej obťažnosti

Použité meracie zariadenia: EEG a eyetracker

Dĺžka experimentu: cca 40min

Potrebujeme 2 účastníkov

Jakub Mrocek, Martin Štrbák



Ontožúr Place Experiments



Inter-rater reliability
Miera zhody medzi hodnotiteľmi

• Koľko účastníkov?
– 9

• Ako dlho?
– 15-20 minút

• Čo?
– ohodnotiť 40 príspevkov jednou zo 7 tried

• Prečo?
– dobrý pocit

– sladkosť



Vyhodnotenie podobnosti otázok 

• Máme veľa otázok z online kurzu zameraného na computer science.

• Pomohli by ste identifikovať podobné páry?

• Trvanie experimentu – ako dlho budete vy chcieť. 
• Ideálne aspoň 15 minút.

• Odmena: schoko-bons pre každého.

• bit.ly/qa-a
• Funguje dobre aj z mobilu.

Adrián Huňa

http://bit.ly/qa-a


Taxonomy Extraction Evaluation

• extrakcia taxonomických vzťahov 

• typ vzťahu: term-hypernymum (is-a) 

• vyhodnotenie datasetu extrakcie 

• dĺžka trvania: aspoň 10 minút

Samuel Pecár



DP Personalizované odporúčanie TV programu

• Aké TV programy sa vám páčia ?
• Zadajte preferencie TV programov do aplikácie
• Možnosť vyhrať
• Odhadovaný čas ~15min

Ondrej Čerman


