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Úvod do UX Designu

Informácie o kurze

Účastníci kurzu získajú teoretické vedomosti zo základných pojmov, ktoré sú súčasťou 
digitálnych procesov. Oboznámia sa s históriou a dôležitosťou User Experience, ale i prácou UX 
dizajnéra, bez ktorého sa v súčasnosti produkty alebo služby tvoriť nedajú. Prejdú si aj metódy 
generovania nápadov, ktoré si budú môcť priamo vyskúšať v rámci praktickej časti kurzu.

Prestávka: 2 x 15 min
Počet účastníkov: min 6, max 10
Počet lektorov: 1

Trvanie kurzu: 180 min
Teoretická časť, prednáška: 60 min
Praktická časť, workhopy: 120 min

Materiálno-technické zabezpečenie: 

projektor, flipcharty s papiermi, sticky notes, papiere formát A4, čierne a farebné fixy, 

ceruzy, perá, lepiaca páska, nožnice

Obsah kurzu

Čo je to UX (User Experience - používateľská skúsenosť)

História UX a ukážky z reálneho sveta

 Prečo je UX dôležitá a ako vie ušetriť čas a peniaze pri tvorbe produktu

Stručný úvod do pojmov UX, CX a UI

Rozdiel medzi UX a UI

Čo je to použitelnosť

Vysvetlenie UX Design procesu

Vysvetlenie pojmov Design Thinking, Double Diamond, Design Sprint a Lean UX

Metódy generovania nápadov, ideačné metódy a cvičenia, brainstorming

Workshop

Lightning Decision Jam

Crazy Eights



Používateľský prieskum

Informácie o kurze

User Research / Používateľský prieskum je neoddeliteľnou súčasťou navrhovania produktov 
alebo služieb, nakoľko vďaka nemu sa snažíme pochopiť správanie, potreby a motivácie 
používateľov. Účastníci kurzu sa v teoretickej časti dozvedia, prečo je dôležitá analýza 
konkurencie, ako sa robí kvalitatívny a kvantitatívny prieskum, ale aj čo sú to cieľové skupiny. V 
praktickej časti sa budú snažiť rozmýšľať ako ich koncový používateľ.

Prestávka: 2 x 15 min
Počet účastníkov: min 6, max 10
Počet lektorov: 1

Trvanie kurzu: 180 min
Teoretická časť, prednáška: 60 min
Praktická časť, workhopy: 120 min

Materiálno-technické zabezpečenie: 

projektor, flipcharty s papiermi, sticky notes, papiere formát A4, čierne a farebné fixy, 

ceruzy, perá, lepiaca páska, nožnice

Obsah kurzu

Úvod do UX prieskumu a základné metódy

Analýza konkurencie

Kvalitatívny prieskum, kvantitatívny prieskum

Cieľové skupiny

Mapovanie ciest používateľov

Spracovanie a vizualizácia dát z prieskumu

Vytváranie persón

Empatické mapy

Príprava scenárov a rozhovorov

Workshop

Tvorba persón

Analýza konkurencie

Journey map, Empathy map



Informačná architektúra

Informácie o kurze

Účastníci kurzu sa vžijú do roly architektov. V teoretickej časti sa dozvedia, čo je to informačná 
architektúra, ako ju testovať a prečo je dôležitá tvorba obsahu. Ich úlohou bude pomocou 
metódy Card sorting (triedenia kartičiek) vytvoriť a otestovať informačnú architektúru 
digitálneho produktu. Vďaka nej budú môcť vytvoriť flow, ktorý im bude slúžiť k ďalším úlohám 
v kurzoch UX vzdelávania pre začiatočníkov.

