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Rozhraní člověk - stroj
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Co je HCI?

“HCI (Human Computer Interaction) je 
disciplina zabývající se návrhem, 
vyhodnocováním a implementací interaktivních 
výpočetních systémů používaných člověkem - a 
dále studiem jevů, které s těmito aktivitami 
souvisí.”

– Definováno Special Interest Group on Human-Computer 
Interaction (SIGCHI) of the Association for Computing 
Machinery (ACM)



Zásadní změny

 Před 50 lety cena počítače pokrývala roční mzdy 
200 programátorů

 Dnes za roční mzdu jednoho programátora lze 
koupit 200 počítačů (podstatně výkonnějších než 
před 50 lety)

 Zlom začal začátkem 70 let: malé a levné počítače 
začaly být používány neodborníky (běžnými lidmi)
– Současným cílem je učinit počítače snadnými k používání – jejich 

používání by mělo vést k časovým úsporám při provádění 
nejrůznějších činností.



Návrh pro nejrůznější skupiny uživatelů

 Uživatelská rozhraní jsou obvykle navrhována pro „běžné“ 

uživatele

 Buď se jedná o běžné uživatele v nějaké typické skupině 

(např. senioři) anebo je snaha postihnout co nejširší 

skupinu uživatelů

 První případ je pokryt metodikou UCD (User Centered

Design) - viz dále. Druhý případ pak je pokryt metodikou 

Univerzálního návrhu.

 Metoda Univerzálního návrhu (Universal design) se 

obvykle soustřeďuje na tři hlavní faktory:

– Typ postižení

– Věk 

– Kultura (prostředí) 



Návrh pro postižené uživatele

 10% populace má postižení bránící 

bezproblémovému užívání počítače

 Morální a právní odpovědnost za zajištění přístupu 

k počítačům

 Uvažujme následující typy postižení
– sensorické

– fyzické

– kognitivní



Uživatelé s postižením

 Federální zákon v USA vyžaduje přístup k informačním 
technologiím včetně počítačů a webovských stránek (1998 
Amendment to Rehabilitation Act)

 Postižení
– Zrak

• slepota

• zhoršené vidění

• barvoslepost

– Sluch
• hluchota

• zhoršené slyšení

– Mobilita

– Schopnost se učit
• dyslexie

• neschopnost se soustředit



UŽIVATELÉ S POSTIŽENÍM
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Typy postižení

 Kognitivní
• 20% populace v USA je postiženo

 Zrakové
• 3.4% populace v USA je postiženo

 Sluch
• 8.2% populace v USA je postiženo

 Fyzické
– Charakterizováno neschopností používat standardní 

vstupní zařízení



Příklady uzpůsobení různých 

produktů pro postižené uživatele



Počítačová přístupnost

– Počítače by měly být přístupné bez ohledu na to, zda je 

uživatel nějak postižen

– Assistivní technologie
• Kombinace hardwaru a softwaru

• Umožňuje používání počítače postiženým osobám



Historie počítačové přístupnosti

 1971
– Bylo založeno Trace Center

• Součást College of Engineering, University of Wisconsin

• Zabývá se potřebami uživatelů s postižením. Jedná se o nejprestižnější zařízení 
v USA

 1980
– Osobní počítače (PC) se přesunuly z laboratoří do domovů k 

běžným uživatelům.

– Trace Center se stalo leaderem v řešení problematiky přístupnosti 
počítačů uživatelům se všemi typy  postižení

– 1984 “principy návrhu v oblasti používání počítačů” byly navrženy 
zmíněným centrem

– 1980s & 1990s, centrum přímo spolupracovalo s firmami, které 
vyrábějí počítače na integraci řešení pro postižení



Senioři jsou zvláštní skupinou  uživatelů s 

postižením

 Omezení
– Motorické dovednosti

– Vnímání (zrak, sluch, hmat ..) 

– Rychlost (např. reakcí)

– Paměť

 Další problémy
– Různá úroveň zkušeností s 

technologiemi (Kolik babiček 
používá e-mail?)

– Neinformovanost o tom jak jim 
mohou technologie pomoci

– Praktické dovednosti (koordinace 
pohybů při práci s myší, řešení 
problémů atd.)



Zrakové postižení

 Čtečky (screen readers) používající syntetizátory 

hlasu). Alternativou je brailský řádek

 Rozvoj grafických uživatelských rozhraní vedl 

paradoxně k horší přístupnosti pro postižené 

uživatele.

