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Úvod 

Aj napriek ich zvyšujúcemu sa záujmu o využívanie informačných a komunikačných 

technológií sa seniori stretávajú s problémami, ktoré im znemožňujú ich efektívne využíva-

nie. Prvým krokom k odstráneniu týchto problémov je pochopenie, ako seniori rozumejú 

technológiám, aké mentálne modely si osvojujú a čo im robí najväčšie problémy pri práci 

s počítačom a internetom. Podľa jednej zo štúdií Jakoba Nielsena (2013), v ktorej porovnával 

seniorov s odstupom deviatich rokov, môžeme vidieť mieru ich zlepšenia vo všetkých oblas-

tiach práce s internetom. V porovnaní s mladšími používateľmi však dosahujú stále horšie 

výsledky. Práve z dôvodu postupne sa zvyšujúcej miery využívania e-mailových služieb aj 

z radov seniorov sme sa rozhodli skúmať, nakoľko sú e-mailové rozhrania pre nich prívetivé 

a nakoľko sa v nich dokážu orientovať. 

1 Informačné správanie seniorov 

Veková skupina seniorov predstavuje oblasť informačného správania, ktorá nebola 

v porovnaní s inými skupinami natoľko preskúmaná. Čo sa týka prístupov k definovaniu 

informácie, Dervinová uvažuje o informácii ako o osobnom konštrukte, pričom výsledná 

osobná realita je fluidná, podliehajúca zmenám pod vplyvom vonkajších okolností a času 

a vysoko subjektívna (Dervin 1983). Informačné správanie sa ale môže meniť aj medzi jed-

notlivými vekovými skupinami. V jednej zo štúdií, ktorá sa týkala žien s priemerným vekom 

82 rokov žijúcich v domove dôchodcov, Chatmanová (1991) identifikovala tri úrovne infor-

mácií a s nimi súvisiacich informačných zdrojov. Prvá úroveň informácií, ktorú nazvala „chit 

chat“, predstavovala zdieľanie informácií so všetkými. Najčastejšie informačné zdroje pred-

stavovali masové médiá. Druhá úroveň sa týkala informácií, ktoré staršie ženy získavali od 

členov svojej rodiny, pretože získavanie od iných ľudí by mohlo viesť k neželanej strate, 

napríklad sociálnej pozície. Išlo napríklad o informácie týkajúce sa osobných financií. Tretia 

úroveň predstavovala dôverné informácie, ktoré sú zdieľané len s odborníkmi. 

Model informačného správania seniorov v Južnej Kórei (Kim a Choi 2014) znázorňuje 

informačné potreby vznikajúce z rozličných vonkajších impulzov (Obr. 1). Vstupné bariéry 

sa v tomto prípade vyhodnocujú na základe individuálnych kontextov, kedy sa používateľ 

rozhoduje v procese pokračovať alebo ho ukončiť. V procese vyhľadávania seniori najskôr 
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hľadajú príslušné informačné zdroje, z ktorých sú niektoré vybrané na zhromažďovanie 

informácií. Následne seniori informácie používajú podľa vlastných potrieb. Ak v priebehu 

procesu dochádza k neuspokojeniu informačnej potreby, vždy je možné prejsť na akúkoľvek 

fázu. Po tom, čo sú informácie už raz zhromaždené, seniori ich buď nepoužijú, alebo ich 

použijú raz a zapamätajú si ich, čo môže viesť k ďalšiemu informačnému správaniu. 

 

Obr. 1 

Model informačného správania seniorov v Kórei (podľa Kim a Choi 2014) 

Interakcia človeka s počítačom je disciplína zaoberajúca sa „návrhom, hodnotením 

a implementáciou interaktívnych výpočtových systémov pre ľudské použitie a štúdiom hlav-

ných fenoménov, ktoré ich obklopujú“ (Hewett et al. 2009). Jej hlavným cieľom je porozu-

mieť tomu, ako ľudia používajú a interagujú s interaktívnymi technológiami (Lopes 2016). 

S oblasťou interakcie človeka s počítačom súvisí predovšetkým oblasť výskumu zameraná 

na používateľský zážitok, predstavujúca to, ako úspešne používatelia interagujú s produk-

tom, ktorý využívajú. V prípade webových stránok používateľský zážitok tvorí technologic-

ká zložka a celková interakcia používateľa s webovou stránkou, zahŕňajúca ich vnímanie, 

emócie a myšlienky z hľadiska dizajnu, obsahu a značky (Lopes 2016). 

Jedna z najdôležitejších charakteristík webovej stránky je použiteľnosť. Ide o kvalita-

tívny atribút, ktorý hodnotí, do akej miery sú rozhrania jednoduché na používanie (Nielsen 

2012). Ďalšou dôležitou súčasťou používateľského zážitku je prístupnosť, ktorú možno cha-

rakterizovať aj ako podmnožinu použiteľnosti. Je potrebné zdôrazniť, že webová stránka nie 
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je použiteľná, pokiaľ nie je prístupná (Krug 2005), z čoho možno odvodiť závislosť použi-

teľnosti od prístupnosti. 

Zo strany subjektu je dôležité zdôrazniť problematiku mentálnych modelov, ktoré je 

možné popísať ako očakávania a presvedčenie používateľa, ako systém funguje (Nielsen 

2010). Ak je používateľ konfrontovaný s novým komplexným informačným systémom, bu-

duje si mentálne modely. Tie používa na tvorbu vzťahov medzi jednotlivými komponentmi 

a snaží sa nájsť cestu pre úspešnú interakciu s rozhraním (Horton a Lynch 2008). 

