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Testování
Ověřte, že vaše
řešení funguje
Je to tady! Už zbývá jen malý kousek a budete v cíli. 
Anebo na začátku?
Ale nepředbíhejme.

V této chvíli už pravděpodobně dobře znáte své 
zákazníky. Víte, co od vašeho produktu nebo služby 
očekávají. Co potřebují. Vše jste zapracovali do proto-
typu, do kterého oprávněně vkládáte své naděje. Teď 
vám vrtá hlavou:
Bude se líbit?
Bude pomáhat?
Bude dělat radost?

Čeká vás TESTOVÁNÍ, poslední fáze designového pro-
cesu. Sledování, naslouchání a zapisování poznámek, 
které vám dají na vaše otázky odpovědi.
V tomto čísle najdete často využívané testovací me-
tody, tipy, kde najít šikovné designéry a jak jim zadat 
práci, a čtyři případové studie. Pokračování rozhovorů 
z předchozího čísla vám dá inspiraci v oblasti testo-
vání produktů – ponožkobot, oblečení pro maminky 
a jízdních kol. Pokud vás zajímá ověřování funkčnosti 
webů, přečtěte si případovou studii o testování webu 
Bazénů RELAX, ve které Pábení detailně popisuje celý 
postup.

Možná ale nemáte prototyp. Třeba máte úplně jiné 
starosti. Váš produkt už je na trhu a na své otázky jste 
dostali odpovědi – a nemáte z nich radost. Snad vás 
potěší Martin Kopta, který říká, že testování hotového 
výrobku či služby může být i první krok. Otočte tento 
list a přečtěte si, co radí.

A teď už pozvěte testery a s úsměvem do toho!
Tým MadeIN CZ
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Definice
Zaměřte se na správný problém.
Jen tak budete moci nabídnout 

správné řešení.

Ideace
Nejde o to, přijít s jedním

skvělým nápadem,
ale připravovat co nejširší

škálu možností.

Prototypy
Tvořte je a přemýšlejte

o nich. Testujte je
a učte se z nich.

Testování
Jen díky testování
poznáte, zda jdete
správnou cestou.

Jak vypadá 
designový 
proces?

Jako každý správný proces 
má i design proces snadno 
uchopitelné fáze. Pro účely 
MadeIN CZ jsme vybrali jeden 
z nejjednodušších modelů. Každé 
číslo časopisu popíše jednu z fází, 
pokračujeme testováním.
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Chcete smysluplné inovace?

Musíte znát své zákazníky
a zajímat se o jejich život.
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Jak vypadá ideální proces
s výzkumem i závěrečným testováním?
Měl jsem velké štěstí, že jsem se mohl podílet na zhmotnění 
představy takového ideálního procesu v Seznamu. Seznam má 
oproti ostatním firmám náskok, protože od začátku staví na 
vhledu do potřeb cílových skupin, který mu dodává etnografie. 
Etnografie vám řekne, jací lidé jsou, co řeší za problémy. Když 
ji děláte poctivě několik let, vidíte změny, trendy, posun. Zjistíte, 
že se lidé naučili používat novou technologii, a to vám třeba 
dovolí využít nápad, který jste v minulosti odložili stranou.

Poté je dobré zjišťovat, čím teď lidé nahrazují produkty a služ-
by, které zatím nemají. Jak problémy řeší. V ten moment už 
začíná zajímavější část z hlediska designu – nacházení nových 
řešení. Málokdo zde výzkum hledá, ale designér s ním v tuto 
chvíli může pracovat jako s generativní mašinou. Vznikají nápa-
dy, mohou se prototypovat, ověřovat.

Jak se s výzkumem a testováním
v českých firmách většinou začíná?
Pokud se uživatelský výzkum a testování ve firmě neprovádí 
průběžně, může být dobré začít od konce – testováním hoto-
vých věcí. Lidé totiž většinou výzkum neocení, dokud nevidí, 
o co všechno přišli. Když už je vše hotové, všechny investice 
padly a není čas nic měnit, pak zainteresované osoby po testo-
vání vidí, že výsledek není dobře použitelný. Jsou pak ochotněj-

ší zamyslet se nad tím, co může průběžný výzkum a testování 
přinášet.

Jakmile se firma naučí s výzkumem pracovat a doladí celý pro-
ces, závěrečné testování už často přináší jen nápady na drobná 
zlepšení nebo firmu připraví na možné problémy, spojené 
s uvedením na trh. Například může zaměstnance v call centru 
připravit na konkrétní otázky nebo počítat s určitým typem 
reklamací.

Typicky bývá výzkum zásadně důležitý v případě, kdy firmu 
opouští vizionář, který ji na začátku budoval. Nebo když se fir-
ma rozroste a už v ní nepracují pouze lidé, kteří zároveň odpo-
vídají cílové skupině. Tehdy se vytrácí porozumění zákazníkům 
a jedinou cestou, jak znovu pochopit jejich potřeby, je výzkum. 
Proto většinou dává větší smysl provádět výzkum ve větších 
firmách a korporacích.

S jakým problémem klient nejčastěji přichází?
Často se stává, že produkt neprojde klasickým testováním 
a klient ho uvede na trh. Klient pak získá nějaká data o jeho 
používání a prodejnosti, a ta nejsou uspokojivá. Uvědomuje si, 
co se děje, ale neví proč. To je dobrá otázka pro výzkumníka.

Zdroje problémů se většinou skrývají hluboko. Často na úrovni 
konceptuálního modelu produktu. To bývají nejdražší změny, 

Je důležité správně určit, co 
je problém. Když uklízečka 
řekne: „Potřebuji, aby byl 
hadr stále mokrý,“ sama 
přichází s řešením. Ale to, 
co člověk potřebuje, má 
zjistit designér. Třeba se 
nebude uklízet mokrými 
hadry. Možná budou lepší 
utěrky z mikrovlákna, které 
nepotřebují čisticí přípravky, 
ani vodu.

O často chybějícím výzkumu 
a o závěrečném testování, které 
může fungovat i jako první krok, 
nám vyprávěl výzkumník a UX 
designér Martin Kopta.

Testování 
hotové věci 
může být 
první krok
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Formativní výzkum
= získáváte a analyzujete informace o zákaznících.

Explorativní výzkum
= předběžně zkoumáte situaci. Provádíte to ale i průběžně. Spadají 

sem etnografie, pozorování, hloubkové rozhovory, focus groups.

Generativní výzkum
= zjišťujete, jestli se problémy řeší, a navrhujete, jak by se daly řešit 

jinak. Nápady berete jako hypotézy, které se snažíte vyvrátit. Testujete, 

ověřujete. Když hypotézy přežijí, tak platí.

TESTOVÁNÍ SE DÁ POJMOUT 
3 RŮZNÝMI ZPŮSOBY

1. Postavíte scénář a provedete jím 
účastníka testování
Testujete použitelnost a sledujete, kdy má uživatel při 
práci s produktem potíže.

Výhody: Poměrně snadno odhalíte a odstraníte 
problém. Příprava na testování je navíc jednoduchá.
Nevýhody: Většinou se naskytne velké množství 
podnětů a nikdo nezaručí, že když všechno opravíte, 
bude to skvěle fungovat. Proto se touto cestou většinou 
nevydávám.

2. Provedete testování postavené na 
hypotézách
Na testování pohlížíte jako na řízený experiment. 
Definujete si výroky, které se potvrdí, nebo nepotvrdí. 
Předem musíte stanovit metriky, podle kterých 
rozhodnete.

Nevýhody: Je to více vědecký přístup a někdy se 
obtížně vyhodnocuje. Ale když se vám povede správně 
interpretovat zjištění, dokážete případné chyby opravit.

3. Zjišťujete, jestli je produkt schopný 
vydělat
Tento přístup volím, když ke mně přijde klient, který 
předtím nepracoval s výzkumem a teprve si objednává 
testování. Snažím se přijít na to, jestli je produkt schopný 
vydělat – jednorázově, krátkodobě nebo dlouhodobě. 
A nevadí mi, jestli má drobné chyby. Pouze mě zajímá, 
jestli plní svoji funkci a jestli ho nebudou lidé vracet.

Nevýhody: Z tohoto přístupu vyjde poměrně málo 
zjištění.
Výhody: Budete si jistí, jestli produkt opravovat nebo 
ne. Dokážete se připravit na konkrétní situace, například 
že budete mít více reklamací nebo že bude dobré 
k produktu přiložit návod.

M
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které se v produktech musí dělat. Proto po zkušenostech už 
nenavrhuji hned předělat celý produkt, ale drobnými, postup-
nými změnami ho upravovat několik let. K výslednému stavu se 
přitom klient mohl dostat hned na začátku, kdyby využil Value 
proposition canvas.

Najmout raději sociologa, který nerozumí čís-
lům, nebo statistika, který nerozumí lidem?
Je dobré mít oba. Málokdy je to jeden člověk. Ale kdybych 
si musel vybrat, zvolil bych někoho s empatií. Protože člověk, 
který se ptá, ví, že se věci dějí, jen neví, jak moc. Na druhou 
stranu takový člověk může mít tendence přikládat pozorování 
větší váhu, než by měl. Proto je dobré vždy dělat i kvantitativní 
výzkum. A je jedno, jestli začnete od dat (tady se něco děje, 
pojďme zjistit proč) nebo od pozorování či rozhovorů.