 Řešení
– Zvuk (čtečky)

– Hmat (brailský řádek)



Braillský řádek



Haptický displej



Haptická zařízení
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Čtečka bankovek

 Australské bankovky mají stejnou velikost

– Slepci se tak nemohou při jejich rozpoznání řídit 

jejich velikostí

 Rozpoznání se děle čtečkou využívající různých 

vzorů na bankovce



Ultrazvuková bílá hůl

 Doplňuje klasickou bílou hůl

– Varuje před

• Překážkami v úrovni hlavy

• Pádem (např. schody)

 Jednoduché uživatelské rozhraní
Qui ckT im e™  an d a  Mic ros oft  Vide o 1 d ec om pre ss or a re  ne ede d to s ee  th is p ic ture .



Barvoslepost

 8% mužské populace

 Nejběžnější vadou je deuteranopie, kde dochází k 

záměně (nerozlišení) červené a zelené barvy

 Firma Vischeck, Inc. (viz dále) vytvořila řadu slidů 

demonstrujících jak se u postižených osob 

projevuje barvoslepost



Podle čeho se vybere červená – resp. zelená 

paprika?



Kde je salát?



Vnímání barev zdravým a postiženým 

uživatelem

Postižený uživatelZdravý uživatel



Jak vnímá barvoslepý řidič barvy 

na semaforu?

Červená je nahoře



Sluchové postižení

 Sluchové postižení nemívá velký vliv na práci s 

uživatelským rozhraním

 Výjimku pochopitelně tvoří multimediální rozhraní



Sluchové postižení

 Počítačové technologie mohou doplnit komunikaci 

pro uživatele se sluchovým postižením.
– email 

– rozpoznávání gest s cílem překládat znakovou řeč do text (řeči)

 Tyto doplňky mohou dobře posloužit i 

nepostiženým uživatelům  (princip univerzálního 

návrhu)



Fyzické postižení

 Existuje řada specifických fyzických postižení –

většinou se jedná o problém, že uživatelé 

nemohou dobře ovládat  vstupní zařízení (třeba 

myš) pomocí rukou

 Určitým řešením může být řečový vstup a výstup 

(pochopitelně uživatelé nesmějí mít problémy s 

řečí)



Fyzické postižení

 Alternativy
– Ovládání kurzoru očima

– Ovládání počítače gesty

– Prediktivní systémy („domýšlení“ 

slov na základě zadaných prvních 

písmen)



Řečová postižení

 Multimediální systémy poskytují řadu možností 

jak toto postižení kompenzovat
– Řečové syntetizátory

• Dají se předprogramovat a tak 

uzpůsobit konkrétnímu uživateli

– Prediktivní algoritmy 

• Doplňování zbytků slov

– Používání konvencí pro zkrácení komunikace

• smajlík :) - upozornění na žert



PRAKTICKÉ ASPEKTY

JAK NAVRHOVAT UŽIVATELSKÁ 

ROZHRANÍ PRO POSTIŽENÉ 

UŽIVATELE 
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Doporučení pro návrh přístupných 

uživatelských rozhraní

 Poskytujte možnost návratu (undo)
– Postižení uživatelé obvykle dělají více chyb

 Umožněte volbu nastavení fontů a jejich velikostí
– Rovněž jsou vhodné funkce zvětšování a zmenšování (zoom)

 Umožněte snadný návrat k implicitním nastavením
– Hodí se třeba v případech kdy si uživatel nastavil malé a nevhodné 

fonty

 Snižujte paměťovou zátěž
– Možnost poznámek, využití schránek (clipboard)

– Využívání menu namísto příkazů v textové podobě
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Doporučení pro návrh přístupných 

uživatelských rozhraní

 Vždy umožněte snadné ovládání programu pomocí 
klávesnice

– Řada uživatelů může mít problémy s používáním myši

– Poskytujte alternativu k „trojhmatům“ . Někteří uživatelé mohou mít 
problémy s koordinací pohybů

– Vždy by měla být nějaká alternativa k funkcím přesunu a umístění 
(drag and drop)

– Pomocí klávesy ESC se lze dostat z jakéhokoliv režimu



Doporučení pro návrh přístupných 

uživatelských rozhraní

 Nevytvářejte příliš malé objekty (třeba ikony)
– Umožněte jejich zvětšování

– Některá onemocnění jsou charakterizována třesem rukou

 Poskytujte popis vizuálních informací (např. 

obrázků) – kvůli zrakově postiženým
– Je vhodné mít k dispozici funkci pro skrytí grafické informace