Interakcia človeka s počítačom môže byť realizovaná prostredníctvom používateľského 

rozhrania predstavujúceho priestor, kde táto činnosť prebieha. Dizajn a využívanie ovláda-

cích prvkov tvorí jeho základnú časť (Falk 2014), pričom návrh používateľského rozhrania, 

ako súčasť aspektov interakcie človeka s počítačom, musí starostlivo zvažovať požiadavky 

používateľov s cieľom dosiahnuť požadované výsledky. 

3 Percepcia používateľského rozhrania 

Percepciu možno v najširšom zmysle definovať ako spôsob, akým človek reaguje na 

informácie. Percepcia zahŕňa niekoľko procesov. V prvom rade ide o rozpoznávanie a inter-

pretáciu informácií získaných pomocou zmyslov a schopnosť porozumieť vnútorným vlastno-

stiam alebo vzťahom. Inými slovami ide o náhľad, intuíciu či rozlišovanie na základe získa-

ných vnemov (Merriam-Webster 2018), či jednotné povedomie odvodené od senzorických 

procesov počas pôsobiaceho stimulu (Dictionary.com 2018). 

3.1 Tvarová psychológia v percepcii používateľských rozhraní 

Percepcia je podporená tvarovou psychológiou alebo inak „geštalt psychológiou“. Teó-

ria rozvíja myšlienku vnímania objektov viac, ako sú len jednotlivé časti vytvárajúce celok. 

V prípade, že sme vystavení komplexnému vizuálnemu obrazu, naša myseľ rozpoznáva jeho 

koherentnú, ucelenú formu skôr ako pri rozpoznávaní jeho jednotlivých zložiek. Princípy 

geštalt psychológie boli teda postavené na základe toho, ako zoskupujeme objekty v prostre-

dí a vnímame ich ako koncepčný rámec. Jej zákony, konkrétne zákon blízkosti a zákon po-

dobnosti, možno uplatňovať aj v navrhovaní webových rozhraní, keďže hovoria veľa o tom, 

ako ľudia vnímajú vizuálne informácie a aký zmysel im prisudzujú. 

Zákon blízkosti popisuje to, ako si myseľ pri vnímaní objektov, ktoré sú umiestnené 

v tesnej blízkosti, vytvára samostatnú skupinu. Môžeme to vidieť na príklade webových for-

mulárov, kedy relevantné informácie prisudzujeme k možnostiam umiestneným v tom istom 

priestore. 

Zákon podobnosti hovorí o zoskupovaní objektov do jedného celku v prípade, že majú 

podobné vlastnosti. Táto similarita môže byť vyjadrená tvarom, farbou, tieňom či inými 

vlastnosťami. Jednu z najčastejších aplikácií tohto zákona možno pozorovať pri priečinkoch 

v operačných systémoch, kde má každý typ súboru priradený dizajn, ktorý je pre neho prí-

značný. Súbory je tak možné ľahšie identifikovať len na základe vzhľadu. 

3.2 Problémy v percepcii používateľských rozhraní seniormi 

Starnutie sprevádzajú charakteristiky súvisiace s kognitívnymi a fyziologickými faktor-

mi, ale i sociálnymi konštrukciami vnímania starších ľudí v spoločnosti (Gorman 1999). 
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Schopnosti ovládať technológie a realizovať pri tom kognitívne činnosti, ako sú učenie, 

zapamätávanie, riešenie problémov, pozornosť či využívanie získaných poznatkov, pred-

stavujú základné predpoklady pre efektívnu interakciu s používateľským rozhraním. S pribú-

dajúcim vekom nastávajú v týchto oblastiach mnohé zmeny, ktoré percepciu a interakciu 

ovplyvňujú a častokrát v prípade zle navrhnutých webových stránok i znemožňujú. Možno 

ich kategorizovať nasledovne – kognitívne nedostatky: ochorenia (Alzheimerova choroba, 

mierna kognitívna porucha, subjektívna strata pamäti), selektívna a rozdelená pozornosť (fil-

trovanie podnetov a spracovanie viacero informácií v tom istom čase), pracovná pamäť, prie-

storová organizácia, absorpcia nových informácií (pomalšie spracúvanie informácií), krátko-

dobá pamäť (rozhodovanie, riešenie problémov), dlhodobá pamäť (epizodická pamäť, prospek-

tívna pamäť), inteligencia (riešenie problémov). Fyziologické nedostatky: pokles zrakových 

schopností, strata alebo čiastočná strata sluchu, zníženie motorických zručností. 

4 Výskum: percepcia používateľských rozhraní rôznych  

e-mailových služieb seniormi 

Východiskami výskumu boli pre nás teoretické poznatky a realizované výskumy o sprá-

vaní sa seniorov na internete a o ich interakcii a používateľskom zážitku s webovými rozhra-

niami. 

Výskum Bergstroma a kolektívu (2016) sa orientoval na zistenie toho, či majú seniori 

tendenciu ignorovať informácie umiestnené v periférnych častiach používateľského rozhra-

nia. Vo výskume boli porovnávané tri vekové skupiny: mladí používatelia, používatelia 

v strednom veku a starší používatelia, a zaujímalo nás, akým spôsobom na webovej stránke 

nachádzali odpoveď na zadanú otázku. Výsledky ukazujú, že starší ľudia sa nepozerali na 

periférne časti rozhrania tak často ako mladší používatelia, špeciálne na lokálnu navigáciu 

umiestnenú vľavo, na horný baner a globálnu navigáciu v hornej časti stránky. 

