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Občania očakávajú,
že štátne digitálne služby budú mať 
rovnakú alebo vyššiu kvalitu ako tie 
komerčné.



KONFERENCIE FLOWBAKERY



MÉDIÁ FLOWBAKERY

Evidence skutečných majitelů firemDalší neúspěch pro státní digitalizaci. V evidenci skutečných 
majitelů nejde vyhledávat. Hned první den po vejití zákona o 
evidenci skutečných majitelů v platnost přestal fungovat 
web, kde měl být rejstřík veřejně dostupný. Od dopoledních 
hodin je totiž přetížen a nejde v něm vyhledávat.
- Zdroj: Hospodářské noviny, CZ

E-Health

Projekt elektronického zdravotníctva je jeden z 

najdlhšie pripravovaných IT projektov v histórii 

Slovenska, ktorý stále nefunguje, ako by mal. 

Štát doň investoval zhruba 50 miliónov eur.

- Zdroj: Denník N, SK

Štátne mapy
Mapy dopravy, ktoré sú slabšie fungujúcou 
konkurenciou bezplatných Google maps, stáli 
14,2 milióna eur a ich každoročná ročná prevádzka 
bude stáť ďalšieho 1,5 milióna eur. Vyzerá ako jeden z najzbytočnejších projektov, aké na Slovensku vznikli.- Zdroj: Denník N, SK

Slovensko.sk
Ďalší nezvládnutý a zároveň mimoriadne drahý štátny IT 

projekt, ktorý má byť základným rozhraním pre občanov 

a firmy pre styk so štátom. Portál budovali postupne a 

od začiatku bol neprehľadný, plný chýb a zastaraný. 

- Zdroj: Denník N, SK

E-shop na dálniční známky

Nový e-shop na dálniční známky se nepovedl.

Česku se na celonárodní úrovni stále nedaří vytvářet 

bezchybné systémy, které mají na první pohled 

poměrně jednoduché zadání. Nedaří se přizpůsobovat 

funkce pro mobilní telefony, při špatně zadané SPZ 

dochází k propadnutí peněz.

- Zdroj: Seznam.cz, Garáž.cz, CZ



HLAVNÝ PROBLÉM FLOWBAKERY

… od začiatku bol zastaraný, 
plný chýb a neprehľadný …

Predražené Nefunkčné Zastarané

… stál zhruba 50 miliónov eur,
nefunguje, ako by mal …

… informačný systém, ktorý klientské 
centrá obsluhuje, skolaboval …



Nefunkčné znamená, že používateľ 
nemohol dokončiť svoju úlohu.

HLAVNÝ PROBLÉM FLOWBAKERY

… od začiatku bol zastaraný, 
plný chýb a neprehľadný …

Predražené Nefunkčné Zastarané

… stál zhruba 50 miliónov eur,
nefunguje, ako by mal …



Najčastejšie chyby 
v používateľských rozhraniach



NAJČASTEJŠIE CHYBY FLOWBAKERY

Vizuálna chyba rozhrania 
Vizuálna interpretácia informácií a interaktívnych prvkov 

nie je konzistentná, je náročné pochopiť  jej význam a kontext.



NAJČASTEJŠIE CHYBY FLOWBAKERY

Informačná chyba rozhrania
Informácie zobrazené v používateľskom rozhraní nie sú zrozumiteľné 

alebo vyjadrujú univerzálny stav.

19.04.2019 Veľký piatok
22.04.2019 Veľkonočný pondelok
Dni pracovného pokoja



NAJČASTEJŠIE CHYBY FLOWBAKERY

Funkčná chyba rozhrania
Interaktívne prvky používateľského rozhrania pôsobia mätúco 

alebo sú v rozpore so zaužívaným dizajnovým vzorom.



Čo by som spravil,
ak by som bol súčasťou vášho tímu



PLÁN FLOWBAKERY

Aké obmedzenia
budeme mať na projekte?

Cieľ Výzva Obmedzenia

Aké ciele chceme 
dosiahnuť?

Akým problémom
čelia naši používatelia?



PLÁN FLOWBAKERY

Začnite s potrebami používateľov.



PLÁN FLOWBAKERY

Časté otázky z emailu a telefónu Zelenej linky. 
Najčastejšie navštevované stránky (GA). Online prieskum, “čo by sme mohli zlepšiť”.



PLÁN FLOWBAKERY

Prioritizácia existujúcich problémov. 
Prioritizácia riešení na základe hodnoty pre používateľa a nákladov na realizáciu.



PLÁN FLOWBAKERY

Príklad ako prebieha testovanie textového obsahu.



PLÁN FLOWBAKERY

Príklad ako prebieha testovanie textového obsahu.



PLÁN FLOWBAKERY

Tvorba konceptov jednotlivých riešení.



PLÁN FLOWBAKERY

Testovanie navigácie, metódy cardsorting a tree testing.



NEW ZEALAND GOVERNMENT FLOWBAKERY



USAGOV FLOWBAKERY



GOVUK FLOWBAKERY



Aká je budúcnosť
otvorených dátových portálov



OPEN-DATA FLOWBAKERY

Ikea, sklad a showroom.
Zdroj: Ikea.com
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- Steve Jobs

Design is not just 
what it looks like. 
Design is how 
it works.



Ďakujem 
za pozornosť 

Martin Majling
Head of UX Design

+421 910 563 539
m.majling@flowbakery.com


