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Najdou uživatelé, co
potřebují?
Barbora Štěpánková

Na co si musíme umět odpovědět
•Proč web děláme?

– oficiální prezentace školy
– propagace a nábor nových studentů
– komunikační kanál

•Pro koho web děláme?

– Uchazeči
– Rodiče
– Stávající žáci / studenti

•Je obsah a forma srozumitelná?

– otestujeme průstupnost webu, tzv. user journey
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Hlavní zásady přehledné navigace
1.
2.
3.
4.

Jedna stabilní hlavní navigace
Pořadí odkazů v navigaci uspořádané dle cílení webu
Ideálně 3 úrovně navigace
Vše by mělo mít své logické místo a pojmenování
• Co byste hledali v kategorii "jiné" nebo "ostatní"

5. Každá stránka musí mít jasný cíl a obsah

Další tipy
1. Grafická jednotnost a konzistence v navigačních prvcích napříč
webem
2. Jednoznačné interaktivní prvky - podtrhané odkazy, hover efekty
po najetí myši atp.

Navigace připnutá k oknu vyhledávače

scroll
www.spse.cz

scroll
www.oauh.cz
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Úspěšně řešená navigace

www.zskunratice.cz

Zvýrazněné CTA
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Kdo hledá, najde! Nebo ne?

www.optimalworkshop.com/chalkmark

Metody testování struktury navigace
•

•

Tree testing

– vhodné pro testování aktuální struktury
webu a navigace zadáním
jednoduchých vyhledávacích úkolů.
– Kde byste hledali rozvrh hodin?

www.optimalworkshop.com/treejack

Card sorting

– třídění obsahových karet
– příprava nové struktury dle představ
uživatel

www.optimalworkshop.com/optimalsort

Nejdůležitější je obsah!
Jestli je stránka fialová nebo zelená není podstatné.
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Tree testing
1.
2.
3.
4.

Připravte mapu stránek k testování
Zvolte cílovou skupinu
Připravte hlavní testovací scénáře pro zvolenou cílovou skupinu
Oslovte vzorek a testujte

Méně je více ! Nenechte se unést jednoduchostí metody.

Card sorting
•
•

Obsah webu na té nejdetailnější úrovni je napsán na kartičky bez
jakékoliv struktury.
Uživatel cílové skupiny karty roztřídí do kategorií dle vlastního
uvážení a potřeby .
– otevřené nadřazené kategorie
– uzavřené nadřazené kategorie

Výsledkem je struktura, která odpovídá zcela potřebám uživatelů.
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Rozvrhy

Kontakty

???
Rozvrh 1.B

Rozvrh 1.C

3.B byla na výletě na Karlštejně

Rozvrh 1.A

Rozvrhy

Kontakty

Aktuality

Rozvrh 1.C

Otvírací doba knihovny

3.B byla na výletě na Karlštejně

Rozvrh 1.A
Rozvrh 1.B

Jídelníček

Zápis z jednání školní rady

Barbora Štěpánková
UX designérka

barb.stepankova@gmail.com
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