Štúdia Jakoba Nielsena (2013) sa orientovala na výskum použiteľnosti zahŕňajúci kvan-

titatívne testovanie, v ktorom boli použité štyri metriky použiteľnosti. Výskum prebiehal 

v rozmedzí 9 rokov, pričom hlavným výstupom je, že webové stránky sa stávajú pre seniorov 

viac zrozumiteľné, ale napriek tomu v porovnaní s mladšími používateľmi majú seniori prob-

lém v interakcii s nimi. Až 90 % seniorov malo počas testovania tendenciu vzdať sa, ak pri 

riešení úloh narazilo na problémy. Pre seniorov je rovnako typické metodicky orientované 

správanie, a teda rozmýšľanie nad každým krokom, ktorý vykonajú. Chybové hlásenia kvôli 

nejasnému zneniu alebo nesprávnemu umiestneniu seniori ľahko prehliadali. Tretie zistenie 

je, že seniori sa ťažko vyrovnávajú s používateľským rozhraním, ktoré nepoznajú alebo ktoré 

nespĺňa ich očakávania a má iné funkcionality, na aké sú zvyknutí. 

Výskum Campbell-Dollaghana (2016) sa špeciálne zameriaval na hodnotenie plochého 

dizajnu z dvoch hľadísk: estetická príťažlivosť a použiteľnosť. Porovnávali sa pritom dve 

vekové skupiny – mladší používatelia (menej ako 25 rokov) a starší používatelia (viac ako 35 

rokov). Ako sa očakávalo, mladší používatelia hodnotili webové stránky používajúce plochý 

dizajn ako viac príťažlivé v porovnaní so staršími používateľmi. Prekvapivým záverom pred-

chádzajúcej štúdie Meyerovej (Meyer 2015), spomenutej v článku, je, že mladší používatelia 

sa síce na webovej stránke používajúcej plochý dizajn orientujú pomerne rýchlo, nie vždy 

však rozumejú používateľskému rozhraniu. Ich klikanie a nachádzanie správnych riešení pri 

interakcii sa ukázalo skôr ako náhodné. 
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4.1 Cieľ výskumu 

Predmetom výskumu bola percepcia a interakcia seniorov s webovým rozhraním rôz-

nych e-mailových služieb a interaktívnych prvkov pre vykonanie akcie. Objektom boli pou-

žívateľské rozhrania vybraných e-mailových služieb. Naším hlavným cieľom bolo zistiť, ako 

seniori vnímajú, interpretujú a interagujú s obsahom a prvkami v daných rozhraniach. K tomu 

sa vzťahujú čiastkové ciele: identifikácia a interpretácia problémov, s ktorými sa seniori 

stretávajú pri interakcii s rozhraniami, rýchlosť identifikovania a použitia cieľových prvkov 

rozhrania seniormi, ako rozhranie ovplyvňuje percepciu a interakciu (vizuálna hierarchia 

a rozloženie prvkov, pomenovanie prvkov, štýl grafického dizajnu) a to, ako seniori rozpoz-

návajú význam ikon. 

4.2 Metodológia 

Vychádzajúc z teoretických konceptov oblastí percepcie a interakcie človeka s počíta-

čom a už realizovaných výskumov, sme sa rozhodli svoj výskum unikátne ohraničiť na vy-

branú skupinu niekoľkých e-mailových služieb. 

Aplikovaná bola tradičná metóda používateľského testovania formou zadávania úloh, 

spolu s priebežným hlasným myslením respondentiek, v kombinácii s metódou sledovania 

pohľadu. Kombinácia týchto metód zabezpečila zber kvalitatívnych, ako aj kvantitatívnych 

dát. Zariadenie na sledovanie pohľadu predstavuje prostriedok zaznamenávania očných po-

hybov za účelom ich spätnej analýzy a vyhodnotenia. Samotný princíp sledovania pohybu 

očí spočíva v zaznamenávaní pohybov očí, zatiaľ čo respondent skúma vizuálny podnet 

(Carpenter a Robson 1998). V našom prípade sme sa zamerali na metódu zisťovania pozície 

pohľadu predstavujúcu bod vo vizuálnom poli subjektu, kam sa jeho oko momentálne pozerá 

s najväčšou mierou ostrosti. Zámerom použitia tejto metódy bolo presné stanovenie priebehu 

fixácií pohľadu počas vykonávania zadanej úlohy. Pri testovaní sme použili externú kameru 

na snímanie tváre používateľa a na záznam zvuku, vďaka ktorým sme mohli analyzovať 

hlasné myslenie, ktoré prebiehalo súbežne. Použitým zariadením na sledovanie pohľadu bol 

Tobii Pro X3-120. 

Skúmali sme webové rozhrania 4 e-mailových služieb: Zoznam (https://zmail.zoznam.sk/), 

Outlook (https://outlook.live.com/), Inbox by Gmail (https://inbox.google.com/), Gmail 

(https://mail.google.com/). Tieto služby sme vybrali na základe ich všeobecného rozšírenia 

a dostupnosti slovenskej verzie používateľského rozhrania. Okrem služby Gmail boli ostatné 

služby pre respondentky vo väčšine prípadov neznáme. Poradie e-mailových služieb sa však 

pri jednotlivých respondentkách odlišovalo postupným rotovaním tak, aby sa každá služba 

ocitla ako prvá v poradí približne rovnako často. Výnimkou bola služba Gmail, ktorú už 

respondentky prevažne poznali a mala slúžiť ako kontrolná. 

4.2.1 Výskumná vzorka 

Výskumnú vzorku tvorili seniori, ktorí mali aspoň základnú znalosť práce s počítačom 

a internetom. Selektívny výber bol realizovaný na základe konkrétnych kritérií: účasť na po-

čítačovom kurze „Internet a e-mail pre seniorov“ v Staromestskej knižnici v Bratislave alebo 

preukázanie zručností zodpovedajúcim zručnostiam z tohto kurzu (Regec 2018), nepoužíva-

nie bifokálnych alebo multifokálnych okuliarov pri práci s počítačom. Finálny počet vhod-

ných respondentiek bol osem. Respondentmi zaradenými do konečného hodnotenia boli iba 

ženy, ich priemerný vek predstavoval 72,75 rokov. Z hľadiska vzdelania mali 2 respondent-
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ky ukončené stredoškolské vzdelanie a 6 respondentiek malo ukončené vysokoškolské vzde-

lanie. Všetky z nich mali trvalý pobyt v Bratislave. 

