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Cíl?
• „Popsat a realizovat uživatelské testování“ za účelem zlepšení webu.
Proč?
• Očekávání, problémy, srozumitelnost, orientace, překážky, rady.
Kdy?
• Existující/starý, konkurenční, „náčrt na ubrousku“, Wireframe, grafický návrh, prototyp.
Jak?
• Card Sorting, Focus Group, heuristické testování, A/B testování, analýza testování, kognitivní průchod, oční kamera, nástroje zpětné vazby, uživatelské testování, …
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Stará verze Nová verze
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Definování prvků
• 8-10, webmaster, Google Analytics.
• Př: Úvodní stránka, zájmové kroužky, suplování, …

Úkoly a scénáře
• Př: Úkol: „Zjistěte, zda škola nabízí zájmové kroužky.“
• Př: Scénář: „Jste v prvním ročníku SZŠ a chcete zjistit, jakých aktivit je možné se v rámci studia zúčastnit.“

Co sledovat
• Př: Kde informaci hledá jako první? Je s výsledkem hledání spokojen? Hledá Fulltextový vyhledávač při neúspěchu?

Otázky na rozptýlení ostychu
• Př: Co děláte celý den? Kolik hodin denně strávíte používáním internetu? Máte nějakou oblíbenou webovou stránku?

Výběr participantů 
• 5-7 stačí, rozmanitost, spolehlivý zájemci.
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https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users 
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uživatelské testování 
• 21.1. - 4.2.2016
• 25-35min

text            k přečtení nahrávání úvodní otázky scénář  1-8 závěr uložení
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Scénář: „Zúčastnil/a jste se jako organizátor akce Dne pro zdraví a rád/a byste si prohlédl/a fotky z akce.“
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• Analýza záznamu, karta participanta a vlastní poznámky.
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dotazník
• 23.2.-29.3.2016
• 5min

kvalifikace uživatelů formulace otázek GoogleForms vystavení na web
• mail, výuka
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Vyšší vypovídající hodnota než dotazník.

Nejvýhodnější testování kolem 5-7 participantů.

Metoda použitelná      i ve školních podmínkách.
Možné i při minimálních nákladech.
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Kvalitnější foto
Lokální navigace vlevo

Kontakty s více informacemi

Záměna kategorie Známky na Bakalář
Zvýraznění a náprava globální a doplňkové navigace

Vytvoření nové podkategorie Zájmové kroužky

Chybí Fulltextový vyhledávač
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Rodina vždy pomůže.
S. Krug – „Nenuťte uživatele přemýšlet“

NB, myš a externí mikrofon.
S výběrem participantů si nedělejte velkou hlavu.

Improvizace je na místě.
Pište minimálně a radši naslouchejte.

Předejte výsledky webmasterovi školy.
Další testování.
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Najít si čas a nebát se začít
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