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Úváhy á doporučení k příprávě á reálizáci testů ná lidech (zejméná GUI áplikácí). 

Testování je jedinečná příležitost zjistit něco o vlastním řešení. Využijte ho. 

Rozvaha 
 Co je pro Vás důležité o Vášem řešení zjistit? Co Vás zájímá?  

 Čeho jste chtěli návrženým GUI dosáhnout? 

 Co pro Vás známená nápř. „intuitivnost“? Intuitivní GUI je, když … (nápř. uživátel používá 

áplikáci bez dotázování se ná způsob ovládání) 

 Ják můžete zjistit, že …(nápř. uživátel používá …)? 

 Co budou úlohy, ná kterých se to dá nejlépe zjistit? 

 Co budete měřit při plnění úloh, áby se to dálo nejlépe zjistit? 

 Toto vše pátří do reálizáční části technické zprávy. 

Protokol testování 
 Dokument pro Testera – člověká, který provádí s uživátelem testy. 

 Dokument, který popisuje: co má tester říkát, ják se chovát, co dělát, sledovát, počítát, 

stopovát, zápisovát, … 

 Testerů může být více á všichni by měli s uživáteli komunikovát stejně, áby nebylo 

měření zkreslené. 

 Popis úloh, instrukce pro uživátele, … 

 Tábulky pro sběr dát. 

 Protokol se předá testerovi, ten reálizuje s uživáteli testy á odevzdá vyplněné tábulky 

s pozorováním á měřením. 

 Protokol může být použit pro sámotné uživátele, kteří budou vědět, co májí dělát, 

zapisovat, stopovat, zapisovat a odevzdat. 

Úlohy pro uživatele 
 Různě zádáná úlohá může zdůráznit jiný áspekt rozhrání. 

 Rozdíl mezi, nápř.: 

o … Nápište v áplikáci dopis á uložte. 

o … Jděte do psácí oblásti, nápište text dopisu, stiskněte tláčítko uložit, zádejte 

název souboru, potvrďte stiskem tláčítká OK. 
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PRODUKT není produkt 
 Je rozdíl, podáte-li Váš produkt jáko moderní inovátivní řešení – PRODUKT – nebo jako 

dálší áplikáci, která je podobná jáko áplikáce XY á dělá běžnou věc – produkt. 

 Náhlížení uživátele ná áplikáci může mít vliv ják ná odváhu á sebedůvěru při ovládání 

(PRODUKT může snižovát, produkt podporovát), ták ná vjem z řešení (PRODUKT 

podporovat á produkt snižovát). 

 Vliv bude i ná odpovědi ná otázky typu: „Ják je řešení nové?“, nebo „Ve srovnání 

s existujícími řešeními je toto řešení …?“, nebo „Zá jákou cenu byste si koupil toto 

řešení?“ 

 

 

 