4.3 Priebeh testovania 

Respondentky počas testovania riešili 6 úloh na základe pripraveného scenára, predsta-

vovali základnú interakciu pri používaní e-mailových služieb. Úlohy boli pre všetky e-mailo-

vé služby rovnaké a boli zadávané v rovnakom poradí: 

1. Nájdenie a interakcia s tlačidlom pre napísanie novej správy a interakcia s prvkami 

pre odoslanie napísanej správy po vyplnení textových polí vo formulári – „Radi by 

ste poslali pozdrav svojmu vnukovi. Napíšte mu správu s ľubovoľným predmetom 

a krátkym textom na adresu: mojvnucik@gmail.com.“ 

2. Nájdenie a interakcia s priečinkom odoslaných správ – „Nájdite odoslanú správu 

a nahlas ju prečítajte.“ 

3. Nájdenie a interakcia s funkciou preposlať – „Túto správu by ste chceli preposlať aj 

svojej dcére. Urobte tak na adresu: mojadcerka@gmail.com.“ 

4. Nájdenie a interakcia s funkciou označenia za dôležité – „Tú istú správu by ste si 

radi označili za dôležitú/príznačnú. Nájdite ju a urobte to.“ 

5. Nájdenie a interakcia s funkciou odstrániť – „Vyberte si akúkoľvek prijatú správu 

a vymažte ju.“ 

6. Nájdenie a interakcia s funkciou odpovedať – „Nájdite a otvorte si správu od Mojej 

babky. Odpovedzte na ňu krátkou správou.“ 

4.4 Analýza a vyhodnocovanie 

Pri analýze získaných dát boli použité tradičné metódy používané v oblasti testovania 

použiteľnosti, interakcie a používateľského zážitku: overovacie vyhodnocovanie (používa-

teľsky založené vyhodnocovanie fungovania rozhrania, pričom hlavným cieľom je identifi-

kovať problémy s použiteľnosťou; Lučenič 2012), subjektívne hodnotenie (poskytuje a ove-

ruje informácie o názoroch používateľov na testované rozhranie, účinnosť a efektívnosť) 

a analýza kritických miest rozhrania (ide o otvorenú retrospektívnu metódu zisťovania toho, 

ako sa používatelia stavajú ku kritickým miestam a vlastnostiam rozhrania a k ich hodnote-

niu (Lučenič 2012). Súčasťou bolo aj extrospektívne pozorovanie správania respondentiek 

s priebežným aj retrospektívnym verbálnym protokolom. 

Vyhodnocovanie dát zo zariadenia na sledovanie pohľadu prebiehalo v programe Tobii 

Studio Professional Edition, verzia 3.4.8. Osobitne sa zaznamenávalo to, či bola daná úloha 

alebo jej čiastkové kroky splnené samostatne, s nápoveďou alebo ich respondentka nedoká-

zala splniť vôbec. Pri rôznych možnostiach splnenia úlohy sa tiež zaznamenával spôsob, 

ktorý si respondentka zvolila. Okrem miery úspechu sa sledoval čas, ktorý bol potrebný na 

daný úkon. Aby sa odstránili vplyvy, ako napríklad rozličná úroveň písania na klávesnici či 

rozhodnutie napísať kratšiu alebo dlhšiu správu, vždy sa zaznamenával iba čas od zadania 

otázky – invokácie po najbližšiu vykonateľnú akciu (spravidla kliknutie myšou na správny 

ovládací prvok). 
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Zaznamenávali sa štyri rozličné časy: 

 invokácia – dokončenie čítania otázky, na časovej osi reprezentujúca začiatok; 

 oči – čas, ktorý senior potreboval, aby ostrou časťou svojho zrakového poľa prvý raz 

fixoval svoj pohľad na daný ovládací prvok; 

 uvedomenie – metódou súčasného hlasného myslenia sa z prejavu respondentky sle-

doval čas, kedy bolo zjavné, že si uvedomila správnu funkciu zvoleného ovládacieho 

prvku; 

 akcia – čas, kedy došlo k vykonaniu požadovanej akcie, spravidla k úspešnému klik-

nutiu na správny prvok. 

Problémy, identifikované manuálne pri opakovanom prehrávaní záznamov, boli spraco-

vané do podoby tepelných máp a máp cesty pohľadu, pričom jednotlivé služby boli porovná-

vané navzájom medzi sebou za účelom hľadania optimálneho riešenia danej úlohy. 

Mieru efektivity daného rozhrania reprezentujú časy potrebné na vykonanie úspešnej 

akcie po vyslovení invokácie. Tieto boli spracované formou kontingenčnej tabuľky. 

Miera použiteľnosti jednotlivých rozhraní seniormi bola vyjadrená indexom úspešnosti 

pri plnení jednotlivých úloh, resp. jednotlivých čiastkových krokov v rámci jednej úlohy. Pri 

vyhodnocovaní sme použili metódu merania miery úspešnosti podľa Jakoba Nielsena (Niel-

sen 2001). Pri jednotlivých respondentkách sme pri každej úlohe zaznamenali, či ju dokázali 

splniť samostatne, s pomocou alebo sa im ju splniť nepodarilo. Výsledné skóre, index úspeš-

nosti, bolo vypočítané podľa vzorca: 

x = ((NS × 1 + NP × 0,5) / N)*100 

kde NS je počet respondentiek, ktoré splnili úlohu samostatne, NP počet respondentiek, ktoré 

splnili úlohu s pomocou a N celkový počet respondentiek, ktoré sa o splnenie úlohy pokúsili. 