Jakými pravidly se řídit? A na co dát pozor?
U výzkumu je asi nejtěžší přestat do projektu vnášet vlastní 
touhy. Je lepší provádět ho ve více lidech a vzájemně se hlídat. 
Také musíte vždy rozlišovat, kdy hledáte varianty a jdete do 
šířky, a kdy naopak vylučujete možnosti. Nesmí se to míchat. 
Uplatní se tu Two diamonds proces – nejprve řešíte CO, pak 
řešíte JAK a v obou krocích hledáte možnosti, ze kterých pak 
vybíráte.

Je důležité definovat si záběr projektu a pak mít disciplínu. 
Pravděpodobně vás budou napadat geniální nápady, pokud 
by ale vedly k tomu, že budete muset postupovat jinak, zase je 
zapomeňte. Znamenalo by to, že musíte zase začít od začátku. 
To je vhodné možná jedině pro start-upy nebo firmy vedené 
vizionáři.

Při testování musíte dát člověku produkt a uvést ho do situace – 
vysvětlit, proč se dostává k produktu, jaký problém před ním 
stojí. Nesmíte pak navádět a napovídat, jen sedět a poslouchat, 
pozorovat. Dívat se, kde zaváhá. Kdy mu dlouho trvá, než něco 
zformuluje. Všímat si, jakou věc dělá poněkolikáté.

Někdy se mi stává, že se brzo spokojím s výsledkem. Nejvíce mi 
pomáhá, když v okamžiku, kdy jsem spokojený, udělám ještě 
jednu iteraci. Pak zjistím, o co všechno bych se ještě ochudil.

Co když na výzkum nejsou peníze?
Opět bych začal od konce – od testování. Designér se může 
vrhnout například do guerilla testování. Sám často v rané fázi 
návrhu vyběhnu do kavárny třeba jen se skicami a ptám se lidí 
na názor. Mám strašně rychle odpovědi, různé názory. Zeptám 
se třeba 10 lidí.

S kým je dobré testovat?
Záleží na tom, co testujete – jestli použitelnost nebo užitečnost. 
Užitečnost se testuje s cílovou skupinou, použitelnost téměř 
s kýmkoli. Podmínkou ale je, že testovaný člověk musí sdílet 
s cílovou skupinou podobnou zkušenost nebo podobné do-

vednosti, znalosti. Například když budu testovat rádio do auta, 
potřebuji člověka, který jezdí autem. Nejspíš mi bude jedno, 
kdo to bude.

Další rozhodující okolností je, jestli je test postavený na hypo-
téze, nebo jestli mě zajímá, co se stane po uvedení produktu 
do provozu nebo na trh. Když testuji koncept, potřebuji někoho 
jiného, než když testuji prototypy a rané verze produktu.

Kolik testerů je potřeba?
V kvalitativním výzkumu se můžete přestat ptát, až se nebu-
dete dozvídat nové věci. Jakob Nielsen provedl metavýzkum, 
nejprve v 90. letech a znovu na začátku století, a výsledkem 
obou bylo, že potřebujete asi 15 lidí, abyste se dozvěděli skoro 
vše. A už od 3 nebo 4 lidí se dozvíte dost. Ale při takto malém 
počtu lidí je dobré dělat výzkum častěji. Pokud potřebujete 
provést pouze jeden výzkum, je lepší ptát se osmi nebo deseti 
respondentů.
 
U kvantitativního výzkumu máte hotovo ve chvíli, kdy vám vše 
matematicky vychází. Například si řeknete, že si chcete být jistí 
na 80 % nebo 95 %. Záleží, jestli děláte ve zdravotnictví a závi-
sí na tom životy lidí, nebo třeba prodáváte kávu po internetu 
a vystačíte si se 70 procenty.
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Dá se testování naučit?
Určitě ano. Není k tomu potřeba nic složitého, rozhodně ne 
laboratoře nebo speciální vybavení do počítače a telefonu. Dá 
se začít s dobrým pozorovacím talentem. A pak se pustit do 
studia – doporučuji přečíst si knížku od Steva Kruga: Rocket 
Surgery Made Easy. Nečtěte ji v češtině, má stejný název jako 
jeho druhá knížka, navíc není kvalitně přeložená. Jsou k ní 
i ukázkové dokumenty, videa.

Osmnáctiletému člověku bych doporučil jet do Skandinávie 
a vystudovat tam vysokou školu. U nás neexistuje formální vzdě-
lání pro produktový výzkum. Také je tu možnost víkendového 
studia, práce s mentory nebo četby knížek, např. Just Enough 
Research nebo Observing the User Experience. Dnes už je 
i spousta online kurzů z amerických univerzit nebo intenzivní 
kurzy v Amsterodamu či Londýně. Dobré jsou i kurzy, které 
uznává User Experience Professionals Association.

A přidejte se do české Asociace UX – jednou měsíčně pořádá 
Research Tuesdays.

Na co se ptát?
 – Jací jsou dnes lidé?
 – Jaké mají problémy?
 – Jak ty problémy dnes 
řeší?
 – Co by potřebovali, aby 
byli spokojení?
 – Použili by tento 
produkt?
 – Používá se jim dobře?
 – Doporučili by ho?
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Provádíme designéra i klienta místy,
kde nejčastěji škobrtají

1. Člověk nebo firma řeší, kde sehnat designéra
Klient neví, s kým do toho jít, jakých kritérií se držet a co 
porovnávat. A kde a jak se vůbec dopracovat k věcem, které 
může porovnávat. Když poptáváte řemeslníka, především 
chcete, aby výsledek stál co nejméně. Když ale poptáváte kre-
ativní práci, je důležitější výstup než nízká cena. Klient většinou 
začíná hledáním přes Google. Hledá obrázky, srovnává, ale 
není si jistý.

Když si nás k výběru firma přizve, nejprve se vyptáme na všech-
ny věci, na které se má ptát designér (ale většinou to nedělá), 
abychom získali představu klienta. Také prosíme o mood 
board, který nám dá představu o vizualitě projektu. Potřebuje-
me se bavit se všemi lidmi, kteří o tom ve firmě rozhodují.

Pro některé zakázky existuje jediný možný designér. Ze všech 
studií, o kterých víme, vybíráme toho nejlepšího designéra 
vzhledem ke zkušenostem a stylu práce. Nejčastěji je ale vhod-
ná uzavřená soutěž, kdy vyzveme několik studií s relevantním 
uvažováním a způsobem práce a dáme jim zadání, na základě 
kterého se pak klient rozhodne. Třetím typem jsou projekty, 

kde se uplatní otevřená soutěž a může se přihlásit jakýkoli 
designér z ČR. Je to inkubátor nápadů, který může otevřít oči 
a posunout firmu dál.
 
2. Klient neví, co designér potřebuje vědět, a designér se 
neptá
Jen za poslední 4 roky přišly desítky firem, které se nás ptaly, 
jak správně formulovat zadání pro designéra a jak určit cenu. 
My jsme v touze prospět oboru zkoušeli je nasměrovat. Dali 
jsme jim kontakty, doporučili nástroje. Po chvíli jsme ale zjistili, 
že to nefunguje. Stejně to skončí špatným zadáním, dohado-
váním o penězích, typech výstupu. Proto dnes připravujeme 
zadání spolu s klientem a společně je pak designérovi i předá-
váme.

Součástí zadání jsou technická specifika, vizuální specifika, 
mood board. Musí obsahovat informace, pro jaký trh a pro 
koho to klient dělá, jak se tento člověk chová. Kdo je konku-
rence. Kam to má klienta posunout. A je dobré vše formulovat 
tak, jako kdyby to vyprávěl známému. Kreativec má totiž často 
„alergii“ na frázovité zadání od marketingového oddělení, 
kterému pak nevěnuje pozornost. Také je důležité, aby výrobce 
vše ukázal designérovi osobně. Může jej provést firmou, ukázat 
výrobní procesy.

Po určitou dobu bude designér pracovat výhradně nebo 
z velké části jen pro klienta. Měsíčně tak klient zaplatí přibliž-
ně stejné částky, jako kdyby designéra zaměstnal. O ceně 
rozhoduje několik kritérií: typ zakázky, skicovné, někdy licenční 
ujednání, množství rozpracování, dodatečné práce. V případě 
velkovýroby se může finanční odměna rozpustit do několika 
let, kdy designér nese částečnou odpovědnost za prodejnost 
výrobku. Tomuto systému se říká „success fee“. Stává se, že 
klient dokonce nabídne designérovi zaměstnání, ale to může 
fungovat maximálně pár let. Kreativita na společném projektu 
se časem vyčerpá nebo designér bude chtít zkusit něco jiného.

