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1 Výchozí stav
Návrháři webových stránek dnes stále častěji narážejí na to, jak udělat stránky co nejvíce použitelné. Provádějí
se uživatelská testování použitelnosti, zkoumají se výsledky a vytvářejí se nové – lepší verze webových stránek.
Uživatelé se dle svých znalostí a naučených postupů zase snaží (mnohdy s velkými obtížemi) tyto nové weby
naučit používat. Situaci ovšem ulehčuje mnoho zdrojů jak tištěných, tak v elektronické podobě, které se snaží
návrhářům a webdesignerům v jejich práci pomáhat a hlavně jim práci ulehčit. Poskytují jim informace o tom, jak
se uživatelé při prohlížení webových stránek chovají, jaká mají očekávání a znalosti.

1.1 Známá fakta
Některé informace už o uživatelích víme. Uživatelé např.:





webové stránky nečtou, jen je skenují,
zaměřují se na vystižná jedno až dvou slovná hesla, která jdou na stránce nejvíce vidět,
ve webovém prohlížeči uživatelé nejvíce používají tlačítko Zpět,
1
72 % všech návštěvníků ukončí prohlížení webu po pěti vteřinách strávených na domovské stránce .

A takto bychom mohli pokračovat ještě dlouhou dobu. O chování uživatelů na webových stránkách toho již bylo
nemálo napsáno především v zahraniční literatuře. Návrháři a webdesigneři ovšem často vyžadují mnohem
konkrétnější informace o znalostech uživatelů ohledně prohlížečů, webových stránek a IT obecně. Navíc zde
existuje ještě jedno hledisko, na které nám zahraniční literatura náhled neposkytne – JAK SE CHOVAJÍ ČEŠTÍ
UŽIVATELÉ INTERNETU.

1.2 Cíl průzkumu
Čeští návrháři webů se opírají o zahraniční zdroje, které jsou nepochybně cenným a téměř jediným vodítkem,
pokud pomineme organizování vlastních uživatelských testování použitelnosti webových stránek. Abychom ale
získali informace určitého typu a především informace v rámci určitého omezeného území (ČR) a určité validity,
musíme sáhnout po jiných prostředcích, než je uživatelské testování. Jedná se zejména o tyto typy informací:






představy či očekávání v souvislosti s tím, na co uživatelé klikají
povědomí o významu ikon nejznámějších funkcí
znalosti a zkušenosti s používáním ovládacích prvků, jako jsou např. záložky (bookmarks), panely (tabs),
ovládání tisku, použití klávesových zkratek
znalosti obecných pojmů z IT, internetu a webu
zažité postupy při práci s webem

1 Steve Krug, Web design: Nenuťte uživatele přemýšlet!, Computer Press, 2007
Steve Krug, Nenuťte uživatele přemýšlet!, Computer Press, 2010
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2 Informace o průzkumu
průzkumu bylo odpovědět na důležité praktické otázky, jež vytvořili návrháři webu, o českých
uživatelích internetu, a poskytnout tak webdesignerům a návrhářům webu reálná data, o která se při tvorbě
webových stránek mohou opřít.
HLAVNÍM CÍLEM

Jedná se pouze o část charakteristik, které jsme měli v úmyslu prozkoumat.
Z důvodu objemu výsledného dotazníku jsme však vybrali tyto. Více je popsáno v kapitole 2.2. Cílem bylo zjistit o
uživatelích,
NÍŽE JSOU UVEDENY DÍLČÍ CÍLE.



jak pracují s PRVKY NA WEBOVÉ STRÁNCE
o co používají ke skrolování (horizontálnímu nebo vertikálnímu posouvání webové stránky)
o jak rozeznávají povinná pole ve formulářích
o jak rozeznávají odkazy od prostého textu a zda rozlišují barvu odkazů
o jak pracují s navigačním menu



jaká je jejich VIRTUÁLNÍ IDENTITA – chování a projevování na internetu
o kolik vlastní internetových účtů či profilů
o jakým způsobem si tvoří a uchovávají hesla
o zda a v jaké míře používají sociální weby



jaké jsou jejich SCHOPNOSTI a ZNALOSTI
o zda používají pravé tlačítko myši
o jaké používají klávesové zkratky
o zda otevírají odkazy do nového okna
o jak tisknou
o jaké pojmy z IT znají (doc, pdf, Flash, zip, HTML apod.)



jaké jsou PREFERENCE v oblasti
o velikosti textu na webu
o způsobu prezentace adresy pomocí interaktivních mapových aplikací
o otevírání odkazů do nového okna

pomohou návrhářům a webdesignerům při tvorbě webových stránek, které budou více
zohledňovat současné potřeby a návyky českých uživatelů internetu.
ZJIŠTĚNÉ INFORMACE

FORMU PROVEDENÍ PRŮZKUMU

popisuje následující kapitola.

2.1 Metodika průzkumu
Průzkum svou podstatou, tj. sběrem dat a jejich následným rozborem a popisem, náleží do disciplíny
APLIKOVANÉ STATISTIKY, což je statistická věda aplikovaná na čas, místo a oblast zájmu (obory technických
(strojírenství, informatika), přírodních (ekonomika, chemie, fyzika, biologie) a humanitních a sociálních věd
(historie, lingvistika, psychologie). Konkrétně můžeme situaci popsat takto. Na průzkum byl aplikován:
Sběr dat – trval 14 dnů

1.

ČAS:

2.

MÍSTO:

3.

Průzkum byl prováděn v rámci ČR

OBLAST ZÁJMU:

Průzkum se zaměřoval na internet, webové stránky a práci s prohlížečem webových

stránek
V rámci průzkumu jsme pracovali s VÝBĚROVÝM SOUBOREM, který není zcela reprezentativním vzorkem (více
v kapitole 2.1.2) české internetové populace. Na počátku jsme měli připraveny HYPOTÉZY (viz kapitola 3.3) o
zjišťovaných charakteristikách v chování uživatelů (viz 2.2 Zjišťované charakteristiky chování a typy znalostí
uživatelů). Z těchto dvou důvodů byla pro nás volbou INFERENČNÍ STATISTIKA (někdy též induktivní statistika).
Ovšem na popis a zobrazení základních charakteristik výsledků průzkumu byla použita POPISNÁ STATISTIKA.
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Jako samotná metodika pak byla použita forma
obsahujícího:

KVANTITATIVNÍHO PRŮZKUMU

4.

KLASICKÉ ZJIŠŤOVACÍ FAKTOGRAFICKÉ OTÁZKY

5.

OTÁZKY VE FORMĚ TESTU

6.

EXPERIMENTY

pomocí

 20.5.2011

ONLINE DOTAZNÍKU

2.1.1 Online dotazník
Pro realizaci průzkumu takového rozsahu je zapotřebí velkého množství dat.

VŠECHNA DATA BYLA ZÍSKÁNA

a to ze dvou důvodů. Sběr,
zpracování a analýza dat prostřednictvím formulářů v jakékoliv fyzické formě by byly z časového hlediska velice
náročné. Internet je použit také jako médium k propagaci výzkumu a samotnému sběru dat.
PROSTŘEDNICTVÍM DOHODNUTÉ A OTESTOVANÉ FORMY ONLINE DOTAZNÍKU,

V dotazníku bylo použito jednak EXPLICITNÍ MĚŘENÍ – tradiční způsob zjišťování slovních výpovědí pomocí sady
otevřených a uzavřených otázek. PRO ZVÝŠENÍ VALIDITY průzkumu byly také zahrnuty formy IMPLICITNÍHO
MĚŘENÍ – měření chování a znalostí (ohledně používání internetu a webového prohlížeče) nezatížené schopností
introspekce jedince, a to pomocí testových otázek (automaticky testující znalost a chování) a pomocí
experimentů.

2.1.2 Složení vzorku populace
Protože byl průzkum prováděn formou online dotazníku, mohlo se do něj zapojit co nejvíce lidí z CELÉ ČR. Je
zřejmé, že do průzkumu se nemohla zapojit celá česká internetová populace. Proto byla zvolena výše zmíněná
INDUKTIVNÍ statistika, která pracuje zejména s dvěma pojmy:


ZÁKLADNÍM SOUBOREM

neboli populací (v našem případě je to množina všech českých uživatelů

internetu)


(skupina respondentů, která dotazník zodpověděla), který je co do
velikosti oproti základnímu souboru nepatrný (nejvýše 5%) a reprezentuje s danou přesností názory a
postoje populace základního souboru.
VÝBĚREM ZE ZÁKLADNÍHO SOUBORU

Jednou z charakteristik induktivní statistiky je schopnost GENERALIZACE závěrů učiněných na výběrovém souboru
(na skupině respondentů, kteří dotazník vyplnili) NA CELÝ ZÁKLADNÍ SOUBOR (na celou českou internetovou
populaci). K tomu je ale zapotřebí zvolit správnou metodiku VÝBĚRU ze základního souboru.
2.1.2.1 Popis typu výběru (ze základního souboru)
Výběr, který nejlépe charakterizuje základní soubor, je tzv. REPREZENTATIVNÍ VÝBĚR, do kterého jsou vybíráni
respondenti jednotlivě a tak, aby co nejlépe odpovídali VLASTNOSTEM základního souboru. Ovšem jen zřídka se
stává, aby vlastnosti byly základního souboru známy předem. V případě české internetové populace jsme její
vlastnosti znali v omezené míře. Srovnání charakteristik české internetové populace dle ČSÚ z roku 2010
s našimi hodnotami (leden 2011) je popsáno v kapitole 4.1 Popis vzorku (výběru ze základního souboru).
Proto jsme namísto reprezentativního výběru použili jako techniku sběru dat kombinaci
VÝBĚRU a tzv. “VÝBĚRU SNĚHOVÉ KOULE“ (Snowball sampling).

PROSTÉHO NÁHODNÉHO

Prostý náhodný výběr
Pomocí náhodného výběru jsme získávali respondenty z několika serverů společnosti Internet Info, s.r.o.
Jmenovitě to jsou
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Lupa.cz
Mesec.cz
Podnikatel.cz
Slunecnice.cz
Root.cz
Vitalia.cz

Detailní popis způsobu propagace dotazníku na těchto serverech je uveden v podkapitole 2.1.3 Metodika
propagace průzkumu na internetu. Pro přesnost uvádíme charakteristiky návštěvníků, kteří tyto servery
navštěvují. Tyto charakteristiky – vlastnosti – se samozřejmě odráží i ve výsledcích průzkumu.
Charakteristika návštěvníků serveru Lupa.cz






73 % jsou muži, v produktivním věku (72 % ve věku do 40 let),
ze třetiny zařazeni v socioekonomické skupině A nebo B,
domácnost mají nadprůměrně vybavenou digitální technikou,
ze dvou třetin s nadstandardní nebo profesionální znalostí IT,
téměř 70 % návštěvníků využívá internetové připojení prostřednictvím broadbandu a na Internetu tráví
více než 21 dní v měsíci.

Charakteristika návštěvníků serveru Mesec.cz





Muži i ženy (téměř shodné rozdělení),
více než dvě třetiny se vzděláním zakončeným maturitou a vyšším,
skoro 19 % tvoří podnikatelé a 60 % zaměstnanci z poloviny zastávající vysoce kvalifikovanou práci,
26 % spadá do socioekonomické skupiny A nebo B.

Charakteristika návštěvníků serveru Slunecnice.cz





Především mladí lidé, ze dvou třetin muži ve věku do 40 let,
polovina je v zaměstnaneckém poměru,
disponuje nadstandardními či profesionálními znalostmi IT,
internet využívají častěji než 21 dnů v měsíci.

Charakteristika návštěvníků serveru Podnikatel.cz






Téměř 70 % má vzdělání s maturitou a vyšší,
více než 20 % ze všech ekonomicky aktivních jsou podnikatelé a živnostníci,
nadprůměrně vysoká socioekonomická klasifikace – třída A (více než 17 %),
téměř 60 % čtenářů využívá internet 21 a více dní v měsíci,
polovina má nadstandardní nebo profesionální znalosti IT.

Charakteristika návštěvníků serveru Root.cz






Skoro 77 % tvoří muži mladší a střední generace (80 % návštěvníků do 40 let),
dvě třetiny dosáhly vzdělání s maturitou a vyššího,
pětina se rekrutuje z nejvyšší socioekonomické skupiny A,
téměř 72% dosahuje nadstandardní či profesionální znalosti IT,
z více než 90 % využívá Internet doma.

Charakteristika návštěvníků serveru Vitalia.cz


Muži tvoří 54 % návštěvníků,

2

http://www.lupa.cz, http://www.mesec.cz, http://www.podnikatel.cz,
http://www.slunecnice.cz, http://www.root.cz, http://www.vitalia.cz
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60 % ve věku od 15 do 44 let,
vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání má 22 % návštěvníků, 40 % má vzdělání s maturitou,
server navštěvuje 45 % návštěvníků, kteří jsou zaměstnáni, 17 % živnostníků a 30 % nepracujících,
většina spadá do socioekonomické klasifikace C (32 %), D (23 %).

Snowball sampling
Pomocí tohoto výběru jsme získávali respondenty:





3

z profilu Dobrého webu na Facebooku ,
4
z profilu Dobrého webu na Twitteru ,
z databáze testerů (firmy Dobrý web, s.r.o.) pro uživatelská testování,
a z e-mailové komunikace.

2.1.2.2 Omezení reprezentativnosti
I přes cílenou propagaci dotazníku několika různými informačními kanály jsme si vědomi LIMITU OMEZUJÍCÍHO
TUTO REPREZENTATIVNOST, zejména kvůli formě propagace dotazníku, která neoslovovala všechny zástupce
internetové populace České republiky nebo je neoslovovala v dostatečné míře.
2.1.2.3 Definitivní složení výběrového souboru
Na závěr této podkapitoly opět odkazujeme na srovnání charakteristik české internetové populace dle ČSÚ s
hodnotami našeho výběrového souboru, které je popsáno v kapitole 4.1 Popis vzorku (výběru ze základního
souboru).

2.1.3 Metodika propagace průzkumu na internetu
Forma podpory dotazníku při jeho zveřejňování se lišila v závislosti na tom, o jaký typ výběru šlo. V případě
prostého výběru (propagace na serverech společnosti Internet Info, s.r.o.) byla zvolena spíše grafická forma
propagace; na dotazník upozorňovaly reklamní bannery a speciální plovoucí vrstva – bublina, která se
zobrazovala v dolní části obrazovky. V případě Snowball výběru šlo především o krátké výstižné textové oslovení
respondentů.
Pro větší motivaci byla pro uživatele, kteří se zapojili do průzkumu a poskytli nám informace, připravena odměna
v podobě slevy 100 Kč při nákupu zboží nad 500 Kč na e-shopech firmy Vivantis (sperky.cz, hodinky.cz, krasa.cz,
parfemy.cz, prozdravi.cz).
2.1.3.1 Prostý náhodný výběr – propagace na serverech společnosti Internet Info, s.r.o.
a.

Reklamní banner

Bannery poutající na dotazník se zobrazovaly na plochách určených pro reklamu na serverech Lupa.cz,
Mesec.cz, Podnikatel.cz, Root.cz, Slunecnice.cz a Vitalia.cz. Níže je uvedeno několik verzí bannerů v jejich finální
podobě.

3 http://www.facebook.com/DobryWeb
4 http://twitter.com/smmrt/dobry-web
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Obrázek 1. Banner o velikosti 745 x 200 px

Obrázek 2. Banner o velikosti 970 x 100 px

Obrázek 3. Banner o velikosti 300 x 300 px
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Obrázek 4. Banner 300 x 300 na webu MESEC.CZ

b.

Plovoucí vrstva – bublina

Vrstva se objevovala v dolním pravém okraji stránky (podobně jako chat na Facebooku nebo system tray
(oznamovací oblast) a jeho bubliny na task baru Windows). Bublina SE ZOBRAZOVALA POUZE 15 % UŽIVATELŮ,
KTEŘÍ DANÉ SERVERY NAVŠTÍVILI. Bylo ji možno kdykoliv jednoduše zavřít. Poté se již danému uživateli na
daném webu ani na žádném dalším nezobrazila.

Obrázek 5. Plovoucí vrstva – bublina
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Obrázek 6. Jak vypadalo zobrazení bubliny na serveru ve skutečnosti

2.1.3.2 Snowball výběr – propagace na Facebooku, Twitteru, atd.
Propagace online dotazníku v rámci tohoto segmentu by se dala rozdělit do dvou skupin. Na stránce Facebooku
a Twitteru se zobrazovala jednoduchá textová zpráva. Druhou skupinu tvořila databáze testerů spolu s dalšími
uživateli oslovenými přímo přes e-mail.
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Obrázek 7. Propagace online dotazníku na stránce Dobrého webu na Facebooku

2.2 Zjišťované charakteristiky chování a typy znalostí uživatelů
Co přesně jsme chtěli o chování českých uživatelů internetu a jejich znalostech zjistit, uvádí následující skupina
tabulek. Do FINÁLNÍHO SEZNAMU zjišťovaných charakteristik se dostaly POUZE BÍLE PODBARVENÉ ŘÁDKY.
Příčinou byl přílišný objem zjišťovaných informací. Ve výsledné podobě dotazníku se ukázalo jako velice náročné,
zejména pro uživatele, a neefektivní zjišťovat všechny informace pomocí jednoho online dotazníku. Dotazník by
tak byl příliš dlouhý a uživatelé by jej z tohoto důvodu odmítali vyplňovat.
Na přípravě níže uvedených charakteristik se podílelo poměrně velké množství odborníků, kteří přispívali se
svými cennými návrhy. Jejich seznam je uveden na konci zprávy, kapitola 5.4 Poděkování.
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2.2.1 Odkazy na webových stránkách
Prvky

Zjišťované informace

Důvod

význam barvy odkazů

Poznají uživatelé rozdíl a ví v čem je? (rozlišení navštívených, nenavštívených a odkazů
typu hover)

Má smysl rozlišovat barvu?

podtrhávání odkazů

Podle čeho uživatelé poznávají odkaz?

Musí být odkaz stále podtržený?

taby (záložky, listy)

Umí si uživatelé otevřít odkaz v novém
tabu/okně?
Není pro uživatele matoucí, když se odkaz
otevře v novém okně/tabu?

Zjistit, zda navrhovat odkazy tak, aby
se otvíraly/neotvíraly do nového
okna/tabu.

logo webu

Co uživatelé očekávají po kliknutí?

Čekají odkaz na homepage nebo na
něj potřebují samostatný odkaz?

kliknutí na obrázek

Co očekávají po kliknutí? Nový tab, dynamický
panel nebo foto-prezentaci?

Zjistit nejlépe vyhovující prezentaci
obrázků a fotografií.

sdílení na FB, Twitter,
Linkuj.cz

Co očekávají po kliknutí na ikonu? Nový
tab/okno nebo vyskočí jen poznámka?

Přizpůsobit budoucí návrhy webů
podle zjištění.

tlačítka like, tweet
apod.

Co uživatelé očekávají po kliknutí? Nový
tab/okno nebo okno s poznámkou?

Zjistit, za jakých podmínek je vhodné
tlačítka zahrnout do návrhu.

sdílené/jednotné přihlašování pomocí
Facebooku

Vědí uživatelé o tom? Vědí, o co jde? Jak se
k tomu staví?

Zjistit, zda zahrnovat tento prvek do
návrhu webů.

2.2.2 Elementy webové stránky

roletková menu

Co uživatelé preferují: řazení podle abecedy
a/nebo odkaz na počáteční písmeno,
listbox × droplist

Přizpůsobit budoucí návrhy webů
podle zjištění.

CAPTCHA

Jakým způsobem na tento způsob ověřování
uživatelé nahlížejí.

Změnit způsob ověřování člověk vs.
počítač.

(ne)povinná pole ve
formuláři

Zjistit, jaký způsob označení je nejintuitivnější.

Zajistit čitelnost použití formulářů.

písmo

Jaké (jak velké) písmo přečtou? Jak velké
písmo jsou ochotni přečíst.

Změnit defaultní velikost písma?
Zjistit, jak velké písmo použít
v jakých sekcích.

horizontální menu

Práce s vysunovacím horizontálním menu

Přizpůsobit budoucí návrhy webů
podle zjištění.

checkbox, radiobutton

Jestli a kolik uživatelů jim rozumí. Kolik z nich
pozná rozdíl.

Zjistit povědomí uživatelů o rozdílu.
Zjednodušit používání těchto prvků.
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text box

Zašedlý text znamená nepřístupný text box.
Vědí uživatelé, že mohou změnit předepsaný
text?

Vylepšit použití text boxu.

vyhledávání

Využívají našeptávání?, Kde ho očekávají?
Jaké očekávají výsledky. Používají uživatelé
rozšířené vyhledávání?

Zjištění, jak pracují s vyhledáváním.
Vylepšení vyhledávání.

navigace, menu

Kde ji/je očekávají/preferují? Vadí jim výskyt
dvou menu (horiz. a vert.)?

Přizpůsobit budoucí návrhy webů
podle zjištění.

diskuse, komentáře

Čtou uživatelé reakce a komentáře jiných
uživatelů (jejich vlastní zkušenost). Jak moc je
diskuse na webu navštěvovaná?