 Testujte skladbu barev s ohledem na barvoslepé 

uživatele
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Doporučení pro návrh přístupných 

uživatelských rozhraní

 Umožněte změnu barev na základě uživatelských preferencí 

 Umožněte nastavování kontrastu (např. senioři potřebují 

vyšší kontrast)

 Předpokládejte, že uživatel nemusí slyšet zvuk

– Nepoužívejte zvuk jako jedinou složku informace

 Umožněte nastavení výšky a intenzity zvuku (senioři slyší 

dobře jen nižší frekvence)
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Doporučení pro návrh přístupných 

uživatelských rozhraní

 Používejte opatrně animace a pohyb obecně
– Blikání a záblesky mohou způsobovat migrény nebo epileptické 

záchvaty

• Kritické frekvence leží v rozpětí 2-55 Hz

• Pokud aplikace vyžaduje blikání – realizujte jej jen v rámci malých 

objektů

• Umožněte vypnutí animace-pohybu

Tuto informaci nahraďte alternativou (třeba textem)
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Doporučení pro návrh přístupných 

uživatelských rozhraní

 Snažte se nepoužívat automatického posunu v 
Powerpointových prezentacích

– Někteří lidé čtou pomalu (třeba kvůli oční vadě, nebo kognitivním 
problémům

• Řešením je ruční pozastavování prezentace

 Testujte váš software na možnost využívání   
assistivních doplňků počítače



Důležitost univerzálního návrhu
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Návrh pro “průměrné” uživatele

Obecně se lidé od sebe v 
různých aspektech liší

Věk, postižení, chování v 
konkrétních situacích – to vše 

činí z každého unikátní 
osobnost



Každý je unikátní – stejně jako 

všichni ostatní



15% populace žije s nějakým postižením

American Community Survey, 2004



5% populace má kognitivní postižení

American Community Survey, 2004



4% populace má senzorická postižení

American Community Survey, 2004



9% populace má fyzické postižení 

American Community Survey, 2004



11%populace žije s někým kdo má postižení 



50

Procento postižených roste s věkem



Co je univerzální návrh?

Univerzální návrh je návrh všech výrobků a 

prostředí tak aby byly v co největším 

rozsahu použitelné všemi lidmi bez rozdílu 

věku a schopností

- Ronald L. Mace, 1991



 Přístupný návrh: pro postižené uživatele

 Universální návrh: pro všechny 

uživatele VČETNĚ uživatelů s 

postižením

Přístupný vs. universální



1. Nezvýhodňování některých uživatelů

2. Pružnost použití

3. Jednoduché a intuitivní používání

4. Poskytování informace ve snadno vnímatelné 
podobě

5. Tolerance k chybám

6. Nízké fyzické úsilí

7. Poskytnutí dostatečného komfortu pro používání

Sedm principů univerzálního návrhu



UCD (USER CENTERED DESIGN – NÁVRH, 

KDE SE VYCHÁZÍ Z POŽADAVKŮ 

UŽIVATELE)

Použitelnost a UCD
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Použitelnost (Usability)

Co je použitelnost?

Snadnost naučení

Snadnost používání 

Snadnost zapamatování

Subjektivní spokojenost Efficiency of use

Efektivní používání



User Centered Design

UCD je dialog mezi zákazníkem a 

návrhářem 

Základní pravidla:

Poznat a porozumět uživatelům.

Při vytváření aplikace používat principy 

použitelnosti.

Testovat návrh s potenciálními uživateli a při 

testu je pozorovat (v reálném prostředí). 

Testuje se ve všech fázích návrhu.



Výhody používání metodiky UCD

 Zkracuje se čas potřebný na vývoj
– Chyby se odhalí v počátečních fázích

 Zvýší se efektivita používání a také 
spokojenost uživatele
– Zkracuje se čas na provádění úloh uživatelem 

– Méně uživatelských chyb 

– Odpadá dlouhodobé školení a vytváření podrobné 
dokumentace 

 Zlepší se atmosféra v návrhářském týmu 



Jak se pozná pro jakého uživatele 

navrhujeme?

 Je nutno zmapovat množinu potenciálních 

uživatelů (jaké mají zkušenosti s počítači a 

informačními technologie obecné – např. mobil 

apod., zda mají nějaká omezení – např zdravotní v 

případě seniorů atd.)