Hlavní 
předpoklady 
pro úspěšný 
design?
Správný výběr 
designéra 
a kvalitní 
zadání
CZECHDESIGN začínal před 14 lety jako 
nadšenecký projekt. Jeho tým brzy přišel 
na to, že musí průběžně proměňovat své 
aktivity, aby vždy dával oboru to, co po-
třebuje. Nejprve vysvětloval, co vlastně 
design je. Dnes, když se firmy o design 
zajímají, jim pomáhá najít vhodného de-
signéra a vede pak jejich vzájemnou spo-
lupráci. Jana Vinšová, ředitelka CZECH-
DESIGNu, nám popsala, kterým typickým 
problémům dokážou předcházet.

9PROBLÉMY BÝVAJÍ
NA STRANĚ DESIGNÉRA 
I ZADAVATELE
Klient má často:
 – prvotní skepsi ke všem kreativcům. 
Nerozumí způsobu jejich práce.

 – mylnou představu o tom, jak má 
vypadat výstup.

 – malé povědomí o skutečné hodnotě 
designu. Nechce si připustit, že 
design je investice, a není ochoten za 
něj platit.

 – problém správně zformulovat zadání. 
Neví, co designér potřebuje vědět.

Designér často…
 – cítí despekt k jakékoli zakázce 
komerčního typu.

 – není schopný samostatně vést svoji 
designovou zakázku. Často pořádně 
nečte e-maily, nedá dohromady 
smlouvu. Peníze se řeší až ve chvíli, 
kdy je věc hotová a pak snadno 
vznikne konflikt.

 – vkládá do práce své vize a ego. 
Nakonec dodá jiný výstup, než bylo 
domluveno.
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Jonathan Ball, odborník 
z britského Design Councilu, 
na workshopu v Karlovarském 
kraji, který CZECHDESIGN pro 
místní firmy pořádal v roce 
2015

Jana Vinšová
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3. Klient chce všechno zároveň 
a rychle
Jakmile si zadavatel vybere designé-
ra, se kterým chce projekt dopraco-
vat, pomůžeme s autorskoprávním 
vyrovnáním a nastaví se podmínky 
spolupráce.

Není strategické, aby klient chtěl v první fázi všechny výstu-
py. Designér potřebuje asi měsíc nebo měsíc a půl na práci, 
pak donese část návrhů. Jde o to, aby zadavatel v první fázi 
vybral nejzajímavější věci a myšlenky, na kterých vidí i způsob 
uvažování designéra. Hledá se cesta. Za to designérovi platí 
skicovné. Designér za naší přítomnosti představí klientovi svou 
práci, vysvětlí, jak o věcech uvažoval. Klient se doptá a upřesní 
si další postup.

Pak zakázku můžeme na čas opustit, často se ale vracíme, 
protože klient se ptá. Naučit se project managementu je běh 
na dlouhou trať.

Školy vychovávají vizionářské tvůrce,
ale měly by designéry vést k testování

Ani funkční spolupráce zadavatele a designéra ale nezname-
ná jistý úspěch. Mohou spolu něco krásně vymyslet, krásně 
to zpracovat. Ale pak přijdou koncoví zákazníci a můžou chtít 
něco úplně jiného.

Vždy by se mělo počítat s uživatelským testováním. Bohužel 
s ním většinou nepočítá klient a často ani designér. Na školách 
je tohle neučí. Vedou je k tomu, že jsou vizionáři, kteří tvoří. 
A ani české firmy nejsou zvyklé testovat. Až se naučí přirozeně 
spolupracovat s designéry, teprve pak budou řešit, jak být 
ještě lepší.
Právě tehdy přijde na řadu testování.

10 DESIGN JE DNES 
COOL A TRENDY – 
AŽ JE HO MOC.

TEO
R

IE

Odborná porota designérské soutěže pro firmu 3M

Vítězný návrh designérské 
soutěže na propagační 
předmět – pohárek pro 
Lázně Luhačovice

Otestujte 
si varianty, 
porovnejte se 
s konkurencí 
a odhalte 
chyby

Potřebujete si ověřit, že vaše 
předpoklady při vytváření nové-
ho webu, produktu nebo služby 
byly správné? Následující meto-
dy vám s tím pomůžou.

Zjistěte, jak lidé váš produkt používají.

Ať máte sebevíc zkušeností, s velkou pravděpodobností nikdy 
neodhalíte úplně všechny chyby, s jakými se mohou uživa-
telé potýkat. Při testování vám lidé pomohou tyto problémy 
pojmenovat a lépe pochopit, jak váš web, produkt nebo službu 
používají a jak na ně působí.

1. Připravte si seznam praktických úkolů, které ověří funkčnost 
služby. Vedle toho potřebujete formulář, kam zaznamenáte, 
jak uživatelé úkoly řešili.

2. Vytvořte uvolněnou a tvůrčí atmosféru. Uživatel nesmí mít 
pocit, že je zkoušený.

3. Úkoly zadávejte postupně a ujistěte se, že uživatel zadání 
rozumí. Zároveň ale zbytečně nenapovídejte a neraďte.

4. Po testování se uživatele zeptejte na jeho pocity a na celko-
vý dojem z testování.

5. S odstupem si prostudujte všechny záznamy a navrhněte 
zlepšení.

TIP: Testujte už i prototyp, ne jen finální verzi. Ušetříte si tak 
nepříjemná překvapení.

Uživatelské testování
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Změřte si, jak jste na tom oproti konkurenci.

Net Promoter Score (zkráceně NPS) je jednoduchá metoda, 
která vám umožní změřit, jaký mají uživatelé k vašemu pro-
duktu nebo službě vztah. Zároveň získáte přehled o tom, jak si 
vaše značka stojí oproti konkurenci. Tento postup se hodí na 
testování v ostrém provozu, potřebujete totiž dostatečný počet 
uživatelů.

1. Připravte si vhodnou škálovou otázku. Např. „Jak pravděpo-
dobné je, že byste náš produkt doporučili svým známým?“

2. Uživatelé odpovídají na škále od 0 (zcela nepravděpo-
dobné) do 10 (zcela pravděpodobné). Pro zaznamenávání 
odpovědí se nejvíce hodí online dotazník.

3. Vypočítejte procento uživatelů, kteří zvolili možnosti 0–6. 
To jsou vaši neloajální uživatelé.

4. Určete procento těch, kteří odpověděli 9 nebo 10. To jsou 
uživatelé, kteří jsou vaší službě nejloajálnější.

5. Hodnotu neloajálních odečtěte od hodnoty loajálních. Zís-
káte číslo, které je rovno NPS.

6. NPS můžete porovnat s konkurencí nebo sledovat jeho 
vývoj v čase.

TIP: Skvělými online nástroji pro měření NPS jsou např. Survey-
Monkey.com, Recommendi.com nebo Delighted.com.

Pomáhá při rozhodování o variantách.

Pokud stojíte před rozhodnutím, která ze dvou variant je 
nejvhodnější, zeptejte se přímo vašich uživatelů. A/B testování 
pomáhá třeba ve chvíli, kdy potřebujete zjistit, jestli nová verze 
produktu je lepší než původní. Pokud máte pouze jednu vari-
antu nebo naopak uvažujete o více možnostech, zvolte raději 
uživatelský výzkum.

1. Oslovte uživatele, kteří budou vaši službu nebo produkt 
reálně využívat.

2. Rozdělte je na 2 skupiny. Jedné předložte návrh A, druhé 
návrh B.

3. Oběma skupinám zadejte stejný úkol a sledujte, jak při jeho 
řešení postupují.

4. Vyberte variantu, která byla pro uživatele jednodušší na 
vyřešení. Tu pak můžete nasadit do ostrého provozu.

TIP: Síla A/B testování spočívá v kvantitě. Pokud testujete web 
nebo mobilní aplikaci, využijte online analytické nástroje, jako 
jsou Unbounce.com nebo Google Analytics Experiments.

Více metod najdete na webových stránkách www.libdesign.cz.

Net Promoter Score A/B testování
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Jaká byla cesta ke vzniku prvního kola Zero 
a k jeho uvedení na trh?
Začátek byl těžký. Neměli jsme peníze, neměli jsme zaměst-
nance, neměli jsme zákazníky. Tak jsme vymysleli vlastní 
fundraisingový projekt – Projekt 200. Ten nám umožnil rozjezd. 
Hodně jsme se nadřeli, nejedli jsme, nespali jsme. Pak jsme 

vzali poslední peníze a investovali je, byli jsme na výstavách 
v Americe.

Konečně jsme měli dostávat zakázky a přišla další rána – umřel 
nám stěžejní vývojář karbonu. Už v průběhu přípravy měl zlo-
menou ruku, tak měl všechno ve své hlavě a nedělal zápisky. 
Takže pak všechno odešlo s ním. Museli jsme co nejdřív najít 
nového schopného vývojáře a rychle se vzpamatovat. Řekli 
jsme si: „Jediné, co nás z toho může dostat, je nový model, 
který ukáže pokrok a kvalitní výrobu.“ A tak vznikl One.

