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Úvod 

V posledních letech byl zaznamenán velký nárůst používání mobilních zařízení, zej-
ména mobilních telefonů (konkrétně chytrých telefonů, tzv. smartphonů) a tabletů. Mobilní 
telefon je Českým statistickým úřadem (2015) označován za nejrozšířenější informační 
technologii v českých domácnostech. Počet uživatelů, kteří využívají Internet v mobilu, 
stoupl na konci roku 2014 na 2,5 milionu, což je téměř třetina dospělé české populace. 
V roce 2010 se přitom jednalo o pouhých 400 tisíc uživatelů. Na Slovensku obliba mobilní-
ho Internetu, především vysokorychlostního, rovněž roste. Podle Regulačního úřadu SR 
(2015) se k němu ke konci roku 2014 alespoň jednou za tři měsíce připojilo na 3,33 milionu 
uživatelů. Také v celosvětovém měřítku lze najít zajímavé údaje. Analytická společnost 
IDC (International Data Corporation) uvádí, že chytré telefony a tablety tvoří 83 % na trhu 
chytrých zařízení (2015). Důkazem, že uživatelé využívají svá mobilní zařízení jako přístu-
pové body k Internetu, je také skutečnost, že v prvním pololetí roku 2015 tito uživatelé vy-
produkovali každý měsíc kolem 20 % veškerého globálního prohlížení webového obsahu 
(Netmarketshare 2015). Důležitost mobilním zařízením přikládá i společnost Google, která 
začátkem roku 2015 oznámila, že změní ve svém vyhledávači algoritmus, a webová sídla, 
která budou optimalizovaná pro mobilní zařízení, budou mít ve výsledcích vyhledávání 
přednost (Dočekal 2015). 

Příspěvek si klade za cíl představit problematiku použitelnosti webových sídel a jejího 
testování v kontextu mobilních zařízení. Specifika a charakteristické vlastnosti těchto zaří-
zení by se měly, jak se domníváme, projevit během tvorby mobilně optimalizovaných a zá-
roveň použitelných webových sídel. Rozdíly je nutné vnímat i během samotného testování 
použitelnosti. 

1  Použitelnost webových sídel 

Klíčovým pojmem v této práci je použitelnost. Použitelnost (angl. „usability“) je kva-
litativním atributem webových sídel, který hodnotí, jak snadné je používat určité uživatel-
ské rozhraní. Je součástí čtyř základních atributů, které by mělo dobré a úspěšné webové 
sídlo splňovat: nalezitelnost, přístupnost, použitelnost a kredibilita (důvěryhodnost). Jedná 
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se ale také o odbornou disciplínu, která je pomocí různých metod schopná vysvětlit chování 
konkrétních uživatelů na webovém sídle a na základě zjištěných údajů nabídnout způsoby 
pro zlepšení daných webových rozhraní. Prof. Soňa Makulová (2005) uvádí, že použitel-
nost určuje, „… jak snadno se uživatel na webovém sídle orientuje, jak rychle pochopí jeho 
uspořádání a ovládání a jaký zážitek si z něj odnese. Dobře použitelná webová sídla jsou 
přehledná, srozumitelná a lehce ovladatelná.“ 

V souvislosti se základními atributy, které by mělo každé webové sídlo splňovat, je 
nutné vzpomenout, že tyto atributy by měly být cílem už samotného návrhu webového sídla. 
V něm hraje velmi důležitou roli informační architektura, tedy uspořádání informací. Infor-
mační architekturu lze chápat jako umění a vědu organizování a klasifikování webových 
sídel, intranetů, on-line komunit a softwarových nástrojů za účelem podpořit použitelnost  
a nalezitelnost (The Information Architecture Institute c2007-2013).  

Z uvedeného vyplývá, že použitelnost spolu s dalšími zmíněnými atributy by měla být 
cílem informační architektury – tj. webové sídlo s kvalitní informační architekturou má 
předpoklad, aby bylo zároveň dobře nalezitelné, přístupné, použitelné a dostatečně důvěry-
hodné. 

1.1  Stručný historický přehled vývoje pojmu použitelnost 

Historické kořeny použitelnosti lze hledat už v 1. stol. př. n. l. Římský architekt Vitru-
vius byl pravděpodobně první člověk, který položil systematické základy principů designu. 
Tři principy, které by měl podle něj design dodržovat, jsou firmitas, utilitas, venustas. 
Design by měl být tedy silný či trvanlivý, měl by být užitečný a vhodný pro své předpoklá-
dané uživatele a zároveň by měl být krásný (Soegaard 2012). Vitruviovy principy tak lze 
nalézt i v dnešním pojetí designu, ale také ergonomie a použitelnosti. 

Za komplexního předchůdce použitelnosti v dřívějších studiích lze považovat jinou 
příbuznou oblast, a to HCI neboli „Human-Computer Interaction“ zabývající se interakcí 
člověka a počítače (Dumas 2007). Pojem použitelnost se v literatuře a publikovaných odbor-
ných pracích začíná objevovat až v průběhu 80. let minulého století. Za první komplexní 
práci lze označit článek „Designing for Usability: Key Principles and What Designers 
Think“ Johna D. Goulda a Claytona Lewise (1985). Každý systém tvořený s ohledem na 
člověka by měl být lehce naučitelný a zapamatovatelný, užitečný (tj. měl by obsahovat 
takové funkce, které lidé opravdu ke své práci potřebují) a jeho používání by mělo být 
snadné a příjemné. K tomu musí podle Goulda a Lewise dodržovat tři základní principy, 
resp. fáze:  

• včasné zaměření na uživatele a jejich úkoly – každý designér musí nejdříve pochopit, 
kdo jsou cíloví uživatelé, k čemuž lze využít studium jejich kognitivních, behaviorálních, 
antropometrických a subjektivních vlastností,  

• empirické měření – uživatelé by v procesu tvorby určitého produktu měli pracovat se 
simulacemi a prototypy, aby mohli vykonávat reálnou práci, přičemž je důležité tyto pro-
cesy, stejně jako uživatelské reakce, zaznamenávat a analyzovat, 

• iterativní (opakovaný) design – proces návrhu a designu musí být iterativní, to zna-
mená, že existuje cyklus, ve kterém se návrh, testování a měření a případný redesign, opa-
kují podle nutnosti. 