Zjištění, jak dále navrhovat daný
prvek na budoucích webech.

2.2.3 Znalost ikon, pojmů a ovládání funkcí

Tisk

Tisk z odkazu, tisk z ovládání prohlížeče

Zjistit, zda zjednodušit/změnit způsob
výběru a potvrzení tisku.

Logotypy sociálních služeb

Které logotypy uživatelé znají?

Přizpůsobit budoucí návrhy webů podle
zjištění.

funkce scroll

Znají ji? Umí ji používat? Co pro
skrolování používají?

Přizpůsobit budoucí návrhy webů podle
zjištění.

pravé tlačítko myši

Kolik uživatelů jej nezná, neumí
používat?

Přizpůsobit budoucí návrhy webů podle
zjištění.

Hesla

Způsob ukládání, názor omezování
při vytváření hesla. Potvrzování
hesel.

Zjistit souvislost mezi složitostí hesel a
ukládáním do prohlížeče.

klávesové zkratky

Používají je? Jaké znají?

Zvážení jejich většího/menšího využití a
propagace.

oblíbené (záložky)

Pracují s nimi? Jak obsáhlé mají
seznamy oblíbených?

Zda nabízet uložení stránky jako oblíbené a jakým způsobem.

Ikona RSS

Vědí uživatelé, co RSS znamená?
Znají jen ikonku RSS nebo poznají
RSS jen jako odkaz?

Zjištění, jak včlenit RSS do webové
stránky (jak podrobně popsat odebírání
RSS (ikona nebo i návod?))

Ikony externích odkazů
(např. na Lupa.cz)

Rozumí uživatelé ikoně externího
odkazu? Poznají uživatelé rozdíl
mezi interním a externím odkazem?

Zjistit nejvíce zažitý piktogram (symbol)
pro tuto funkci.

odkazy externí, interní

Ví, co znamenají jednotlivé ikony?
Poznají většinu ikon, které jsou na
webu?

Má smysl rozlišovat odkazy informačními ikonami?

2.2.4 Interaktivní prvky vložené do webové stránky (embedované prvky)
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Mapy

Způsob prezentace kontaktu jako
vložené mapy nebo odkazu. Nejpoužívanější mapový portál.

Zvážení množství použití embedovaných map jako prvků na webových
stránkách.

Práce s dalšími
(i flashovými) aplikacemi

přehrávač, jeho nastavení, nápověda (např. v e-shopu), online aplikace (g-docs, zoho.com)

Zvážení použití flashových aplikací na
webech a jejich množství.

Jaká je znalost základních i pokročilých pojmů českých uživatelů.

Přizpůsobit budoucí návrhy webů podle
zjištění.

2.2.5 IT pojmy
pojmy spojené s webem,
internetem a IT obecně

2.3 Předvýzkum
Ve fázi předvýzkumu jsme měli připraven dotazník, který jsme potřebovali otestovat. Pro ověření správnosti
dotazníku jsme zvolili uživatelské testování použitelnosti. Konečný POČET UŽIVATELŮ, KTEŘÍ DOTAZNÍK
TESTOVALI, BYL 7. Dotazník BYL TESTOVÁN VE 4 ITERACÍCH, mezi kterými byl vždy pozměňován.

2.3.1 Před začátkem předvýzkumu
Před začátkem testování obsahoval dotazník 13 socio-demografických otázek, 33 otázek faktických a testových
včetně dvou experimentů. Pokud by každá otázka trvala uživateli minutu, každý uživatel by musel strávit více než
30 min s vyplněním dotazníku. Proto jsme se ještě před testováním rozhodli počet otázek snížit na 9 sociodemografických a 23 faktických a testových včetně dvou experimentů.

2.3.2 Uživatelské testování
Již první testování ukázalo ZNAČNÉ CHYBY V INTERPRETACI SAMOTNÝCH OTÁZEK – několik otázek uživatelé
vůbec nepochopili. Každou otázku bylo třeba určitým způsobem pozměnit. Níže popisujeme pouze závažnější
případy a zajímavosti.
U otázky číslo 3 (viz kapitola 3.2.3) místo nynějších popisků (výška, hloubka atd.) byly do formuláře přidány
popisky Jméno, Příjmení apod. a UŽIVATELÉ TATO POLÍČKA AUTOMATICKY ZAČALI VYPLŇOVAT.
Otázka číslo 9 (viz kapitola 3.2.9) nebyla pro uživatele problém co do pochopení. Obsahovala ale až
VELKÉ MNOŽSTVÍ ODKAZŮ, proto ji bylo nutné přepracovat.

PŘÍLIŠ

Nejvíce upravovaná byla OTÁZKA Č. 22 – navigační menu (viz kapitola 3.2.22) a OTÁZKA Č. 23 (různě
automatizované formy ověřování správnosti vepsaného textu do formulářového políčka), která byla z dotazníku
nakonec vyřazena. Problém zde byl v tom, že uživateli musela být nějakým způsobem předvedena práce
s navigačním menu a proces ověřování správnosti textu. V prvních verzích jsme pro uživatele připravili nápovědu
v podobě animovaného obrázku ve formátu GIF – souboru několika obrázků za sebou jdoucích v cyklu. Tuto verzi
uživatelé zcela odmítli. Poté bylo vyzkoušeno instruktážní video, kde byly zmíněné otázky víc předvedeny v praxi.
Na videoukázce ovšem bylo příliš mnoho rušivých prvků a UŽIVATELÉ VLASTNĚ NEVĚDĚLI, NA CO SE MAJÍ DÍVAT
– CO JE ONOU NÁPOVĚDOU NA VIDEU. U otázky 22 se problém podařilo vyřešit přidáním fyzického (myšleno
naprogramovaného) menu do webové stránky namísto videoukázky s použitím tohoto menu, a poskytnout tak
uživateli interaktivní možnost si menu vyzkoušet. V případě otázky 23 by ovšem naprogramování třech různých
způsobů ověřování vyplněného formuláře bylo neadekvátně časově náročné, proto jsme museli od otázky 23
upustit.
KONEČNÝ POČET OTÁZEK BYL 22.
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3 Dotazník
V sekci 2.2 jsme uvedli charakteristiky chování a typy znalostí, které o uživatelích nevíme, a které chceme
zjišťovat. Níže, v sekci 3.1, jsou uvedeny všechny OTÁZKY spolu s komentáři a doplňujícími informacemi, které
BYLY ZAŘAZENY DO KONEČNÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V sekci 3.3 jsou uvedeny HYPOTÉZY, ze kterých jsme
vycházeli a které byly ve finální fázi průzkumu potvrzeny či vyvráceny.

3.1 Seznam otázek
3.1.1 Faktografické otázky
1.

V následujícím seznamu vyberte položku „malina“ a poté klikněte na tlačítko Hotovo

2.

Jaký máte názor na to, pokud je nutno opsat text z obrázku (například při vyplňování formuláře)?

3.

Zaškrtněte v následujícím formuláři pole, která jsou podle Vás povinná.

4.

Kolik uživatelských profilů a účtů chráněných heslem (e-mail, diskusní fóra, internetové bankovnictví,
online hry atd.) na internetu používáte?

5.

Jakým způsobem uchováváte hesla?

6.

Jestliže si máte vytvořit heslo bez omezení:

7.

Jaký je Váš názor na bezpečnostní požadavky při vytváření hesla (např. při vytváření účtu na e‑shopu)?

8.

Jaký je Váš názor na potvrzování hesel při registraci (např. při vytváření účtu na e-shopu)?

9.

Klikněte na všechny objekty na obrázku, které jsou podle Vašeho názoru klikací. Tzn., po kliknutí se něco
stane – provede se nějaká činnost – zobrazí se nová stránka nebo nabídka na uložení souboru apod.

10. Jaký význam má odlišná barva u označeného odkazu?
11. U každého bloku textu určete jeho čitelnost.
12. Znáte klávesové zkratky Vašeho prohlížeče pro následující akce?
13. Klikněte na následující obrázek pravým tlačítkem myši.
14. Umíte kliknout na webový odkaz tak, aby se vám otevřel do nového okna prohlížeče?
15. Jaký máte názor na to, pokud se odkaz sám po kliknutí otevře v novém okně?
16. Pokud si chcete vytisknout stránku, využijete raději:
17. Před sebou vidíte ikony některých internetových služeb. Označte ty ikony, jejichž služby znáte. Tzn.,
nemusíte je používat, postačí, když o nich máte povědomí.
18. Který mapový portál používáte nejraději?
19. Který způsob prezentace adresy Vám vyhovuje více?
20. Označte pojmy, kterým rozumíte tak, že byste je dokázali někomu vysvětlit.
21. Znáte a případně používáte tyto služby?
22. Jak se Vám pracuje s navigačním menu, které se vysune po najetí myší? Příklad daného menu může
vypadat následovně:
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3.1.2 Socio-demografické otázky
1.

Váš věk?

2.

Vaše pohlaví?

3.

Jaká je vaše hlavní pracovní činnost?

4.

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5.

Jaká je vaše zkušenost v práci s internetem?

6.

Jaký vlastníte počítač?

7.

Jak často pracujete s internetem?

8.

Jaké služby na internetu využíváte (můžete zaškrtnout více možností)

9.

Jak často nakupujete na internetu?

3.2 Otázky
3.2.1 Otázka 1
TYP:

test + otázka

ZNĚNÍ:

23. TEST: V následujícím seznamu vyberte položku „malina“ a poté klikněte na tlačítko Hotovo
24. OTÁZKA: Jak jste při výběru postupovali?
MOŽNOSTI:

Byly použity radiobuttony. (Respondent mohl zvolit pouze jednu odpověď.)






Použil jsem posuvník
Použil jsem kolečko myši
Stiskl jsem na klávesnici písmeno M
Pomocí šipek na klávesnici
Jinak _______

ZJIŠŤOVANÁ CHARAKTERISTIKA:

Jaké možnosti uživatelé využívají při skrolování (posouvání nahoru a dolů) v seznamu (droplistu).
POPIS:

Otázka se skládá ze dvou částí. V první části je respondent nucen vybrat položku „malina“ ze seznamu ovocí.
První část se mu zobrazuje tak dlouho, dokud na ni neodpoví správně. Respondent má samozřejmě možnost tuto
otázku přeskočit, jak lze částečně vidět na obrázku Obrázek 8. Otázka 1, první část.
Následuje pak druhá část – otázka, která se zobrazí až poté (a jen poté), co respondent první část splnil –
– Obrázek 9. Otázka 1, druhá část.
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OBRÁZEK:

Obrázek 8. Otázka 1, první část
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Obrázek 9. Otázka 1, druhá část

3.2.2 Otázka 2
TYP:

otázka

ZNĚNÍ:

Jaký máte názor na to, pokud je nutno opsat text z obrázku (například při vyplňování formuláře)?

MOŽNOSTI:

Byly použity radiobuttony.


nepřekonatelná překážka
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obtěžuje mě
nevadí mi
spíše vítám
velmi vítám

ZJIŠŤOVANÁ CHARAKTERISTIKA:

Míra obtěžování uživatelů programem CAPCHA.
POPIS:

Respondentům se zobrazily příklady obrázků použitých pro program CAPTCHA. Měli za úkol sdělit svůj názor
prostřednictvím výběru jedné z možností.
OBRÁZEK:

Obrázek 10. Otázka 2, CAPTCHA

3.2.3 Otázka 3
TYP:

experiment

ZNĚNÍ:

Zaškrtněte v následujícím formuláři pole, která jsou podle Vás povinná.

MOŽNOSTI:

Byl použit checkbox toto je povinné pole.
ZJIŠŤOVANÁ CHARAKTERISTIKA:
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Chceme zjistit informaci, jaká označení políček ve formulářích na webech jsou dostatečně názorná na to, aby
uživatel poznal, že se jedná o povinné pole – to, které musí uživatel bezpodmínečně ve formuláři vyplnit, aby
mohl pokračovat přes formulář dále.
POPIS:

Testovali jsme dvě varianty označení formulářových polí – označení textu tučným písmem (Obrázek 11. Otázka
3, varianta A) a označení pomocí hvězdičky * (Obrázek 12. Otázka 3, varianta B). Konkrétnímu respondentovi se
zobrazila pouze jedna z níže uvedených variant. Měl za úkol označit ta formulářová pole, která jsou podle něho
povinná – tzn., uživatel by je ve skutečném formuláři musel vyplnit. Výsledky obou variant jsme poté porovnávali
označení (tučným písmem a hvězdičkou) a hodnotili, které označení je pro uživatele více intuitivní.
OBRÁZEK:

Obrázek 11. Otázka 3, varianta A

Obrázek 12. Otázka 3, varianta B

3.2.4 Otázka 4
TYP:

otázka

Kolik uživatelských profilů a účtů chráněných heslem (e-mail, diskusní fóra, internetové bankovnictví,
online hry atd.) na internetu používáte?
ZNĚNÍ:

MOŽNOSTI:

Byly použity radiobuttony.



0
1 až 3
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4 až 10
11 až 30
31 a více

ZJIŠŤOVANÁ CHARAKTERISTIKA:

Počet všech účtů, které uživatel má a tedy i počet hesel, které si musí pamatovat.
POPIS:

Respondent měl zde jednoduchou úlohu – vybral možnost, která odpovídala (nebo se nejvíce blížila) počtu účtů,
které respondent na internetu má.
OBRÁZEK:

Obrázek 13. Otázka 4

3.2.5 Otázka 5
TYP:

otázka

ZNĚNÍ:

Jakým způsobem uchováváte hesla?

MOŽNOSTI:

Byly použity checkboxy. (Respondent mohl zaškrtnout více možností, ale i žádnou.)






pamatuji si je
nepamatuji a ani je neuchovávám
hesla si ukládám v prohlížeči
píši je na papír nebo do dokumentu na počítači
používám software pro ukládání hesel

ZJIŠŤOVANÁ CHARAKTERISTIKA:

Zjišťovali jsme informace o tom, jakým způsobem si uživatelé uchovávají hesla. Také jsme nepřímo zjišťovali
povědomí uživatelů o schopnosti prohlížeče (nebo speciální programu) uchovávat hesla a kolik uživatelů si svá
hesla nepamatuje.
POPIS:

Respondent vybral možnost, popřípadě kombinaci možností, která nejvíce odpovídala jeho přesvědčení.
OBRÁZEK
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Obrázek 14. Otázka 5

3.2.6 Otázka 6
TYP:

otázka

ZNĚNÍ:

Jestliže si máte vytvořit heslo bez omezení:

MOŽNOSTI:

Byly použity radiobuttony.



použiji jedno ze svých oblíbených hesel
spíše vymyslím nové heslo

ZJIŠŤOVANÁ CHARAKTERISTIKA:

Zjišťovali jsme chování uživatelů při vytváření hesel. Dají respondenti při vytváření hesel přednost bezpečí
(vymyslí si nějaké nové heslo) nebo pohodlí (použijí jedno ze svých oblíbených)?
OBRÁZEK:

Obrázek 15. Otázka 6

3.2.7 Otázka 7
TYP:

sada otázek

ZNĚNÍ:

1.

Jaký je Váš názor na bezpečnostní požadavky při vytváření hesla (např. při vytváření účtu na e‑shopu)?
OTÁZKA:

minimální délka hesla
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2.

OTÁZKA:

použití velkých i malých písmen

3.

OTÁZKA:

použití čísel i písmen

4.

OTÁZKA:

časové omezení platnosti hesla

5.

OTÁZKA:

používání hesla, které se Vám vygeneruje samo

 20.5.2011

MOŽNOSTI:

Byly použity radiobuttony.






nepřekonatelná překážka
obtěžuje mě
nevadí mi
spíše vítám
velmi vítám

ZJIŠŤOVANÁ CHARAKTERISTIKA:

Zde jsme se snažili zjistit, jak uživatelé vnímají omezení, která musejí dodržovat při vytváření hesla. Zda je
vnímají jako ochranu pro své vlastní dobro a vítají je nebo jestli daná omezení vnímají jako nutné zlo.
POPIS:

Respondent odpovídal svým názorem na pětici požadavků. Pro každý požadavek vybral jednu možnost ze škály
uvedené výše v sekci MOŽNOSTI nebo uvedené na obrázku.
OBRÁZEK:

Obrázek 16. Otázka 7

3.2.8 Otázka 8
TYP:

otázka

ZNĚNÍ:

Jaký je Váš názor na potvrzování hesel při registraci (např. při vytváření účtu na e-shopu)?

MOŽNOSTI:

Byly použity radiobuttony.
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nepřekonatelná překážka
obtěžuje mě
nevadí mi
spíše vítám
velmi vítám

ZJIŠŤOVANÁ CHARAKTERISTIKA:

Postoj k ověřování hesla pomocí opětovného zadávání.
POPIS:

Respondent zvolil jednu z možností z nabídnuté škály. Pro snazší pochopení otázky a ulehčení odpovědi je
k otázce přidán obrázek s příkladem formuláře, kde je nutno opětovně do formuláře vepisovat heslo.
OBRÁZEK:

Obrázek 17. Otázka 8

3.2.9 Otázka 9
TYP:

experiment

Klikněte na všechny objekty na obrázku, které jsou podle Vašeho názoru klikací, tzn. po kliknutí se něco
stane – provede se nějaká činnost – zobrazí se nová stránka nebo nabídka na uložení souboru apod.
ZNĚNÍ:

MOŽNOSTI:
ZJIŠŤOVANÁ CHARAKTERISTIKA:

Co uživatelé vnímají jako odkazy, jak je rozlišují od klasického textu.
POPIS:

Respondent měl za úkol myší kliknout VŠUDE tam, kde se podle něj vyskytují odkazy. Respondentovi se zobrazila
pouze jedna z variant. VARIANTOU A je stránka s nepodtrženými odkazy, VARIANTA B má odkazy podtržené.
Červené elipsy označují místo, kam respondent klikl. Opětovným kliknutím na červenou elipsu měl možnost svou
odpověď změnit. (Po klinutí na nějakou oblast stránky a také po opětovném umístění kurzoru myši na elipsu se
respondentovi zobrazila možnost označení dané oblasti smazat.)
OBRÁZEK:
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Obrázek 18. Otázka 9. varianta A
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Obrázek 19. Otázka 9, varianta B

3.2.10 Otázka 10
TYP:

test

ZNĚNÍ:

Jaký význam má odlišná barva u označeného odkazu?

MOŽNOSTI:

Byly použity radiobuttony.




různá barva rozlišuje zahraniční a tuzemské stránky
nemá žádný specifický význam
odlišná barva je pouze součástí grafického návrhu webu
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různá barva rozlišuje navštívené a nenavštívené stránky
obarvení odkazů je nahodilé
informuje o potenciální nebezpečnosti stránky
nic z uvedeného

ZJIŠŤOVANÁ CHARAKTERISTIKA:

Zjišťujeme, co pro uživatele znamená odlišná barva odkazů.
POPIS:

Respondent zvolí jednu z možností, která nejlépe vyjadřuje jeho mínění. Příklad webové stránky byl převzat
z internetového vyhledávače Google.com a upraven. Tyto barvy pro rozlišení používají vyhledávače Google.com
a Seznam.cz.
OBRÁZEK:

Obrázek 20. Otázka 10
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3.2.11 Otázka 11
TYP:

otázka

ZNĚNÍ:

U každého bloku textu určete jeho čitelnost.

MOŽNOSTI:

Byly použity radiobuttony.





nepřečtu
přečtu s obtížemi
přečtu bez obtíží ale nepohodlně
přečtu pohodlně

ZJIŠŤOVANÁ CHARAKTERISTIKA:

Zjišťujeme informace o tom, jak velký text uživatelé PŘEČTOU a jak velký text jsou OCHOTNÍ (chtějí) přečíst.
POPIS:

Respondentovi se zobrazilo pět variant textu o velikostech 8, 11, 14, 17 a 20 px (pro 96 dpi) a ke každé z nich
vybral jednu z možností uvedených výše.
OBRÁZEK:
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Obrázek 21. Otázka 11

 web www.dobryweb.cz  email info@dobryweb.cz  tel +420 277 004 600  fax +420 277 004 601

 strana 32 z 114

PRŮZKUM ZNALOSTÍ A CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ NA INTERNETU V ČR

 20.5.2011

3.2.12 Otázka 12
TYP:

test

ZNĚNÍ:

Znáte klávesové zkratky Vašeho prohlížeče pro následující akce?