One jsme vyvíjeli od dubna do srpna. V srpnu jsme měli první 
prototyp, do testu šel v listopadu. To byl zatracenej fofr, když 
si řeknete, že dnes nám vývoj jednoho modelu trvá půl roku 
až rok. Ale hned u prvního prototypu jsme cítili, že jsme přišli 
s něčím opravdu dobrým. Proto jsme zariskovali a poslali ho 
do testu Custom call od německého Tour. Přizvali nás a kdyby 
neměl problém s váhou (tenkrát rám vážil nějakých 1 200 g, 
dnes váží 900 g), tak bychom nejspíš vyhráli celý test. Dnes je 
to kolo výrazně, výrazně lepší.

Potkali jsme se s Michaelem 
Mourečkem, jedním ze zakladatelů 
společnosti Festka, a zjišťovali jsme, jak 
probíhá výroba světově proslulých kol. 
Náš rozhovor jsme rozdělili do dvou 
částí – v předchozím čísle MadeIN CZ 
jste si mohli přečíst o prototypování kol, 
dnes poodhalíme celý výrobní proces 
a testování.

Každé naše kolo 
je výsledkem 
testovací evoluce
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Který z vašich modelů bylo nejnáročnější 
vymyslet a vyrobit?
Nejdéle jsme asi pracovali na modelu ONE Classic. Tam jsme při-
cházeli s novými technologiemi a dělali jsme celkem 4 vývojové 
prototypy. Páté kolo, které jsme udělali, už je stejné jako to, co 
dnes jezdí. Všechny ty čtyři předchozí ale jezdí taky, jen nevypa-
dají přesně jako finální produkt.

Jak zhruba probíhá celý vývoj, počínaje prv-
ními nápady?
Návrh, positioning
Sedneme si s týmy, probíráme konkrétní návrhy, řešíme možné 
výhody a nevýhody. Jdeme na to i trochu filozoficky. Ptáme se: 
„Má to kolo co dělat v našem portfoliu?“ Pokud si odpovíme 
„Ano“, vedeme diskuzi dál. Inženýři se radí nad brzdami, kompo-
nenty, převody. Musíme udělat manažerské rozhodnutí, jaký po-
sitioning bude mít produkt proti ostatním – pro koho kolo bude, 
jak bude vypadat, co bude umět, jak se bude jmenovat.

Technologie, design
Poté se chystáme na výrobu a řešíme technologické otázky. 
Například potřebujeme mít ohnuté zadní vzpěry. Několik měsíců 
vymýšlíme a prototypujeme. Jakmile máme prototyp, testujeme 
ho. Mezitím to ale třeba nevypadá hezky. Takže komunikujeme 
s designérem, kterému povíme omezení ve výrobě, inženýr mu 
řekne vše potřebné o materiálu.

Výrobní proces, testování
Dojdeme k výsledku, který testujeme v laboratoři. Optimalizuje-
me výrobní proces, aby vše šlo hladce a neztráceli jsme zbytečné 
peníze. A na závěr kolo „vyšperkujeme“. Uděláme pěkné patky, 
dodáme obrázky. Vymyslíme přesně padnoucí komponenty. 
A také nějakou propagaci.

Jak kola testujete?
První prototyp, který zůstává u nás, 
děláme předimenzovaný, protože si 
nemůžeme dovolit, aby později něco 
praskalo. Uděláme asi 5 prvních kol 
a dostanou je testeři, kteří jsou hrozně 
hrdí na to, že jezdí na prvních verzích. 
Vývoj je pak postupný.
Například když nás srovnám s některou 
konkurencí, oni si udělají návrh, formu, 
navrhnou postup a vyrábí. Když udělají 
chybu, je ta chyba na všech kolech, 
protože formu už nezmění. Když my 
uděláme chybu, opravíme ji a další 
kolo už ji nemá. To, co uvádíme na trh, 
je vždy výsledek nějaké evoluce. Než 
začneme výrobek nabízet, už ho dávno 
prověřili testeři. Zákazníci dostanou až 
finální produkt po zapracování všech 
jejich připomínek.

Na kolik peněz takové kolo přijde?
Špičkové kolo v nejvyšší kvalitě dnes stojí 300, 350 tisíc korun. 
Aby mělo dobrý poměr cena/výkon, hraniční cena je okolo 100 
tisíc. Zvládnou na ně našetřit i lidé s nižšími příjmy, když to bude 
jejich životní sen. A my jim pomáháme si to kolo pořídit. Rám je 
základ, takže tam se šetřit nedá. U komponentů jim ale dokáže-
me poradit, kde je koupí levněji.

Když si je ale osadí komponenty po svém, 
není to chyba?
Samozřejmě jsme rádi, když si od nás nechají udělat celé kolo, 
protože se můžeme postavit za celý návrh. Nejde o peníze, ale 

o dobrý výsledek. Snažíme se to 
lidem vysvětlit, inspirovat je a va-
rovat před chybami, ale je to jejich 
věc. Hlavní je, aby se jim kolo líbilo 
a rádi na něm jezdili.

Každopádně jsou komponenty nejvíc 
poruchová věc. Proto spoustu kom-
ponentů vůbec neprodáváme, i když 
jsou třeba od známé značky. Musí 
mít opravdu dlouhou životnost, aby 
prošly naším testováním. Testujeme 
je vždy minimálně 3 měsíce v ex-
trémních podmínkách. Sám s nimi 
jezdím, snažím se je zničit i reklamo-
vat. Nechceme nechat lidi ve štychu. 
Když něco přestane fungovat, musí-
me mít jistotu, že to vyřešíme.

Stavěli jste hned první 
kolo Zero s myšlenkou 
„Chceme být nejlepší na 
světě“?

Je to podobné jako se závoděním. Musíte být skromný, ale 
nemít strach. Když jsem jako malý kluk říkával, že chci být zá-
vodník, smáli se mi. Měl jsem to ale ve svém vnitřním nastavení. 
Abych se dostal na velké závody, musel jsem se nejprve stát 
mistrem republiky. Takže moje cíle musely být vysoko.

Tady je to stejné. Každé další kolo, co postavíme, je naše nejlepší 
kolo. S každým kolem se zlepšujeme. Kam dojdeme, za jak 
dlouho, je trochu ve hvězdách. Zároveň je otázka, co je definice 
nejlepšího kola. Vždycky souhlasím s lidmi, když mi říkají: „Tohle 
je nejlepší kolo pro mě.“ Vždy jsem na jejich straně. Ale kdyby se 
mě snažili přesvědčit, že je to nejlepší i pro mě, tak by narazili.
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Vermikompostér umožňuje kompostovat biologický odpad 
v kanceláři, v restauraci nebo i v panelákové kuchyni. O odpadky 
se starají kalifornské žížaly. A přetváří je na kvalitní substrát třeba 
pro pokojové rostliny a taky o skvělé organické hnojivo – takzvaný 
„žížalí čaj“.

Příběh vzniku kompostéru vypráví designér Jiří Pelcl, který 
kromě práce na zakázkách vyučuje na Vysoké škole uměleckoprů-
myslové v Praze.

Na začátku byla docela jiná myšlenka

Jak se vůbec zrodil nápad na vývoj vermikompostéru?
Přišel od Plastie. Úplně původně jsme pro ně měli navrhnout ta-
kovou odklápěcí stoličku s úložným prostorem. Jenže postupem 
času se ukázalo, že ta stolička příliš nejde do jejich sortimentu.
Pak přišla paní Novotná s nápadem, že by bylo lepší udělat něco 
jako ten kompostér. Tak, aby vizuálně vypadal jako ta navrhovaná 
stolička.

Jaký byl ten proces tvorby? Na jaké překážky jste narazili?
Nebylo to úplně jednoduché. Museli jsme zohledňovat principy 
života těch žížal. Jakým způsobem cestují přes jednotlivá patra, 

kde se odhazuje zelenina, jak to propadává dolů. Řešili jsme 
odvzdušnění, předělávali perforační otvory. Konzultovali jsme to 
i s expertkami na kompostování, holkami z podniku Kokoza.

Taky jsme si udělali analýzu toho, co se vlastně vyrábí po Evropě. 
Většinou to byly plastové, černé nebo hnědé kontejnery, hranaté 
a docela nevzhledné. Spíš připomínaly nádobu na odpad. 

My jsme chtěli, aby se náš produkt hodil na balkon, ale třeba i do 
interiéru kuchyně. Aby to nevypadalo jako něco, co je špinavé.

Zkoušeli jsme výrobu v Asii, ale ty výrobky byly takové fórové. 
Chtěli jsme udělat něco vizuálně zajímavého. Něco, čeho by se 
člověk chtěl dotknout, aby to i tvarově bylo trošku sexy. Taky 
jsme ten produkt chtěli mít barevný. Aby to byl víc zařizovací 
předmět, než nějaká popelnice.

Kam položíte víko od kompostéru?

Co funkčnost? Co jste museli vyřešit?
Na první pohled jednoduché věci, mimo jiné, třeba kam s ušpi-
něným víkem či jednotlivými patry. Došlo na řešení úchytů a víka. 
Tak aby se dalo obrátit a přímo na ně položit to jedno patro. Tím 
pádem musí být ploché a nesmí z něj trčet žádné madlo. Chtěli 
jsme, aby manipulace nebyla obtížná. 