Joseph Dumas (2007), jedna z nejvýznamnějších osobností v oblasti použitelnosti, 
připisuje vznik použitelnosti jako profese k roku 1988, kdy začaly vycházet práce Johna 
Whitesidea (Digital Equipment Corporation) a Johna Bennetta (IBM) s tématem „usability 
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engineering“, jež se zabývaly tvorbou použitelných uživatelských rozhraní. Autoři zdůraz-
nili důležitost včasného stanovení cílů, prototypování a také iterativního hodnocení pro 
tvorbu použitelných a funkčních produktů, což mělo zajistit mj. vysokou produktivitu. 

Devadesátá léta minulého století měla na rozvoj použitelnosti velký vliv. Jakob Nielsen, 
celosvětově uznávaný odborník na použitelnost webových sídel, publikoval v roce 1990 
článek o heuristické analýze uživatelských rozhraní, „Heuristic Evaluation of User Inter-
faces“ a v roce 1993 vydal publikaci „Usability Engineering“. Ve stejném roce vyšla poprvé 
kniha „A Practical Guide to Usability Testing“ od Josepha Dumase a Janice Redish, která  
i po více než dvaceti letech od prvního vydání patří k nejlepším zdrojům pro oblast uživa-
telského testování. 

1.2  Definice použitelnosti 

Existuje velké množství definic sloužících k vysvětlení pojmu použitelnost. Základní 
prvek, který všechny propojuje, je uživatel. Při tvorbě webového sídla a návrhu jeho infor-
mační architektury je nutné vycházet z komplexního pohledu na reálný svět a potřeby bu-
doucích uživatelů. Komplexní pohled zahrnuje tři oblasti: obsah, kontext a především uži-
vatele (Morville a Rosenfeld 2008). Webové sídlo (či jiný informační digitální produkt) 
vzniká v určitém kontextu k záměrům a cílům jeho vlastníků a také ve vztahu k prostředí, 
ve kterém bude existovat. Neméně podstatné je brát v úvahu složení a strukturu jeho obsahu. 
Mimořádně důležitou oblastí jsou ovšem samotní uživatelé, pro které je webové sídlo tvo-
řeno a kteří ho používají. Uživatelé musí být schopni s daným webovým sídlem pracovat, 
používat ho k uspokojení svých uživatelských potřeb a naplnění svých cílů.  

Uživatele ve své definici použitelnosti vyzdvihují Joseph Dumas a Janice Redish, když 
uvádí (1999, s. 4), že „použitelnost znamená, že lidé, kteří využívají produkt, jsou schopni 
rychle a snadno vykonat své úlohy.“ Tato definice vychází ze čtyř základních bodů, ve kte-
rých se opakuje důležitost postavení uživatele: použitelnost znamená zaměření se na uživate-
le; uživatelé používají produkty k tomu, aby byli produktivní; uživatelé jsou zaneprázdnění 
lidé, kteří se snaží splnit úlohy; uživatelé rozhodují, kdy je produkt jednoduchý na použí-
vání. 

Smysl použitelnosti v uspokojení uživatelských potřeb vidí i Steve Krug, autor známé 
knihy „Don’t Make Me Think“. Krug považuje za použitelný takový produkt, který dobře 
funguje a osoba s průměrnými či dokonce podprůměrnými schopnostmi a zkušenostmi ho 
může použít ke splnění své úlohy, a to bez větších problémů (c2014).  Název knihy je iden-
tický s hlavní zásadou, která z uživatelského pohledu shrnuje to nejdůležitější, co by měl 
použitelný produkt, tedy i webové sídlo, dodržovat, a to: „Nenuťte uživatele přemýšlet“. 

Whitney Quesenbery  (2001) se snaží na problematiku použitelnosti dívat komplexně  
a použitelnost vnímá jako: 

• výsledek – výstupem použitelnosti by měl být použitelný produkt, 

• proces – způsob navrhování, jež se používá k tvorbě produktů s vysokou použitel-
ností pro uživatele (k tomu lze využít znalostí z tzv. „User-Centered Design“, uživatelsky 
orientovaného designu), 

• soubor technik – metody a techniky (např. uživatelské testování), které se používají  
k dosažení požadovaného výsledku, 

• filozofii – použitelnost začíná vírou, že se navrhování střetne s potřebami uživatelů. 
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V rámci některých existujících definic použitelnosti je možné najít konkrétní vlastnos-
ti, které by měl systém vyznačující se vysokou použitelností obsahovat. Vysoká použitel-
nost určitého systému znamená, že systém je použitelný pro svého uživatele a prezentuje se 
určitou mírou kvality.   