ZJIŠŤOVANÉ ZKRATKY:














kopírovat
otevřít nový panel (tab) v prohlížeči [DLE PROHLÍŽEČE]
přidat do oblíbených stránek
vložit
označit vše
uložit
nahradit text
otevřít nové okno prohlížeče [DLE PROHLÍŽEČE]
tisk [DLE PROHLÍŽEČE]
otevřít [DLE PROHLÍŽEČE]
zavřít panel (tab) v prohlížeči [DLE PROHLÍŽEČE]
najít

MOŽNOSTI:

Byly použity radiobuttony.



nevím
zkratka: (s výzvou “zadejte zkratku“)

ZJIŠŤOVANÁ CHARAKTERISTIKA:

Kvalita a objem znalostí klávesových zkratek.
POPIS:

Respondent zadával klávesové zkratky pro výše vypsané známé akce. Mohl zvolit odpověď „nevím“. Pokud
zvolil možnost „zkratka“, zadal příslušnou zkratku dané akce stisknutím požadovaných kláves.
OBRÁZEK:

Obrázek 22. Otázka 12, příklad ověřovaných zkratek

3.2.13 Otázka 13
TYP:

test

ZNĚNÍ:

Klikněte na následující obrázek pravým tlačítkem myši.
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MOŽNOSTI:
ZJIŠŤOVANÁ CHARAKTERISTIKA:

Znalost existence (a funkce) pravého tlačítka myši
POPIS:

Respondent měl za úkol kliknout na obrázek pravým tlačítkem myši. Respondent měl jen jeden pokus – buď klikl
pravým či levým tlačítkem. Bezprostředně po kliknutí se mu totiž zobrazila další otázka. Respondent tak cíleně
neměl možnost úkol opakovat.
OBRÁZEK:

Obrázek 23. Otázka 13

3.2.14 Otázka 14
TYP:

otázka

ZNĚNÍ:

Umíte kliknout na webový odkaz tak, aby se vám otevřel do nového okna prohlížeče?

MOŽNOSTI:

Byly použity radiobuttony.



ano
ne
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nerozumím pojmu nové okno

ZJIŠŤOVANÁ CHARAKTERISTIKA:

Znalost nových oken a práce s nimi. Umí si uživatelé otevřít odkaz v novém okně? Není pro uživatele matoucí,
když se odkaz (v některých případech) otevře v novém tabu?
POPIS:

Jde o standardní faktickou zjišťovací otázku. Pro jasnější představu o tom, co je otevření okna, je k otázce
připojen příklad. Respondent má nejen možnost odpovědět ano či ne, ale může se také vyjádřit k samotnému
pojmu nové okno.
OBRÁZEK:

Obrázek 24. Otázka 14

3.2.15 Otázka 15
TYP:

otázka

Jaký máte názor na to, pokud se odkaz sám po kliknutí otevře v novém okně? Pro ukázku, jak funguje
otevření do nového okna, klikněte na tento odkaz.
ZNĚNÍ:

MOŽNOSTI:
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Byly použity radiobuttony.






nevadí mi to vůbec
nevadí mi to, pokud odkaz vede na jiný web
nevadí mi to ve výjimečných případech (např. u nápovědy při vyplňování formulářů)
vadí mi to vždy
nevím, co znamená pojem „nové okno“

ZJIŠŤOVANÁ CHARAKTERISTIKA:

Chování při otevírání nového okna. Zda není pro uživatele matoucí, když se odkaz (v některých případech) otevře
v novém okně.
POPIS:

Pro názornější představu o tom, co je otevírání do nového okna, a také pro vyvolání podobného myšlenkového
procesu u respondenta při otevření nového okna měl respondent po přečtení otázky možnost vyzkoušet si
otevírání do nového okna.
OBRÁZEK:

Obrázek 25. Otázka 15, hlavní okno
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Obrázek 26. Otázka 15, nově otevřené okno

3.2.16 Otázka 16
TYP:

otázka

ZNĚNÍ:

Pokud si chcete vytisknout stránku, využijete raději:

MOŽNOSTI:

Byly použity radiobuttony.






příkazem Tisk nebo klávesovou zkratkou CTRL+P
odkaz nebo ikonu pro vytištění přímo na stránce
stránku si zkopíruji do Wordu a vytisknu
stránku si uložím jako obrázek a vytisknu
jinak ________

ZJIŠŤOVANÁ CHARAKTERISTIKA:

Znalost funkce tisku implementované v prohlížeči a využití alternativních způsobu tisku webové stránky (tlačítko
tisknout přímo na stránce, kopírování do MS Word apod.).
POPIS:

Jde o standardní faktickou zjišťovací otázku. Respondent mohl zvolit jednu z možností nebo vyjádřit svůj odlišný
názor pomocí možnosti „jinak“.
OBRÁZEK:
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Obrázek 27. Otázka 16

3.2.17 Otázka 17
TYP:

test

Před sebou vidíte ikony některých internetových služeb. Označte ty ikony, jejichž služby znáte. Tzn.,
nemusíte je používat, postačí, když o nich máte povědomí.
ZNĚNÍ:

MOŽNOSTI:

Byl použit checkbox.


znám tuto službu

ZJIŠŤOVANÁ CHARAKTERISTIKA:

Znalost a povědomí o sociálních webech
POPIS:

Respondent měl za úkol rozpoznat ikony nejznámějších webů pro sdružování sociálních skupin.
OBRÁZEK:
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Obrázek 28. Otázka 17

3.2.18 Otázka 18
TYP:

otázka

ZNĚNÍ:

Který mapový portál používáte nejraději?

MOŽNOSTI:

Byly použity radiobuttony.






mapy.cz (Seznam)
mapy.google.cz
amapy.centrum.cz (Centrum, Atlas)
nepoužívám žádný mapový portál
jiný ___________

 web www.dobryweb.cz  email info@dobryweb.cz  tel +420 277 004 600  fax +420 277 004 601

 strana 39 z 114

PRŮZKUM ZNALOSTÍ A CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ NA INTERNETU V ČR

 20.5.2011

ZJIŠŤOVANÁ CHARAKTERISTIKA:

Znalost uživatelů ohledně mapových portálů a jejich preference.
POPIS:

Jde o standardní faktickou zjišťovací otázku. Respondent mohl zvolit jednu z možností nebo vyjádřit svůj odlišný
názor pomocí možnosti „jinak“.
OBRÁZEK:

Obrázek 29. Otázka 18

3.2.19 Otázka 19
TYP:

otázka

ZNĚNÍ:

Který způsob prezentace adresy Vám vyhovuje více?

MOŽNOSTI:

Byly použity radiobuttony.


preferuji tento způsob prezentace adresy

ZJIŠŤOVANÁ CHARAKTERISTIKA:

Preference respondentů při prezentaci adresy. Dávají respondenti přednost vložené menší mapě nebo odkazu na
mapový portál s větší mapou?
POPIS:

Respondent zvolil jednu z možností prezentace adresy. Jedna možnost byla vložená (embedovaná) interaktivní
mapa. Bylo možno posunovat do čtyř světových stran, přibližovat a oddalovat mapu. Druhou možností byl odkaz,
který by směřoval na novou stránku mapového portálu s kontaktem označeným na mapě.
OBRÁZEK:

 web www.dobryweb.cz  email info@dobryweb.cz  tel +420 277 004 600  fax +420 277 004 601

 strana 40 z 114

PRŮZKUM ZNALOSTÍ A CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ NA INTERNETU V ČR

 20.5.2011

Obrázek 30. Otázka 19

3.2.20 Otázka 20
TYP:

otázka

ZNĚNÍ:

Označte pojmy, kterým rozumíte tak, že byste je dokázali někomu vysvětlit.

MOŽNOSTI:

Byl použit checkbox “rozumím“.
ZJIŠŤOVANÁ CHARAKTERISTIKA:

Znalost některých pojmů z oblasti informačních technologií, předně z oblasti internetu a prohlížečů.
POPIS:

U každého pojmu zaškrtnul respondent checkbox, pokud pojmu rozuměl.
OBRÁZEK:
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Obrázek 31. Otázka 20

3.2.21 Otázka 21
TYP:

otázka

ZNĚNÍ:

Znáte a případně používáte tyto služby?

MOŽNOSTI:

Byly použity radiobuttony.




neznám
znám, ale nepoužívám
znám a používám

ZJIŠŤOVANÁ CHARAKTERISTIKA:

Znalost a známých českých i zahraničních webových portálů a počet uživatelů, kteří je používají.
POPIS:

Ke každému webu zvolil respondent jednu z výše uvedených možností.
OBRÁZEK:
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Obrázek 32. Otázka 21

3.2.22 Otázka 22
TYP:

otázka

Jak se Vám pracuje s navigačním menu, které se vysune po najetí myší? Příklad daného menu může
vypadat následovně:
ZNĚNÍ:

MOŽNOSTI:

Byly použity radiobuttony.






nepřekonatelná překážka
obtěžuje mě
nevadí mi
spíše vítám
velmi vítám

ZJIŠŤOVANÁ CHARAKTERISTIKA:

Chování při práci s horizontálním menu. (Líbí se respondentům nebo jim vadí.)
POPIS:

Pro názornější představu o tom, jak se s daným horizontálním menu pracuje, bylo menu součástí otázky.
OBRÁZEK:
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Obrázek 33. Otázka 22

3.2.23 Socio-demografické otázky – 1
TYP:

otázka

ZNĚNÍ:

Váš věk?

MOŽNOSTI:

Byly použity radiobuttony.






do 18
19 až 30
31 až 45
46 až 65
66 a více

3.2.24 Socio-demografické otázky – 2
TYP:

otázka

ZNĚNÍ:

Vaše pohlaví?

MOŽNOSTI:

Byly použity radiobuttony.



žena
muž

3.2.25 Socio-demografické otázky – 3
TYP:

otázka
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Jaká je vaše hlavní pracovní činnost?

MOŽNOSTI:

Byly použity radiobuttony.





jsem zaměstnán
jsem živnostník/OSVČ
studuji
nic z výše uvedeného

3.2.26 Socio-demografické otázky – 4
TYP:

otázka

ZNĚNÍ:

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

MOŽNOSTI:

Byly použity radiobuttony.





základní vzdělání
vyučen
maturita
vysoká škola

3.2.27 Socio-demografické otázky – 5
TYP:

otázka

ZNĚNÍ:

Jaká je vaše zkušenost v práci s internetem?

MOŽNOSTI:

Byly použity radiobuttony.






začátečník
běžný uživatel
pokročilý
velmi pokročilý
IT specialista

3.2.28 Socio-demografické otázky – 6
TYP:

otázka

ZNĚNÍ:

Jaký vlastníte počítač?

MOŽNOSTI:

Byly použity checkboxy.




stolní
notebook
smartphone (iPhone, BlackBerry, HTC)

3.2.29 Socio-demografické otázky – 7
TYP:

otázka

ZNĚNÍ:

Jak často pracujete s internetem?

MOŽNOSTI:
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Byly použity radiobuttony.






Denně
přibližně 4 dny v týdnu
přibližně jednou týdně
přibližně jednou za dva týdny
přibližně jednou měsíčně

3.2.30 Socio-demografické otázky – 8
TYP:

otázka

ZNĚNÍ:

Jaké služby na internetu využíváte? (můžete zaškrtnout více možností)

MOŽNOSTI:

Byly použity checkboxy.









vyhledávání
zpravodajství
e-mail
stahování souborů
chat
ICQ a instant messaging
nákup zboží
bankovnictví

3.2.31 Socio-demografické otázky – 9
TYP:

otázka

ZNĚNÍ:

Jak často nakupujete na internetu?

MOŽNOSTI:

Byly použity radiobuttony.







denně
přibližně jednou týdně
přibližně jednou měsíčně
přibližně jednou za tři měsíce
jednou za rok
nenakupuji na internetu

3.2.32 Záznam technických údajů





prohlížeč a verze
rozlišení
OS
odkud respondent přišel (z Facebooku či Twitteru, reagoval na oslovení e-mailem, přímo zadal adresu
dotazníku atd.)

3.3 Hypotézy
Společně s otázkami vznikaly i hypotézy, tedy naše očekávání, která jsme měli o chování a znalostech uživatelů
ohledně internetu a která jsme chtěli potvrdit či vyvrátit. Přesněji řečeno, v první fázi vznikla pracovní verze

 web www.dobryweb.cz  email info@dobryweb.cz  tel +420 277 004 600  fax +420 277 004 601

 strana 46 z 114

PRŮZKUM ZNALOSTÍ A CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ NA INTERNETU V ČR

 20.5.2011

hypotéz, která se později upravila společně s tím, jak se změnila naše očekávání a jak se musely přizpůsobovat
otázky technickým možnostem a formě měření (explicitní, implicitní pomocí testu nebo experimentu).

3.3.1 Hypotéza 1
3.3.1.1 Obecná
Výběr položky ze seznamu pomocí klávesy počátečního písmene položky je stále mezi většinou uživatelů málo
známý.
3.3.1.2 Technická
Nejvýše 20 % uživatelů používá funkci výběr položky ze seznamu pomocí klávesy počátečního písmene položky.

3.3.2 Hypotéza 2
3.3.2.1 Obecná
Pro uživatele je opisování CAPTCHA obtěžující. Část uživatelů ji považuje za nepřekonatelnou překážku.
3.3.2.2 Technická
Pro více než 50 % uživatelů je opisování CAPTCHA obtěžující. Alespoň 20% uživatelů považuje CAPTCHA za
nepřekonatelnou překážku.

3.3.3 Hypotéza 3
3.3.3.1 Obecná
Označení povinných polí ve formuláři hvězdičkou je zažité a srozumitelné. Jakékoliv jiné označení může být
uživateli nepochopeno.
3.3.3.2 Technická
Ve variantě B (formulář s hvězdami) respondenti povinná pole označí podle očekávání alespoň v 95 %.

3.3.4 Hypotéza 4
3.3.4.1 Obecná
(a kteří si tudíž musí pamatovat mnoho hesel (11 a více), např. na
přístup k e-mailu, účtu na diskusních fórech, k bankovnictví apod.), POUŽÍVAJÍ NĚKOLIK PODOBNÝCH HESEL KE
VŠEM SVÝM ÚČTŮM.
UŽIVATELÉ, KTEŘÍ MAJÍ MNOHO ÚČTŮ/PROFILŮ

3.3.4.2 Technická
Vlastnictví 11 a více účtů/profilů vede k používání podobných hesel ke všem účtům/profilům.
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3.3.5 Hypotéza 5
3.3.5.1 Obecná
Více účtů/profilů vede k zapomínání hesel.
3.3.5.2 Technická
Hesla si nepamatují více uživatelé s 11 a více účty než uživatelé s 0 až 10 účty.

3.3.6 Hypotéza 6
3.3.6.1 Obecná
Uživatelé, kteří při vytváření účtů a profilů na internetu použijí svá oblíbená hesla, si hesla ke svým účtům
pamatují.
3.3.6.2 Technická
Existuje souvislost mezi použitím oblíbeného hesla a zvýšenou schopností si použitá hesla pamatovat.

3.3.7 Hypotéza 7
3.3.7.1 Obecná
Uživatelé rozpoznávají odkazy podle podtržení.
3.3.7.2 Technická
Ve variantě B (stránka s podtrženými odkazy) bude modrého podtrženého textu označeno více než ve variantě A
(stránka s nepodtrženými odkazy).

3.3.8 Hypotéza 8
3.3.8.1 Obecná
Výzva k potvrzení hesla (např. v registraci) nemá žádný rozumný účel, pro uživatele je velmi obtěžující.
3.3.8.2 Technická
Výzva k potvrzení hesla je pro 50% internetových uživatelů vnímána jako obtěžující nebo jako nepřekonatelná
překážka.

3.3.9 Hypotéza 9
3.3.9.1 Obecná
Na barevné odlišení navštívených odkazů podle výsledků vyhledávače Google jsou uživatelé zvyklí.
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3.3.9.2 Technická
95% uživatelů považuje modrou a fialovou barvu odkazů (ve výsledcích vyhledávání na Google a seznam.cz) za
odlišení nenavštívených a navštívených webových stránek.

3.3.10 Hypotéza 10
3.3.10.1 Obecná
Písmo Arial o velikosti 11 px a méně je pro uživatele nějakým způsobem problematické.
3.3.10.2 Technická
U písma Arial o velikosti 11 px a méně alespoň 10 % uživatelů zvolí možnost „nepřečtu“, „přečtu s obtížemi“ nebo
„přečtu bez obtíží ale nepohodlně“.

3.3.11 Hypotéza 11
3.3.11.1 Obecná
Písmo Arial o velikosti 14 px je čitelné optimálně.
3.3.11.2 Technická
Písmo Arial o velikosti 14 px přečte pohodlně více než 90 % respondentů.

3.3.12 Hypotéza 12
3.3.12.1 Obecná
Uživatelé znají nejvíce klávesové zkratky CTRL+C a CTRL+V. Ostatní jsou méně známy.
3.3.12.2 Technická
Pokud počet správných odpovědí na klávesové zkratky kopírovat a vložit bude nejvyšší, potom platí, že
klávesové zkratky pro kopírování a vkládání jsou nejvíce známé.

3.3.13 Hypotéza 13
3.3.13.1 Obecná
Pouze malé množství uživatelů neví o pravém tlačítku myši nebo neví, jak jeho funkcí využít.
3.3.13.2 Technická
Jestliže u úkolu „Klikněte na následující obrázek pravým tlačítkem myši.“ odpoví více než 10% uživatelů pomocí
odkazu „Nevím, jak na to – přeskočit otázku“ nebo kliknou levým tlačítkem myši, potom platí, že existuje
významný počet uživatelů, kteří nevědí o pravém tlačítku myši, nevědí, co pravé tlačítko myši je nebo neumí
simulovat jeho funkce (uživatelé MacOSX).
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3.3.14 Hypotéza 14
3.3.14.1 Obecná
Existuje podstatné množství lidí, kteří neumí otevřít odkaz do nového okna.
3.3.14.2 Technická
Pokud alespoň 10 % respondentů odpoví “ne“ na otázku „Umíte kliknout na webový odkaz tak, aby se vám
otevřel do nového okna prohlížeče?“, potom platí, že existuje významné množství lidí, kteří si myslí, že neumí
otevřít odkaz do nového okna.

3.3.15 Hypotéza 15
3.3.15.1 Obecná
Uživatelé internetu se k webovým stránkám obsahujícím odkazy, které se otevírají do nového okna, staví
konzervativně nebe velmi konzervativně.
3.3.15.2 Technická
Na otázku „Jaký máte názor na to, pokud se po kliknutí na odkaz následující stránka sama otevře v novém
okně?“ většina (tedy více než 50 %) uživatelů zvolí jednu z odpovědí „vadí mi to vždy“ nebo „nevadí mi to jen ve
výjimečných případech“.

3.3.16 Hypotéza 16
3.3.16.1 Obecná
Funkce tisk integrovaná v prohlížeči je málo používaná.
3.3.16.2 Technická
Funkci tisku integrovanou v prohlížeči používá méně než polovina uživatelů.

3.3.17 Hypotéza 17
3.3.17.1 Obecná
Facebook je nejvíce známý web pro sociální sítě.
3.3.17.2 Technická
Facebook je web, který zná více než 50% uživatelů.

3.3.18 Hypotéza 18
3.3.18.1 Obecná
Nejpoužívanějším mapovým portálem jsou mapy.cz
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3.3.18.2 Technická
Mapy.cz označí jako svůj nejpoužívanější mapový portál největší počet uživatelů.

3.3.19 Hypotéza 19
3.3.19.1 Obecná
Uživatelé preferují vloženou (embedovanou) mapu namísto odkazu na externí mapový portál.
3.3.19.2 Technická
Při prezentaci určení místa jako (a) „odkaz na externí web s mapovým portálem“ nebo jako (b) „vložená
interaktivní mapa“ uživatelé preferují možnost (b).

3.3.20 Hypotéza 20
3.3.20.1 Obecná
Čeští uživatelé mají značné povědomí o pojmech spojených s internetem a informačními technologiemi.
3.3.20.2 Technická
Alespoň 20 % procent uživatelů si myslí, že rozumí všem těmto pojmům: Flash, .doc, .pdf, Cookies, Javascript,
Adobe Air, HTML, kurzor, Wi-Fi, RSS, Torrent, ZIP a skrolování.

3.3.21 Hypotéza 21
3.3.21.1 Obecná
Uživatelé nejvíce využívají služeb na webech Facebook, Seznam a Youtube.
3.3.21.2 Technická
Ze serverů Seznam.cz, Facebook.com, Youtube.com, Flickr.com, Stream.cz, Slideshare.com, Twitter.com,
Picasa.com, Rajce.cz jsou nejpoužívanější tyto tři: Facebook.cz, Seznam.cz, Youtube.cz.

3.3.22 Hypotéza 22
3.3.22.1 Obecná
Nezanedbatelná část uživatelů vnímá výsuvné navigační menu jako obtěžující.
3.3.22.2 Technická
Alespoň 10% uživatelů označí výsuvné navigační menu za obtěžující.
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4 Výsledky
Na úvod uvádíme několik základních údajů. Online dotazník byl respondentům přístupný od 31. 1. 2011 DO
15. 2. 2011. Dotazník otevřelo celkem 4671 UŽIVATELŮ. Dokončilo jej 2964 RESPONDENTŮ (63,5 %). Při čištění dat
bylo odstraněno 70 odpovědí. Konečný počet respondentů, s jejichž odpověďmi dále pracujeme, je tedy 2894. Pro
širší využití budou všechna získaná data k zdarma k dispozici.