4.5 Výsledky 

Vo výskume sme analyzovali dva základné činitele: čas a spôsob splnenia zadaných úloh 

a mieru úspešnosti splnenia týchto úloh. 

4.5.1 Analýza času a spôsobu splnenia zadaných úloh 

Tab. 1 zobrazuje e-mailové služby a priemerný čas vykonania udalostí v rámci jednotli-

vých úloh, pričom udalosti sú rozdelené nasledovne: prvá fixácia, uvedomenie si riešenia 

úlohy prostredníctvom slovného vyjadrenia respondentky a vykonanie interakcie. 

Ako hodnotiace kritérium sme si stanovili čas jednotlivých udalostí. V tabuľke sú zvý-

raznené najvyššie priemerné časy jednotlivých udalostí indikujúce problémy, ktoré mali se-

niori pri vykonávaní úlohy. Zaznamenané problémy pri interakcii s používateľským rozhra-

ním môžeme rozdeliť na tri typy: 1. percepčný: používatelia nevedeli nájsť ovládací prvok 

potrebný pre vykonanie úlohy (čas do prvej fixácie), 2. kognitívny: používatelia nedokázali 

rozpoznať funkciu daného prvku, aj keď ho videli (uvedomenie si riešenia) a 3. motorický, 

resp. funkčný: používatelia nevedeli použiť daný ovládací prvok, či už kvôli vlastnému mo-

torickému obmedzeniu, ktoré bolo umocnené zlým dizajnom prvku, alebo kvôli neadekvátnej 

funkčnosti (vykonanie interakcie). 
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Tabuľka 1 

Priemerné časy správnej reakcie na zadanú úlohu (n = 8). Zvýraznené sú časy indikujúce 

významnú bariéru v použiteľnosti 

 

Vykonávané úlohy 

Zaznamenané udalosti v rámci  

e-mailovej služby 
1 2 3 4 5 6 7 

Gmail        

prvá fixácia 0:00:02 0:00:01 0:00:07 0:00:39 0:00:51 0:00:46 0:00:07 

uvedomenie si riešenia  0:00:08 0:00:01 0:00:07 0:00:52 0:00:59 0:00:57 0:00:09 

vykonanie interakcie 0:00:12 0:00:02 0:00:08 0:01:04 0:01:02 0:00:58 0:00:11 

Inbox by Google        

prvá fixácia 0:01:25 0:00:01 0:01:06 0:01:27 

 

0:00:51 0:00:08 

uvedomenie si riešenia  0:02:46 0:00:02 0:01:07 0:01:49 

 

0:00:52 0:00:11 

vykonanie interakcie 0:02:56 0:00:03 0:01:08 0:01:51 

 

0:00:54 0:00:13 

Outlook        

prvá fixácia 0:00:35 0:00:03 0:00:10 0:00:24 0:01:12 0:00:22 0:00:14 

uvedomenie si riešenia  0:00:36 0:00:05 0:00:10 0:00:41 0:01:24 0:00:23 0:00:16 

vykonanie interakcie 0:00:39 0:00:06 0:00:12 0:00:42 0:01:42 0:00:27 0:00:16 

Zoznam        

prvá fixácia 0:00:11 0:00:05 0:00:06 0:00:09 0:00:47 0:00:31 0:00:10 

uvedomenie si riešenia  0:00:15 0:00:05 0:00:08 0:00:37 0:00:55 0:01:18 0:00:12 

vykonanie interakcie 0:00:49 0:00:06 0:00:10 0:00:39 0:00:59 0:01:21 0:00:12 

1. Nájdenie tlačidla na napísanie novej správy 

2. Odoslanie napísanej správy po vyplnení textových polí vo formulári 

3. Nájdenie priečinku s odoslanými správami 

4. Nájdenie funkcie „Preposlať“ 

5. Nájdenie funkcie „Označiť za dôležité“ 

6. Nájdenie funkcie „Odstrániť“ 

7. Nájdenie funkcie „Odpovedať“ 

4.5.2 Miera úspešnosti splnenia zadaných úloh 

Každá z použitých e-mailových služieb preukázala svoje silné i slabé stránky, čo môže-

me vidieť v Tab. 2. Celkovo najúspešnejší Gmail sa na tejto pozícii ocitol čiastočne aj preto, 

že väčšina respondentiek s ním už mala predchádzajúcu skúsenosť. V tomto prípade, okrem 

problému s označovaním správ ako dôležitých, sa ako jedna z ťažkostí javilo to, že respon-

dentky nedokázali rozpoznať rozdiel medzi odstránením jednotlivej správy a odstránením 

všetkých správ v rámci jednej konverzácie. Jedna respondentka si pomýlila odstránenie sprá-

vy s jej označením ako „SPAM“. 
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Služby Outlook a Inbox používajú takzvaný plochý dizajn, ktorý je charakteristický vy-

užívaním pastelových farieb a minimalistickým zobrazovaním interaktívnych prvkov, mno-

hokrát prostredníctvom ikon a tlačidiel s nevýrazným prechodom, čo pre respondentky spô-

sobovalo problémy s ich videním a následnou identifikáciou významu. 

V prípade služby Inbox až polovica respondentiek nenašla priečinky s jednotlivými 

správami, ktoré sa zobrazili len po kliknutí na nevýrazné tlačidlo takzvaného hamburgerové-

ho menu umiestneného vľavo hore, ktorého význam nepoznali. Na preposielanie správy služba 

Inbox používa ikonu umiestnenú pomerne vo veľkej vzdialenosti od napísaného textu, a to 

v dolnej časti okna s otvorenou správou. Pre seniorov je ikona ťažko viditeľná a bez kontex-

tovej nápovede v podobe „hovera“ i ťažko rozpoznateľná. 