V tomto smyslu hovoří i definice Jakoba Nielsena, která patří v současnosti zřejmě  
k nejvýstižnějším a nejpoužívanějším. Nielsen (1993, s. 26) uvádí, že použitelnost má ně-
kolik složek a není možné ji chápat jako jednorozměrnou vlastnost uživatelského rozhraní. 
Mezi hlavních pět kvalitativních složek řadí:  

• naučitelnost – systém by měl disponovat vysokou mírou naučitelnosti, aby s ním 
uživatel mohl co nejrychleji pracovat,  

• efektivnost/výkonnost – systém by měl být efektivní/výkonný, aby práce uživatele 
mohla být produktivní,  

• zapamatovatelnost – uživatel by měl být schopen pracovat s daným systémem i po 
jisté době, kdy ho nepoužíval, aniž by se musel učit vše znovu,  

• chybovost – systém by měl mít malé množství chyb, 

• spokojenost – systém by měl být příjemný na používání pro své uživatele. 

Efektivnost i spokojenost se vztahují k pocitům uživatelů, kteří s daným rozhraním 
pracují. Výkonnost je měřitelný parametr, lze ho tedy považovat za objektivní vlastnost. 
Spokojenost je naopak založena na subjektivním pocitu a vnímání konkrétního uživatele. 

Tabulka 1 

Vlastnosti charakterizující použitelnost dle vybraných standardů a modelů 

Shackel 
1991 

Účinnost 
(rychlost) 

Naučitelnost 
(čas) 

Naučitelnost 
(zapamatování) 

Účinnost 
(chybovost) 

– Postoj Flexibilita 

Shneiderman 
1992 

Rychlost 
výkonu 

Čas nutný  
k učení se 

Schopnost 
zapamatování 

Míra chyb – Spokojenost – 

Nielsen  
1993 

Efektivnost Naučitelnost Zapamatovatelnost Chybovost – Spokojenost – 

Dix et al. 
1993 

– Naučitelnost – Robustnost – – Flexibilita 

Preece et al. 
1994 

Výkonnost Naučitelnost – – – Postoj Flexibilita 

ISO 9241-11 

1998 

Efektivnost – – – Účinnost Spokojenost – 

Constantine  
a Lockwood 

1999 

Efektivnost 
používání 

Naučitelnost Schopnost 
pamatovat si 

Spolehlivost – Spokojenost – 

Quesenbery 
 („5 Es“) 2001 

Efektivnost Snadná 
naučitelnost 

– Tolerance 
chyb 

Účinnost Podmanivost – 

 

Nielsenův model ovšem není jediný, který popisuje vlastnosti použitelnosti, nicméně 
jej považujeme za nejpodrobnější. Namísto opisování dalších konceptů a mezinárodních 
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standardů, které se použitelností rovněž zabývají, jsme se pokusili o jejich sumarizaci a zá-
roveň srovnání z hlediska obsažených vlastností pomocí tabulky1 (na str. 146). 

Na základě výše uvedeného jsme vytvořili pojmovou mapu (viz obr. 1), která repreze-
ntuje a vizualizuje vztahy mezi uživateli, použitelností, webovými sídly a jejich rozhraními. 
Použitelnost je zasazena do kontextu dvou oblastí, které ji výrazně ovlivňují, a to uživatel-
ská zkušenost či prožitek (tzv. „user experience“) a informační architektura. Z pojmové ma-
py také vyplývá, že pojem použitelnost se může vztahovat jak na webové sídlo (ve smyslu 
jeho kvality), tak také na jeho uživatelské rozhraní (ve smyslu jeho vlastnosti). Použitelnost 
tedy představuje kvalitu webového sídla, která reprezentuje míru přívětivosti jeho uživatel-
ského rozhraní. 

 

 

Obr. 1 

Pojmová mapa – použitelnost ve vztahu k webovým sídlům a uživatelům 

2  Mobilní zařízení  

Současná společnost je svědkem obrovského vývoje v oblasti informačních a komuni-
kačních technologií. Za informační a komunikační technologie lze považovat „technologie 
umožňující zpracování, uchování a přenos dat a informací“ (Potáček 2003). Pokrok v oblas-
ti vývoje nových zařízení a technologií (zejména v uplynulých dvaceti letech) s sebou při-
nesl také velmi výkonná mobilní zařízení, která se stávají stále důležitějšími prostředky 
přístupu k Internetu a tedy i webovým sídlům. Označení „mobilní“ představuje přenositel-
nost, schopnost přemístění. Snadno lze tedy odvodit, že prostředky mobilních informačních 
a komunikačních technologií jsou zařízení, která jsou přenosná. Mobilní technické prostředky 
(zařízení) se vyznačují společnými aspekty, tj. splňují požadavek fyzické i komunikační 
mobility (Oganesjan 2013). V ideálních podmínkách tak mohou nabídnout svým uživate-
lům přístup k informacím „kdykoliv a kdekoliv“. 

Fyzická mobilita umožňuje uživateli fyzický pohyb se zařízením, jež se vyznačuje vy-
sokým stupněm portability, tj. malými rozměry a nízkou hmotností. Zařízení se tedy stává 

                                                 
1 Při tvorbě přehledu jsme vycházeli z: Shackel 1991; Shneiderman 1992; Nielsen 1993; Dix et al. 1993; 

Preece at al. 1994; ISO standards [2009]; Constantine a Lockwood 1999; Quesenbery 2001; Madan 
a Dubey 2012. 
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jakýmsi mobilním společníkem svého uživatele (Oganesjan 2013). V této souvislosti poklá-
dáme za důležité zdůraznit, že ačkoliv zařízení mohou mít určité předpoklady být mobilní, 
tak ve skutečnosti jsou mobilní jejich uživatelé. Uživatelé jsou v pohybu, mobilní zařízení 
jsou pouze jejich společníky. Lidé nejsou vázáni pouze na svou kancelář, mobilní zařízení 
používají během cestování, ale také v obývacím pokoji svého bytu. To uvedla ve své knize  
i Barbara Ballard (2007, s. 3): „Mobilní je ve skutečnosti uživatel a ne jeho zařízení nebo 
aplikace.“ Je proto důležité při vyslovení pojmů „mobilita“ či „mobilní“ myslet i na uživa-
tele. 