4.1 Popis vzorku (výběru ze základního souboru)
Níže jsou popsány dvě tabulky, jejichž data byla získána jednak z Českého statistického úřadu, resp. z Veřejné
databáze ČSÚ, a jednak z našeho Průzkumu uživatelů. Tato kapitola volně navazuje na podkapitolu 2.1.2
2.1.2Složení vzorku populace, kde je zmiňována snížená reprezentativnost výběrového souboru tohoto
průzkumu. Umožňuje tak srovnání dat z ČSÚ s daty z tohoto průzkumu a posouzení reprezentativnosti jeho
výběrového souboru.

4.1.1 Česká internetová populace – ČSÚ
Území: Česká republika

Uživatelé internetu

2010
Celkem
Věková skupina

Nejvyšší dosažené vzdělání
(25+)

Ekonomická aktivita

Pohlaví (16+)

16-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75+
65+
Základní
Střední bez maturity
Střední s maturitou
Vysokoškolské
Zaměstnaný (16+)
Nezaměstnaný (16+)
Student (16+)
Důchodce
Muž
Žena

v tisících
5 458,3
1 101,4
1 381,2
1 241,7
902,7
624,9
173,4
33,0
206,3
138,8
1 382,0
1 848,2
988,0
3 758,9
199,5
822,5
352,6
2 824,7
2 633,6

%
61,8
92,3
83,1
79,7
65,8
42,1
19,1
5,1
13,2
15,3
44,9
73,5
87,9
77,8
53,8
97,5
16,5
65,8
58,1

Tabulka 1. Uživatelé internetu v ČR, vygenerováno 08.03.2011 11:23

Výše jsou uvedena původní data vygenerovaná z Veřejné databáze ČSÚ (URL: http://vdb.czso.cz/), ze kterých
jsme vycházeli. Tabulka 1 poskytuje informace o tom, JAKÁ PROCENTUÁLNÍ ČÁST Z JAKÉ SOCIO-DEMOGRAFICKÉ
SKUPINY VYUŽÍVÁ INTERNET.
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4.1.1.1 Příklad
Z dat lze například vyčíst, že v souhrnu v České republice internet používá cca 5,5 milionu (5 458,3 tisíc) lidí.
Další informací je například to, že internet používá pouze 15,3 % z lidí starších 25 let (25 a více), jejichž nejvyšší
ukončené vzdělání je základní. To znamená, že celých 84,7 % obyvatel ČR ve věku 25 a více SE ZÁKLADNÍM
VZDĚLÁNÍM internet nevyužívá.
Dalším příkladem může být rozložení uživatelů internetu v ČR podle pohlaví. Ačkoliv je v ČR nepatrně více žen
5
než mužů , internet používají více muži; tedy 58,1 % žen v ČR a 65,8 % mužů v ČR používá internet.

4.1.2 Srovnání dat – ČSÚ a Průzkum uživatelů
ČSÚ
Věková skupina

Nejvyšší dosažené
vzdělání (25+)

Ekonomická aktivita

Pohlaví (16+)

Průzkum uživatelů internetu
---

---

9,23%

do 18

55,36%

19 až 30

23,95%

31 až 45

10,16%

46 až 65

1,31%

66 a více

16-24

20,18%

25-34

25,30%

35-44

22,75%

45-54

16,54%

55-64

11,45%

65-74

3,18%

75+

0,60%

65+

3,78%

1,31%

66 a více

Základní

2,54%

1,75%

Základní vzdělání

Střední bez maturity

25,32%

11,76%

Vyučen

Střední s maturitou

33,86%

44,32%

Maturita

Vysokoškolské

18,10%

42,17%

Vysoká škola

Zaměstnaný (16+)

68,87%

Student (16+)

15,07%

Důchodce

6,46%

Nezaměstnaný (16+)

3,65%

18,46% živnostník/OSVČ (19+)
45,91%

zaměstnán (19+)

25,89%

studuji (19+)

9,74%

nic z výše uvedeného

Muž

51,75%

66,86%

Muž

Žena

48,25%

33,03%

Žena

Věková skupina

Nejvyšší dosažené
vzdělání
(19+, nestudující)

Ekonomická aktivita

Pohlaví
(bez omezení)

Obrázek 34. SROVNÁVACÍ TABULKA, Srovnání dat ČSÚ s daty z tohoto průzkumu

Tabulka na obrázku 34 ovšem obsahuje poněkud odlišná data. Zde, jak na straně dat z ČSÚ tak našeho
Průzkumu uživatelů internetu, PROCENTA UDÁVAJÍ ZASTOUPENÍ DANÉ SOCIO-DEMOGRAFICKÉ SKUPINY, která
používá internet, VŮČI CELÉ INTERNETOVÉ POPULACI ČR.

5 Podle dat ČSÚ za 1. – 3. čtvrtletí 2010 bylo v ČR cca 50,9 % žen a 49,1 % mužů.
URL: http://czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/t/EB002D87ED/$File/400110q314.pdf
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4.1.2.1 Příklad
Jako příklad zde použijeme opět skupinu lidí ve věku 25 a více se základním vzděláním jako nejvyšším
dosaženým. Podle ČSÚ lidé starší 25 let se základním vzděláním tvoří pouze 2,54 % z české internetové
populace (z obyvatel ČR využívajících internet).
TEPRVE TENTO ZPŮSOB INTERPRETACE NÁM POSKYTUJE MOŽNOST SROVNÁNÍ DAT ČSÚ A TOHOTO PRŮZKUMU.

4.1.2.2 Komentář k srovnávací tabulce
Tabulka na obrázku 34 je rozdělena na dvě části. Levá část obsahuje přepočítaná data z ČSÚ a pravá část
obsahuje data z tohoto průzkumu. Jednotlivé řádky dat z obou průzkumů si odpovídají a lze tak srovnávat
procentuální zastoupení té které skupiny v obou průzkumech.
Můžeme například srovnat zastoupení jedinců s maturitou. Podle ČSÚ, PODÍL OBYVATEL S MATURITOU
POUŽÍVAJÍCÍCH INTERNET TVOŘÍ 33,86 % ČESKÉ INTERNETOVÉ POPULACE. Data z tohoto průzkumu ukazují, že
PODÍL LIDÍ S MATURITOU BYL V TOMTO PŘÍPADĚ VYŠŠÍ – 44,32% Z CELKOVÉHO POČTU DOTÁZANÝCH. Rozdíl mohl
být způsoben typem výběru jedinců do průzkumu (kombinace prostého náhodného výběru a tzv. Snowball
výběru).
Dalším, zde poměrně velkým, rozdílem je počet mužů a žen v obou průzkumech. Zatímco statistiky ČSÚ ukazují
na zhruba poloviční zastoupení obou pohlaví, v tomto průzkumu je poměr dotázaných téměř jedna třetina žen a
dvě třetiny mužů.
Jak lze vidět, zejména v sekci Věková skupina a Ekonomická aktivita, na obou částech tabulky existuje
nekonzistence porovnávaných skupin. Například pro věkovou kategorii „do 18“ v tomto průzkumu není na straně
ČSÚ rovnocenná alternativa. Naopak pro kategorii „66 a více“ jsou na straně dat z ČSÚ rovnou dvě kategorie.
Některé podskupiny jsou například jinak pojmenovány. Je to způsobeno strukturou dotazníku na straně Průzkumu
uživatelů internetu. V něm jsme se zaměřovali na jiné socio-demografické aspekty a například věkové rozdělení
obyvatelstva do dekád nebylo pro tento průzkum výhodné.

4.1.3 Shrnutí reprezentativnosti výběrového souboru
Z předchozích dvou kapitol lze vyvozovat následující sdělení. Průzkumu znalostí a chování českých uživatelů
internetu se zúčastnilo cca:





respondentů ve věku do 18 let a 19 – 30 let,
respondentů s vyšším, především TERCIÁRNÍM VZDĚLÁNÍM,
O 11 % VÍCE STUDUJÍCÍCH respondentů,
O 20 % VÍCE MLADÝCH
O 24 % VÍCE

O 15 % VÍCE MUŽŮ

než je v této socio-demografické skupině počet uživatelů internetu v ČR DLE ČSÚ.

4.2 Výsledky socio-demografických otázek
Pro účely korektního srovnání s daty z ČSÚ byly z dat tohoto průzkumu vynechány některé podskupiny
respondentů. Z tabulky na obrázku 34 lze vidět, že v kategorii „Nejvyšší dosažené vzdělání“ byli vynecháni
respondenti do 18 let a všichni studující. Z tohoto důvodu jsou níže uvedeny plné počty respondentů ve všech
socio-demografických podkategoriích (tedy odpovědi na socio-demografické otázky).
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4.2.1 Věk
Věk

Absolutní četnost

Relativní četnost

do 18 let

267

9,23 %

19 až 30

1602

55,36 %

31 až 45

693

23,95 %

46 až 65

294

10,16 %

66 a více

38

1,31 %

Tabulka 2. VĚKOVÉ rozložení respondentů

Obrázek 35. Výsečový graf rozložení respondentů podle VĚKU

4.2.2 Pohlaví
Pohlaví

Absolutní četnost

Relativní četnost

Žena

957

33,07 %

Muž

1937

66,93 %

Tabulka 3. Rozložení respondentů podle POHLAVÍ
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Obrázek 36. Výsečový graf rozložení respondentů podle POHLAVÍ

4.2.3 Jaká je vaše hlavní pracovní činnost? (ekonomická aktivita)
Pracovní činnost

Absolutní četnost

Relativní četnost

živnostník/OSVČ

485

16,8%

jsem zaměstnán

1206

41,7%

studuji

933

32,2%

nic z výše uvedeného

270

9,3%

Tabulka 4. Rozložení respondentů podle HLAVNÍ PRACOVNÍ ČINNOSTI

Obrázek 37. Výsečový graf rozložení respondentů podle HLAVNÍ PRACOVNÍ ČINNOSTI
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4.2.4 Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Dosažené vzdělání

Absolutní četnost

Relativní četnost

Základní vzdělání

317

11,0%

Vyučen

240

8,3%

Maturita

1304

45,1%

Vysoká škola

1033

35,7%

Tabulka 5. Rozložení respondentů podle NEJVYŠŠÍHO DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ

Obrázek 38. Výsečový graf rozložení respondentů podle NEJVYŠŠÍHO DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ

4.2.5 Jaká je vaše zkušenost v práci s internetem?
Zkušenost s internetem

Absolutní četnost

Relativní četnost

začátečník

36

1,2%

běžný uživatel

736

25,4%

pokročilý

591

20,4%

velmi pokročilý

649

22,4%

IT specialista

882

30,5%

Tabulka 6. Rozložení respondentů podle ZKUŠENOSTI V PRÁCI S INTERNETEM
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Obrázek 39. Výsečový graf rozložení respondentů podle ZKUŠENOSTI V PRÁCI S INTERNETEM

4.2.6 Jaký vlastníte počítač?
Jaký vlastníte počítač

Absolutní četnost

Relativní četnost

Stolní

1931

66,7 %

Notebook

2277

78,7 %

Smartphone

1836

63,4 %

Tabulka 7. Rozložení respondentů podle VLASTNICTVÍ POČÍTAČE ČI POČÍTAČŮ

Obrázek 40. Procentuální histogram, rozložení respondentů podle VLASTNICTVÍ POČÍTAČE ČI POČÍTAČŮ
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4.2.7 Jak často pracujete s internetem?
Jak často pracujete s internetem

Absolutní četnost

Relativní četnost

Denně

2757

95,27 %

přibližně 4 dny v týdnu

114

3,94 %

přibližně jednou týdně

16

0,55 %

přibližně jednou za dva týdny

4

0,14 %

přibližně jednou měsíčně

3

0,10 %

Tabulka 8. Rozložení respondentů podle FREKVENCE PRÁCE S INTERNETEM

Obrázek 41. Procentuální histogram, rozložení respondentů podle FREKVENCE PRÁCE S INTERNETEM

4.2.8 Jaké služby na internetu využíváte?
Služby na internetu

Absolutní četnost

Relativní četnost

Facebook

2143

74,0%

Vyhledávání

2822

97,5%

Zpravodajství

2531

87,5%

e-mail

2842

98,2%

stahování souborů

2570

88,8%

Chat

1078

37,2%

ICQ a instant messaging

1889

65,3%

nákup zboží

2401

83,0%
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80,0%

Tabulka 9. Rozložení respondentů podle využívání SLUŽEB POSKYTOVANÝCH INTERNETEM

Obrázek 42. Procentuální histogram rozložení respondentů podle využívání SLUŽEB POSKYTOVANÝCH INTERNETEM

4.2.9 Jak často nakupujete na internetu?
Jak často pracujete s internetem

Absolutní četnost

Relativní četnost

denně

24

0,8%

přibližně jednou týdně

343

11,9%

přibližně jednou měsíčně

1116

38,6%

přibližně jednou za tři měsíce

921

31,8%

jednou za rok

328

11,3%

nenakupuji na internetu

162

5,6%

Tabulka 10. Rozložení respondentů podle FREKVENCE NAKUPOVÁNÍ NA INTERNETU
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Obrázek 43. Výsečový graf rozložení respondentů podle FREKVENCE NAKUPOVÁNÍ NA INTERNETU

4.2.10 Shrnutí výsledků socio-demografických otázek
Výsledky průzkumu z kategorií věk, pohlaví, hlavní pracovní činnost (ekonomická aktivita) a dosažené vzdělání
jsou popisovány v kapitole 4.1.3 Shrnutí reprezentativnosti výběrového souboru, kde jsou zároveň srovnávány
s daty z ČSÚ. Zde jsou shrnuty výsledky z otázek:
5.

Jaká je vaše zkušenost v práci s internetem?

6.

Jaký vlastníte počítač?

7.

Jak často pracujete s internetem?

8.

Jaké služby na internetu využíváte (můžete zaškrtnout více možností)

9.

Jak často nakupujete na internetu?

Z dat získaných během průzkumu můžeme na základě expertní hypotézy, tj. tvrzení experta na danou oblast
ovšem bez podložených dat, vyvozovat, že výběrový soubor obsahuje:





respondentů, kteří pracují v OBORU IT
respondentů, kteří vlastní počítače typu NOTEBOOK a SMARTPHONE
VÍCE respondentů, kteří PRACUJÍ S INTERNETEM DENNĚ
respondenty, kteří ve VĚTŠÍ MÍŘE využívají služeb INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ a nakupování na
internetu,
VÍCE
VÍCE

než je jejich pravděpodobné průměrné zastoupení v české internetové populaci.

4.3 Výsledky hypotéz
4.3.1 Hypotéza 1
4.3.1.1 Obecná
Výběr položky ze seznamu pomocí klávesy počátečního písmene položky je stále mezi většinou uživatelů málo
známý.
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4.3.1.2 Technická
Nejvýše 20 % uživatelů používá funkci výběr položky ze seznamu pomocí klávesy počátečního písmene položky.
4.3.1.3 Výsledek
Tato hypotéza byla testována otázkou č. 1 „V následujícím seznamu vyberte položku „malina“ a poté klikněte na
tlačítko Hotovo“ a „Jak jste při výběru (položky ze seznamu) postupovali?“. Výsledky jsou následující:
Výběr položky ze seznamu

Absolutní četnost

Relativní četnost

posuvník

1337

46,2%

kolečko myši

831

28,7%

písmeno M

540

18,7%

šipky na klávesnici

16

0,6%

jinak

149

5,1%

přeskočilo otázku

21

0,7%

Tabulka 11. Rozložení respondentů podle TYPU VÝBĚRU POLOŽKY ZE SEZNAMU

Obrázek 44. Výsečový graf rozložení respondentů podle TYPU VÝBĚRU POLOŽKY ZE SEZNAMU
 VÝSLEDEK TESTOVÁNÍ HYPOTÉZY

HYPOTÉZA JE POTVRZENA.

Pomocí klávesy počátečního písmene (možnost písmeno M) vybralo položku „malina“ ze seznamu ovocí
18,7 % RESPONDENTŮ.
 KOMENTÁŘ K VÝSLEDKU HYPOTÉZY

Další výsledky hypotézy ukazují, že NEJČASTĚJŠÍM ZPŮSOBEM, jakým se respondenti v seznamu ovocí
pohybovali, JE POUŽITÍ POSUVNÍKU. Druhým nejpoužívanějším způsobem je kolečko myši.
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Jako doporučení lze navrhnout, aby seznam položek (listbox či droplist) byl navrhován s větším ohledem na
použití posuvníku. Proto doporučujeme, aby byl samotný SEZNAM KRATŠÍ, aby se uživatel mezi položkami
snadno orientoval i pomocí posuvníku. Měl by tedy obsahovat méně položek. V opačném případě se s větším
množstvím položek v seznamu zkracuje délka jezdce (viz Obrázek 45). Uživatel tak má stále menší a menší
oblast, kam může kliknout, aby mohl s posuvníkem pohybovat, a také musí vynaložit větší množství úsilí při
samotném posouvání; pohyb posuvníku o pár pixelů pak může znamenat posun v seznamu o desítky položek.
Tudíž se výrazným způsobem snižuje jeho použitelnost.

Obrázek 45. Části posuvníku, zdroj: Microsoft, http://jdem.cz/k3wr6

4.3.2 Hypotéza 2
4.3.2.1 Obecná
Pro uživatele je opisování CAPTCHA obtěžující. Část uživatelů ji považuje za nepřekonatelnou překážku.
4.3.2.2 Technická
Pro více než 50 % uživatelů je opisování CAPTCHA obtěžující. Alespoň 20% uživatelů považuje CAPTCHA za
nepřekonatelnou překážku.
4.3.2.3 Výsledek
Tato hypotéza byla testována otázkou č. 2 „Jaký máte názor na to, pokud je nutno opsat text z obrázku (například
při vyplňování formuláře)?“ Výsledky jsou následující:
Opisování CAPTCHA

Absolutní četnost

Relativní četnost

nepřekonatelná překážka

60

2,1%

obtěžuje mě

1780

61,5%

nevadí mi

957

33,1%

spíše vítám

69

2,4%
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28
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1,0%

Tabulka 12. Rozložení respondentů podle NÁZORU NA OPISOVÁNÍ CAPTCHA

Obrázek 46. Výsečový graf rozložení respondentů, NÁZOR NA OPISOVÁNÍ CAPTCHA
 VÝSLEDEK TESTOVÁNÍ HYPOTÉZY

HYPOTÉZA JE ČÁSTEČNĚ VYVRÁCENA.

Zde totiž z jedné obecné hypotézy vznikly dvě technické. Čili:
První technická hypotéza
CAPTCHA je obtěžující pro alespoň 50 % uživatelů.
CAPTCHA obtěžuje 61,5 % RESPONDENTŮ.

HYPOTÉZA POTVRZENA.

Druhá technická hypotéza
CAPTCHA je nepřekonatelnou překážkou pro alespoň 20 % uživatelů. HYPOTÉZA VYVRÁCENA.
CAPTCHA je nepřekonatelnou překážkou pouze pro 2,1 % RESPONDENTŮ.
 KOMENTÁŘ K VÝSLEDKU HYPOTÉZY

I když byla druhá technická hypotéza vyvrácena, závěrem je, že PŘI OPISOVÁNÍ CHAPTCHA NARAZÍ NA
KOMPLIKACE (např. v podobě špatného nebo zdlouhavého rozpoznávání znaků) 62 % RESPONDENTŮ, což je
velmi významné číslo, které by pro webdesignery a návrháře mohlo být podnětem k zamyšlení a vytvoření pro
uživatele jednoduššího způsobu použití CAPTCHA či jiného způsobu ověřování typu člověk-stroj.
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NEJLEPŠÍM ŘEŠENÍM JE CAPTCHA VŮBEC NEPOUŽÍVAT. ALTERNATIVY,

jak navrhnout stránku s méně
6
obtěžujícím ověřováním člověk-stroj, POPSALO I W3C KONSORCIUM a jsou uvedeny na jejich stránkách .
Pokud přesto CAPTCHA do návrhu webové stránky přidáte, můžete použít např. jazyk JavaScript. Spamovací
robot, kvůli kterému se používání CAPTCHA zavedlo, totiž s jazykem JavaScript nepracuje. NA WEBOVÉ
STRÁNCE, kde je nově upravené CAPTCHA s využitím jazyka JavaScript, VE VÝSLEDKU NENÍ CAPTCHA
VŮBEC VIDĚT. Počítač uživatele využije komunikace s CAPTCHA pomocí jazyka Javascript a požadovanou
kombinaci čísel a znaků ZA UŽIVATELE SÁM VYPLNÍ.

