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3 argumenty 1 príklad z praxe Pár vecí na záver

Kto je táto osoba?



Tina je, okrem veľa iných rolí, 
vyskúmníčka, facilitátorka a strategička.

https://www.uxtweak.com/podcast




3 argumenty na začiatok



1. Najväčší hráči skúmajú naozaj veľa. 



Nasdaq

Statista

https://www.nasdaq.com/articles/which-companies-spend-the-most-in-research-and-development-rd-2021-06-21
https://www.statista.com/statistics/273006/apple-expenses-for-research-and-development/
https://www.statista.com/statistics/273006/apple-expenses-for-research-and-development/


2. Aj najmenší insight (vhľad) dokáže 
významne ovplyvniť celkový výsledok. 



Príbeh rovnakej topánky

● Dva e-shopy predávajúce 
identické turistické topánky. 

● Za tú istú cenu. 
● S (skoro) rovnakým popisom 

produktu. 

Na eshope A sa tieto topánky 
predávali viac ako B eshop-e.   



Iný uhol (pohľadu)

Rozhodujúcim rozdielom bola fotka 
podrážky na A eshope, ktorú spravil 
pozorný fotograf - po tom, čo 
pozoroval (skúmal) ľudí v obchode, 
ako s topánkou interagujú. 

5 Design Decision Styles

https://articles.uie.com/five_design_decision_styles/


3. Absencia porozumenia môže spôsobiť 
veľké problémy. 





● Žiadne reálne vstupné dáta
● Žiadne pochopenie širších 

súvislostí
● Žiaden MVP

Výskum

5 Takeaways from the Recent CNN+ Failure

https://www.bluelabellabs.com/blog/cnn-plus-failure/


Význam 
výskumu

1 komplexný príklad z praxe



Prečo? 

Má zmysel budovať finančný digitálny 
produkt, na trhu s jednou najnižších 
úrovní dôvery voči bankám, na svete? 



Čo?

● Ideme správnym smerom? 
● Aké reakcie a emócie vzbudia 

naše nápady? 
● Aké bariéry budú ľudia mať v 

našich produktoch?



Pre koho (presne)?

● Ako sa vyznáme v mase?
● Aký je trhový potenciál?
● Aký zložitý je finančný život 

jednotlivých ľudí?  
● Čo potrebujú naši potenciálni 

zákazníci? 
● …



Ako?

● Aké sú ľudské emócie a návyky 
spojené s peniazmi?

● Ako ľudia manažujú svoje 
peniaze?

● Čoho sa ľudia obávajú?  
● Čo potrebujú ľudia nielen dnes, 

ale aj zajtra?



Rady do života a 
iné ťalafaťky



Výskum nám pomáha 
spoznať ľudské potreby. #1



From: Quibi: What is it, why did it fail and what comes next?
Why Quibi Failed So Hard

https://www.cnet.com/culture/entertainment/quibi-shutting-down-what-is-shows-golden-arm-stock-meg-whitman-jeffrey-katzenberg/
https://www.youtube.com/watch?v=LulHggxQ2ng


Výskum nám pomáha 
validovať existujúce a dáva 
nám vhľad ako produkty 
ďalej rozvíjať. 

#2



Prípadová štúdia z Telekomu

https://sites.google.com/tink.consulting/welcome/projects/telco?authuser=0


Výskum nám pomáha 
robiť lepšie rozhodnutia. #3





Respondenti nie sú experti: 
(UX) designéri, produkťáci, 
markeťáci, etc. Nepovedia 
nám, čo máme vytvoriť a 
“kde má byť to tlačítko”. 

#bonus

+



Toto je posledný slide. 

Ďakujem. 

LinkedIn:  Tina Ličková

https://www.linkedin.com/in/lickova/