 Provádí se proto tzv. výzkum uživatelů (user 

research)

 Výsledkem výzkumu je uživatelský profil
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Uživatelský profil

 Obecný popis skupiny uživatelů, kteří 

budou používat konkrétní uživatelské 

rozhraní A.

 Zahrnuje:

– Demografické charakteristiky

– Vzdělání 

– Jazyk ve kterém komunikují

– Zkušenost s počítači 

– Zkušenost s obdobnými aplikacemi

– Motivace

– Očekávání



PROTOTYPY

 Důležitou roli při vývoji uživatelských rozhraní hrají 

prototypy

 Prototypy jsou dvojího typu

- low fidelity (s nízkou věrností) - časná fáze návrhu 

- high fidelity (s vysokou věrností) - pokročilá fáze návrhu

 Prototypy prvního typu mohou mít papírovou formu 

(navrhuje se např. rozložení obrazovky)

 Prototypy druhého typu jsou již realizovány v 

počítačovém prostředí a dávají tak pocit, že se 

jedná o reálnou aplikaci
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Příklad low fidelity

prototypu



Přístupný návrh   
Accessible Design



Accessible Design

Přístupný návrh vychází  z konkrétních 

požadavků určité skupiny uživatelů

Dalším zdrojem informací o tom jak by 

měl návrh vypadat je řada doporučení a 

zákonů, které je nutno dodržovat

Příkladem takového zákona v USA je 

např. zákon

•Americans with Disabilities Act (ADA)



Tyto zákony určují, že 

buď

• jsou produkty navrženy tak, že jsou kompatibilní 

s existujícími asistivními technologiemi pro 

postižené uživatele

nebo

• jsou tyto produkty modifikovatelné tak, aby je 

mohli používat lidé s postižením

Accessible Design



Použitelnost a přístupnost

 Oba přístupy se nevylučují 

 Naopak se dobře doplňují

 Je zřejmé, že chybně navržené uživatelské 

rozhraní pro běžné uživatele bude chybné 

(nepříjemné k používání) i pro postižené uživatele
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Chyby

 Nevhodně navržené uživatelské má za následek 

(kromě jiného) velké množství chyb, které uživatel 

dělá

 Jak již bylo uvedeno, postižení uživatelé obvykle 

dělají více chyb než běžní uživatelé

 Proto je třeba dodržovat určitou strategii během 

návrhu uživatelského rozhraní s cílem 

minimalizovat možnosti vzniku chyb
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Error Managed (EChyby a návrh

Strategie:

1. Neumožňujte uživateli dělat chyby:

Příklad: a) Mikrovlnná trouba se zastaví když se otevřou dvířka

2. Poskytujte varování v případě, že se vyskytla chyba:

Příklad: a) Zvukový signál když se při opuštění auta nechá 

klíček v zapalování.

1. Poskytujte snadnou možnost k nápravě chyby 

Příklad: a) Příkaz UNDO v textových editorech.



Error Managed (Error Proofed)

Když se dvířka otevřou:

• Mikrovlnná trouba se vypne 
• Pračka se vypne

• Sušička se vypne



Některá řešení pro návrh přístupných 

uživatelských rozhraní
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Multimodální Interakce

 Je poskytován přístup k informacím pomocí 

více interakčních módů

 Zrak je rozhodujícím pro vnímání, a proto 

většina systémů užívá vizuální kanál jako 

primární 

– Grafika (obrázky)

– text,

– video

– animace



Řečová uživatelská rozhraní

– Rozpoznávání řeči 
• Užitečné když jsou ruce zaměstnány

• Alternativní vstup v případě uživatelů s fyzickým, zrakovým nebo kognitivním 

postižením

• Obvykle nutnost zaškolení 

• problémy

Hluk na pozadí 

Rozdíly mezi regionálními dialekty 

• Příklady 
Hlasem ovládané textové procesory 

Telefonické systémy kde s uživatelem konverzuje 



Rozpoznávání psaného textu

 Lze rozpoznávat jak psaný text tak i jednoduché 
obrázky

 Technologie pro rozpoznávání
– tablet

– elektronický papír

 Problémy rozpoznávání 
– Individuální rozdíly mezi uživateli

– Rozpoznávání malých a velkých písmen v textu



Rozpoznávání gest

 Problémy
– Odlišnost gest u jednotlivých uživatelů 

– Obtížná segmentace gest (na jednotlivé charakteristické 
části sloužící k identifikaci gesta)
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Děkuji za pozornost!

Material from

Authors of Human Computer Interaction

Alan Dix, et al, Kate Dehbashi and some Internet resources