4.3.3 Hypotéza 3
4.3.3.1 Obecná
Označení povinných polí ve formuláři hvězdičkou je zažité a srozumitelné. Jakékoliv jiné označení může být
uživateli nepochopeno.
4.3.3.2 Technická
Ve variantě B (formulář s hvězdami) respondenti povinná pole označí podle očekávání alespoň v 95 %.
4.3.3.3 Výsledek
Tato hypotéza byla testována otázkou č. 3 „Zaškrtněte v následujícím formuláři pole, která jsou podle Vás
povinná“. Výsledky jsou následující:

Varianta

Výška

Šířka

Hloubka

Velikost

A (tučné písmo)

1

0

0

1

B (hvězdy)

1

0

1

0

Tabulka 13. Předpokládané nejčastější odpovědi respondentů (1 = povinné pole zaškrtnuto, 0 = NEzaškrtnuto)

Varianta A

Absolutní četnost

Relativní četnost

celkem

1386

100 %

podle očekávání

849

61,26 %

Tabulka 14. VARIANTA A, počet respondentů celkem a počet odpovědí podle našeho očekávání

Varianta B

Absolutní četnost

Relativní četnost

celkem

1508

100 %

6

http://www.w3.org/TR/turingtest/
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podle očekávání

1164
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77,19 %

Tabulka 15. VARIANTA B, počet respondentů celkem a počet odpovědí podle našeho očekávání

Obrázek 47. Procentuální histogram, označení povinných polí podle našeho očekávání
 VÝSLEDEK TESTOVÁNÍ HYPOTÉZY

HYPOTÉZA JE VYVRÁCENA.

Pouze 77,19 % respondentů označilo povinná pole s hvězdou takovým způsobem, jakým jsme očekávali.
 KOMENTÁŘ K VÝSLEDKU HYPOTÉZY

Povinná pole označená hvězdou sice zodpovědělo takovým způsobem, jakým jsme očekávali, celých 77,19 %
respondentů. Ovšem na potvrzení hypotézy č. 3 to nestačí.
Tudíž zde stále zůstává 22,81 % (více než jedna pětina) respondentů, kterým byla předložena varianta B,
kteří danému označení povinných polí pomocí hvězdy nerozumí. U varianty A je počet takových respondentů
ještě vyšší. Jsou to vysoká čísla, ze kterých lze usuzovat, že OZNAČENÍ POVINNÝCH POLÍ ve formulářích jen
POMOCÍ HVĚZDIČKY NESTAČÍ.
Expertní hypotéza
Řešení se nabízí vícero. Jedním z doporučení může být OZNAČENÍ POVINNÝCH POLÍ HVĚZDIČKOU a textovým
popiskem, jak je znázorněno na obrázku 48.
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Obrázek 48. Povinná pole s hvězdičkou a textovým popisem

Další možností může být například forma inteligentního formuláře s určitou mírou interaktivity, který uživateli
sám poradí a ohlásí, která z polí jsou povinná.

4.3.4 Hypotéza 4
4.3.4.1 Obecná
(a kteří si tudíž musí pamatovat mnoho hesel (11 a více), např. na
přístup k e-mailu, účtu na diskusních fórech, k bankovnictví apod.), POUŽÍVAJÍ NĚKOLIK PODOBNÝCH HESEL KE
VŠEM SVÝM ÚČTŮM.
UŽIVATELÉ, KTEŘÍ MAJÍ MNOHO ÚČTŮ/PROFILŮ

4.3.4.2 Technická
Vlastnictví 11 a více účtů/profilů vede k používání podobných hesel ke všem účtům/profilům.
4.3.4.3 Výsledek
Tato hypotéza byla testována otázkami č.:
4. „Kolik uživatelských profilů a účtů chráněných heslem (e-mail, diskusní fóra, internetové bankovnictví, online
hry atd.) na internetu používáte?“
6. „Jestliže si máte vytvořit heslo bez omezení (a) použiji jedno ze svých oblíbených hesel, (b) spíše vymyslím
nové heslo.“
Výsledky jsou následující:
0 až 10 profilů

Absolutní četnost

Relativní četnost

celkem

1327

100 %

z toho nové heslo

333

25,09 %

z toho oblíbené heslo

994

74,91 %

Tabulka 16. Vlastnictví 0 AŽ 10 PROFILŮ, rozložení podle tvorby hesla

11 a více profilů

Absolutní četnost

Relativní četnost

celkem

1567

100 %

z toho nové heslo

414

26,42 %
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73,58 %

Tabulka 17. Vlastnictví 11 A VÍCE PROFILŮ, rozložení podle tvorby hesla
 VÝSLEDEK TESTOVÁNÍ HYPOTÉZY

HYPOTÉZA JE VYVRÁCENA.

Nebyla prokázána ŽÁDNÁ SOUVISLOST MEZI POČTEM ÚČTŮ A ZPŮSOBEM VOLBY HESLA. Obě skupiny – „0 až
10 profilů“ a „11 a více profilů“ – obsahují téměř shodné procento uživatelů, kteří při vytváření nového účtu
raději volí svá oblíbená hesla či raději vytvoří nové.
 KOMENTÁŘ K VÝSLEDKU HYPOTÉZY

Z dat lze také zjistit, že i v případě, kdy budeme mít dvě skupiny „0 až 3 profily“ a „4 a více profilů“ – tedy
kategorie „4 až 10 profilů“ se přesune od jedné skupiny ke druhé, bude situace stejná.
Expertní hypotéza
Nepodařilo se nám zde prokázat závislost způsobu volby hesla na počtu profilů daného uživatele. Objevilo se
zde ovšem možná ještě zajímavější zjištění, které na první pohled nemusí být patrné. A sice, že 74 %
RESPONDENTŮ (2147) POUŽÍVÁ JEN NĚKOLIK HESEL KE VŠEM SVÝM ÚČTŮM bez ohledu na počet účtů na
internetu. To může představovat závažné BEZPEČNOSTNÍ RIZIKO.
SPOLEČNÝ ZÁVĚR A DOPORUČENÍ PRO HYPOTÉZY 4, 5 A 6 JE UVEDEN NA KONCI HYPOTÉZY 6.

4.3.4.4 Další výsledky otázky č. 4
V hypotéze č. 4 jsme popisovali souvislost mezi počtem vlastněných účtů či profilů na internetu a mezi tendencí
používat podobná hesla. Zde doplňujeme výsledky týkající se pouze otázky č. 4 „Kolik uživatelských profilů a účtů
chráněných heslem (e-mail, diskusní fóra, internetové bankovnictví, online hry atd.) na internetu používáte?“.
Počet profilů či účtů na internetu

Absolutní četnost

Relativní četnost

0

6

0,2%

1 až 3

247

8,5%

4 až 10

1074

37,1%

11 až 30

1083

37,4%

31 a více

484

16,7%

Tabulka 18. Počet profilů na internetu
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Obrázek 49. Výsečový graf, Počet profilů na internetu, rozložení podle množství

4.3.5 Hypotéza 5
4.3.5.1 Obecná
Více účtů/profilů vede k zapomínání hesel.
4.3.5.2 Technická
Hesla si nepamatují více uživatelé s 11 a více účty než uživatelé s 0 až 10 účty.
4.3.5.3 Výsledek
Tato hypotéza byla testována otázkami č.:
4. „Kolik uživatelských profilů a účtů chráněných heslem (e-mail, diskusní fóra, internetové bankovnictví, online
hry atd.) na internetu používáte?“
5. „Jakým způsobem uchováváte hesla?“
Výsledky jsou následující:
0 až 10 profilů

Absolutní četnost

Relativní četnost

celkem

1327

100 %

heslo si pamatuji

1041

78,45 %

heslo si nepamatuji

286

21,55 %

Tabulka 19. Vlastnictví 0 AŽ 10 PROFILŮ, rozložení podle pamatování hesla

11 a více profilů

Absolutní četnost

Relativní četnost

celkem

1567

100 %

heslo si pamatuji

1105

70,52 %
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heslo si nepamatuji

462
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29,48 %

Tabulka 20. Vlastnictví 11 A VÍCE PROFILŮ, rozložení podle pamatování hesla

Data v tabulkách č. 19 a 20 byla získána následujícím způsobem. V otázce č. 4 uvedli respondenti počet účtů či
profilů, které mají na internetu. V otázce č. 5 označili, jestli si hesla k těmto účtům pamatují nebo nepamatují a
nějakým způsobem uchovávají. Údaj v tabulkách 19 a 20 „HESLO SI PAMATUJI“ koresponduje se ZAŠKRTNUTÍM
odpovědi (checkboxu) „pamatuji si je“ v otázce 5. Údaj „heslo si nepamatuji“ koresponduje s NEZAŠKRTNUTÍM
odpovědi (checkboxu) „pamatuji si je“ v otázce 5.
 VÝSLEDEK TESTOVÁNÍ HYPOTÉZY

HYPOTÉZA JE POTVRZENA.

Pouze
21,
55
%
respondentů
s nejvíce
deseti
Počet respondentů s alespoň 11 účty, kteří hesla také zapomínají, je 29,49 %.

účty

hesla

zapomíná.

 KOMENTÁŘ K VÝSLEDKU HYPOTÉZY

Téměř ke stejným procentům bychom dospěli, kdybychom provedli přesun kategorie „4 až 10 profilů“ od jedné
skupiny do druhé tak, jak tomu bylo i v předchozí hypotéze.
Ačkoliv byla hypotéza potvrzena, je jen velmi malý rozdíl mezi oběma skupinami. Jednoduše řečeno,
v průměru TŘI ČTVRTINY RESPONDENTŮ SI SVÁ HESLA PAMATUJE bez ohledu na počet účtů a profilů na
internetu.
Možné vysvětlení
Příčinu můžeme nalézt, když se podíváme na předchozí hypotézu. Ta ukázala, že uživatelé používají ke svým
účtům podobná hesla. Můžeme tedy propojit obě předešlá tvrzení do další hypotézy:
„Uživatelé, kteří při vytváření účtů a profilů na internetu použijí svá oblíbená hesla, si hesla ke svým účtům
pamatují.“ Tímto tématem se zabývá hypotéza č. 6.
SPOLEČNÝ ZÁVĚR A DOPORUČENÍ PRO HYPOTÉZY 4, 5 A 6 JE UVEDEN NA KONCI HYPOTÉZY 6.

4.3.5.4 Otázka č. 5
Otázka č. 5 „Jakým způsobem uchováváte hesla?“ sloužila především pro otestování hypotézy č. 5 „Více
účtů/profilů vede k zapomínání hesel“. Zde doplňujeme ostatní výsledky otázky č. 5.
Pamatujete si hesla?

Absolutní četnost

Relativní četnost

pamatuji si je

2146

74,2%

nepamatuji a ani je neuchovávám

38

1,3%

hesla si ukládám v prohlížeči

806

27,9%

píši je na papír nebo do dokumentu na počítači

445

15,4%

používám software pro ukládání hesel

513

17,7%

Tabulka 21. Způsob uchovávání hesel
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Obrázek 50. Procentuální sloupcový graf, Způsob uchovávání hesel

4.3.6 Hypotéza 6
4.3.6.1 Obecná
Uživatelé, kteří při vytváření účtů a profilů na internetu použijí svá oblíbená hesla, si hesla ke svým účtům
pamatují.
4.3.6.2 Technická
Existuje souvislost mezi použitím oblíbeného hesla a zvýšenou schopností si použitá hesla pamatovat.
4.3.6.3 Výsledek
Tato hypotéza byla testována otázkami č.:
4. „Kolik uživatelských profilů a účtů chráněných heslem (e-mail, diskusní fóra, internetové bankovnictví, online
hry atd.) na internetu používáte?“
6. „Jestliže si máte vytvořit heslo bez omezení (a) použiji jedno ze svých oblíbených hesel, (b) spíše vymyslím
nové heslo.“
Výsledky jsou následující:
Heslo si pamatuji

Absolutní četnost

Relativní četnost

celkem

2146

100 %

používám oblíbené heslo

1642

76,5%

vymyslím nové heslo

504

23,5%

Tabulka 22. Pamatování hesla, rozložení podle způsobu vytvoření hesla

 web www.dobryweb.cz  email info@dobryweb.cz  tel +420 277 004 600  fax +420 277 004 601

 strana 71 z 114

PRŮZKUM ZNALOSTÍ A CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ NA INTERNETU V ČR

 20.5.2011

Obrázek 51. Výsečový graf, schopnost pamatovat si heslo
 VÝSLEDEK TESTOVÁNÍ HYPOTÉZY

HYPOTÉZA JE POTVRZENA.

Tabulka 20 ukazuje, že existuje velmi silný vztah u těch respondentů, kteří si heslo pamatují a kteří navíc
používají ke svým účtům jen několik svých oblíbených hesel. Takových respondentů je totiž 76,5 % ze všech
respondentů, kteří si pamatují svá hesla.
 KOMENTÁŘ K VÝSLEDKU HYPOTÉZY

76,5 % RESPONDENTŮ, KTEŘÍ SI SVÁ HESLA PAMATUJÍ, POUŽÍVÁ KE SVÝM ÚČTŮM ČI PROFILŮM JEDNO ZE
SVÝCH OBLÍBENÝCH HESEL.

Příčinný vztah není znám a nebyl součástí průzkumu. Nelze tedy zjistit, jestli:



respondenti si pamatují svá hesla, protože používají jen několik oblíbených hesel nebo



respondenti používají jen několik oblíbených hesel, protože by si jinak svá hesla nezapamatovali.

Důležitější je ovšem samotný fakt používání pouze několika oblíbených hesel, jak je zmiňováno i ve
výsledcích hypotézy 4 a 5. S touto informací by se především mělo pracovat.

Závěr pro hypotézy 4, 5 a 6


Výsledek HYPOTÉZY 4 ukazuje, že není žádná souvislost mezi počtem účtů a způsobem volby hesla (nové
či oblíbené).



Výsledek HYPOTÉZY 5 ukazuje, že zhruba tři čtvrtiny respondentů si svá hesla pamatují bez ohledu na
počet účtů a profilů na internetu.



HYPOTÉZA 6



Závěry z OTÁZKY 7 uvedené níže ukazují, že všechny typy bezpečnostních požadavků na hesla jsou pro
nezanedbatelnou část uživatelů obtěžující.

potvrzuje, že 76,5 % respondentů, kteří si svá hesla pamatují, používá ke svým účtům či
profilům jedno ze svých oblíbených hesel.

Řečeno v kostce,

NEZÁLEŽÍ NA POČTU ÚČTŮ, UŽIVATELÉ SI HESLA PAMATUJÍ VŽDY, A TO PROTO, ŽE

POUŽÍVAJÍ OBLÍBENÁ HESLA. JAKÉKOLIV OMEZUJÍCÍ POŽADAVKY JE OBTĚŽUJÍ.
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Pokud se budou na uživatele klást stále vyšší nároky na složitost hesla, může to jednak uživatele odradit od
založení účtu na daném webu, a jednak si heslo stejně (kvůli jeho složitosti) nebudou pamatovat. Proto
doporučujeme, důkladně promyslet:


jestli není registrace s heslem na daném webu samoúčelná a jestli je nějak užitečná,



motivaci pro uživatele za vytvoření účtu,



využití tzv. sdíleného (či jednotného) přihlašování
7

(či jednotné) PŘIHLAŠOVÁNÍ je řešením, jak nabízet registrace na webu a při tom nepožadovat po
uživatelích další hesla. Využívá se toho, že UŽIVATEL MÁ JIŽ ÚČET VYTVOŘEN U TŘETÍ STRANY. Přihlašuje se
tedy pod údaji, které již zná a nemusí si tedy pamatovat nový login nebo heslo.
SDÍLENÉ

4.3.6.4 Další výsledky otázky č. 6
Dílčí výsledky otázky č. 6 „Jestliže si máte vytvořit heslo bez omezení (a) použiji jedno ze svých oblíbených hesel,
(b) spíše vymyslím nové heslo.“ sloužily především pro otestování hypotéz č. 4 a 6. Zde uvádíme výsledky
týkající se pouze otázky č. 6.
Vytváření hesla

Absolutní četnost

Relativní četnost

použiji jedno ze svých oblíbených

2147

74,2%

vymyslím nové

747

25,8%

Tabulka 23. Způsob tvorby hesla

Obrázek 52. Výsečový graf, Způsob tvorby hesla

7

http://www.lupa.cz/clanky/systemy-sdileneho-prihlasovani/

 web www.dobryweb.cz  email info@dobryweb.cz  tel +420 277 004 600  fax +420 277 004 601

 strana 73 z 114

PRŮZKUM ZNALOSTÍ A CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ NA INTERNETU V ČR

 20.5.2011

4.3.6.5 Další výsledky otázky č. 7
Zde uvádíme výsledky otázky č. 7 „Jaký je Váš názor na bezpečnostní požadavky při vytváření hesla (např. při
vytváření účtu na e‑shopu)?“.
Minimální délka hesla

Absolutní četnost

Relativní četnost

nepřekonatelná překážka

40

1,4%

obtěžuje mě

569

19,7%

nevadí mi

1405

48,5%

spíše vítám

492

17,0%

velmi vítám

388

13,4%

Tabulka 24. Omezující požadavky na heslo, MINIMÁLNÍ DÉLKA HESLA, rozložení podle názoru

Použití velkých i malých písmen

Absolutní četnost

Relativní četnost

nepřekonatelná překážka

116

4,0%

obtěžuje mě

1136

39,3%

nevadí mi

1026

35,5%

spíše vítám

311

10,7%

velmi vítám

305

10,5%

Tabulka 25. Omezující požadavky na heslo, POUŽITÍ VELKÝCH A MALÝCH PÍSMEN, rozložení podle názoru

Použití čísel i písmen

Absolutní četnost

Relativní četnost

nepřekonatelná překážka

69

2,4%

obtěžuje mě

669

23,1%

nevadí mi

1226

42,4%

spíše vítám

466

16,1%

velmi vítám

464

16,0%

Tabulka 26. Omezující požadavky na heslo, POUŽITÍ ČÍSEL A PÍSMEN, rozložení podle názoru

Časové omezení platnosti hesla

Absolutní četnost

Relativní četnost

nepřekonatelná překážka

575

19,9%

obtěžuje mě

1731

59,8%

nevadí mi

446

15,4%

spíše vítám

90

3,1%

velmi vítám

52

1,8%

Tabulka 27. Omezující požadavky na heslo, ČASOVÉ OMEZENÍ PLATNOSTI HESLA, rozložení podle názoru
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Vygenerované heslo

Absolutní četnost

Relativní četnost

nepřekonatelná překážka

696

24,0%

obtěžuje mě

1348

46,6%

nevadí mi

654

22,6%

spíše vítám

123

4,3%

velmi vítám

73

2,5%

Tabulka 28. Omezující požadavky na heslo, VYGENEROVANÉ HESLO, rozložení podle názoru

Obrázek 53. Sloupcový procentuální graf, rozložení podle názoru a omezujících požadavků

4.3.7 Hypotéza 7
4.3.7.1 Obecná
Uživatelé rozpoznávají odkazy podle podtržení.
4.3.7.2 Technická
Ve variantě B (stránka s podtrženými odkazy) bude modrého podtrženého textu označeno více než ve variantě A
(stránka s nepodtrženými odkazy).
4.3.7.3 Výsledek
Tato hypotéza byla testována otázkou, resp. experimentem, č. 9 „Klikněte na všechny objekty na obrázku, které
jsou podle Vašeho názoru klikací. Tzn., po kliknutí se něco stane – provede se nějaká činnost, zobrazí se nová
stránka nebo nabídka na uložení souboru apod.“ Výsledky jsou následující:
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Obrázek 54. Heatmapa, verze BEZ PODTRŽENÝCH ODKAZŮ

Obrázek 55. Heatmapa, verze S PODTRŽENÝMI ODKAZY

Pro vysvětlení popíšeme, CO JE HEATMAPA. Jedná se o obrázek, jehož účelem je srozumitelně zobrazit
informace o tom, kam na webové stránce uživatelé nejčastěji klikají. Zde byla situace poněkud odlišná. Zatímco
KLASICKÁ heatmapa zobrazuje, kam uživatelé klikají PODLE JEJICH VLASTNÍ VŮLE, zde byl respondentům ZADÁN
ÚKOL a ti klikali na oblasti, o KTERÝCH SE DOMNÍVALI, ŽE TO MOHOU BÝT ODKAZY.
Obrázek se skládá ze dvou vrstev. Spodní vrstvu tvoří obrázek nebo webová stránka, která slouží jako podklad.
V našem případě to byly dvě verze jednoho obrázku, který představoval webovou stránku s podtrženými a
nepodtrženými odkazy (Obrázek 18. Otázka 9. varianta A, Obrázek 19. Otázka 9, varianta B). Druhou vrstvu tvoří
rovněž obrázek, tentokráte složený ze skupin různě barevných oblastí. Druhou vrstvu (odrážející NAŠE výsledky)
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znázorňuje Obrázek 56. Heatmapa obsahuje většinou celou škálu barev. Právě tato vrstva ukazuje, na které
oblasti uživatelé nejvíce klikali. Anglické slovo „heat“ znamená teplo. TEDY NA TĚCH MÍSTECH, KDE SE VYSKYTUJÍ
PŘEVÁŽNĚ TEPLÉ BARVY, UŽIVATELÉ KLIKALI NEJČASTĚJI.

Obrázek 56. Heatmapa, druhá vrstva bez pozadí
 VÝSLEDEK TESTOVÁNÍ HYPOTÉZY

HYPOTÉZA JE VYVRÁCENA.

Jak lze z porovnání obou heatmap pozorovat, existují mezi nimi
oblastí, kam lidé nejčastěji klikali, jsou téměř totožné.

JEN NEPATRNÉ ROZDÍLY.