Podobne je to aj v službe Outlook, ktorá na preposlanie používa ikonu umiestnenú v hor-

nej časti otvorenej správy, ktorej okno je, v porovnaní s Inboxom, výrazne menšie, čím sa 

skracujú sakády medzi jednotlivými prvkami. To zodpovedá kratšiemu času v nájdení ikony, 

avšak čas rozpoznania je približne rovnako dlhý. 

Označiť správu za dôležitú v službe Outlook bolo pre respondentky značne problema-

tické, napriek tomu, že akciu je možné vykonať dvomi spôsobmi, a to buď použitím ikony 

v podobe zobrazujúceho sa „hovera“ nad jednotlivými správami, alebo prostredníctvom iko-

ny pre otvorenie ďalších akcií, v ktorých textové označenie „označiť príznakom“ predstavo-

valo správne riešenie. V prípade služby Gmail išlo o označenie prostredníctvom hviezdičky 

alebo textového príkazu „Označiť hviezdičkou“. V ponuke s možnosťami sa nachádzal prí-

kaz „Označenie ako dôležité“, ktorý respondentky, prirodzene, považovali za správne rieše-

nie napriek tomu, že ide o možnosť s odlišným významom. 

Seniori sa veľa ráz nedokážu efektívne pohybovať v textových formulároch a presúvať 

kurzor klávesnice na miesto, kde chcú písať text, napríklad vytváraním nových riadkov. To 

predstavuje problém pri odpovedaní na správu v službe Zoznam, ktorá necháva predchádza-

júci text spolu s metadátami v poli, kde sa píše odpoveď. 

Tabuľka 2 

Porovnanie indexu miery úspešnosti v rámci plnenia jednotlivých úloh v emailových 

službách 

 miera úspešnosti (%) 

úloha Outlook Inbox Gmail Zoznam 

Nájdenie priečinku s odoslanými správami 100 50 100 93 

Nájdenie možnosti na preposlanie správy 75 64 88 71 

Označenie správy za dôležitú alebo príznačnú 56 0* 38 79 

Odstránenie prijatej správy 81 86 75 86 

Odpovedanie na správu 75 79 100 25 

Celková miera úspešnosti 78 56 80 71 

* Funkcia nebola dostupná, nakoľko však ide o funkciu ovplyvňujúcu používateľskú skúsenosť, do 

výpočtu celkového priemeru bola zahrnutá nulová hodnota. 

 

V hodnotení celkovej miery úspešnosti možno ako najmenej používateľsky prívetivú 

spomedzi všetkých služieb pre seniorov označiť službu Inbox. Používanie ikon, s ktorými sa 
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predtým nestretli a umiestňovanie prvkov v periférnych častiach webového rozhrania, zne-

možňuje seniorom percepciu a rozpoznanie týchto funkcií. 

Mieru úspešnosti sme pri prvej úlohe, v ktorej mali respondentky napísať novú správu 

na určenú adresu, hodnotili podrobne po jednotlivých krokoch tak, ako to je zobrazené 

v Tab. 3. V prvom kroku, týkajúcom sa interakcie s tlačidlom na napísanie správy, mali 

respondentky problém s nájdením a identifikovaním tlačidla v službe Inbox, ktorého umies-

tnenie a zobrazenie bolo vo veľkej miere neadekvátne. 

V službe Outlook mali respondentky problém so správnym umiestnením kurzora do po-

ľa pre napísanie e-mailovej adresy kvôli plochému dizajnu, ktorý skresľoval ohraničenie 

priestoru na písanie. Viacero respondentiek klikalo na tlačidlo „Komu“, ktoré však slúži na 

výber uložených kontaktov, preto sa im kurzor počítačovej myši nedarilo do poľa správne 

umiestniť. Na druhej strane, ak sa im už do poľa na zadávanie adresy podarilo kliknúť správ-

ne, ponúknutie posledných použitých adries bez potreby zadania počiatočného písmena žela-

nej adresy viedlo k vysokej miere využitia tejto možnosti. V prípade, ak sa ponuka na dopl-

nenie e-mailovej adresy začne zobrazovať až po zadaní prvých písmen, senior si ju už 

väčšinou nevšimne, nakoľko je plne sústredený na písanie na klávesnici a obrazovku vôbec 

nesleduje. Pri písaní sa navyše často pomýli a ponúkané možnosti na doplnenie sa tým stra-

tia. Zmätočne pôsobí, ak sa napriek úspešnému dopísaniu e-mailovej adresy táto v návrhoch 

stále zobrazuje. Senior ju tak vidí zobrazenú duplicitne, čo pre neho spôsobuje neistotu, 

najmä ak táto navrhovaná adresa zakrýva nasledujúce pole, do ktorého má senior písať 

(predmet). Z tohto dôvodu by bolo vhodnejšie zobrazovať návrhy nad vypĺňaným poľom 

a nie pod ním, aby neprekrývali nasledujúce položky. 

Tabuľka 3 

Porovnanie indexu miery úspešnosti pri plnení parciálnych úloh v rámci úlohy č. 1: 

napísanie novej správy 

 miera úspešnosti (%) 

Názov parciálnej úlohy pri písaní novej správy Outlook Inbox Gmail Zoznam 

Kliknutie na tlačidlo pre vytvorenie novej správy 75 43 93 75 

Okamžitá fixácia na okno s novou správou po 

kliknutí na tlačidlo pre vytvorenie novej správy 
75 100 100 100 

Kliknutie do poľa „Komu“ 63 100 100 100 

Fixácia na ponúkané výsledky pri zadávaní e-

mailovej adresy 
75 100 86 0* 

Kliknutie na ponúkané výsledky 81 64 86 0* 

Fixácia na oznámenie o tom, že správa bola 

odoslaná  
0* 29 14 50 

Celková miera úspešnosti 61 73 80 54 

* Funkcia nebola dostupná, nakoľko však ide o funkciu ovplyvňujúcu používateľskú skúsenosť, do 

výpočtu celkového priemeru bola zahrnutá nulová hodnota. 
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5 Diskusia 