Kolikrát s něčím manipulujete a chybí vám ruka. Mátě něco ně-
kam položit, je to mokré a máte s tím problém. 

Tohle by mě na první dobrou asi vůbec nenapadlo.
Tohle jsou věci, co vás obvykle napadnou, až to máte v rukou. 
Jenže designér by měl potíže s manipulací předvídat a podle 
toho jednat. Často pozoruji lidi v kavárně, protože navrhuji věci, 
kterých se dotýkají a to mne prostě baví. Trpím profesionální 
deformací, například když někde vidím stůl, tak hned přijdu a ne-
nápadně do něj nohou strkám. A hned vidím, jakou má stabilitu. 

Vermikompostér: 
Od stoličky po 
žížaly ve školách 
i kuchyních
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Plastový vermikompostér Urbalive od 
firmy Plastia získal Red Dot Award, 
nejprestižnější cenu za produktový 
design. Tvůrce kompostéru Jiří 
Pelcl o své práci mluví pragmaticky: 
„V dnešním světě přeplněném předměty 
by designér měl navrhovat věci, které 
lidi potřebují.“

Profesor Jiří Pelcl (*1950) je významný český 
designér a architekt, bývalý rektor Vysoké školy 
uměleckoprůmyslové v Praze.
Realizoval například interiéry pro prezidenta Václava 
Havla na Pražském hradě nebo velvyslanectví v Římě, 
pracoval na projektech pro DuPont, Cathay Pacific 
Airlines, Crystalex, Pilsner Urquell a mnoho dalších. 
Rád pracuje s různými materiály.

Red Dot Award je prestižní mezinárodní cena za 
produktový a komunikační design. Udílí ji Design 
Zentrum v německém Essenu.
Do soutěže se pravidelně hlásí přes 10 000 projektů. 
Získaly ji například firmy Apple v roce 2001, BMW 
v roce 2007, Bosh v roce 2015 nebo Ferrari v roce 
2016. Letos zvítězil vermikompostér od Plastie.
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Tím pádem myslíte na věci, na které byste jinak přišli, až když 
jsou hotové. 

To pozorování je myslím strašně důležité. Snažím se to vštípit 
i studentům, aby pozorovali všechno kolem, i když ty věci jsou 
třeba banální.
Když o tom člověk přemýšlí zevrubně, měl by dělat věci, které 
lidi rádi užívají. Znáte to asi sama, že se vám něco v obchodě líbí, 
donesete si to domů, a najednou vám to jde trochu na nervy. 
Designér by neměl dělat věci, které budou při používání někoho 
otravovat. 

Vermikompostér 
přináší ekologii do 
bytů, firem i škol
Žížaly jsou dobré konverzační téma do firemní kuchyňky, zbaví 
vás biologického odpadu a hnojí vaše pokojové rostliny. Ver-
mikompostér od Plastia má na pracovišti třeba brněnský NEST, 
radnice Žďáru nad Sázavou nebo pražská restaurace CHICKIN.

Slouží také v zábavním vědeckém parku VIDA! v Brně. „Zaměst-
nanci VIDA! jsou z kompostéru nadšení, žížalím čajem zalívají 
květiny v kancelářích. Od září chystá VIDA! přírodovědné kroužky 
pro děti, z nichž jeden bude mimojiné zaměřen i na pěstování 
rostlin. I zde bude kompostér figurovat,“ říká Hana Laudátová 
z vědeckého parku.

Vermikompostování jako součást školní výuky

Prostor pro vermikompostér se otevřel i ve školách. Plastia ve 
spolupráci se vzdělávacím centrem Tereza vydala výzvu pro ško-
ly: „Hledáte nové spolužáky? Pořiďte si žížaláky!“

Děti z mnoha škol vytvořily plakáty znázorňující využití vermikom-
postéru a 15 vítězných škol získalo jako výhru vermikompostér 
Urbalive.

Žáci si vyzkoušejí, jak vlastně kompostování funguje. Přitom mají 
za úkol zaznamenávat úspěchy a neúspěchy do žížalího deníku. 
Stanou se tak důležitými testery vermikompostéru. Projekt pobě-
ží celý školní rok.

„Vermikompostování se dá zahrnout nejen do přírodopisu, ale 
i chemie, fyziky, matematiky, češtiny a dalších předmětů,“ říká 
Jana Bukvová z centra Tereza. „U škol jsme se setkali s velkou 
odezvou, měli o zapojení do projektu opravdu velký zájem. Řada 
škol sama kompostuje už řady let v podomácku vyrobeném 
vermikompostéru, ale získat vychytaný a designově přitažlivý 
vermikompostér, to byl velký tahák.“
Organizace Tereza aktuálně spravuje otevřenou facebookovou 
skupinu Žížaláci ve vermikompostéru, kde nejen školní žáci, ale 
i kdokoliv jiný může sdílet zkušenosti a taky požádat o radu.

Hledáme další 
uplatnění pro 
vermikompostér.

Ozvěte se, jak 
byste ho sami 
využili!
Připojte se k třídění odpadu, 
kompostování a ekologickému 
pohledu na svět. V kancelářích, 
firmách, korporacích, neziskovkách, 
ve školách i domácnostech. 
Hledáme nový kontext, ve kterém 
by vermikompostér mohl figurovat 
a plnit dobrou úlohu.

Posílejte nám své nápady 
na info@plastia.cz, 
nebo to pojďme 
probrat osobně na 
+420 777 481 878.

GREEN LOOP: Jak žít 
v souladu s přírodními 
principy?
Vermikompostér Urbalive od Plastie vychází z filosofie Green Loop. Má 
nám pomoci nezahazovat to, co spotřebujeme nebo použijeme, ale najít 
pro to další uplatnění. V truhlících a designových nádobách z řady Urbalive 
tak pěstujete vlastní zeleninu a bylinky. Ve vermikompostéru zužitkujete 
biologický odpad a současně získáte skvělé organické hnojivo.

Kalifornské žížaly můžete získat úplně zdarma. Stačí využít 
Mapu komunitních zahrad a kompostů na www.mapko.cz. 
Na mapě si najdete nejbližší vermikompostér ve svém okolí, 
a pak už stačí kontaktovat patřičného člověka, který se podělí 
o radu, žížaly nebo třeba získaný žížalí čaj. A když do mapy 
přidáte vlastní kompostér, rozšíříte komunitu a sami pomůžete 
dalším chovatelům žížal.
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V první části článku hovořil Petr Procházka, autor a zakladatel 
Skinners, o prototypování.
O tom, jak probíhalo testování ponožkobot, ale také celého trhu, 
včetně marketingových nástrojů, se dočtete v druhé části.

Skvělý produkt si zaslouží skvělý marketing

Nad Skinners jsem vždy uvažoval komplexně. Dokonale navržený 
a otestovaný produkt je sice základ, funkční byznys ale nezaru-
čí. Proto jsem už od začátku, souběžně s prototypováním, řešil 
i marketing a obchod jako takový. Zatímco jsem chodil do práce 
a vzdělával se v technologiích výroby, hledal jsem i byznysové 
přístupy a rovnou je testoval.

Je přitom jasné, že už příští Design Sprint nemusí přinést nic víc 
než uvědomění, že jdeme spolu se zadavatelem slepou uličkou. 
Ve finále je ale i takový výsledek dobrý. Fail fast je snad vždycky 
lepší než tlačit káru dál po nesmyslné cestě.

model fiktivního eshopu, nás ale inspiroval úspěch Bagobago 
(sedací batohy) a Skinners jsme dali na crowdfundingový portál 
Hithit.

Protože jsme chtěli crowdfunding použít především jako nástroj 
na testování trhu, rozhodli jsme se pro celkem nízkou cílovou 
částku 90 tisíc korun. Znamenalo to, že v případě úspěchu dodá-
me podporovatelům nějakých 100–150 párů Skinnersek. Pokud 
by se nám povedlo částku získat, peníze by stačily na rozjezd čás-
ti sériové výroby. Celá strategie měla jediný háček. Prototyp jsme 
sice měli, ale zda je možná sériová výroba, tím jsme si jisti nebyli.

Úspěch přišel, ale s tvrdou kůrkou

Na začátku kampaně jsme byli pevně rozhodnutí, že pokud 
Skinnersky nepůjdou vyrobit, omluvíme se přispěvatelům a pení-
ze jim pošleme zpět. Když jsme ale pak vybrali přes půl milionu 
korun a pronikli do nejrůznějších médií, začal jsem se trochu bát. 
Navíc jsme lidem slíbili, že jim Skinnersky doručíme do tří měsíců 
od dokončení kampaně.

Skinnersky na Grillu uspěly

Prvním testem životaschopnosti nápadu byl JIC Grill Jihomorav-
ského inovačního centra. Na řadu jsem šel jako poslední a když 
se na všechny 4 projekty přede mnou sesypala vlna kritiky, 
trochu se mi roztřásla kolena. Porotě se ale ponožkoboty líbily. 
Nakoplo mě to. Ale nebyl bych to já, abych se spokojil s jedním 
úspěchem.