Poloha a intenzita

 KOMENTÁŘ K VÝSLEDKU HYPOTÉZY

Je ovšem důležité výsledek testování hypotézy správně interpretovat.
Proto vyvrácení hypotézy 7
znamená to, že pouze v tomto konkrétním případě uživatelé mezi podtrženými a nepodtrženými odkazy
nerozlišovali. To, zda se na webové stránce jedná o odkaz či prostý text, posuzovali podle jiných ukazatelů. A
tudíž VÝSLEDEK NELZE ZOBECNIT na všechny webové stránky.
UŽIVATELÉ SE VŽDY ORIENTUJÍ PODLE KONTEXTU DANÉ WEBOVÉ STRÁNKY.

Expertní hypotéza
V této situaci se již můžeme jen ptát, Z JAKÉHO DŮVODU BYLY VÝSLEDKY u obou verzí heatmap STEJNÉ.
Vysvětlením by mohla být právě orientace respondentů podle kontextu – zde především podle barvy.
Z obrázků v obou verzích je jasné, že prostý text je v černé barvě a odkazy jsou označeny modrou barvou – a
to vždy – bez ohledu na „podtrženost“ odkazů. Navíc stále v poměrně velkém množství případů platí, že
odkaz je označen právě modrou barvou. Od tohoto standardu je ovšem čím dál častěji upouštěno.
proto může být KOMBINOVAT GRAFICKÉ PRVKY, KTERÉ POMOHOU UŽIVATELI ROZLIŠIT ODKAZ
Jednoduše řečeno, LIDÉ SNÁZE ROZPOZNAJÍ ODKAZY, KDYŽ BUDOU MÍT v rámci části nebo celého
webu STEJNÝ VZHLED (font, řez písma, styl, barvu). Pokud vlastníte web, u kterého toto provedení není
možné (odkazy mají více stylů vzhledu), může být jednoznačným rozlišením od okolního textu právě podtržení
odkazů.
DOPORUČENÍM
OD TEXTU.

4.3.8 Hypotéza 8
4.3.8.1 Obecná
Výzva k potvrzení hesla (např. v registraci) nemá žádný rozumný účel, pro uživatele je velmi obtěžující.
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4.3.8.2 Technická
Výzva k potvrzení hesla je pro 50% internetových uživatelů vnímána jako obtěžující nebo jako nepřekonatelná
překážka.
4.3.8.3 Výsledek
Tato hypotéza byla testována otázkou č. 8 „Jaký je Váš názor na potvrzování hesel při registraci (např. při
vytváření účtu na e-shopu)?“. Výsledky jsou následující:
Potvrzování hesla při registraci

Absolutní četnost

Relativní četnost

nepřekonatelná překážka

13

0,45%

obtěžuje mě

259

8,95%

nevadí mi

966

33,38%

spíše vítám

734

25,36%

velmi vítám

922

31,86%

Tabulka 29. Potvrzování hesla při registraci, rozložení dle názoru

Obrázek 57. Výsečový graf Potvrzování hesla při registraci, rozložení dle názoru
 VÝSLEDEK TESTOVÁNÍ HYPOTÉZY

HYPOTÉZA JE VYVRÁCENA.

Potvrzování neboli znovu-vyplňování hesel při zakládání nových účtů a profilů je obtěžující nebo
nepřekonatelnou překážkou jen pro 9,4 % respondentů.
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 KOMENTÁŘ K VÝSLEDKU HYPOTÉZY

Zůstává otázka, PROČ VÍCE JAK 57 % RESPONDENTŮ MÁ K POTVRZOVÁNÍ HESEL POZITIVNÍ VZTAH, tedy ho
spíše nebo velmi vítají, a proč více jak 90 % respondentů nemá k potvrzování negativní vztah, tedy ho spíše
nebo velmi vítají anebo jim nevadí. Rozložení respondentů podle zkušenosti práce s internetem (Tabulka 6 a
Obrázek 39) ukazuje, že téměř jedna třetina respondentů jsou IT specialisté. Nabízí se tedy vysvětlení, že
drtivou většinu těch, kteří potvrzování hesel spíše nebo velmi vítají, jsou IT specialisté.

Obrázek 58. Výsečový graf Potvrzování hesla při registraci, rozložení dle zkušenosti s internetem
Obrázek 58 ukazuje, že z těch respondentů, kteří potvrzování hesel spíše nebo velmi vítají, je pouze necelá
jedna třetina IT specialistů. LIDÉ ODBORNĚ VZDĚLANÍ V OBLASTI INFORMATIKY TEDY MAJÍ NA VÝSLEDEK
CELKOVÉHO POZITIVNÍHO NÁZORU POUZE OMEZENÝ VLIV.

Obrázek 59. Potvrzování hesla při registraci, rozložení dle názoru a zkušenosti s internetem

 web www.dobryweb.cz  email info@dobryweb.cz  tel +420 277 004 600  fax +420 277 004 601

 strana 79 z 114

PRŮZKUM ZNALOSTÍ A CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ NA INTERNETU V ČR

 20.5.2011

Jak můžeme vidět z obrázku 59, odpovědi všech skupin respondentů kromě začátečníka, kde je vypovídací
hodnota velmi malá kvůli celkovému počtu 36 respondentů, jsou velmi podobné. Názor „velmi vítám“ měly
všechny skupiny respondentů od 22 do 32 %. Nejčastější názor „nevadí mi “ mělo shodně okolo 35 %
respondentů ve všech skupinách.
Důsledkem toho je závěr, že

PŘÍLIŠ NEZÁLEŽÍ NA UŽIVATELOVĚ ZKUŠENOSTI S INTERNETEM V SOUVISLOSTI

S JEHO NÁZOREM NA POTVRZOVÁNÍ HESEL.

Výsledky tedy nejsou ve větší míře ovlivněny názorem IT
specialistů. Proč jsou tedy výsledky názoru na potvrzování hesel tak pozitivní?
Expertní hypotéza
Odpovědí může být uživatelovo pohodlí. Nejjednodušším a nejrychlejším způsobem, jak si může uživatel
ověřit, že zadal opravdu takové heslo, jaké chtěl, může být právě tento způsob potvrzování, kdy se hned při
registraci dozví, jestli zadal dvakrát stejné heslo nebo jestli se překlepl apod.
Jednoduše řečeno,

UŽIVATELÉ MOHOU POTVRZOVÁNÍ HESEL VNÍMAT SPÍŠE JAKO UŽITEČNOU KONTROLU

proto k němu mají ve většině případů pozitivní vztah. Kdyby se totiž spletli, další kroky,
jako zaslání nově vygenerovaného hesla na e-mail apod., by pro ně mohly být jen další komplikace, a spíše ty
mohou uživatelé považovat za omezení.
NEŽ JAKO OMEZENÍ,

4.3.9 Hypotéza 9
4.3.9.1 Obecná
Na barevné odlišení navštívených odkazů podle výsledků vyhledávače Google jsou uživatelé zvyklí.
4.3.9.2 Technická
95% uživatelů považuje modrou a fialovou barvu odkazů (ve výsledcích vyhledávání na Google a seznam.cz) za
odlišení nenavštívených a navštívených webových stránek.
4.3.9.3 Výsledek
Tato hypotéza byla testována otázkou č. 10 „Jaký význam má odlišná barva u označeného odkazu?“. Výsledky
jsou následující:
Různá barva odkazů

Absolutní četnost

Relativní četnost

různá barva rozlišuje zahraniční a tuzemské stránky

21

0,73%

nemá žádný specifický význam

73

2,52%

odlišná barva je pouze součástí grafického návrhu webu

127

4,39%

různá barva rozlišuje navštívené a nenavštívené stránky

2443

84,42%

obarvení odkazů je nahodilé

15

0,52%

informuje o potenciální nebezpečnosti stránky

40

1,38%

nic z uvedeného

175

6,05%

Tabulka 30. Různá barva odkazů, rozložení podle názoru
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Obrázek 60. Výsečový graf, Různá barva odkazů, rozložení podle názoru
 VÝSLEDEK TESTOVÁNÍ HYPOTÉZY

HYPOTÉZA JE VYVRÁCENA.

Téměř 85 % respondentů odpovědělo podle očekávání, že barva odkazů na příkladu webové stránky rozlišuje
navštívené a nenavštívené stránky.
 KOMENTÁŘ K VÝSLEDKU HYPOTÉZY

Na potvrzení hypotézy je to ovšem málo. Procenta u této hypotézy byla stanovena tak přísně, protože i 15 %
uživatelů, kteří mají jinou představu o barvě odkazů, je poměrně významné množství.

Obrázek 61. Sloupcový procentuální graf, Různá barva odkazů, rozložení podle názoru a zkušenosti s internetem
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Obrázek 61 ukazuje, jak odpovídali respondenti v jednotlivých socio-demografických skupinách podle
zkušenosti s internetem. Celkový počet odpovědí skupiny „začátečník“ bohužel svou hodnotou spadá do
oblasti statistické chyby a nelze ho tedy brát jako statisticky významný. Dále je z obrázku patrno, že nejvíce
pochybností o účelu odlišné barvy odkazů má skupina běžných uživatelů. I přesto je téměř 70 % běžných
uživatelů přesvědčeno, že barva odlišuje navštívené stránky od nenavštívených.
I přes poměrně velkou část uživatelů, kteří mají jinou představu o účelu rozdílné barvy odkazů, jde zatím o
nejrozšířenější způsob rozeznávání, na který si uživatelé postupně zvykají, a proto LZE DOPORUČIT
POKRAČOVAT V TOMTO ZNAČENÍ NAVŠTÍVENÝCH A NENAVŠTÍVENÝCH STRÁNEK POMOCÍ ODLIŠNÉ BARVY
ODKAZŮ.

4.3.10 Hypotéza 10
4.3.10.1 Obecná
Písmo Arial o velikosti 11 px a méně je pro uživatele nějakým způsobem problematické.
4.3.10.2 Technická
U písma Arial o velikosti 11 px a méně alespoň 10 % uživatelů, zvolí možnost „nepřečtu“, „přečtu s obtížemi“
nebo „přečtu bez obtíží ale nepohodlně“.
4.3.10.3 Výsledek
Tato hypotéza byla testována otázkou č. 11 „U každého bloku textu určete jeho čitelnost.“. Výsledky jsou
následující:
Písmo Arial, 11px

Absolutní četnost

Relativní četnost

nepřečtu

9

0,3%

přečtu s obtížemi

252

8,7%

přečtu bez obtíží ale nepohodlně

985

34,0%

přečtu pohodlně

1648

56,9%

Tabulka 31. Písmo Arial, 11 px, schopnost přečíst text

Obrázek 62. Výsečový graf, Písmo Arial, 11 px, schopnost přečíst text
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 VÝSLEDEK TESTOVÁNÍ HYPOTÉZY

HYPOTÉZA JE POTVRZENA.

S textem ve fontu Arial o velikosti 11 pixelů má problém kolem 43 % respondentů.
 KOMENTÁŘ K VÝSLEDKU HYPOTÉZY

Text pohodlně přečte téměř 57 %. Ovšem u tak důležitého faktoru, jako je velikost textu na stránce, je to velmi
málo. Text si lze pomocí prohlížeče sice zvětšit, ovšem uživatelé si většinou text pomocí prohlížeče zvětšit
neumí.
CHYBA!

NENALEZEN

ZDROJ

ODKAZŮ.

Obrázek 63. Písmo Arial 11 px, schopnost přečíst text
Obrázek 63 ukazuje, že problémy s přečtením textu se zvětšují společně s věkem. U starších lidí lze také
očekávat, že budou mít v průměru více problémů si text v prohlížeči zvětšit.
Doporučením pro návrháře proto může být, ABY VELIKOST TEXTU BYLA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH VĚTŠÍ
NEŽ 11 PX. Vstřícným krokem v tomto ohledu by také bylo nabízet funkci zvětšení textu přímo na webové
stránce, například formou odkazu či ikony.

4.3.11 Hypotéza 11
4.3.11.1 Obecná
Písmo Arial o velikosti 14 px je čitelné optimálně.
4.3.11.2 Technická
Písmo Arial o velikosti 14 px přečte pohodlně více než 90 % respondentů.
4.3.11.3 Výsledek
Tato hypotéza byla testována otázkou č. 11 „U každého bloku textu určete jeho čitelnost“. Výsledky jsou
následující:
Písmo Arial, 14 px

Absolutní četnost

Relativní četnost

nepřečtu

5

0,2%

přečtu s obtížemi

18

0,6%

přečtu bez obtíží ale nepohodlně

211

7,3%

přečtu pohodlně

2660

91,9%

Tabulka 32. Písmo Arial, 14 px, schopnost přečíst text
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Obrázek 64. Výsečový graf, Písmo Arial, 14 px, schopnost přečíst text
 VÝSLEDEK TESTOVÁNÍ HYPOTÉZY

HYPOTÉZA JE POTVRZENA.

Téměř 92 % respondentů označilo text o velikosti 14 px (font Arial) za pohodlně čitelný. Níže jsou uvedeny
výsledky ostatních velikostí textu v otázce č. 11.

4.3.11.4 Otázka č. 11
Otázka č. 11 „U každého bloku textu určete jeho čitelnost.“ sloužila především pro otestování hypotézy č.
10. ‚U písma Arial o velikosti 11 px a méně alespoň 10 % uživatelů, zvolí možnost „nepřečtu“, „přečtu s obtížemi“
nebo „přečtu bez obtíží ale nepohodlně“„ a
11. „Písmo Arial o velikosti 14 px přečte pohodlně více než 90 % respondentů.“
Ty zjišťovaly informace především o písmu Arial velikostí 11 a 14 px. Zde jsou uvedeny výsledky dalších velikostí
– 8, 17 a 20 px.

Obrázek 65. Výsečový graf, Písmo ARIAL 8 PX, rozložení podle schopnosti přečíst text
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Obrázek 66. Výsečový graf, Písmo ARIAL 17 PX, rozložení podle schopnosti přečíst text

Obrázek 67. Výsečový graf, Písmo ARIAL 20 PX, rozložení podle schopnosti přečíst text
 KOMENTÁŘ K VÝSLEDKU HYPOTÉZY

Z výše uvedených výsledků lze rozeznat, že nejlepšího výsledku dosáhl právě text o velikosti 14 pixelů (font
Arial). Proto lze doporučit nastavovat MINIMÁLNÍ VELIKOST TEXTU NA WEBOVÉ STRÁNCE NASTAVUJTE NA 14
PIXELŮ. Také velikost 17 pixelů hodnotili především starší uživatelé jako vyhovující. V případě větší velikosti
než 17 pixelů začíná výrazně klesat pohodlnost při čtení takového textu.
Jak již bylo zmíněno v komentáři hypotézy č. 10, vyplatí se také uživatelům vyjíc vstříc a

NABÍZET FUNKCI

ZVĚTŠENÍ TEXTU PŘÍMO NA STRÁNCE A NESPOLÉHAT SE NA PROHLÍŽEČ.
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4.3.12 Hypotéza 12
4.3.12.1 Obecná
Uživatelé znají nejvíce klávesové zkratky CTRL+C a CTRL+V. Ostatní jsou méně známy.
4.3.12.2 Technická
Pokud počet správných odpovědí na klávesové zkratky kopírovat a vložit bude nejvyšší, potom platí, že
klávesové zkratky pro kopírování a vkládání jsou nejvíce známé.
4.3.12.3 Výsledek
Tato hypotéza byla testována otázkou č. 12 „Znáte klávesové zkratky Vašeho prohlížeče pro následující akce?“.
Výsledky jsou následující:
Klávesové zkratky akcí

Absolutní četnost

Relativní četnost

Odpovídalo

kopírovat

2463

85,1%

2894

přidat do oblíbených stránek

598

20,7%

2894

otevřít nový panel (tab) v prohlížeči

1023

45,6%

2243

vložit

2476

85,6%

2894

označit vše

1982

68,5%

2894

uložit

1842

63,6%

2894

nahradit text

226

7,8%

2894

otevřít nové okno prohlížeče

842

37,5%

2243

tisk

1544

67,7%

2281

otevřít

1138

49,9%

2281

zavřít panel (tab) v prohlížeči

594

37,3%

1592

najít

1786

61,7%

2894

Tabulka 33. Klávesové zkratky, znalost

Tabulka 33 ukazuje absolutní a relativní četnost správných odpovědí. Relativní četnost je vždy vztažena k počtu
odpovědí ve sloupci „Odpovídalo”.
Klávesové zkratky akcí

Uznávané kombinace

kopírovat

CTRL+C, Meta+C, C, CTRL└┘+└┘C

přidat do oblíbených stránek

CTRL+D, Meta+D, D,

otevřít nový panel (tab) v prohlížeči

CTRL+T, Meta+T, T, Cmd-T

vložit

CTRL+V, Meta+V, V, CTRL└┘+└┘V

označit vše

CTRL+A, Meta+A, A, CTRL└┘+└┘A

uložit

CTRL+S, Meta+S, S, CTRL└┘+└┘S

nahradit text

CTRL+H, Meta+H, H
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otevřít nové okno prohlížeče

CTRL+N, Meta+N, N, Cmd-N

tisk

CTRL+P, Meta+P, P, Cmd-P

otevřít

CTRL+O, Meta+O, O, Cmd-O

zavřít panel (tab) v prohlížeči

CTRL+W, Meta+W, W, Cmd-W, ctrl+F4

najít

CTRL+F, Meta+F, F, Cmd-F, CTRL└┘+└┘F

 20.5.2011

Tabulka 34. Klávesové zkratky, typy uznávané jako odpovídající

Tabulka 34 popisuje, které klávesové zkratky byly uznány jako odpovídající. Nejčastějším typem byla kombinace
kláves CTRL a písmeno, popřípadě CTRL└┘+└┘C, kde └┘ vyjadřuje mezeru. Majitelé operačních systémů
MacOSX používají místo CTRL klávesu command (Cmd) nebo Meta. Kvůli tomu, že někteří uživatelé mohli mít
problém se samotným zadáváním kláves, považovali jsme za odpovídající i jednopísmenné odpovědi, kde
písmeno odpovídalo dané klávesové zkratce bez CTRL.
Klávesové zkratky akcí

Neodpovídalo

Odpovídalo

Blokované prohlížeče

kopírovat

0

2894

žádné

přidat do oblíbených stránek

0

2894

žádné

otevřít nový panel (tab) v
prohlížeči

651

2243

Chrome, 1.0 – 10.0, Windows

vložit

0

2894

žádné

označit vše

0

2894

žádné

uložit

0

2894

žádné

nahradit text

0

2894

žádné

otevřít nové okno prohlížeče

651

2243

Chrome, 1.0 – 10.0, Windows

613

2281

Internet Explorer, 6.0 – 9.0,
Windows

613

2281

Internet Explorer, 6.0 – 9.0,
Windows

tisk
otevřít

Chrome, 1.0 – 10.0, Windows,
zavřít panel (tab) v prohlížeči

1302

1592

Chrome 7.0 – 10.0, MacOSX,
Internet Explorer 6.0 – 9.0,
Windows

najít

0

2894

žádné

Tabulka 35. Seznam zablokovaných klávesových zkratek pro dané prohlížeče
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Některé klávesové zkratky se při testování dotazníku v některých prohlížečích nepodařilo zaznamenat; místo
záznamu stisknutých kláves se vždy provedla akce přidružená dané klávesové zkratce. PROTO MUSELY BÝT
OZTÁKY NA DANÉ ZKRATKY PRO NĚKTERÉ PROHLÍŽEČE ZABLOKOVÁNY. Jejich výpis a počet respondentů, kterým
byly otázky na dané zkratky zablokovány, je uveden v tabulce 35.
Obrázek 68 znázorňuje výsledný počet odpovědí, které byly uznány jako odpovídající daným klávesovým
zkratkám.

Obrázek 68. Procentuální histogram, Klávesové zkratky prohlížeče, znalost
 VÝSLEDEK TESTOVÁNÍ HYPOTÉZY

HYPOTÉZA JE POTVRZENA.

Klávesové zkratky, které respondenti znali v největší míře, byly zkratky pro akce „vložit“ (znalo 85,6 %
respondentů) a „kopírovat“ (znalo 85,1 % respondentů).

 KOMENTÁŘ K VÝSLEDKU HYPOTÉZY

Výsledek této otázky ukázal, že respondenti ve velké míře znají klávesové zkratky pro akce „vložit“ a
„kopírovat“. Podobně často a podle očekávání odpovídali také na akce „označit vše“, „tisk“, „uložit“ a „najít“.
Využití klávesových zkratek v prohlížečích je rozsáhlé, proto do obecného doporučení lze výsledek hypotézy
shrnout tím způsobem, že webdesigneři a návrháři webu se mhou při tvorbě stránek a internetových aplikací
spolehnout na to, že UŽIVATELÉ ZNAJÍ A POUŽÍVAJÍ ZKRATKY „KOPÍROVAT“ a „VLOŽIT“, V OMEZENÉ MÍŘE PAK
ZKRATKY „OZNAČIT VŠE“, „TISK“, „ULOŽIT“ a „NAJÍT“.