Zobrazenie 

Na základe výsledkov skúmania sa nám podarilo identifikovať niekoľko faktorov nepriaz-

nivo ovplyvňujúcich percepciu a interakciu starších ľudí s webovými rozhraniami. V prvom 

rade ide o používanie plochého dizajnu, v ktorom seniori nedokážu efektívne identifikovať 

a rozlíšiť základné ovládacie prvky a vstupné polia, ktoré sú nevýrazné, bez jednoznačného 

ohraničenia a splývajú s celkovým prostredím používateľského rozhrania. Rozhrania služieb 

Outlook a Inbox, ktoré sú vytvorené v tomto grafickom štýle, seniori nepoznali, často preto 

neklikli do želaného vstupného poľa na prvý raz alebo vôbec, nakoľko nedokázali odhadnúť, 

kde sa nachádzajú jeho neviditeľné hranice, resp. to, či sa tam nejaké pole vôbec nachádza. 

Veľký problém predstavuje, ak sa v podobe kontextovej nápovede po prejdení myšou 

nad prvkom zjavujú samotné ovládacie prvky, a to iba v ikonografickej podobe, ako je tomu 

pri službe Outlook, kde len 56 % respondentiek dokázalo označiť správu za dôležitú, okrem 

toho respondentky si takéto ikony všimli iba v ojedinelých prípadoch a použili radšej iný spô-

sob. 

Textové príkazy sú efektívne len v prípade, že sú dostatočne výrazné a ľahko klikateľ-

né, ideálne v podobe tlačidiel s odlišnou farbou. Starší ľudia rozumejú ikonám, ktoré poznajú 

alebo ktoré sú navrhnuté tak, že dostatočne jasne indikujú akciu, ktorá prebehne. Ako ideálna 

sa ukazuje kombinácia, pri ktorej je ovládací prvok jednoznačne ohraničený ako tlačidlo a vo 

vnútri prezentovaný textovým príkazom namiesto ikony. Úlohy, ktoré bolo možné splniť 

pomocou takýchto ovládacích prvkov, zaznamenávali pri testovaní najvyššiu úspešnosť, a to 

aj v iných službách. 

Umiestnenie 

Textové notifikácie o vykonanej akcii sú zobrazované buď vo veľkej vzdialenosti od 

tlačidla, ktorým bola vykonaná akcia, alebo príliš krátko na to, aby ich senior stihol zaregis-

trovať a opticky príliš vzdialené od miesta poslednej vykonanej akcie (napríklad kliknutie na 

tlačidlo Odoslať). Oveľa efektívnejšie sú pre seniora iné indikátory o úspešnom vykonaní 

akcie, napríklad výrazná grafická zmena rozhrania či zatvorenie ovládacích prvkov, pomo-

cou ktorých senior poslednú akciu úspešne vykonal. 

Čo sa týka neprimeranej vzdialenosti medzi ovládacími prvkami, tu sa ukázala dôle-

žitosť vnímania percepcie zo psychologického hľadiska. Zákon blízkosti, bližšie popísaný 

v kap. 3, hovorí o štruktúrovaní informácií do logických jednotiek, kedy relevantné informá-

cie prisudzujeme k možnostiam umiestneným v tom istom priestore. Ak sú od seba jednotli-

vé ovládacie prvky neprimerane vzdialené, seniori nenachádzajú medzi nimi vzájomné pre-

pojenie. 

Funkcionalita 

Funkcionalita ovládacích prvkov musí byť pre seniorov jasná. Jeden z výrazných 

problémov služby Zoznam sa týkal práve funkcionality tlačidla na napísanie novej správy, 

ktoré nebolo plne klikateľné. Ak seniori klikali na miesto, ktoré klikateľné nebolo, nedokáza-

li vykonať akciu a nepokračovali ďalej. 
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Problém s funkcionalitou sme mohli identifikovať aj pri službe Gmail, kedy ak pri od-

povedaní na správu seniori neklikli na presne ohraničený textový príkaz na vykonanie akcie 

„Preposlať“, automaticky vykonali inú akciu, ako mali v úmysle. Používateľské rozhranie by 

malo eliminovať situácie, pri ktorých nastávajú takéto chybové interakcie, keďže seniori si 

veľakrát takúto chybu neuvedomia alebo uvedomia až po dlhšom čase. 

Terminológia 

Nerozpoznanie významu a nejednoznačnosť pojmov je jedným z častých problémov 

používateľských rozhraní. Ak je pre interakciu zvolený pojem, ktorý seniori nepoznajú, ale-

bo abstraktné pomenovanie, ktorému ako neskúsení používatelia nerozumejú, seniori ho 

nepoužívajú. Je to možné vidieť v prípade používania textového príkazu „nastaviť príznak“ 

označujúci funkciu pre označenie správy za dôležitú, ktorý používali služby Outlook a Zo-

znam. Terminologické nedostatky boli ďalej identifikované pri preposielaní správy v službe 

Zoznam, kedy respondentky namiesto správnej možnosti „Poslať ďalej“ často volili funkciu 

„Preposlať bez úprav“, ktorá však očakávala zadanie adresy priamo v riadku s ostatnými 

ovládacími prvkami – a to dokonca pred kliknutím na odkaz „Preposlať bez úprav“. 

V prípade označenia správy za dôležitú v službe Gmail išlo o označenie prostredníctvom 

hviezdičky alebo textového príkazu „Označiť hviezdičkou“. V ponuke s možnosťami sa však 

ako prvý nachádzal príkaz „Označenie ako dôležité“, ktoré respondentky považovali za správne 

riešenie napriek tomu, že ide o možnosť s odlišným významom. 