Druhý typ mobility, komunikační mobilita, zajišťuje bezdrátové připojení k sítím a Inter-
netu. Uživatel se tedy může se zařízením pohybovat, ale zároveň být připojen k síti (Oga-
nesjan 2013).  

Pod pojmem mobilní zařízení si lze představit velké množství technických prostředků, 
kterými mohou být notebooky, tablety, mobilní telefony, PDA (Personal Digital Assistant), 
UMPC (Ultra-Mobile PC) nebo čtečky elektronických knih. Označení mobilní telefon je pak 
nadřazeným termínem pro dva výrazy, a to „feature phone“ a smartphone. Termín „feature 
phone“ (běžně se používá anglický výraz, který se nepřekládá) je v dnešní době ekvivalen-
tem pro nejjednodušší obyčejné mobilní telefony dostupné na trhu s klasickou alfanumeric-
kou klávesnicí a malým displejem. Smartphone neboli chytrý telefon je mobilní telefon, 
který má řadu společných vlastností s telefony typu „feature phone“, např. možnost telefo-
nování, psaní SMS zpráv, prohlížení mobilního Internetu, fotografování, poslechu hudby 
atd. Chytré telefony ovšem mají mj. zabudovaný operační systém s možností instalace apli-
kací, větší velikost obrazovky s lepším rozlišením a pro vstup slouží klávesnice QWERTY 
(např. modely značky BlackBerry), stylus či dotyková obrazovka (např. dotykový mobilní 
telefon iPhone od společnosti Apple). Chytré telefony nabízí svým uživatelům možnost 
připojení k Wi-Fi sítím nebo jiným vysokorychlostním bezdrátovým sítím. Toto telefonní 
zařízení se tak tedy svou výbavou stává jakýmsi mobilním počítačem.2 

Pro potřeby předkládané práce jsou za základní představitele mobilních zařízení pova-
žována technická zařízení typu tablet a mobilní telefon, resp. chytrý telefon. Naopak note-
booky (přenosné počítače) mezi typické zástupce mobilních zařízení z našeho pohledu neřa-
díme. Současné notebooky jsou téměř stejně výkonné jako osobní počítače a ve statistikách 
jsou často zahrnovány do kategorií právě s desktopovými počítači. Mezi mobilní zařízení  
se notebooky řadí především kvůli svým menším rozměrům oproti stolním počítačům a mož-
ností mobilního použití. 

Druhá námi vytvořená pojmová mapa (viz obr. 2) si všímá hierarchických vazeb mezi 
jednotlivými druhy prostředků informačních a komunikačních technologií (IKT), pomocí 
kterých uživatelé přistupují na webová sídla. Věnuje se také dvěma základním typům we-
bových sídel. Zdůrazňujeme, že tato typologie přímo nesouvisí s prostředky IKT, je zde vy-
obrazena pouze jako doplněk k předchozí pojmové mapě. Námi vytvořená typologie vychá-
zí z porovnání klíčových konceptů, které v designu jednotlivých typů převládají. Klíčovým 
aspektem designu webových prezentací je informační architektura, u interakčních webových 
sídel (někdy mohou mít podobu webové aplikace) to je interakční design. Webové prezen-
tace jsou úspěšné, pokud poskytují především kvalitní obsah, interakční webová sídla musí 
mít dobře navržené interakce. Zároveň se ale nevylučuje, že se jednotlivé koncepty mohou 
doplňovat (např. webová prezentace může obsahovat prvky, které vyžadují interakci, např. 
webové formuláře). Mobilní zařízení představují pro samotný návrh obou typů webových 
sídel jisté příležitosti, ale i omezení. 

                                                 
2 V kapitole čerpáme z našich prací, viz Hrabinová 2014a a Hrabinová 2014b. 
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Obr. 2 

Pojmová mapa – hierarchie prostředků IKT a typologie webových sídel 

2.1  Navrhování webového obsahu pro mobilní zařízení 

U mobilních zařízení je viditelný především neustálý vývoj, který jde dopředu a k do-
stání jsou lepší a vyspělejší zařízení i rychlejší připojení. Kromě toho je nespornou výhodou 
samotná mobilita, a to jak mobilita fyzická, tak mobilita komunikační. Zároveň je podstatné, 
že jsou tato zařízení neustále levnější a rozšířenější. Mezinárodní telekomunikační unie již 
v roce 2002 uvedla ve své zprávě následující (ITU 2002): „Mobilní revoluce mění způsob, 
jakým žijeme a pracujeme. Mobilní telefony jsou rozšířené ve všech hlavních rozvinutých 
ekonomikách světa a jejich počet se neustále zvětšuje i v ekonomikách rozvojových.“ Právě 
v rozvojových zemích, kde lidé z jakýchkoliv důvodů (většinou finančních) nevlastní kla-
sický počítač, se mobilní zařízení stala jeho alternativou, či dokonce náhradou – přístup  
k Internetu provádí výhradně (resp. ve většině případů) pomocí svého chytrého telefonu, 
popř. tabletu (Hrabinová 2014a).  

