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Úvod 1/23 

Nenuťte uživatele přemýšlet! 
 
Steve Krug 



Úvod 2/23 

Design is not just what it looks like and feels like. 
Design is how it works.  
(Steve Jobs) 

Good artists copy. Great artists steal.  
(Pablo Picasso) 



Teoretická část 3/23 

Použitelnost 
 
Co? Něco co dobře funguje. 
 
Proč? Aby to i blbec pochopil. 
 
Jak? Draze nebo zdarma. 



Teoretická část 4/23 

První Krugův zákon použitelnosti 
„Nenuťte mě přemýšlet!“ 
 
Stránka by měla být intuitivní, pochopitelná  
a samovysvětlující. 
 
Jak určit co funguje? Z poloviny na polovinu. 
 
 
 



Praktická část 5/23 

Správně                                                      Špatně 
 
 



Teoretická část 6/23 

O čem by uživatel neměl nikdy přemýšlet? 

•  Kde to jsem? 
•  Kde mám začít? 
•  Kam dali ____? 
•  Co je na této stránce nejdůležitější? 
•  Proč to nazvali právě takhle? 
 



Teoretická část 7/23 

Proč je to tak důležité? 
 
Protože konkurence je vzdálena jen klepnutí. 
 
Má-li být stránka efektivní, musí být intuitivní nebo 
přinejmenším samovysvětlující. 



Teoretická část 8/23 

Jak skutečně používáme web? 
 
Uživatelé nečtou, uživatelé prohlížejí a zkouší. 



Teoretická část 9/23 

Co navrhujeme ...    



Teoretická část 10/23 

Co vidí uživatelé, kteří hledají něco konkrétního ...
    



Teoretická část 11/23 

Neprovádíme optimální výběry, ale děláme 
kompromisy. 
 
Většinou lidé neprocházejí stránky a nehledají 
nejpravděpodobnější možnost, ale vybírají první 
smysluplnou. Proč? 
 
Uživatelé nebádají nad tím co funguje, prostě to nějak 
udělají. 
 

    



Teoretická část 12/23 

Návrh stránky pro prohlížení, nikoli pro čtení 
 
Stránky musí mít zcela jasnou hierarchii. 
-  Důležité věci jsou nápadné. 
-  Logické souvislosti jsou názorné. 
-  Nadřazené objekty jsou viditelně nadřazené. 

Odkazy musí být viditelně odkazy! 
 
Proč objevovat již známé? 

    



Teoretická část 13/23 

Nezáleží na tom kolikrát kliknu, když o tom 
nemusím přemýšlet. 
 
Bezmyšlenkovité procházení stránek výrazně 
usnadňuje jejich používání. 
 
English UK nebo English US 



Teoretická část 14/23 

Vynechte zbytečná slova 
 
Ve stručnosti je síla. Věta by neměla obsahovat žádná 
zbytečná slova a odstavce nadbytečné věty ze stejného 
důvodu, jako kresba by neměla obsahovat žádné čáry a 
stroj zbytečné součástky. (E. B. White) 
 
Přátelské monology musí zemřít! 
 
Návody k obsluze musí zemřít! 



Teoretická část 15/23 

Navigace na webu 
 
Umístění navigačních prvků na obvyklých místech 
nám umožní je rychle najít. 
Klasický vzhled umožnuje jejich snadné odlišení od 
ostatních věcí. 
 
Musí obsahovat FUNKČNÍ vyhledávací pole! 



Teoretická část 16/23 

Navigace na webu 
 
Může utlumit pocit „ztracenosti“ v prostoru. 
 
Drobky 
 
Podobně jako značky „Zde se nacházíte“ ukazují, kde 
právě jste. 



Teoretická část 17/23 

Navigace na webu 
 
Může utlumit pocit „ztracenosti“ v prostoru. 
 
Drobky 
 
Podobně jako značky „Zde se nacházíte“ ukazují, kde 
právě jste. 
Nezaměňovat s názvem stránek.  



Praktická část 18/23 

„Kufrový test“ 
 
Ø  O jaký server se jedná? 
Ø  Na jaké jste stránce? 
Ø  Jaké jsou hlavní sekce tohoto serveru? 
Ø  Jaké máte na této úrovni možnosti? 
Ø  Kde se nacházíte v hierarchii serveru? 
Ø  Jakým způsobem můžete vyhledávat? 



Teoretická část 19/23 

Navrhování domovské stránky 
 
Ø  Logo a poslání serveru 
Ø  Hierarchie serveru 
Ø  Vyhledávání 
Ø  „Lákadla“ 
Ø  Aktuální obsah 
Ø  Registrace 
Ø  Cestu k tomu co hledám i nehledám 
Ø  Ukázat mi kde mám začít 



Teoretická část 20/23 

Navrhování domovské stránky 
 
Musí se líbit všem bez ohledu na různorodost zájmů. 
 
Je třeba co nejvíc využít část „nad ohybem.“ 



Teoretická část 21/23 

Poslání domovských stránek 
 
Domovská stránka by měla co nejrychleji a nejjasněji 
odpovědět na čtyři základní otázky. 
 
1)  Co to je? 
2)  Co nabízí? 
3)  Co tady můžu dělat? 
4)  Proč bych měl zde zůstat a nejít jinam? 
5)  (Kde mám začít?) 



Teoretická část 22/23 

Jak vysvětlit hlavní myšlenku? 
 
Slogan – úzce spojený s logem serveru 
Úvodní upoutávka – hutný popis serveru umístěný na 
nápadném místě 
Použijte tolik místa, kolik je nezbytné... – ačkoli přece 
sami nechápete jak může někdo nevědět 
... ale ne zas moc :-)  
Nepoužívejte programová prohlášení – nabízíme 
světová řešení bla bla bla 



Praktická část 23/23 

 
 
 
Teď jsme nejchytřejší na světě  
a jdeme pomlouvat ostatní! 



Děkuji za pozornost 