Mentálne modely 

Používateľské rozhrania v mnohých prípadoch nie sú prispôsobené mentálnym mode-

lom starších ľudí, čo dokazuje príklad zo služby Zoznam, kedy pri odpovedaní na správu sa 

senior na základe skúseností z iných služieb nevie orientovať v zobrazení textu spolu s meta-

dátami prechádzajúcej správy v poli, v ktorom píše odpoveď. Rovnako, ak dochádza k dupli-

citnému zobrazeniu e-mailových adries pri ich písaní do poľa „Komu“, je to pre seniorov 

často rušivé a mätúce, najmä, keď zakrývajú ostatnú časť formulára. 

Záver 

Motivácia seniorov plnohodnotne sa začleniť do modernej spoločnosti využívajúcej ako 

primárne médium komunikácie internet, je dostatočne silná na prekonanie bariér, s ktorými 

sa stretávajú. Napriek tomu, prispôsobenie dizajnu a implementovanie návrhov vyplývajú-

cich z výskumov a štúdií percepcie tejto vekovej skupiny môže tento priechod uľahčiť a sprí-

jemniť, čo môže motivovať aj tých, ktorí sa používať internet ešte neodhodlali alebo to vzda-

li po niekoľkých neúspešných pokusoch. 

Ako najväčší problém je teda možné vymedziť neporozumenie mentálnym modelom 

seniorov, ktoré sa prejavuje použitím plochého dizajnu, nejednoznačným pomenovaním tla-

čidiel a používaním malých ikon s významom, ktorý je pre seniorov nezrozumiteľný. Pri na-

vrhovaní webových rozhraní je potrebné myslieť na to, že seniori ťažšie rozpoznávajú infor-

mácie, ktoré sú pre nich nové alebo prezentované neočakávanou formou. Návrh rozhrania, 

ktoré jasne indikuje možnú interakciu, ponúka dostatočne efektívnu spätnú väzbu a zobrazuje 

relevantné informácie s jasným popisom, je základným predpokladom jeho úspešného vyu-

žívania aj staršími ľuďmi. Ak sa navrhované zlepšenia podarí preniesť do praxe, predmetom 
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ďalšieho výskumu bude, nakoľko sa prejavia na zlepšení reálnej prístupnosti a použiteľnosti 

a taktiež to, či si ich noví používatelia e-mailu dokážu osvojiť rýchlejšie. Percepcia seniorov, 

odhliadnuc od ich skúseností, má svoje špecifiká a skúsenosti z praxe pri asistovaní na kur-

zoch počítačovej gramotnosti ukazujú, že mobilné zariadenia a tablety sú pre nich svojím 

rozhraním prívetivejšie. Výskum je preto možné ďalej rozšíriť aj o porovnanie použiteľnosti 

a interakcie s rozhraním na mobilných zariadeniach. 

Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia projektu APVV 15-0508 HIBER Informačné sprá-

vanie sa človeka v digitálnom priestore. Vznikol tiež vďaka podpore v rámci OP Výskum 

a vývoj pre dopytovo-orientovaný projekt: Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského 

v Bratislave, ITMS 26240220086, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionál-

neho rozvoja. 
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Resumé 

ŠPECIFIKÁ PERCEPCIE POUŽÍVATEĽSKÝCH ROZHRANÍ ONLINE 

EMAILOVÝCH SLUŽIEB SENIORMI 

Annamár ia Br i jaková,  Katar ína Buzová,  Milan Regec  

Príspevok, vychádzajúci z výskumu realizovaného v rámci diplomovej práce Annamárie Brijakovej 

(Brijaková 2018), sa zaoberá problematikou percepcie používateľských rozhraní seniormi so zamera-

ním sa na identifikovanie základných problémov a obmedzení, s ktorými sa seniori pri používaní počí-

tača a internetu stretávajú, s cieľom porozumieť ich mentálnym modelom. Výskum bol realizovaný 

metódou používateľského testovania a porovnávania rozhraní e-mailových služieb prostredníctvom 

technológie sledovania pohľadu paralelne s hlasným myslením seniorských respondentiek. Cieľom 

bolo zistiť, ako seniori vnímajú, interpretujú a interagujú s obsahom vo webových rozhraniach vybra-

ných e-mailových služieb. V rámci čiastkových cieľov bola sledovaná rýchlosť identifikovania a pou-

žitia cieľových prvkov rozhrania, vplyv vizuálnej hierarchie a rozloženia prvkov, pomenovanie prvkov, 

štýl grafického dizajnu a rozoznávanie ikon. Interpretované výsledky identifikujú a popisujú prvky 

vytvárajúce digitálne bariéry percepcie a interakcie seniorov s rozhraním emailových služieb. 
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Summary 

SPECIFICS OF PERCEPTION OF USER INTERFACES BY ELDERLY 

POPULATION 

Annamár ia Br i jaková,  Katar ína Buzová,  Milan Regec  

This paper, based on the research done by Annamaria Brijaková (2018), deals with the issue of percep-

tions of seniors’ user interfaces, focusing on identifying the basic problems and constraints that seniors 

encounter when using computers and the Internet to understand their mental models. The research was 

conducted using the method of user testing and comparing the e-mail interfaces using eye-tracking 

technology, together with the thinking aloud method. The aim was to find out how seniors perceive, 

interpret and interact with content in the web interfaces of selected e-mail services. Within partial 

goals, the speed of identification and use of target interface elements, the impact of visual hierarchy 

and element layout, element naming, graphic design style and recognition of icons were monitored. 

Interpreted results identify and describe elements that create digital barriers to the perception and inter-

action of seniors with the interface of email clients. 
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