Mobilní zařízení a technologie ovšem trpí i jistými omezeními a limity. Z hlediska 
jejich konstrukce můžeme zmínit: malé displeje s různými rozlišeními, omezené možnosti 
v hardwarovém a softwarovém vybavení, omezená velikost paměti, nižší doba výdrže na 
baterii či pomalejší internetová připojení. Limitujícím faktorem může být i navigace, která 
je na mobilním zařízení prováděna především pomocí dotyku prstu na dotykové obrazovce, 
přičemž dotyk prstu není tak přesný jako pohyb počítačové myši.  

Výše uvedené potvrzuje i Jakob Nielsen s Ralucou Budiu (c2013), kteří uvádí čtyři 
základní překážky v použitelnosti, se kterými se potýkají mobilní uživatelé. Jedná se o malé 
displeje, problematické zadávání vstupních příkazů, rychlost stahování a neoptimalizovaný 
design webového obsahu. První dvě překážky, kterým jsou věnovány další odstavce, vychá-
zí ze samotné povahy mobilních zařízení – nelze předpokládat, že mobilní zařízení budou 
nabízet obrazovky tak velké a vstupní rozhraní tak dobré, jako plnohodnotný počítač. U prob-
lémů s rychlostí připojení lze očekávat, že rychlejší a kvalitnější připojení budou v budouc-
nu k dispozici, nicméně to nějaký čas potrvá. Proto se jediným možným a uskutečnitelným 
řešením, jak zlepšit uživatelský prožitek mobilních uživatelů v současnosti i budoucnosti, 
jeví navrhování mobilně optimalizovaného webového obsahu, tedy i webových sídel. Mezi 
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základní metody technického přizpůsobení webových sídel pro mobilní zařízení, které na-
pomáhají lepšímu uživatelskému prožitku mobilních uživatelů, což se pozitivně odráží na 
celkovém vnímání použitelnosti konkrétního webového sídla na mobilním zařízení, v sou-
časnosti patří responzivní webdesign, samostatná mobilní verze a metoda RESS (responsive 
web design + server side components neboli dynamické poskytování obsahu).3 

Menší obrazovka znamená méně místa pro odkazy, text, obrázky, ale i reklamu. Uži-
vatelé musí spoléhat na svou paměť a to dělá všechny jejich interakce těžší. Pokud se ovšem 
s uvedenými omezením pracuje hned od začátku, výsledek může být výhodný i pro klasické 
webové stránky, kde se setkáváme s obrovským množstvím nerelevantních a zbytečných 
informací. Je nezbytné si uvědomit, že více místa neznamená povinnost vyplnit ho nepo-
třebným obsahem a naopak u malého prostoru pak tyto nadbytečnosti odstranit. Je důležité 
vystihnout hlavní podstatu webového sídla v jeho celém kontextu (tj. kontextu mobilního  
i desktopového uživatele). Ve stejném duchu mluví i Steve Krug (c2014), který pozname-
nává, že omezení ve skutečnosti dělají design jednodušší a podporují inovace. Většina zá-
važných problémů s použitelností vyplývá ze špatných rozhodnutí o kompromisech. Proto 
je vždy podstatné stanovit si jasné priority v rámci webového obsahu a vhodně jej zobrazo-
vat napříč zařízeními. Luke Wroblewski (2011, s. 18) k tomu dodává: „Design webových 
sídel je procesem postupného uplatňování omezení, až nakonec zůstane elegantní řešení. 
Jinými slovy řečeno, přijmout omezení (spíše než bojovat proti nim) může nakonec přinést 
lepší designová řešení.“ 

Rozměry mobilních zařízení výrazně ovlivňují i zadávání vstupních příkazů a celkové 
ovládání zařízení. Ovládat webové sídlo, na kterém jsou navigace, tlačítka, hypertextové 
odkazy, formuláře či delší text vyžadující posouvání (skrolování), pouze za pomoci prstu či 
stylusu trvá déle a musí se počítat i s vyšší chybovostí. O tom hovoří i Fittsův zákon z oblasti 
HCI (Fitts 1954). Podle něj je čas potřebný k dosažení cíle (pomocí myši nebo prstu) přímo 
úměrný velikosti cíle a nepřímo úměrný vzdálenosti k cíli. To znamená, že větší cíle jsou 
dosažitelné rychlejším a jednodušším způsobem, stejně jako cíle, které jsou blíže k výchozí 
(počáteční) pozici prstu nebo myši. 

Chybovost je podle Nielsena a Budiu (c2013) mimo jiné důsledkem syndromu tzv. 
„tlustého prstu“. Obtížné totiž není jen samotné kliknutí na cíl, ale také psaní a vyplňování 
formulářů na mobilních zařízeních.4 Především z toho důvodu, že virtuální klávesnici se 
uživatelé musí věnovat „vizuálně“, na rozdíl od fyzické klávesnice, kde je pozice kláves 
lépe zapamatovatelná. Problematické se ukazuje být především vyplňování formulářů – při 
psaní běžných textových zpráv nebo e-mailů lze tolerovat malé překlepy či používání zkra-
tek, ovšem u formulářů mohou být následky vážnější (např. zaslání elektronické platby na 
jiný bankovní účet, odeslání právě zakoupené e-knihy na špatný e-mail atd.). Doporučuje se 
tedy odstranit nezbytná pole a optimalizovat uživatelské rozhraní, např. nabízet uživatelům 
návrhy na vyplnění na základě jejich historie nebo automaticky vygenerovat informace na 

