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# STU FA - Industrial design

# 2FRESH SK - UX research & design → ESET - Interaction design

# The Hitchhiker's Guide to the Galaxy

# cold brew coffee / espresso tonic 

# Pohoda Festival + Brutal Assault



Intro cvičenie



Čo spravíš, keď sa chceš odviezť 
výťahom?



https://docs.google.com/file/d/19lKt2fT_iPetNKA3QYEbRtPj9UA9Gfey/preview


Ako si na Google Drive
presunieš súbor z jedného priečinka

do druhého? 



https://docs.google.com/file/d/1gZUNxPZO6A7xSd8RmqnH4mcNVd3109dP/preview


Ako zadáš Alexe, aby ti zahrala tvoj 
obľúbený song?



http://www.youtube.com/watch?v=LYS4QpGOFDs


Interaction design
nie je doménou iba digitálu



Často dizajnujeme interakciu
pre digitálne prostredie tak,
aby pripomínala to fyzické 





Zdroj: Felippe Silveira





Čo je interaction design?



“The interaction designers are in charge of 
motion designs, such as animations on apps 
and websites, and their ability to interact with 
users.”

Zdroj: Medium / UX vs UI vs IA vs IxD: 4 Confusing Digital Design Terms Explained



“Interaction design (IxD) defines the structure 
and behavior of interactive systems.”

Zdroj: www.ixda.com







Form Content

Behavior

UX

Industrial Design
Graphic Design

Interaction Design

Information Architecture
Copywriting
Animation
Sound Design



Interaction design nie je iba sexy 
animácia...



...je to o navrhovaní
ako, kedy, kde a s akým cieľom 

prebieha komunikácia
medzi systémom a jeho používateľom



V čom spočíva
navrhovanie interakcie?



# 1
Na interakciu
treba nazerať komplexne



Spôsoby, ako interakcia prebehne môžu byť rôzne

# Nesprávne použitie rozhrania

# Alternatívne cesty a rozhodnutia

# Personalizácia

# Systémové chyby 









# 2
Dobrý interaction design stojí na 
dobrom dialógu



Dobrý dialóg prebieha vtedy, keď obe strany…

# Sa vzájomne rešpektujú

# Si rozumenú

# Spája ich rovnaký cieľ

# Dokážu predvídať krok toho druhého





# 3
Žiadna interakcia
neprebieha v izolácii 
a len v ideálnych podmienkach



Pri interaction design je dôležité si uvedomiť

# o aký typ používateľa ide

# aká je situácia a cieľ používateľa

# v akom prostredí bude riešenie používané





# 4
Interakcie prebiehajú
na rôznych úrovniach produktu: 
detail vs. big picture









Čiže čo si máš zapamätať
o interaction design?



# Interaction design je viac ako len navrhovanie animovaných ikoniek

# Interakcie prebiehajú v digitálnom aj fyzickom svete, no nikdy nie izolovane

# Navrhuj interaktívne riešenia produktu ako dialóg s rešpektom, pochopením

a jasným cieľom
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