Všiml jsem si soutěže Nápad roku od Vodafone, kde mě zauja-
ly hlavně mentoringové dny. Přihlásili jsme se, postoupili a od 
odborníků a sériových podnikatelů jsme dostali spoustu rad 
a připomínek. Výsledkem byla marketingová strategie a překva-
pení – obsadili jsme třetí místo.

Nechali jsme lidi, ať se sami rozhodnou

Úspěchy v soutěžích nám zvedly sebevědomí, názor odborníků 
ale není vše. Řešili jsme, jak produkt otestovat mezi lidmi a záro-
veň získat první zákazníky. Na takové testování se často používá 

Chcete komerční 
úspěch?
Otestujte nejen 
prototyp, ale 
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prototyp, je v tom i trocha vzrušení a nedočkavosti. 
Co na něj řeknou lidé? Bude se jim líbit? Testování 
však neznamená jen ukázat dílo světu a čekat 
na reakce. Až použití v reálných podmínkách 
a samotné přijetí na trhu ukáže, co je třeba změnit 
a upravit.

Skinnersky letos obdržely pro 
designéry prestižní ocenění Red Dot.



Měli jsme funkční prototyp, výrobce i technologický postup. 
Všechno nasvědčovalo tomu, že sériová výroba bude v pohodě. 
Chyběla jen jedna poměrně zásadní věc. Modely nohou.

Kopyta jsme vyrobili ze špalků po Baťovi

Věděli jsme, co chceme a potřebujeme, ale získat to nebylo 
vůbec jednoduché. Tvrzená keramika se rozbíjela. Žáruvzdorné 
plasty se příliš nahřívaly. Čas běžel a výroba 300 párů v různých 
velikostech v garáži nepřipadala v úvahu. Nakonec pomohla 
náhoda. Firma vyrábějící plastové modely sídlí v budovách 
bývalého Svitu, kde ještě po Baťovi zůstaly nevyužité kádě špalků 
ze speciálně upraveného dřeva. A přestože pro obrábění nebylo 
možné použít CNC stroje a bylo třeba dřevo opracovat ručně, 
nakonec se nám podařilo vyrobit kopyto s ideálními vlastnostmi.

Než dodavatel vyrobil celou objednávku, než jsme na finálních 
kopytech doladili výrobní proces, ideální hustoty směsi, teploty 
a poměry složení, byl prosinec. 15. 12. jsme se konečně mohli 
pustit do výroby. Nebyl čas někoho zaučovat. Všech prvních 
1 000 kusů jsem vyrobil, zabalil a odeslal já sám, s přítelkyní. Spali 
jsme 4 hodiny denně, ale stihli jsme to. I s doručením do Vánoc.

Nosí se vám dobře?

Po novém roce už někteří lidé začali Skinnersky používat a my 
jsme tak mohli sbírat výraznější zpětnou vazbu nejen od testerů, 
ale i od uživatelů. Zjistili jsme hromadu poznatků a změny se 
rozhodli postupně zapracovat. Do úpletu jsme přidali vlákna 
s chladivým efektem, směs podrážky udělali odolnější. Celá 
Skinnerska je dnes lehčí a skladnější. Na základě zpětné vazby 
jsme začali pracovat i na novém tvaru, který by lidem lépe seděl 
na noze.

Jak se Skinnersky staly světovým hitem

S novým modelem jsme na trh přišli v květnu, na začátku léta 
jsme ho uvedli na Kickstarteru a výsledkem kampaně je, že do 
letošních Vánoc musíme vyrobit asi 30 tisíc párů. Pohybujeme se 
na hranici výrobních kapacit, v továrně máme zodpovědné lidi, 
které jsme si sami zaučili. Zároveň jsme co nejvíce zjednodušili 
výrobní proces.

Rádi bychom ustálili, doladili a rozšířili výrobu, abychom mohli 
Skinnersky prodávat po celém světě. Už teď se nám ozývají distri-
butoři různých velikostí, místo vylepšování prototypů tak řešíme 
mezinárodní obchod, ceny a marže.

Práce a vývoj nikdy nekončí

Máme v ruce funkční produkt, o který je zájem a který v do-
hledné době nechceme měnit. Je ale jasné, že to tak nevydrží 
dlouho. I dneska, po úspěšné kampani na Kickstarteru, je zod-
povědnost za výrobu a zlepšování pořád na mně. V zásadě nám 
pomáhají pouze tři technologové: pletař, modelář a chemik.

Tak jako jsme se od domácí výroby prvního „norského“ prototy-
pu přesunuli do továrny, chceme se postupně posunout i v ji-
ných oblastech. V nejbližší době bychom rádi navázali spolupráci 
i s lékařskými fakultami a jejich odborníky na biomechaniku, aby-
chom naší barefoot obuvi dali vědecký základ. Dále rádi do řad 
našich konzultantů přivítáme pomoc designérů, znalců pletenin 
a vláken, technologů výroby, procesního manage-
mentu a dále všech, kteří by nám projekt 
pomohli dostat zase o úroveň dále :).

Máte zájem? Ozvěte se.
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Opravdu není snadné dát 
dohromady model, který 
padne většině populace. 
Pro výrobu univerzálních 
kopyt jsem nafotil, obkreslil 
a změřil nohy desítek 
lidí. Každý hotový vzorek 
jsem nesl testerům, ptal 
se, jak sedí velikost, kde 
přidat a kde naopak ubrat. 
Změna každého milimetru 
se přenesla do celkových 
proporcí a zase něco 
posunula někde jinde. 
Trvalo to týdny.



4) Výroba a odeslání zákazníkům
Na pile se řeže třeba 10 nebo 15 kabátů zároveň, po nařezání 
se rozdělí do balíčků. Díly odchází na dílnu a tam z nich vznik-
ne celý kabát. Ten se pak centimetr po centimetru zkontroluje 
při technické kontrole. Pak se vyžehlí a zabalí a v této podobě 
odchází k zákazníkům.
Když se zavádí nový produkt, tak průměrně trvá rok a půl, než 
se uvede na trh.

Máte nějaký systém pro získávání zpětné 
vazby od zákaznic?
Dnešní doba je internetová. Přes internet provádíme 95 % na-
šich prodejů, komunikujeme se zákazníky i obchodníky. Tam se 
zpětná vazba sbírá nejlépe. O komunikaci se zákazníky se stará 
kolegyně a lidé si to chválí. Nemají problém se ozvat a říct: 
„Nelíbí se mi tohle, líbí se mi támhleto.“

Pak je úžasná komunikace z očí do očí, hlavně na veletrzích. 
Mám na nich ráda, že vidím reakci okamžitě. Každý den ty 
bundy bereme do rukou a řešíme detaily, praktickou i vizuál-
ní stránku. A pak přijedu na veletrh, nějaká žena si tu bundu 

obleče a vidím, že jí to sedne. Pasuje jí střih i barva a úplně ji to 
rozzáří. To mě baví! Navíc na oblečení reaguje bezprostředně 
a tahle zkušenost je neocenitelná.

Testujete prototypy? Jak?
Když začnu od oficiální části, tak naše výrobky nemusí splňovat 
pravidla pro výrobky pro děti do 3 let, protože jsou pro rodiče. 
Nicméně všechny materiály, ze kterých šijeme, ten certifikát 
mají. Děti bundy ožužlávají a je pro mě naprosto nemyslitelné, 
aby skončily s červenou pusou. Nemáme nároky na nosnost, 
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Jak testujeme? Peru 
v pračce, co se prát 
nemá, a kamarádka 
prototyp půl roku 
nosí

Rehana Ježková v druhé části rozhovoru prozrazuje, jak probíhá 
celý výrobní proces specializovaného oblečení Angel wings. 
Popisuje i testování materiálů a samotných výrobků.

Byl váš designový proces od začátku stejný, 
nebo se v průběhu času nějak změnil?
Na začátku to bylo úplně jinak. S namalovaným návrhem jsem 
šla do dílny, která nebyla moje, a nechala jsem ho ušít. Byl 
problém vychytat vše po technologické stránce, navíc dílny ne-
dodržovaly termíny a chyběla řádná kontrola. Po čtyřech letech 
jsem se rozhodla založit vlastní dílnu. Teď jsem v každodenním 
kontaktu s technologií výroby, takže už jsme schopní dostat 
můj nápad do opravdu perfektního stádia.

Jak probíhá celá výroba?
1) Nápad a návrh
Prvotní nápad si nakreslím na papír. Nejprve rozhodujeme, ja-
kou látku použijeme. Objednáme materiál, ze kterého chceme 
šít, nebo takový, který má podobné vlastnosti. Protože když 

prototyp ušijeme z něčeho jiného, nebude 
se chovat tak, jak chceme. Technoložka udělá 
papírový střih a ušije prototyp.

Nejdéle jsme pracovaly na vlněném kabátu. 
Trvalo to 6 let! Všechny naše věci jsou vesměs 
zipové, protože tam musíme dostat vsadku, tak-
že vlněný kabát byl velká zábava. Chtěly jsme 
přední část zavinovací, ale musely jsme návrh 
dobře promyslet, aby to šlo zavinovat i s mi-
minkem. Strávily jsme s technoložkou mnoho 
večerů na internetu a hledaly jsme inspiraci.

