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 Čo si zákazník myslí

 Čo zákazník cíti

 Čo prežíva pri kontakte  
s produktom/službou?

Customer

experience 
(CX)
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User experience ako súčasť 
Customer experience.

CX UX
Reputácia 

značky

Zákaznícky 
servis

Empatia

Hodnoty

Férovosť

Zrozumiteľnosť

Informačná 
architektúra

Použiteľnosť

Research

Interakcia
Dizajn

Empatia

Reklama

Marketing

Product 
delivery



Problém

Užívateľská cesta začína

už prvým dojmom.

Používateľom trvá 
približne 3 sekundy,  
kým si vytvoria názor  
na web - rozhodnú sa či

ostanú alebo odídu.



Problém

Neprehľadnosť

Užívateľ nevie 
dokončiť cestu (kvôli 
čomu prišiel na web)

Frustrácia

Reputácia služby
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Persóny

 Cieľová skupina/Kto môže byť naším zákazníkom

 Ako sa správa

 Koľko má rokov? Čo robí? Kým je

 Čo chce dosiahnuť?(ciele

 Aké sú jeho motivácie?
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Persóny
Zohľadnenie zvykov, skúseností, schopností a prirodzeného prostredia, 
ktoré je pre cieľovú skupinu typické.

Pre žiakov 9. ročníka Pre učiteľov



Po
st

up
Užívateľská cesta

 Akými rôznymi spôsobmi sa zákazník 
dostane do cieľa

 Ako užívateľ rozmýšla? Čo očakáva

 Kde sú potenciálne problematické miesta

 Aký má z toho užívateľ dojem

 Validácia návrhu na základe ciest
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Užívateľská cesta
Užívateľská skúsenosť počas interakcie s produktom (webom, aplikáciou). 
Cesta, ktorú musí užívateľ prejsť, aby dosiahol svoj cieľ.
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Wireframes

 Ako vyzerá kostra produktu

 Koľko screenov obsahuje

 Kde sa nachádzajú elementy

 S čím všetkým užívateľ interaguje

 Ako vyzerá flow?
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Wireframes
Prototypy, na korých prebieha testovanie s užívateľmi 
---následná iterácia.
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Testing/Feedback

 Testovanie prebieha už počas fázy wireframo

 Opakované zapracovanie valídnych feedbacko

 Testovanie produktu pred spustení

 Znovu zapracovanie potrebných úpra

 Testovanie a feedback aj po spustení produktu



Riešenia



Učko
Aplikácia pre pedagógov



Učko
Aplikácia pre pedagógov



Stredná
Aplikácia pre študentov



Stredná
Aplikácia pre študentov



Via Rest
Aplikácia pre vodičov



Via Rest
Aplikácia pre vodičov



Way2Eco
Enviro aplikácia

Aby sa ti tvoje skóre 
započítavalo do rebríčkov, 

potrebuješ nahrať mesačne 
aspoň 8 hodín aktivít.

Zatvoriť

Dosiahla si level 3! 

Pokračuj v znižovaní uhlíkovej 

stopy a pomôž našej 

planéte ešte viac.

Gratulujeme !

Zatvoriť

Och nie zdá sa, že si 
poľavil v znižovaní CO2

Tvoj level sa prepadol v dôsledku 
vyššej vyprodukovanej uhlíkovej 

stopy ako ušetrenej.

Zatvoriť



Way2Eco
Enviro aplikácia



 Meranie customer experienc

 Zvýšenie počtu stiahnut

 Návrat k produktu  
Stredná - dotazník 
Učko - filtrované info z webu 
Via rest - zjednodušenie dizajnu 
Way2Eco - súťaženie

%

- = NPS

%

Net 
promoter 
score (NPS)



Ďakujeme


