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Dizajnová výzva



“Zlepšit komunikaci s Karlem od momentu 
obdržení nabídky po předání vozidla, tak 
aby věděl jaké následují kroky, co se po 
něm chce a v jakém stavu se jeho zakázka 
nachází.”

JAK BYCHOM MOHLI



Pondelok
Stanovenie cieľov, zákaznícka cesta, 
hľadanie príležitostí a tvorba otázok
(a bacha, je tu Lean Six Sigma)



“Zjednodušit komunikaci s klientem 
a provést ho celým procesem.”

DLHODOBÝ CIEĽ ALD





JBM! PÝTAME SA EXPERTOV
A HĽADÁME VÝZVY

Z tímu nominujeme expertov 
na každú oblasť mapy cesty 
zákazníka a objavujeme ďalšie 
príležitosti.



● je aplikácia spoľahlivá, dostupná a bezpečná?

● dokážeme zákazníka nadchnúť k používaniu aplikácie?

● vie zákazník, čo ho v procese čaká a cíti sa v ňom dobre? Má k aplikácii dôveru?

ČO POTREBUJEME VEDIEŤ NA KONCI?



POUČENIE - KVALITNÝ 
ONBOARDING JE ZÁKLAD AK 
CHCETE ABY VÁM ĽUDIA VERILI



Utorok
hľadáme inšpiráciu a skicujeme



INŠPIRÁCIA, POUČENIE, 
TECHNOLÓGIE, POSTUPY,...



SKICUJEME PRVÉ NÁPADY



Skicujeme první nápady





POUČENIE - POSTAV SA 
NEBEZPEČENSTVU 
ČELOM



Streda
Predstavenie prototypov, hlasovanie, výber 
top nápadov a tvorba storyboardu



STREDY VEDIA BYŤ 
KRUTÉ… ALE AK STE 
PREŠLI KRÍZOU UŽ V 
UTOROK, JE TO V POHO





POUČENIE - NEZHODA VIE BYŤ 
SUPER VEC A POMÁHA VÁM 
VYTVORIŤ LEPŠI PROTOTYP



BONUSOVÉ POUČENIE - AK STE 
TO DOTERAZ NEUROBILI, DAJTE 
SI V STREDU SPOLU PIVO



Štvrtok
prototypujeme
a.k.a. fake it till you make it!







Piatok
validujeme, zbierame spätnú väzbu a ďalšie 
podnety





POUČENIE - TESTER ŤA VŽDY 
PREKVAPÍ. 

A AK BOL V TÍME NIEKTO, KTO 
DOTERAZ NECHÁPAL ZMYSEL 
TOHO CELÉHO, POCHOPÍ.



Čo by sme urobili 
lepšie?



● dať si čas a priestor na správny onboarding všetkých členov šprintového tímu

● dať si čas a priestor na to, aby sme zahrnuli šprint do kontextu celého projektu a 

potrieb firmy

● zúžiť tím na 3-5 ľudí, špecialistov na UX / copywriting prizvať v stredu k 

storyboardu a vo štvrtok k prototypu (ak sa to dá)

ČO ZLEPŠIŤ?



Design sprint nie je zázračná 
metóda pre náhodných 
okoloidúcich! Ale neboj sa jej 
:)



Matej Zeliska
mato@pabeni.cz