2) Prototyp
První prototyp kabátu jsme šily z flísu, 
abychom viděly, jestli funguje zavinová-
ní. Zkoušely jsme, jestli všechno sedí, ne-
jsou krátké rukávy apod. Pak se zkouše-
lo s dítětem. Ušily jsme finální verzi, tu 
jsem nafotila. Pak jsme sháněly kvalitní 
materiál za dobrou cenu, vybíraly 
podšívku a hledaly ideální barev-
né kombinace. Všechno sladit není 
snadné, někdy se nám nedaří sehnat 
vhodné zipy, někdy gumičky…

3) Zařazení do výrobního plánu
A pak už je to vždy stejné. Tepr-
ve když víme, kdy bude veškerý 
materiál dostupný a máme ho-
tový prototyp, můžeme produkt 
zavádět do výrobního plánu. 
Napočítáme, kolik kusů budeme šít 
a v jakých velikostech.

„Naše oblečení se dá nosit v těhotenství, 
s dítětem na břiše i na zádech a po 
odepnutí vsadek i bez dítěte. Nejvíc mi 
ale dělá radost, když potkám zákaznici 
v naší bundě a bez dítěte. To je důkaz, že 
ji má opravdu ráda – protože když nosíte 
dítě stále na sobě, chcete si pak obléct 
něco normálního.“

Pokud mi několik lidí řekne, že kapsa 
by mohla být v úrovni nožiček širší, tak 
to hned v další sérii přizpůsobím. Nebo 
když nám zákaznice poví, že velikost M 
jim normálně sedí, ale u nás ne, tak to 
upravíme. Tímto způsobem se vyvíjíme.
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ale všechny materiály včetně nití jsou oděruvzdorné, stáleba-
revné, kvalitní.

Testujeme několik věcí.
1) Především testujeme nové materiály, aby se nestalo, že po 
pár vypráních a měsíci nošení bude z oblečení hadr. Když je to 
nějaká speciální věc, zkoušíme výdrž materiálu mockrát.

2) Dále zkoušíme velikosti na různých typech postav. Musím 
vědět, jak sedí L nebo XL. Důležité je, že velikosti u nás se 
oproti klasické konfekci liší. Postava těhotné nebo kojící ženy 
je jiná, naše XS oblečení musí mít například S hrudník. Proto na 

dotazy typu „Běžně nosím velikost 34–36, jaká vaše bunda mi 
bude?“ odpovídám: „Nevím, pošlete mi své míry.“

3) Také potřebuji vědět, jak bude oblečení vypadat po půl roce 
nošení. Hotový výrobek většinou nabídnu někomu známému, 
aby nám ho otestoval.

A co bezpečnostní testování?
Tak to je spíš otázka na vázání jako takové. Když jsem sama za-
čala své děti nosit, stala se ze mě i lektorka vázání šátků, takže 
mám problematiku nastudovanou. Mám blízkou kamarádku, 
která vyrábí a prodává šátky v Německu, které je kolébkou 
novodobého nošení v šátcích. Spolupracují s lékaři, s tech-
nology, studují, jaký vliv to má na děti a srovnávají s dětmi, 
co v šátku nošené nebyly. A vychází to velmi pozitivně pro 
šátky – i z hlediska psychologie. Musí se ale samozřejmě vázat 
správně.

Testování u tatínků 
probíhá stejným způso-
bem jako u maminek?
Tatínkové nosí děti jinak – nosí 
je níž a mají jiné proporce. 
Jsme firma plná ženských, tak-
že nemáme chlapa, na kterém 
můžeme testovat. Hodně oblé-
kaný je muž mojí technoložky, 
pak můj táta, protože je větší. 
A pro focení potřebuji muže, 
kteří děti opravdu nosí a cítí 
se při tom dobře. Musím vidět, 
jestli je délka a vše ostatní 
správně. Co se týče materiálů 
a barev, jdu po jistotě – chci, 
aby bundu nosili i bez dítěte. 
Ale popravdě to muži moc 
neřeší. Hlavně když jim sedí 
velikost.

Jaké máte cíle do bu-
doucna?
Krom toho, že nám narůstá 

výroba, mě hodně zaměstnává nová dílna. Budu taky trošku 
cestovat a rozdmýchávat obchod v zahraničí. A co se týče nových 
výrobků, tam bude vývoj pokračovat pořád. Konečně jsme se teď 
dostali i k tatínkům a máme pro ně mikinu a bundu. To byl velký 
risk a velký počin.

Zákaznice nám často píšou, že se k našemu oblečení při dal-
ším těhotenství vrací, protože se v něm cítí hezké, rády jej nosí 
a dlouho jim vydrží. Můj dlouhodobý cíl je, aby se nám tuhle 
spokojenost podařilo udržet, protože dává smysl všemu, co dělá-
me.
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Testování dáváme tolik času, kolik 
můžeme. Když třeba víme, že kabát 
bude až na jaro a zvládneme prototyp 
nachystat na podzim, tak ho kamarádka 
může nosit půl roku. Ale když na to není 
prostor, zkoušíme. Vyperu to, vysuším to, 
udělám tomu extrémní podmínky. Třeba 
máme na látce napsáno, že se nemá prát, 
tak to stejně hodím do pračky na 30 nebo 
40, abych lidem mohla napsat, že je sice 
doporučené chemické čištění, ale zkusila 
jsem to vyprat a nic se tomu nestalo.

Jak ověřit 
funkčnost 
webu výrobce 
laminátových 
bazénů
Web lidé používají, aby získali ty 
správné informace. Pokud je na 
webové stránce chceme k něčemu 
dovést, musíme jim cestu k cíli 
maximálně usnadnit. Jak ověříme, 
že je web uživatelsky příjemný? 
Testováním na různých úrovních.

Bazény Relax jsou česká rodinná firma. Už ve druhé genera-
ci vyrábí v Roudnici nad Labem kvalitní laminátové bazény. 
Zákazníci si jich cení hlavně kvůli vstřícnému lidskému přístupu 
a schopnosti dobře poradit.

Nás majitelé firmy oslovili, abychom jim pomohli přetvořit stá-
vající web. Aby byl modernější, přehlednější a užitečnější pro 
firmu i zákazníky.

Nový web měl sloužit hlavně ke dvěma účelům:
 – aby pomohl lidem dobře si bazén vybrat,
 – aby sloužil firmě Bazény Relax jako vizitka a marketingový 
nástroj.

Jeho hlavním cílem je přivést lidi na osobní návštěvu do ba-
zénového centra, kde si mohou bazény osobně prohlédnout 
nebo se v nich i vykoupat. Prodejci se lidem v bazénovém 
centru naplno věnují, vysvětlují a pomáhají zvolit nejvhodnější 
řešení.
A příjemným jednáním si je zpravidla získají.

Nad stránkou detailu 
bazénu jsme strávili 
nejvíce času
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Pábení věří v Human-Centered Design. Píše texty 

a obsahové strategie, staví weby a pomáhá najít správnou 

cestu při designování služeb a výrobků, které zákazníci 

skutečně potřebují.
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Web jsme tvořili měsíce ve spolupráci s růz-
nými odborníky

Než jsme se do tvorby vůbec pustili, strávili jsme několik de-
sítek hodin poznáváním firmy Bazény Relax a jejich majitelů. 
Udělali jsme rozhovory se zákazníky, kteří si bazén už koupili. 
Ptali jsme se, co je při výběru zajímalo a jaké informace pro ně 
byly důležité.

Do projektu významnou měrou vstupoval přímo Michal Vlášek 
z firmy Bazény Relax, který nám dodával odborné know-how 
a pohled zákazníků tak, jak ho znal z role prodejce. Svůj názor 
přinášel grafický designer, copywriterka, SEO specialista a také 
projektový manažer, který pomáhal hledat cesty k propojení 
všech pohledů.

Bylo velkou výzvou skloubit potřeby byznysu, grafiky, obsahu 
a vyhledávačů. A neztratit přitom ze zřetele ty, kdo budou web 
skutečně používat – zákazníky. Proto jsme průběžně testovali, 
zda jdeme správnou cestou.

Rychlé testování v začátcích nám pomáhalo 
tříbit myšlenky

Chtěli jsme jen v nejzákladnější podobě zkontrolovat, zda 
nejdeme špatným směrem. Toto rychlé ověření nemělo jasný 
scénář a nezabralo skoro žádný čas. Respondenty jsme hledali 
prostě ve svém nejbližším okolí.

Ukázali jsme jim první grafické návrhy a požádali je, ať si je 
prohlédnou a říkají při tom nahlas, co je k tomu napadá. Co je 
zarazí, co je zajímá, kam chtějí kliknout, na čem se jim zastaví 
oči. Získali jsme překvapivě dost podnětů, především ke strán-
ce detailu bazénu.