4.3.13 Hypotéza 13
4.3.13.1 Obecná
Pouze malé množství uživatelů neví o pravém tlačítku myši nebo neví, jak jeho funkcí využít.
4.3.13.2 Technická
Jestliže u úkolu „Klikněte na následující obrázek pravým tlačítkem myši.“ odpoví více než 10% uživatelů pomocí
odkazu „Nevím, jak na to – přeskočit otázku“ nebo kliknou levým tlačítkem myši, potom platí, že existuje
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významný počet uživatelů, kteří nevědí o pravém tlačítku myši, nevědí, co pravé tlačítko myši je nebo neumí
simulovat jeho funkce (uživatelé MacOSX, mobilních operačních systémů apod.).
4.3.13.3 Výsledek
Tato hypotéza byla testována otázkou č. 13 „Klikněte na následující obrázek pravým tlačítkem myši“. Výsledky
jsou následující:
Pravé tlačítko myši

Absolutní četnost

Relativní četnost

kliklo pravým tlačítkem

2682

92,7%

kliklo levým tlačítkem

167

5,8%

přeskočilo otázku

45

1,5%

Tabulka 36. Pravé tlačítko myši

Obrázek 69. Výsečový graf, Pravé tlačítko myši
 VÝSLEDEK TESTOVÁNÍ HYPOTÉZY

HYPOTÉZA JE POTVRZENA.

Celkem 7,3 % respondentů otázku přeskočilo nebo kliknuli na obrázek levým tlačítkem. To znamená, že přes
92 % respondentů pravé tlačítko ovládá nebo dokáže simulovat jeho funkce (uživatelé MacOSX, mobilních
OS apod.).
 KOMENTÁŘ K VÝSLEDKU HYPOTÉZY

Přesto 92 % respondentů můžeme ohodnotit jako výsledek již velmi zajímavý pro webdesignery a návrháře. Ti
se totiž mohou spoléhat na to, že drtivá VĚTŠINA UŽIVATELŮ UMÍ PRAVÉ TLAČÍTKO POUŽÍVAT (nebo dokáže
simulovat jeho funkce), a NAVRHOVAT PODLE TOHO WEBOVÉ STRÁNKY, PŘEDEVŠÍM POKROČILÉ FUNKCE
INTERAKTIVNÍCH PRVKŮ.
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4.3.14 Hypotéza 14
4.3.14.1 Obecná
Existuje podstatné množství lidí, kteří neumí otevřít odkaz do nového okna.
4.3.14.2 Technická
Pokud alespoň 10 % respondentů odpoví “ne“ na otázku „Umíte kliknout na webový odkaz tak, aby se vám
otevřel do nového okna prohlížeče?“, potom platí, že existuje významné množství lidí, kteří si myslí, že neumí
otevřít odkaz do nového okna.
4.3.14.3 Výsledek
Tato hypotéza byla testována otázkou č. 14 „Umíte kliknout na webový odkaz tak, aby se vám otevřel do nového
okna prohlížeče?“. Výsledky jsou následující:
Otevřít odkaz do nového okna

Absolutní četnost

Relativní četnost

umím

2381

82,3%

neumím

478

16,5%

nerozumím pojmu nové okno

35

1,2%

Tabulka 37. Otevření odkazu do nového okna, rozložení podle schopnosti

Obrázek 70. Výsečový graf, Otevření do nového okna, rozložení podle schopnosti
 VÝSLEDEK TESTOVÁNÍ HYPOTÉZY

HYPOTÉZA JE POTVRZENA.

Respondentů, kteří si myslí, že neumí otevřít odkaz tak, aby se jim otevřel do nového okna, je 16,6 %. Počet
těch, kteří dokonce pojmu „nové okno“ nerozumí, je 1,2 %, což je na hranici statistické významnosti.
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 KOMENTÁŘ K VÝSLEDKU HYPOTÉZY

Společný komentář k hypotézám 14 a 15 je uveden na konci popisu výsledků hypotézy 15.

4.3.15 Hypotéza 15
4.3.15.1 Obecná
Uživatelé internetu se k webovým stránkám obsahujícím odkazy, které se otevírají do nového okna, staví
konzervativně nebe velmi konzervativně.
4.3.15.2 Technická
Na otázku „Jaký máte názor na to, pokud se po kliknutí na odkaz následující stránka sama otevře v novém
okně?“ většina (tedy více než 50 %) uživatelů zvolí jednu z odpovědí „vadí mi to vždy“ nebo „nevadí mi to jen ve
výjimečných případech“.
4.3.15.3 Výsledek
Tato hypotéza byla testována otázkou č. 15 „Jaký máte názor na to, pokud se odkaz sám po kliknutí otevře v
novém okně?“. Výsledky jsou následující:
Výběr položky ze seznamu

Absolutní četnost

Relativní četnost

nevadí mi to vůbec

654

22,6%

nevadí mi to, pokud odkaz vede na jiný web

725

25,1%

nevadí mi to ve výjimečných případech

974

33,7%

vadí mi to vždy

520

18,0%

nevím, co znamená pojem „nové okno“

21

0,7%

Tabulka 38. Otevření do nového okna, rozložení podle názoru
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Obrázek 71. Výsečový graf, Otevření do nového okna, rozložení podle názoru
 VÝSLEDEK TESTOVÁNÍ HYPOTÉZY

HYPOTÉZA JE POTVRZENA.

Jestliže se odkaz po kliknutí sám otevře do nového okna, v takovém případě je s tímto počínáním silně
nespokojeno 51,3 % respondentů.
 KOMENTÁŘ K VÝSLEDKU HYPOTÉZY

V praxi nezáleží na tom, jestli jde o 47 nebo 51,3 %. Důležitým zjištěním, které průzkum odhalil, je to, že zde
existuje významná, dokonce většinová, skupina respondentů, kteří se staví k samovolnému otevírání odkazů
do nového okna alespoň částečně konzervativně.
Lze tedy vyslovit závěr z výsledků hypotéz 14 a 15.

VĚTŠINA UŽIVATELŮ OTEVÍRÁNÍ ODKAZŮ DO NOVÉHO

OKNA NEMÁ RÁDA A NAVÍC TUTO FUNKCE STEJNĚ OVLÁDAJÍ.

Doporučením pro webdesignery a návrháře může být proto

VELICE DŮKLADNĚ SI ROZMYSLET, JESTLI

ZROVNA TEN PRVEK, KTERÝ NAVRHUJÍ, JE ONÍM VÝJIMEČNÝM PŘÍPADEM, KTERÝ SI ZASLOUŽÍ OTEVŘENÍ DO
NOVÉHO OKNA.

Případy, ve kterých je možné (ovšem ne nezbytně nutné) použít odkaz, který se po kliknutí otevře do nového
okna, jsou tyto:


nápověda při vyplňování formulářů



otevření odkazu ve stávajícím okně by jinak ohrozilo úspěšnost nějakého úkonu či ztrátu dat (provedení
bankovní transakce, provedení platby apod.)
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4.3.16 Hypotéza 16
4.3.16.1 Obecná
Funkce tisk integrovaná v prohlížeči je málo používaná.
4.3.16.2 Technická
Funkci tisku integrovanou v prohlížeči používá méně než polovina uživatelů.
4.3.16.3 Výsledek
Tato hypotéza byla testována otázkou č. 16 „Pokud si chcete vytisknout stránku, využijete raději“. Výsledky jsou
následující:
Způsob tisku webové stránky

Absolutní četnost

Relativní četnost

příkazem Tisk nebo klávesovou zkratkou
CTRL+P

1573

54,4%

odkaz nebo ikonu pro vytištění přímo na
stránce

724

25,0%

stránku si zkopíruji do Wordu a vytisknu

374

12,9%

stránku si uložím jako obrázek a vytisknu

82

2,8%

jinak

141

4,9%

Tabulka 39. Způsoby tisku

Obrázek 72. Výsečový graf, způsoby tisku
 VÝSLEDEK TESTOVÁNÍ HYPOTÉZY

HYPOTÉZA JE VYVRÁCENA.

Klávesovou zkratku CRTL+P a příkaz typu „SouborTisk“ a podobné funkce tisku integrované v prohlížečích
využívá 54,4 % uživatelů.
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 KOMENTÁŘ K VÝSLEDKU HYPOTÉZY

ohledně tisku informací z webových stránek JSOU POMĚRNĚ NEJEDNOTNÉ. Uvedený
způsob zná sice většina respondentů, tudíž by se mohlo zdát, že tato funkce uživatelům stačí a ostatní se
přizpůsobí. Ale v tomto případě je nutno podívat se na situaci z jiného úhlu pohledu. KDYBY NA STRÁNCE
CHYBĚLA IKONA PRO VYTIŠTĚNÍ, BYLO BY 25 % UŽIVATELŮ V KONCÍCH. Kdyby po zkopírování do MS Word
nebylo možno stránku pohodlně přečíst, byli by uživatelé využívající tyto alternativní způsoby tisku také
v obtížné situaci.
NÁZORY RESPONDENTŮ

Je proto nutné přizpůsobit webové stránky stávajícím znalostem uživatelů a nabídnout jim kromě funkce tisku
integrované v prohlížečích také pohodlné alternativní funkce:


vytvořit VERZI webové
velikosti



přizpůsobit návrh stránky známému prostředí MS Word

STRÁNKY PRO TISK

a

NABÍZET IKONU PRO TISK

na viditelném místě a v dostatečné

4.3.16.4 Otázka č. 16
Otázka č. 16 „Pokud si chcete vytisknout stránku, využijete raději…“ sloužila především pro otestování hypotézy
č. 16 „Funkci tisku integrovanou v prohlížeči používá méně než polovina uživatelů“. Standardní odpovědi byly:






příkaz Tisk nebo klávesovou zkratku CTRL+P
odkaz nebo ikonu pro vytištění přímo na stránce
stránku si zkopíruji do Wordu a vytisknu
stránku si uložím jako obrázek a vytisknu
jinak ________

Níže jsou uvedeny další nejčastější a nejzajímavější možnosti, které respondenti uvedli v možnosti „jinak“.

Další možnosti tisku webové stránky
8

9

„zakážu styly , pokud nemá stránka nadefinovaný print style “
„tisknu do PDF“
„CTRL+C a úprava“
„prave tlacitko/tisk“
„funkce reader (ktera odstrani css, reklamy...) v safari
„prtScr“

10

a nasledne ikonka tisku“

11

„zkopíruji text, zedituji v LibreOffice

12

a tisknu“

8 Jedná se o CSS – kaskádové styly
9 print style – verze stránky pro tisk
10 Safari – internetový prohlížeč původně pouze pro počítače typu Mac (ne typu PC)
11 Klávesa Print Screen – umožňuje zkopírovat aktuální výstup z obrazovky a např. uložit jako obrázek
12 LibreOffice – Bezplatná alternativa k MS Word podobně jako OpenOffice
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PrintFriendly, PrintWhatYouLike nebo Printlimitator“

„Stránku si uložím jako archív

14

a poté v případě zájmu vytisknu.“

„nahled, uprava, vetsinou to stejne nejde bez balastu“
„stránky rovnou z prohlížeče netisknu, jen informace co hledám a ty si ukládám do wordu a potom
tisknu“
„netisknu“
„nemám tiskárnu“
„nestisknu webové stránky“
„požádám syna, aby mi to vytiskl“
Tabulka 40. Způsoby tisku, zajímavosti

4.3.17 Hypotéza 17
4.3.17.1 Obecná
Facebook je nejvíce známý web pro sociální sítě.
4.3.17.2 Technická
Facebook je web, který zná více než 50% uživatelů.
4.3.17.3 Výsledek
Tato hypotéza byla testována otázkou č. 17 „Označte ty ikony, jejichž služby znáte. Tzn., nemusíte je používat,
postačí, když o nich máte povědomí“. Výsledky jsou následující:
Ikony sociálních služeb

Absolutní četnost

Relativní četnost

Twitter

2314

80,0%

Linkuj

378

13,1%

Digg

386

13,3%

Facebook

2734

94,5%

LinkedIn

1146

39,6%

Tabulka 41. Znalost ikon sociálních služeb

13 Print Bookmarklet – webová stránka umožňující jednoduše odstranit z webové stránky nepotřebné objekty a pasáže textu a vytisknout pouze to, co
uživatel chce.
14 Webový archiv – soubor s příponou .mht
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Obrázek 73. Procentuální histogram, Znalost ikon sociálních služeb
 VÝSLEDEK TESTOVÁNÍ HYPOTÉZY

HYPOTÉZA JE POTVRZENA.

Téměř 95% procent respondentů, zná ikonu sociálního webu Facebook.
 KOMENTÁŘ K VÝSLEDKU HYPOTÉZY

VELKÁ ČÁST RESPONDENTŮ SE DOZVĚDĚLA O PRŮZKUMU PRÁVĚ Z WEBŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Facebook.com
a Twitter.com. Celkem jsme takto získali 848 respondentů (29,3% všech respondentů). Detailnější informace
jsou uvedeny níže v prezentaci technických údajů průzkumu, kapitola 4.4. Proto lze předpokládat, že
VÝSLEDKY JSOU OVLIVNĚNY právě tímto faktorem. PRO POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ z obrázku 74 a výsledků bez
respondentů, kteří přišli právě ze stránek Facebooku a Twitteru, LZE POUŽÍT Obrázek 74.

Ikony sociálních služeb

Absolutní četnost

Relativní četnost

Celkem

2046

100,0 %

Twitter

1527

74,6 %

Linkuj

237

11,6 %

Digg

237

11,6 %

Facebook

1897

92,7 %

LinkedIn

719

35,1 %

(zdroj ≠ facebook.com nebo bitter.com)

Tabulka 42. Znalost ikon sociálních služeb, BEZ RESPONDETŮ, KTEŘÍ PŘIŠLI Z FB A TW
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Obrázek 74. Procentuální histogram, Znalost ikon sociálních služeb, BEZ RESPONDETŮ, KTEŘÍ PŘIŠLI Z FB A TW

Z grafů na obrázcích 72 a 73 lze usuzovat, že RESPONDENTI, kteří se dozvěděli o průzkumu ZE SOCIÁLNÍCH
WEBŮ FACEBOOK A TWITTER a kteří přišli na stránku online dotazníku právě z těchto webů, příliš ZNALOST
IKON SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NEOVLIVNILI.
Závěrem je tedy fakt, že se návrháři a webdesigneři mohou spolehnout na uživatelskou znalost logotypu (či
ikony) těchto sociálních služeb:
Facebook.com

a

Twitter.com

Má tedy význam umisťovat na webové stránky jejich ikony. Uživatelé je znají a mohou zareagovat
očekávaným způsobem.

4.3.18 Hypotéza 18
4.3.18.1 Obecná
Nejpoužívanějším mapovým portálem jsou mapy.cz
4.3.18.2 Technická
Mapy.cz označí jako svůj nejpoužívanější mapový portál největší počet uživatelů.
4.3.18.3 Výsledek
Tato hypotéza byla testována otázkou č. 18 „Který mapový portál používáte nejraději?“. Výsledky jsou následující:
Mapový portál

Absolutní četnost

Relativní četnost

mapy.cz (Seznam)

1457

50,3%

mapy.google.cz

1241

42,9%
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amapy.centrum.cz (Centrum, Atlas)

22

0,8%

nepoužívám žádný mapový portál

35

1,2%

jiný

139

4,8%

 20.5.2011

Tabulka 43. Mapové portály, používání

Obrázek 75. Výsečový graf, Preference mapových portálů
 VÝSLEDEK TESTOVÁNÍ HYPOTÉZY

HYPOTÉZA JE POTVRZENA.

Mapy.cz využívá nejvíce, přesně 50,3% respondentů.

 KOMENTÁŘ K VÝSLEDKU HYPOTÉZY

U otázky testující tuto hypotézu respondenti velmi často využívali možnosti „jiný“, aby zde vyjádřili názor, že
používají obdobnou alternativu mapového portálu Google. Místo „mapy.google.cz“ respondenti uváděli
nejčastěji:


maps.google.com



maps.google.cz



googlemaps.com

Kdybychom do výsledků pro možnost „mapy.google.cz“ započítali i tyto odpovědi, vypadal by graf následovně:
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Obrázek 76. Výsečový graf, Mapové portály, přidány odpovědi Google z možnosti „jiný“
Vidíme, že výsledek je PRO GOOGLE PŘÍZNIVĚJŠÍ a ostatní možnosti se pohybují na hranici statistické chyby.
Objevilo se i několik odpovědí typu „Pro ČR používám mapy.cz, pro svět používám Google.“
Z výsledků lze tedy vyvodit, že RESPONDENTI POUŽÍVAJÍ PŘEDEVŠÍM DVA MAPOVÉ PORTÁLY – mapy.cz a
mapy.google.cz. Závěrem tedy je fakt, že NEEXISTUJE JEDNOZNAČNÁ PREFERENCE MAPOVÉHO PORTÁLU ZE
STRANY UŽIVATELŮ.

4.3.19 Hypotéza 19
4.3.19.1 Obecná
Uživatelé preferují vloženou (embedovanou) mapu namísto odkazu na externí mapový portál.
4.3.19.2 Technická
Při prezentaci určení místa jako (a) „odkaz na externí web s mapovým portálem“ nebo jako (b) „vložená
interaktivní mapa“ uživatelé preferují možnost (b).
4.3.19.3 Výsledek
Tato hypotéza byla testována otázkou č. 19 „Který způsob prezentace adresy Vám vyhovuje více?“. Výsledky
jsou následující:
Prezentace adresy

Absolutní četnost

Relativní četnost

mapa

2090

72,2%

odkaz

804

27,8%

Tabulka 44. Prezentace způsobu adresy
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Obrázek 77. Výsečový graf, Způsob prezentace adresy
 VÝSLEDEK TESTOVÁNÍ HYPOTÉZY

HYPOTÉZA JE POTVRZENA.

Přes 70 % respondentů preferuje jako zobrazení adresy spíše vloženou (embedovanou) mapu než odkaz na
mapový portál.
 KOMENTÁŘ K VÝSLEDKU HYPOTÉZY

Výsledky průzkumu naznačují, že respondenti preferují více vloženou mapu než odkaz. Proto by pro
webdesignery a návrháře mohlo být doporučením NAVRHOVAT PREZENTACE ADRES na webových stránkách
TAK, ABY SOUČÁSTÍ PREZENTACE BYLA VLOŽENÁ INTERAKTIVNÍ MAPA. Důležitá je ovšem její velikost. Pro
snadné ovládání a samotnou orientaci v textu by například bylo vhodné, aby vložená mapa zabírala alespoň
polovinu šíře webové stránky.

4.3.20 Hypotéza 20
4.3.20.1 Obecná
Čeští uživatelé mají značné povědomí o pojmech spojených s internetem a informačními technologiemi.
4.3.20.2 Technická
Alespoň 20 % procent uživatelů si myslí, že rozumí všem těmto pojmům: Flash, .doc, .pdf, Cookies, Javascript,
Adobe Air, HTML, kurzor, Wi-Fi, RSS, Torrent, ZIP a skrolování.
4.3.20.3 Výsledek
Tato hypotéza byla testována otázkou č. 20 „Označte pojmy, kterým rozumíte tak, že byste je dokázali někomu
vysvětlit.“. Výsledky jsou následující:
Pojmy z oblasti internetu a IT

Absolutní četnost

Relativní četnost

Flash

2404

83,1%
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.doc

2621

90,6%

.pdf

2659

91,9%

Cookies

2226

76,9%

Javascript

2005

69,3%

Adobe Air

934

32,3%

HTML

2476

85,6%

Kurzor

2708

93,6%

Wi-Fi

2733

94,4%

RSS

1874

64,8%

Torrent

2109

72,9%

.zip

2698

93,2%

Skrolování

2032

70,2%
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Tabulka 45. Pojmy z IT, pojmům rozumí

Obrázek 78. Procentuální histogram, Pojmy z IT, pojmům rozumí

Pojmy z oblasti internetu a IT

Absolutní četnost

Relativní četnost

rozumím všem pojmům

705

24,36%

Tabulka 46. Pojmy z IT, Rozumí všem pojmům
 VÝSLEDEK TESTOVÁNÍ HYPOTÉZY

HYPOTÉZA JE POTVRZENA.

Více než 24 % všech respondentů si myslí, že rozumí všem zmíněným pojmům tak, že by je dokázali někomu
vysvětlit.
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 KOMENTÁŘ K VÝSLEDKU HYPOTÉZY

15

Pojem, u kterého respondenti nejčastěji uváděli, že mu nerozumí, byl Adobe Air . Když tento pojem
odstraníme ze skupiny pozorovaných pojmů, zvýší se počet respondentů, kteří rozuměli všem pojmům (kromě
Adobe Air) na 1430, což představuje 49,41 %. Tedy téměř polovina respondentů uvedla, že rozumí všem
pojmům (kromě Adobe Air) tak, že je dokáží někomu vysvětlit.
Dalším zajímavým zjištěním je, že pojmům


kurzor



Wi-Fi



.zip,



.pdf



.doc

rozumí více jak 90% všech respondentů. Znalosti těchto pojmů v takové míře lze na webových stránkách
využít, lze s nimi pracovat, protože většina uživatelů jim bude rozumět.