                                                 
3 Jednotlivé strategie pro návrh mobilně optimalizovaných webových sídel byly blíže popsány v našem 

článku v recenzovaném časopise ITlib, viz Hrabinová 2014a. 
4 Podobné situace, se kterými se mobilní uživatelé pravidelně setkávají, lze velmi odlehčeně přirovnat 

k jedné ze starších epizod slavného amerického animovaného seriálu „Simpsonovi“ (Simpsonovi 1995). 
Homer Simpson se zde snaží dovolat z domova do jaderné elektrárny, kde pracuje jako bezpečnostní 
technik, aby varoval před nebezpečím výbuchu. Když se snaží vytočit telefonní číslo, operátorka mu 
sdělí: „Na vymačkání jednotlivých čísel máte příliš tlusté prsty. Bouchněte do číselníku celou dlaní 
a my vám pošleme speciální tyčinku.“ 
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základě jiných, již známých informací (např. neptat se na typ kreditní karty, ale určit jej na 
základě čísla karty). 

V souvislosti s mobilním kontextem doporučuje Rachel Hinman (c2012) zaměřit se na 
vytváření takových uživatelských prožitků, které jsou jednoznačně mobilní (tedy nové),  
a nevyužívat pouze předešlých zkušeností, které se staly jakýmsi zvykem při používání 
technologií předchozích. Marshall McLuhan (2000, s. 218) tuto situaci nazývá efektem tzv. 
„zpětného zrcátka“. Podle McLuhana nejsme schopni vnímat změny v momentu, kdy nasta-
nou, ale až dodatečně, kdy je nahradí změny nové. Při setkání s novým jevem máme ten-
dence „nevidět“ a chovat se podle zavedených vzorců. Tato skutečnost je viditelná i v mo-
bilním prostředí (Hinman c2012). Během návrhu webového obsahu či aplikací pro mobilní 
zařízení bývá často spousta úsilí věnována těm činnostem, které jsou známy již z práce 
s počítačem, např. práce s elektronickou poštou nebo prohlížení Internetu. Bezpochyby se 
jedná o důležité činnosti, ale nepodaří se jim naplno využít těch vlastností, které nabízí mo-
bilní prostředí. Příkladem využití potenciálu mobilních zařízení je např. aplikace využívají-
cí audio vyhledávání, která umožňuje uživatelům identifikovat hudbu pomocí jejich zařízení. 

3  Testování použitelnosti v kontextu mobilních zařízení 

Testování použitelnosti webových sídel na mobilních telefonech, tabletech či jiných 
mobilních zařízeních se podobá uživatelským studiím prováděných s běžnými počítači. 
Stejně jako u běžného uživatelského testování se i zde sledují účastníci testování, kteří se 
snaží vykonávat zadané úkoly, komentují své kroky a myšlenky a odpovídají na doplňující 
otázky. Testování použitelnosti na mobilních zařízeních tedy nepředstavuje výrazné změny 
v samotném procesu testování, ale především v potřebném vybavení. 

Průběh jednoduchého uživatelského testování prováděného na běžném počítači je po-
měrně jasný: účastník testování i facilitátor sledují stejnou obrazovku, popř. jsou ještě zapo-
jeny další obrazovky v jiných místnostech, což umožňuje zainteresovaným osobám sledo-
vat průběh testování. Většinou je spuštěn nějaký program pro záznam pohybu na obrazovce, 
pomocí kterého se vytváří video o průběhu testování. V pokročilejších případech (přede-
vším těch, kdy je to finančně možné) je použit některý z tradičních nástrojů a programů pro 
zaznamenávání pohybu očí, tzv. „eyetracking“. Jako doplněk lze použít běžnou kameru, 
která umožňuje zaznamenávat např. účastníkovo chování, výraz nebo mimiku a také slovní 
komentáře. 

Pro záznam průběhu testování na mobilních zařízeních nelze použít software určený 
pro snímání dění na obrazovce či sledování očí tak, jak je tomu u klasického testování. 
Zatím neexistují opravdu spolehlivé, účinné a široce rozšířené mobilní aplikace pro nahrá-
vání a sdílení obrazovek na mobilních zařízeních, které by mohly být nainstalovány do mo-
bilního zařízení a byly by schopné zaznamenat i pohyby prstů (nutnost instalace aplikace  
a nároky na softwarové i hardwarové vybavení mobilního zařízení, především na kapacitu 
paměti, jsou rovněž velmi omezující). Speciální zařízení pro záznam pohybu očí a eyetrac-
kingové vybavení upravené pro použití s mobilními technologiemi je finančně velmi náročné.  

Ovšem i přes tyto skutečnosti je možné testování na mobilních zařízeních provádět,  
a to poměrně jednoduše. Prvním krokem by mělo být rozhodnutí o tom, na jakých zaříze-
ních bude testování probíhat, tj. zda účastníci budou používat vlastní nebo půjčená zařízení. 
Použití vlastního zařízení eliminuje problémy spojené s neznámým zařízením, jeho ovládá-
ním či operačním systémem. Testování by mělo probíhat v takových prostorech, kde bude 
kvalitní osvětlení. Vzhledem k výše uvedeným problémům s existencí vhodných aplikací 
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pro uživatelské testování na mobilních zařízeních se doporučuje (např. Budiu 2014 nebo 
Krug c2012) použít externí kameru namířenou na displej mobilního zařízení. Nejčastěji se 
používá kvalitní webkamera nebo dokumentová kamera (např. Ipevo nebo Elmo). Tímto 
způsobem lze snímat dění na obrazovce a zaznamenávat pohyb prstů účastníka testování  
a vše přenášet na obrazovku počítače. Facilitátor má tak možnost sledovat aktuální dění  
a účastník testování není ničím vyrušován. 