V bazénech od Relaxu je 
výborné koupání. Skvěle 
použitelný měl být i web

Poznámky z rozhovorů se 
zákazníky jsme zaznamenávali 
v nástroji Trello

C
A

SE STU
D

Y

C
A

SE STU
D

Y

V každém případě jsme získali množství podnětů, které jsme 
do spuštění webu ještě mohli zapracovat. Zjistili jsme napří-
klad, že…

 – Máme na webu prvek, který vypadá jako patička. Lidé k němu 
doscrollují, ale dál už nejdou, protože za ním nečekají žádný 
další obsah. Ten jsme změnili.
 – Místy používáme argumenty, kterým lidé nevěří. Když napíše-
me, že máme 98 % spokojených zákazníků, lidé přemýšlí, jak 
jsme to číslo asi získali. Zde jsme měnili formulace.
 – Lidem nedochází, že rozcestník funguje jako rozcestník a že 
se z něj mohou prokliknout na detail bazénu. Proto jsme pře-
mýšleli, jak graficky upravit podobu dlaždic a tlačítek.

Po spuštění testujeme dál pomocí funkce 
Hotjar

Nástroj Hotjar nahrává videa jednotlivých návštěv lidí na webu. 
Můžete si prohlížet záznam obrazovky a sledovat, jak se lidé na 
webu chovají.

Zjistili jsme díky tomu třeba to, že lidé velmi důkladně čtou 
články v sekci Poradna. Celé si je projdou a stráví na detailu 
článku hodně času. Nejspíše se nám tedy daří plnit funkci 
rádce s výběrem.

Oproti tomu vidíme, že na stránce detailu bazénu mají lidé 
problém se scrollováním. Nedoscrollují až k naší výzvě, že mají 
přijít na návštěvu do bazénového centra.
Na to zaměřujeme pozornost nyní při dalším vylepšování 
webu.

Před spuštěním jsme testovali různé scénáře 
i s oční kamerou

Blížilo se léto, běžela hlavní bazénová sezóna. Po několika 
měsících jsme měli hotovou betaverzi.

Abychom ještě před spuštěním odhalili možné chyby a zjistili, 
zda lidé na webu skutečně najdou vše potřebné, spojili jsme 
síly s externí agenturou a požádali ji o uspořádání celodenní-
ho uživatelského testování mobilní i desktopové verze webu. 
Testery jsme nahrávali na oční kameru a záznamy přenášeli do 
sledovací místnosti, aby se testované osoby necítily ovlivněné 
pozorovateli. Spolu s nimi byl pouze moderátor.

Někdy jsme dávali lidem velmi jasné zadání:
Představte si, že máte na zahradě pro bazén k dispozici prostor 
s maximální délkou necelých 7 m a šířkou 3–4 metry. Víte, že 
máte k dispozici maximálně 200 000 korun. Velmi rádi byste 
měli bazén i se zastřešením.
Zkuste v naší nabídce najít vhodné řešení.

Chtěli jsme získat odpovědi na konkrétní nejasnosti. Jak 
funguje produktová navigace a rozcestníky? Jak lidé používají 
stránku detailu bazénu? Stačí jim informace, které tam najdou?

Vágnější testovací scénáře zase dávaly představu o tom, jak 
lidé přirozeně brouzdají po webu a jaké informace jim zůstáva-
jí v paměti:
Představte si, že jste v situaci, kdy budete vybírat nový bazén. 
Velmi dobrý a důvěryhodný známý vám doporučil firmu Bazény 
Relax z Roudnice nad Labem. Podíváme se na jejich web.

Nejprve jsme po 5–15 vteřinách testera z webu odvedli a ptali 
se na první dojem. Poté jsme je nechali svobodně procházet 
web a sledovali jsme funkčnost hlavních cest i vizuálních zá-
chytných bodů.

Průběžně sledujeme, která 
místa na webu jsou pro lidi 
zajímavá a kam klikají

Kamera zachycovala, co si lidé 
prohlíží a kam klikají
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Generujeme heat mapy a sledujeme data 
z Google Analytics

Heat mapa vlastně ukazuje, jaká místa na webu jsou nejdůleži-
tější nebo nejzajímavější. Kam až lidé doscrollují a které části 
webu už vůbec nevidí. A také kam nejčastěji klikají.

Google Analytics zase ukazují kvantitativní statistická data, 
odkud kam lidé na webu chodí a nakolik plní cíle, které jsme si 
zadali. Ty jsou momentálně následující:

 – odeslání kontaktního formuláře
 – klik na dlaždici bazénu
 – více než 3 navštívené stránky

Víme ale i o dalších událostech – třeba jak klikají na tlačítka, 
dlaždice nebo referenční fotografie realizovaných bazénů 
nebo jak často si tisknou stránku detailu bazénu.

Každé další ověření u uživatelů nám dává 
užitečné informace

Web běží a funguje. Ale díky využívání testovacích nástrojů 
stále získáváme informace pro jeho další rozvoj.

Ukazuje se, že k testování se vyplatí neustále vracet.
Ať už designujete fyzicky existující produkt, nebo web, který 
funguje pouze ve virtuální realitě.

AŽ BUDEME TESTOVAT PŘÍŠTĚ, 
ZAPAMATUJEME SI, ŽE…
 – Na nábor vhodných lidí je potřeba 
dost času. Protože jsme spěchali 
se spuštěním webu, měli jsme 
nakonec ve výzkumném vzorku jen 
2 skutečné členy cílové skupiny. 

 – Rovnou při testování je dobré psát 
si postřehy na post-it papírky. A na 
konci každého testování si shrnout 
nejdůležitější poznatky, které nám 
daný člověk přinesl. 

 – Na konci testování se osvědčilo 
všechny vytvořené post-it papírky 
vylepit, udělat shluky, dát tématům 
priority a závěrečné týmové 
shrnutí udělat, když jsme měli vše 
v živé paměti. 

 – Z testování vyplývalo, že máme 
špatně nastavený fold – to 
znamená část stránky, kterou 
člověk vidí, aniž by musel 
scrollovat. Jenže později se 
ukázalo, že jsme na testovacích 
zařízeních měli prostě špatně 
nastavené rozlišení. Poučení 
tedy zní: vždy poznatky dále 
zpřesňujme dalším testováním.

Ukázka rozcestníku na stránce 
kategorie Bazény
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Ještě váháte, jestli do testování investovat svůj čas? 
Víme – už jste ušli pořádný kus cesty a v této chvíli byste nejra-
ději vzali svůj prototyp a vyrobili podle něj produkt nebo za-
vedli službu. Byli byste si ale jistí, že uživatelé budou nadšení?

Testování vám dokáže prozradit, jestli budou zákazníci pou-
žívat váš výrobek nebo službu, jak jste zamýšleli. Jestli to pro 
ně bude snadné. Jaký pocit z toho budou mít. Jestli si v jejich 
očích vedete lépe než konkurence. Případně vám testeři po-
mohou rozhodnout, kterou variantu vybrat.

Možná se ukáže, že je váš výtvor bez chybičky. Možná na 
něm pár drobných nedostatků objevíte a můžete je opravit. 
A může se stát i to, že zjistíte, že jste šli úplně špatným smě-
rem. Zjistíte to ale teď – ne až ve chvíli, kdy jste vydali všechny 
peníze a nikdo výsledek vaší práce nekupuje. A to už stojí za 
trochu námahy, co říkáte?

Testování
Chcete jistotu, že váš 
produkt nezůstane ležet 
na polici? Testujte

Testováním můžete končit, 
nebo začínat.

Oslovte 15 lidí, abyste se 
dozvěděli vše podstatné.

Užitečnost testujte 
s cílovou skupinou,
použitelnost téměř 
s kýmkoli.

Zjištění, že jdete špatnou 
cestou, je také přínosné

Designér není myčka 
nádobí – nevybírejte ho
podle doporučení 
známých.

K zadání pro designéra 
přidejte mood board.
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Nebo už máte 
otestováno? Skvělé!
Dejte nám vědět, jak 
se vám dařilo.
Napište na 
roman@pabeni.cz



Chcete se přidat do 
diskuze?
Máte zajímavé 
případové studie, 
postřehy, náměty?
Ozvěte se nám!

Jsme Plastia
Vyrábíme plastové výrobky pro domov a zahradu. 
Ať už vytváříme cokoli, vždy přemýšlíme nad tím, 
jaký užitek to má pro našeho zákazníka. Posloucháme, 
ptáme se, vedeme dialog.

Baví nás dělat věci jinak. Spolupracujeme s produktovými 
designéry a jezdíme po konferencích, kde vyprávíme o našich 
zkušenostech – chybách, které nás posunuly vpřed, i úspěších, 
díky kterým jsme hrdí na svou práci. Firemní znalosti šíříme 
i prostřednictvím tohoto časopisu.

S tím, aby se design management stal přirozenou součástí 
firemní kultury v ČR, nám pomáhá celá řada lidí.

Toto číslo vzniklo pod patronátem Pábení. Copywriterů, 
kteří stejně jako my věří, že Human-Centered Design 
je budoucnost všech dobrých služeb.

Za pomoc děkujeme také CZECHDESIGNu, 
Martinu Koptovi a všem těm, kteří si s námi 
povídali o své práci.

roman@pabeni.cz / +420 777 880 690