Prestávka: 2 x 15 min
Počet účastníkov: min 6, max 10
Počet lektorov: 1

Trvanie kurzu: 180 min
Teoretická časť, prednáška: 60 min
Praktická časť, workhopy: 120 min

Materiálno-technické zabezpečenie: 

projektor, flipcharty s papiermi, sticky notes, papiere formát A4, čierne a farebné fixy, 

ceruzy, perá, lepiaca páska, nožnice

Obsah kurzu

Čo je to Informačná Architektúra

Návrh a testovania informačnej architektúry a obsahu (Card sorting)

Overenie správnosti navrhovanej štruktúry pomocou metódy “Tree testing” a “First click”

Copywriting a jeho dôležitosť

Skicovanie

Čo je to User flow

Čo je to Wireframe

Workshop

Card sorting

Skicovanie a tvorba flowu



Prototypovanie

Informácie o kurze

Kurz zameraný na prototypovanie bude viac praktický. Účastníci si na základe cvičení z 
predchádzajúcich kurzov budú vytvárať papierový prototyp, ktorému bude predchádzať tvorba 
storyboardu a vytváranie hypotéz. Dozvedia sa, čo sú to interaktívne prototypy, aké sú 
prototypovacie nástroje, ale aj to, prečo sa im v UX zíde čítanie komiksov.

Prestávka: 2 x 15 min
Počet účastníkov: min 6, max 10
Počet lektorov: 1

Trvanie kurzu: 180 min
Teoretická časť, prednáška: 30 min
Praktická časť, workhopy: 150 min

Materiálno-technické zabezpečenie: 

projektor, flipcharty s papiermi, sticky notes, papiere formát A4, čierne a farebné fixy, 

ceruzy, perá, lepiaca páska, nožnice

Obsah kurzu

Čo je to prototyp

Čo je cieľom prototypovania

Čo je to Storyboard

Low a high fidelity prototypy

Interaktívne prototypy (papierové, digitálne)

Prototypovacie nástroje

Workshop

Card sorting

Skicovanie a tvorba flowu



Používateľské testovanie

Informácie o kurze

Testovanie so skutočnými cieľovými používateľmi dokáže odhaliť a identifikovať problémy. 
Účastníci kurzu si v teoretickej časti osvoja vedomosti “kedy, kde, s kým a ako testovať” a ako si 
pripraviť finančný plán. V praktickej časti si na vlastnej koži vyskúšajú, ako sa správne pýtať a 
ako pracovať so získanými dátami.

Prestávka: 2 x 15 min
Počet účastníkov: min 6, max 10

Počet lektorov: 1

Trvanie kurzu: 180 min
Teoretická časť, prednáška: 30 min
Praktická časť, workhopy: 150 min

Materiálno-technické zabezpečenie: 

projektor, flipcharty s papiermi, sticky notes, papiere formát A4, čierne a farebné fixy, 

ceruzy, perá, lepiaca páska, nožnice

Obsah kurzu

Čo je to testovanie použiteľnosti

Čo je cieľom testovania

Zásady správneho testovania

Metódy a spôsoby testovania (Cardsorting, testovanie textu, emočné mapovanie)

Ako sa pripraviť na testovanie použiteľnosti

Ako správne formulovať otázky

Ako vytvoriť hypotézy a napísať scenár pre testovanie

Field testovanie, Guerilla testovanie

Zhodnotenie výsledkov testovania

Workshop

Príprava scenára na používateľské testovanie

Testovanie s používateľmi

Tvorba dotazníkov pre testovanie

Analýza výsledkov



Nástroje pre prácu s dizajnom

Informácie o kurze

Súčasťou zručností UX dizajnéra je aj práca s dizajnérskymi nástrojmi. V teoretickej časti sa 
účastníci oboznámia s najpoužívanejšími nástrojmi ako Figma, Miro či Adobe XD. V praktickej 
časti budú účastníci pracovať v programe Figma, ktorý môžu využívať bezplatne.

Prestávka: 2 x 15 min
Počet účastníkov: min 6, max 10

Počet lektorov: 1

Trvanie kurzu: 180 min
Teoretická časť, prednáška: 30 min
Praktická časť, workhopy: 150 min

Materiálno-technické zabezpečenie: 

projektor, flipcharty s papiermi, sticky notes, papiere formát A4, čierne a farebné fixy, 

ceruzy, perá, lepiaca páska, nožnice

Obsah kurzu

Prehľad základných dizajnových nástrojov (Figma, Figma Jam, Adobe XD, Sketch, Miro)

Úvod do Dizajn systémov

Návrh UI / vizuálneho štýlu

Základy práce vo Figme

Tvorba prezentácií

Workshop

Základy dizajnovania vo Figme:

rozhranie

zákl. nástroje

komponenty

prototypovanie

tipy a triky
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