Webkameru je možné připevnit na speciální držák, který je následně upevněn k samot-
nému mobilnímu zařízení – obrazovka je v tomto případě stále snímána ve stejném úhlu  
a ze stejné vzdálenosti a nedochází tedy ke zhoršení výsledného záznamu. Je ale důležité, 
aby celá konstrukce držáku a kamery byla co nejlehčí, protože účastník testování ji drží po 
celou dobu v ruce. U webkamer v tomto případě musí existovat možnost manuálního ostře-
ní, jelikož automatické zaostřování má tendenci soustředit se na prsty účastníka, nikoliv na 
displej přístroje. Toto řešení není příliš vhodné pro tablety, jelikož mají větší displej. Držák 
by tak musel být vyšší, což by znamenalo samozřejmě i větší hmotnost konstrukce držáku  
s kamerou (Budiu 2014). 

V našem případě preferujeme využití dokumentové kamery. Dokumentová kamera (viz 
obr. 3) je umístěna přímo nad mobilním zařízením. Účastník testování tak může zařízení buď 
držet, nebo položit na stůl a může zařízením libovolně a především přirozeně manipulovat 
(např. otáčet a měnit orientaci zařízení). Na trhu jsou k dostání kamery s různými funkcemi 
a za různou pořizovací cenu. Jsou dodávány se stojanem s nastavitelnou výškou ramene, 
v případě nutnosti je možné kameru něčím podložit, popř. dokoupit další díly, a zlepšit tak 
kvalitu snímání a zaostření. Tato varianta je vhodná jak pro tablety, tak také mobilní telefo-
ny. Kamera IPEVO P2V, která patří k všestranným dokumentovým kamerám za nižší poři-
zovací cenu, nabízí manuální zaostření nebo např. digitální zoom. 

 

 

Obr. 3 

Dokumentová kamera Ipevo pro záznam uživatelského testování s mobilním zařízením 
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Výhodou obou typů kamer je také fakt, že jsou obvykle dodávány s obslužným soft-
warem, který umožňuje nastavit kameru, ale především promítat a nahrávat práci s mobil-
ním zařízením na obrazovce počítače. V situaci, kdy tomu tak není, je možné použít soft-
ware pro záznam pohybu na obrazovce, který je osvědčeným nástrojem i u tradičních forem 
uživatelského testování počítače (např. Camstudio nebo BB FlashBack). 

Záznam z webkamery nebo dokumentové kamery pak lze následně synchronizovat se 
záznamem z běžné kamery, čímž se získá podrobnější přehled o průběhu testování a o reak-
cích konkrétního účastníka. 

4  Diskuze 

Mobilní technologie a prostředky se staly běžnou součástí našich životů, což dokládají 
aktuální statistiky představené v úvodní části práce: využití mobilních zařízení jako prostřed-
ků přístupu k webovým sídlům a potažmo celému Internetu neustále narůstá. Smyslem této 
části bylo poukázat na současnou situaci a obhájit důležitost mobilní optimalizace webových 
sídel. Z uvedených dat vyplývá, že právě nyní je ta správná doba na zamyšlení se nad tím, 
jaký obsah je v rámci Internetu poskytován a zda je tento obsah svou formou vhodný pro 
mobilní zařízení. Volba vhodné metody technického přizpůsobení webových sídel by se 
měla odrazit na jejich výsledné přístupnosti, ale také použitelnosti. 

Práce si všímá především dvou klíčových oblastí: použitelnosti a mobilních zařízení. 
Nezabývá se konkrétními doporučeními pro použitelnost ani podrobně nepopisuje jednotli-
vé metody technického přizpůsobení webových sídel pro mobilní zařízení. Cílem bylo při-
blížit použitelnost webových sídel v kontextu mobilních zařízení. Mobilní zařízení před-
stavují pro samotný návrh kvalitních a použitelných webových sídel jisté příležitosti, ale 
také omezení. 

Mobilní uživatelské zkušenosti jsou odlišené, nedá se předpokládat, že budou tak pohl-
cující jako ty, které nabízí počítače či notebooky. Mobilní kontext umožňuje použití mobil-
ních zařízení téměř kdykoliv a kdekoliv, což ale znamená, že mobilní uživatelé jsou často 
vyrušeni od své činnosti, popř. v jedné chvíli vykonávají více činností (telefonují a zároveň 
pořizují fotografie) a svou pozornost tak věnují většímu počtu úloh. Rachel Hinman přirov-
nává používání počítačů k potápění, kdežto používání mobilních zařízení ke šnorchlování 
(c2012). Potápění by mělo být pohlcující, lidé mají možnost ponořit se hluboko do oceánu  
a objevovat jiný svět. Stejně jako uživatelé počítačů s velkou obrazovkou a výkonným po-
čítačem. Uživatelé počítače i potápěči se mohou šikovně pohybovat a dostat se poměrně 
přesně na místa, kam chtějí. Při šnorchlování je plavání možné pouze na povrchu vody, občas 
se může člověk ponořit, ale nikdy se neponoří úplně a hluboko. Mobilní uživatelé přistupu-
jí k obsahu v dynamickém prostředí, kde jsou různé rychlosti připojení, různé velikosti dis-
plejů a další faktory, které jim nedovolují zcela se ponořit a vykonávat více činností bez 
větších problémů. 

