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PROJEKT



1. Mám UX mindset   (Kika z LB) 
2. Dostanem zadanie alebo mám 

vlastný cieľ  (Palo Vallo zo Sygic)

IDEM ROBIŤ NÁVRH



TOTO JE TVOJA 
PREDSTAVA



Ako vyzerá 
ideálny prípad





SKICA



Potrebujeme k tomu fakt málo

LO-FI . skica je rýchla . lacná. ceruzka je vždy po ruke . ľahko ju zahodíte . jasný význam . minimum detailov



Logické  
usporiadanie 
možností



Overenia pochopenia voľby miesta



Logika 
systému 
backendu
Len názvy stránok 
alebo ich podstatná 
funkcia





WIREFRAME



Teoreticky si 
stále vystačíme 
s papierom

nízke náklady . zložitejšia aktualizácia



ale toto asi uprednostníte :)

MID/HI-FI . ujasní sa obsah . rozloženie prvkov . fukčnosť stránky . varianty obsahu . návrh interakcie . 
použite reálny obsah . informačná architektúra



MOCKUP 
PROTOTYP



Voľba cestovného lístka  (2 osoby)

Košík

Menu

Viacdňový

Jednorazový
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Vložiť do košíka

1. trieda

1. trieda

2. trieda

2. trieda

24,96 €

24,96 €

32,96 €

Vypredané

Cestovný lístok na sedenieBez miestenky

S miestenkou

Cestovný lístok na spanie

14:34  Žilina

12:50  Trnava

1 hod. 7 min.215 km

REX 523

 

2. trieda bez miestenky

Cestovný lístok na sedenie

Cena zahŕňa všetky vlaky vo vašom spojení a 

všetkých cestujúcich. Cena zároveň zahŕňa zľavnené 

cestovné pre deti a zľavy vyplývajúce zo zľavových 

preukazov.

Cena cestovného spolu
32,96 €

Košík

Menu

Odkiaľ

Bratislava, hl. stanica

Kam

Košice, hl. stanica

Dátum cesty tam

(dnes)

23. 3. 2017

Odchod

Max. prestupov

14:11

4

Vyhľadanie spojenia

Spiatočná cesta

Vo vlaku sa nachádza

Typ vlaku

Viac možností trasy

Cestujúci

Čas na prestup

do 5 min
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Lôžkový vozeň

Prejsť cez

Len priame spojenia

Preprava bicyklov

OS (osobný vlak)

RR (regionálny rýchlik)

R (rýchlik)

IC (InterCity)

Zobraziť všetky typy vlakov

Preprava vozíčkov

Detský vozeň

Vyhľadať spojenie

OK

Odchod

Príchod

HI-FI . reálna grafika a štýly. reálny obsah . finálne rozloženie prvkov . klikateľný prototyp



Fast Prototyping

CRAFT
PROTOTYPE

INVISIONSKETCH



REALITA



Čo robiť, keď má owner produktu

a keď zlyhajú všetky možné pokusy…

- príliš biznis orientované požiadavky 

- produkt je príliš komplikovaný na pochopenie 

- produkt sa predáva zatiaľ len osobne a vyžaduje 
si to dlhé vysvetľovanie

ši
al

en
é 

za
da

ni
e



Strčte mu 
do ruky 
ceruzku
Dobré použiť aj keď sa 
zastaví niekto 
s “výborným nápadom” ;)



Zadanie 
od technicky 
zdatného 
ownera 
produktu



Voľte správnu formu 
prezentácie svojho návrhu
- klient/zadávateľ je váš prvý používateľ, vcíťte sa do 

toho, čo je schopný vnímať a pochopiť 

- vyberte pre neho vhodnú formu prezentácie (skica 
alebo hneď  grafika) 

- ak je grafika daná, nemusia byť potrebné wireframy

pr
ez

en
tu

jt
e 

sa



Usability  
Testing
Robte často a kedykoľvek, 
keď máte niečo nové alebo si nie 
ste istí svojim riešením. 

Niekedy stačí osloviť  aj kolegu 
sediaceho vedľa pri stole.

ča
st

o 
te

st
uj

te



Nedajte sa odradiť 
výsledkom
- prijmite realitu, ak si klient aj 

napriek odporúčaniam spraví svoje 

- kontrolujte si implementáciu svojich 
návrhov a pripomienkujte ju

vý
sl

ed
ok

 p
rá

ce



Kompletná 
zmena prototypu 
vrátane 
overených 
screenov 
testovaním

= zbytočné 
náklady

Aj dobrí klienti 
robia chyby

čo FUNGUJE,  

to ZACHOVAJTE 

čo NEFUNGUJE,  

to ZMEŇTE



Keep prototyping
THANKS