V příspěvku dále poukazujeme na významná specifika uživatelského testování použi-
telnosti pomocí mobilních zařízení, která se projevují především v potřebném vybavení. 
Zde se nachází prostor pro další a podrobnější zkoumání problematiky. 
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Závěr 

V rámci překládané práce se podařilo pomocí aktuálních statistik zasadit mobilní zaří-
zení, především mobilní telefony, do kontextu probíhající tzv. mobilní revoluce a poukázat 
na jejich vliv v přístupu k Internetu a webovým sídlům. Na základě uvedeného lze předpo-
kládat, že webová sídla, která budou disponovat vysokou mírou použitelnosti a budou vy-
tvářet dobré uživatelské zkušenosti, budou hrát významnou roli i v blízké budoucnosti. 

Ačkoliv základní principy pro navrhování použitelných webových sídel pro desktopo-
vá i mobilní zařízení jsou stejné, během samotného návrhu mobilně optimalizovaných we-
bových sídel se objevují jistá specifika, která mají vliv na výslednou interakci mobilního 
uživatele a webového sídla. Tvůrci webových sídel musí mít limitující faktory mobilních 
zařízení (např. menší velikost displeje, problematické zadávání vstupních příkazů či rych-
lost stahování) neustále na paměti a pracovat s nimi. Mobilní zařízení nebude, tedy alespoň 
z hlediska své podstaty by nemělo být stejné jako běžný počítač. Proto je nutné s omezení-
mi počítat i v příštích letech. Je důležité si uvědomit, že s narůstajícím počtem různorodých 
zařízení se zvyšují nároky a požadavky na použitelnost. 

Při provádění uživatelského testování na mobilních zařízeních je vhodné využít zna-
lostí a zkušeností z průběhů tradičních uživatelských testů. Je potřeba vnímat skutečnost, že 
se stále jedná o testování použitelnosti, ačkoliv s jiným vybavením. Uskutečnit testování 
použitelnosti webových sídel (nebo mobilních aplikací) na mobilních zařízeních nevyžadu-
je výraznější nároky na dovednosti facilitátora ani samotného uživatele. Zvláštní pozornost 
by měla být věnována především vhodnému výběru zařízení pro tvorbu záznamu a volbě 
dobře osvětlené místnosti.  
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Resumé 

TESTOVÁNÍ POUŽITELNOSTI WEBOVÝCH SÍDEL  
NA MOBILNÍM ZAŘÍZENÍ 

Světlana Hrabinová 

Příspěvek se zabývá testováním použitelnosti webových sídel v prostředí mobilních zařízení. Mobilní 
technologie a prostředky se staly běžnou součástí našich životů, což dokládají i aktuální statistiky: 
využití mobilních zařízení jako prostředků přístupu k webovým sídlům a potažmo celému Internetu 
neustále narůstá.  
Řešení problematiky použitelnosti a jejího testování v prostředí webových sídel lze považovat za vel-
mi rozvinuté a ustálené. Základní principy pro navrhování použitelných webových sídel pro desktopová 
i mobilní zařízení jsou stejné. Důraz by měl být vždy kladen na vytvoření uživatelsky přívětivého 
webového prostředí, jež napomáhá lepšímu uživatelskému prožitku všech uživatelů, což má pozitivní 
vliv na celkové vnímání použitelnosti konkrétního webového sídla a jeho rozhraní. Během návrhu 
mobilně optimalizovaných webových sídel se ovšem objevují nové a významné rozdíly, které mají 
vliv na výslednou interakci mobilního uživatele a webového sídla. Tvůrci webových sídel musí mít 
limitující faktory mobilních zařízení (např. menší velikost displeje, problematické zadávání vstupních 
příkazů či rychlost stahování) neustále na paměti a pracovat s nimi. Oblast použitelnosti tak nabývá 
nových rozměrů a stává se ještě více potřebnou.  
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Práce přibližuje použitelnost webových sídel a její testování v kontextu mobilních zařízení. Realizace 
testování použitelnosti webových sídel (nebo mobilních aplikací) na těchto zařízeních nevyžaduje vý-
raznější nároky na dovednosti facilitátora ani samotného uživatele (v porovnání s testováním provádě-
ném na běžném počítači). Specifika uživatelského testování na mobilních zařízeních se projevují pře-
devším v potřebném vybavení. 

Summary 

USABILITY TESTING OF WEBISTES ON MOBILE DEVICES 

Světlana Hrabinová 

The paper deals with usability testing of websites on mobile devices. Mobile technology and devices 
have become a common part of our lives. This is confirmed by recent statistics: the use of mobile 
devices as means of access to websites and the entire Internet is constantly growing. 
The issue of web usability and its testing can be regarded as highly developed and well-established. 
Basic principles for designing usable websites are the same for desktop and mobile devices. The 
emphasis should be always placed on creating user-friendly web environment, which helps to 
improve the user experience of all users. That has a positive impact on the overall perception of 
usability of a particular website and its interface. However, new and significant differences are 
observed during the design of mobile-optimized websites and they have an impact on the resulting 
interaction between the mobile user and the website. Web creators and designers must always keep in 
mind the limiting factors of mobile devices (for example displays with smaller size, difficult entering 
of input commands or download speed) and work with them. This means, that the field of usability 
acquires new dimensions and becomes even more necessary. 
The paper describes usability of websites and its testing in the context of mobile devices. The 
realization of usability testing of websites (or mobile applications) on these devices doesn’t require 
greater demands on the skills of facilitator or users (compared to testing conducted on a standard PC). 
Specifics of the usability testing with these devices are reflected mainly in the necessary equipment. 

  