4.3.21 Hypotéza 21
4.3.21.1 Obecná
Uživatelé nejvíce využívají služeb na webech Facebook, Seznam a Youtube.
4.3.21.2 Technická
Ze serverů Seznam.cz, Facebook.com, Youtube.com, Flickr.com, Stream.cz, Slideshare.com, Twitter.com,
Picasa.com, Rajce.cz jsou nejpoužívanější tyto tři: Facebook.cz, Seznam.cz, Youtube.cz.
4.3.21.3 Výsledek
Tato hypotéza byla testována otázkou č. 21 „Znáte a případně používáte tyto služby?“. Výsledky jsou následující:
Služby

Absolutní četnost

Relativní četnost

seznam.cz

1992

68,8%

facebook.com

2202

76,1%

youtube.com

2623

90,6%

flickr.com

365

12,6%

stream.cz

952

32,9%

slideshare.com

249

8,6%

15 Jedná se o vývojové prostředí, kde specialisté na vývoj mohou pomocí kombinace jazyků HTML, AJAX, XML, Flash a Flex vytvářet internetové aplikace
zcela nezávislé na prohlížeči, ve kterém se spouští.
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twitter.com

942

32,6%

picasa.com

855

29,5%

rajce.cz

553

19,1%
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Tabulka 47. Webové služby, četnost používání

Obrázek 79. Procentuální histogram, webové služby, četnost používání
 VÝSLEDEK TESTOVÁNÍ HYPOTÉZY

HYPOTÉZA JE POTVRZENA.

Nejpoužívanější webovou službou je youtube.com (používá ji 90,6%), dále pak facebook.com (76,1%) a třetí
nejpoužívanější je seznam.cz (68,8% respondentů).
 KOMENTÁŘ K VÝSLEDKU HYPOTÉZY

Výsledky hypotézy č. 21 naznačují, že velká část respondentů zná a používá webové portály Youtube.com,
Facebook.com a Seznam.cz. Lze také usoudit, že tito uživatelé jsou zvyklí na strukturu a prvky (funkce webu)
na těchto stránkách. TYTO INFORMACE LZE VYUŽÍT PŘI NÁVRHU STRÁNEK, KTERÉ MAJÍ SLOUŽIT CO
NEJVĚTŠÍMU OKRUHU UŽIVATELŮ (weby státní správy, weby pro masmédia apod.).
Dále se nabízí využít tyto informace v souvislosti s hypotézou č. 6. Jejím závěrem je, že většina uživatelů
používá pouze několik oblíbených hesel. Jedním z řešení této situace je SDÍLENÉ PŘIHLAŠOVÁNÍ – POUŽITÍ
JIŽ VYTVOŘENÉHO ÚČTU TŘETÍ STRANY. Více na straně 73, poznámka pod čarou. Onou TŘETÍ STRANOU BY
PRÁVĚ MOHLY BÝT TYTO HOJNĚ POUŽÍVANÉ SERVERY. V takovém případě by problémy se založením nového
účtu (na Seznam.cz, Facebook.com nebo Youtube.com) měl nejmenší počet uživatelů.
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Facebook nabízí vlastní řešení pomocí tlačítka Přihlásit se umístěného především na webových stránkách e16
-shopů a zpravodajských serverů. Seznam oproti tomu podporuje již existující mezinárodní projekt OpenID .

4.3.21.4 Další výsledky otázky č. 21
Otázka č. 21 „Znáte a případně používáte tyto služby?“ sloužila především pro otestování hypotézy č. 21
„Uživatelé nejvíce využívají služeb na webech Facebook, Seznam a Youtube“. Ta zkoumala pouze stav, kdy
respondent službu používal. Mimo to mohl respondent zvolit možnost „znám, ale nepoužívám“ nebo „neznám“.
Zde uvádíme výsledky všech odpovědí otázky č. 21.
Seznam.cz

Absolutní četnost

Relativní četnost

znám a používám

1992

68,8 %

znám, ale nepoužívám

898

31,1 %

neznám

4

0,1 %

Facebook.com

Absolutní četnost

Relativní četnost

znám a používám

2202

76,1 %

znám, ale nepoužívám

677

23,4 %

neznám

15

0,5 %

Youtube.com

Absolutní četnost

Relativní četnost

znám a používám

2623

90,6 %

znám, ale nepoužívám

247

8,6 %

neznám

24

0,8 %

Flickr.com

Absolutní četnost

Relativní četnost

znám a používám

365

12,6 %

znám, ale nepoužívám

1493

51,6 %

neznám

1036

35,8 %

Tabulka 48. Znalost webových služeb, Seznam.cz

Tabulka 49. Znalost webových služeb, Facebook.com

Tabulka 50. Znalost webových služeb, Youtube.com

Tabulka 51. Znalost webových služeb, Flikr.com

16

http://openid.com.net
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Stream.cz

Absolutní četnost

Relativní četnost

znám a používám

952

32,9 %

znám, ale nepoužívám

1681

58,1 %

neznám

261

9,0 %

Slideshare.com

Absolutní četnost

Relativní četnost

znám a používám

249

8,6 %

znám, ale nepoužívám

789

27,3 %

neznám

1856

64,1 %

Twitter.com

Absolutní četnost

Relativní četnost

znám a používám

942

32,6 %

znám, ale nepoužívám

1559

53,9 %

neznám

393

13,5 %

Picasa.com

Absolutní četnost

Relativní četnost

znám a používám

855

29,5 %

znám, ale nepoužívám

1427

49,3 %

neznám

612

21,2 %

Rajce.cz

Absolutní četnost

Relativní četnost

znám a používám

553

19,1 %

znám, ale nepoužívám

1973

68,2 %

neznám

368

12,7 %

Tabulka 52. Znalost webových služeb, Stream.cz

Tabulka 53. Znalost webových služeb, Slideshare.com

Tabulka 54. Znalost webových služeb, Twitter.com

Tabulka 55. Znalost webových služeb, Picasa.com

Tabulka 56. Znalost webových služeb, Rajce.cz
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Obrázek 80. Procentuální sloupcový graf, Znalost webových služeb

4.3.22 Hypotéza 22
4.3.22.1 Obecná
Nezanedbatelná část uživatelů vnímá výsuvné navigační menu jako obtěžující.
4.3.22.2 Technická
Alespoň 10% uživatelů označí výsuvné navigační menu za obtěžující.
4.3.22.3 Výsledek
Tato hypotéza byla testována otázkou č. 22 „Jak se Vám pracuje s navigačním menu, které se vysune po najetí
myší? Příklad daného menu může vypadat následovně:“. Výsledky jsou následující:
Práce s navigačním menu

Absolutní četnost

Relativní četnost

nepřekonatelná překážka

15

0,5%

obtěžuje mě

290

10,0%

nevadí mi

1221

42,2%

spíše vítám

771

26,6%

velmi vítám

597

20,6%

Tabulka 57. Práce s navigačním menu, rozložení podle názoru
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Obrázek 81. Výsečový graf, Práce s navigačním menu, rozložení podle názoru
 VÝSLEDEK TESTOVÁNÍ HYPOTÉZY

HYPOTÉZA NEMŮŽE BÝT POTVRZENA ANI VYVRÁCENA.

Přesně 10 % respondentů vysunovací navigační menu obtěžuje. Vzhledem k statistické chybě je to velice
křehká hranice, která nemůže být považována za relevantní argument pro potvrzení hypotézy.
 KOMENTÁŘ K VÝSLEDKU HYPOTÉZY

Zhruba 89 % respondentů uvedlo, že zaujímá vůči danému vysunovacímu menu neutrální nebo kladný postoj.
Pro webdesignery a návrháře by proto mohlo být dané vysunovací menu vodítkem, jak tento typ menu
v určitých případech navrhovat, a daný počet respondentů argumentem, který je přesvědčí. Ovšem výsledek
hypotézy nelze zobecnit na všechna vysunovací menu – váže se vždy k danému konkrétnímu menu
použitému v dotazníku.
Závěrem je tedy tvrzení, že

DOBŘE OVLADATELNÉ VYSUNOVACÍ MENU JE VĚC, KTERÁ UŽIVATELŮM NEVADÍ.

MUSÍ OVŠEM BÝT PROVEDENO POUŽITELNĚ:



Jednotlivé řádky a sloupce (položky) menu musí být dostatečně velké.



Musí být nastavena určitá tolerance, kdy vzdálení kurzoru od menu (za jeho fyzické hranice) nezpůsobí
zmizení menu.

4.4 Technické údaje
Na závěr výsledků uvádíme přehled technických údajů.
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4.4.1.1 Operační systém

Obrázek 82. Procentuální histogram, typy zaznamenaných operačních systémů

4.4.1.2 Internetový prohlížeč

Obrázek 83. Procentuální histogram, typy zaznamenaných internetových prohlížečů
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4.4.1.3 Ze které webové stránky respondenti přišli

Obrázek 84. Procentuální histogram, typy zaznamenaných zdrojů (webových stránek), odkud přišli respondenti

4.4.1.4 Na jakou propagaci respondenti reagovali

Obrázek 85. Procentuální histogram, Reakce na formy propagace

Skupina „profil webovaanalytika na Facebooku“ tvoří pouze část respondentů, kteří se na stránku dotazníku
dostali přes Facebook.
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5 Závěr
5.1 Splnil projekt cíl?
HLAVNÍM CÍLEM

průzkumu bylo o uživatelích zjistit:



jak pracují s PRVKY NA WEBOVÉ STRÁNCE
o co používají ke skrolování (horizontálnímu nebo vertikálnímu posouvání webové stránky)
o jak rozeznávají povinná pole ve formulářích
o jak rozeznávají odkazy od prostého textu a zda rozlišují barvu odkazů
o jak pracují s navigačním menu



jaká je jejich VIRTUÁLNÍ IDENTITA – chování a projevování na internetu
o kolik vlastní internetových účtů či profilů
o jakým způsobem si tvoří a uchovávají hesla
o zda a v jaké míře používají sociální weby



jaké jsou jejich SCHOPNOSTI a ZNALOSTI
o zda používají pravé tlačítko myši
o jaké používají klávesové zkratky
o zda otevírají odkazy do nového okna
o jak tisknou
o jaké pojmy z IT znají (doc, pdf, Flash, zip, HTML apod.)



jaké jsou PREFERENCE v oblasti
o velikosti textu na webu
o způsobu prezentace adresy pomocí interaktivních mapových aplikací
o otevírání odkazů do nového okna

5.1.1 Shrnutí výsledků hypotéz
POTVRZENY

byly tyto hypotézy:

1.

Nejvýše 20 % uživatelů používá funkci výběr položky ze seznamu pomocí klávesy počátečního písmene
položky.

2.

(a) Pro více než 50 % uživatelů je opisování CAPTCHA obtěžující.

5.

Hesla si nepamatují více uživatelé s 11 a více účty než uživatelé s 0 až 10 účty.

6.

Existuje souvislost mezi použitím oblíbeného hesla a zvýšenou schopností si použitá hesla pamatovat.

10. U písma Arial o velikosti 11 px a méně alespoň 10 % uživatelů, zvolí možnost „nepřečtu“, „přečtu s
obtížemi“ nebo „přečtu bez obtíží ale nepohodlně“.
11. Písmo Arial o velikosti 14 px přečte pohodlně více než 90 % respondentů.
12. Pokud počet správných odpovědí na klávesové zkratky kopírovat a vložit bude nejvyšší, potom platí, že
klávesové zkratky pro kopírování a vkládání jsou nejvíce známé.
13. Jestliže u úkolu „Klikněte na následující obrázek pravým tlačítkem myši.“ odpoví více než 10% uživatelů
pomocí odkazu „Nevím, jak na to – přeskočit otázku“ nebo kliknou levým tlačítkem myši, potom platí, že
existuje významný počet uživatelů, kteří nevědí o pravém tlačítku myši, nevědí, co pravé tlačítko myši je
nebo neumí simulovat jeho funkce (uživatelé MacOSX).
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14. Pokud alespoň 10 % respondentů odpoví “ne“ na otázku „Umíte kliknout na webový odkaz tak, aby se
vám otevřel do nového okna prohlížeče?“, potom platí, že existuje významné množství lidí, kteří si myslí,
že neumí otevřít odkaz do nového okna.
15. Na otázku „Jaký máte názor na to, pokud se po kliknutí na odkaz následující stránka sama otevře
v novém okně?“ většina (tedy více než 50 %) uživatelů zvolí jednu z odpovědí „vadí mi to vždy“ nebo
„nevadí mi to jen ve výjimečných případech“.
17. Facebook je web, který zná více než 50% uživatelů.
18. Mapy.cz označí jako svůj nejpoužívanější mapový portál největší počet uživatelů.
19. Při prezentaci určení místa jako (a) „odkaz na externí web s mapovým portálem“ nebo jako (b) „vložená
interaktivní mapa“ uživatelé preferují možnost (b).
20. Alespoň 20 % procent uživatelů si myslí, že rozumí všem těmto pojmům: Flash, .doc, .pdf, Cookies,
Javascript, Adobe Air, HTML, kurzor, Wi-Fi, RSS, Torrent, ZIP a skrolování.
21. Ze serverů Seznam.cz, Facebook.com, Youtube.com, Flickr.com, Stream.cz, Slideshare.com,
Twitter.com, Picasa.com, Rajce.cz jsou nejpoužívanější tyto tři: Facebook.cz, Seznam.cz, Youtube.cz.
VYVRÁCENY

byly tyto hypotézy:

2.

(b) Alespoň 20% uživatelů považuje CAPTCHA za nepřekonatelnou překážku.

3.

Ve variantě B (formulář s hvězdami) respondenti povinná pole označí podle očekávání alespoň v 95 %.

4.

Vlastnictví 11 a více účtů/profilů vede k používání podobných hesel ke všem účtům/profilům.

7.

Ve variantě B (stránka s podtrženými odkazy) bude modrého podtrženého textu označeno více než ve
variantě A (stránka s nepodtrženými odkazy).

8.

Výzva k potvrzení hesla je pro 50% internetových uživatelů vnímána jako obtěžující nebo jako
nepřekonatelná překážka.

9.

95% uživatelů považuje modrou a fialovou barvu odkazů (ve výsledcích vyhledávání na Google a
seznam.cz) za odlišení nenavštívených a navštívených webových stránek.

16. Funkci tisku integrovanou v prohlížeči používá méně než polovina uživatelů.
Hypotézy, u nichž NEBYLO MOŽNO spolehlivě URČIT VÝSLEDEK, jsou následující:
22. Alespoň 10% uživatelů označí výsuvné navigační menu za obtěžující.
Jako pozitivní výsledek se dá hodnotit fakt, že bylo potvrzeno tolik hypotéz. Ovšem ani ty hypotézy, které byly
vyvráceny, nejsou bez u užitku. Totiž, VŠECHNY HYPOTÉZY BEZ VÝJIMKY PŘINESLY INFORMACE O AKTUÁLNÍM
STAVU ZKOUMANÝCH JEVŮ A PRVKŮ. Proto i vyvrácené hypotézy přinesly cenné informace.
Ze všech hypotéz rovněž LZE
kterému se průzkum podnikal.

VYVODIT ZÁVĚRY POUŽITELNÉ PRO WEBOVÉ NÁVRHÁŘE,

což byl také cíl, kvůli

Pouze se nepodařilo se naplnit dílčí cíl – zjistit informace o všech charakteristikách zmiňovaných v kapitole 2.2
Zjišťované charakteristiky chování a typy znalostí uživatelů. Důvody jsou zmíněny v následující podkapitole 5.2
Poznámky k realizaci průzkumu
Pro ty, které průzkum zaujal natolik, že by chtěli provést svůj vlastní, uvádíme kromě informací o metodice
zmíněné v úvodu také pár poznatků a poučení, kterých jsme během průzkumu sami nabyli.
.
PODLE ZMÍNĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ SE TEDY DOMNÍVÁME, ŽE CÍL PROJEKTU BYL SPLNĚN.
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5.2 Poznámky k realizaci průzkumu
Pro ty, které průzkum zaujal natolik, že by chtěli provést svůj vlastní, uvádíme kromě informací o metodice
zmíněné v úvodu také pár poznatků a poučení, kterých jsme během průzkumu sami nabyli.















Je třeba s tím počítat už na
začátku. Ušetří se tak čas, který by se strávil tvorbou otázek, které se nakonec do dotazníku ani
nezahrnou. Náš dotazník nakonec obsahoval jen polovinu požadovaných charakteristik.
Je třeba naplánovat dostatečnou ČASOVOU REZERVU NA UŽIVATELSKÉ TESTOVÁNÍ DOTAZNÍKU. Testování
se může protáhnout a průzkum se tak zpozdí.
Je potřeba vyčlenit si na průzkum dostatek zdrojů – jak lidských, tak časových
CO CHCEME ZJIŠŤOVAT A JAK TO CHCEME ZJIŠŤOVAT. Velmi důležitá je příprava pro tvorbu otázek. Pro
některé zjišťované charakteristiky bylo velmi obtížné vymyslet otázku tak, aby byla pro uživatele-respondenta co nejpřirozenější.
DŮLEŽITÁ JE PROPAGACE PRŮZKUMU. Pokud se zkoumají znalosti a chování uživatelů na internetu, je
nutné dotazník i takto propagovat. Tudíž je nutné mít dostatečné zdroje na to, aby dotazník „byl vidět“.
DOSTATEČNĚ DLOUHÁ DOBA SBĚRU DAT. Doba závisí na předchozím bodě – na zdrojích propagace.
Optimální doba pro nás byla 14 DNÍ.
Dostatečně DIVERZIFIKOVANÉ ZDROJE, odkud respondenti přicházejí. Je vhodné, aby byli respondenti
rekrutováni z více zdrojů. Například, když bude dotazník propagován jen přes sociální sítě a cílem
průzkumu budou informace právě o povědomí o sociálních sítích, data z tohoto dotazníku budou silně
zkreslená.
Je vhodné ZAJISTIT PRO PRŮZKUM SPONZORA, jehož odměna bude dostatečně přitažlivá, aby uživatele
zaujala, ale zase ne tak, aby uživatel dotazník vyplnil jen kvůli odměně.
NĚKTERÉ PRVKY NELZE ZJIŠŤOVAT ONLINE DOTAZNÍKEM. V dotazníku našeho průzkumu byla původně
také otázka, která měla za úkol zjistit názor uživatelů na různé typy ověřování správnosti údajů v polích
formuláře, např. ověřování toho, zda je e-mailová adresa při vytváření nového e-mailového účtu ještě
volná. Uživatel si u této otázky musel spustit videoukázku, jak dané ověřování vypadá, což se ukázalo jako
kritický faktor. Otázku jsme po čtvrtém testování a čtvrté úpravě byli nuceni vyřadit. V jiném případě nelze
otázku zobecnit tak, aby se netýkala pouze jednoho kontextu (např. jednoho vzhledu a struktury) webové
stránky. Z toho důvodu nelze například zobecnit výsledek hypotézy č. 9 (podtržené a nepodtržené odkazy)
na všechny webové stránky a je nutno počítat se vzhledem (kontextem) dané konkrétní stránky.
ZÁVĚREM bychom chtěli dodat, že průzkum takového rozsahu je obtížné uskutečnit a zvládnout dle plánu
z hlediska časového a organizačního. Je to počin, u něhož je velmi vhodné až nezbytné mít vypracován
projektový plán a uplatňovat další pravidla projektového řízení (Project Management).
OBJEM ZJIŠŤOVANÝCH CHARAKTERISTIK SE MŮŽE NEČEKANĚ ROZRŮST.

5.3 Přínosy do budoucna
Průzkum znalostí a chování českých uživatelů internetu je zdrojem informací pro nejméně dvě skupiny čtenářů.
INSPIRACI A TIPY NA VYLEPŠENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK zde mohou najít návrháři a weboví designeři. Ti tak budou
moci tvořit návrhy webových stránek lépe uzpůsobené českému uživateli a podle údajů, které jsou ověřené.
Druhou skupinu tvoří široká veřejnost, pro kterou je průzkum ZPĚTNOU VAZBOU. Každý uživatel se tak může
očima nezávislého pozorovatele (námi) podívat na to, jakým způsobem používají internet jeho kolegové, v čem
spatřují problémy nebo co považuje většina uživatelů za optimum. Stejně jako weboví návrháři, mohou se i
uživatelé dozvědět užitečné informace, např. že některé úkony se dají dělat i jiným – možná jednodušším nebo
rychlejším způsobem.
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5.4 Poděkování
Na úplný závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na průzkumu podíleli.
Poděkovat bychom chtěli těm lidem, kteří si dali tu práci a zamysleli se nad zjišťovanými charakteristikami a
podělili se s námi o své podněty. Jmenovitě jsou to:
ADAM FENDRYCH,

specialista na použitelnost a návrh webu, Dobrý Web, s.r.o.

JAKUB FRANC,

Principal User Researcher, AVG Technologies CZ, s.r.o.

PAVEL KILIAN,

junior specialista na použitelnost a návrh webu, Dobrý Web, s.r.o.

a další

Dále bychom chtěli poděkovat všem kolegům ze společnosti DOBRÝ WEB, S.R.O. kteří pomáhali dotazník
připravovat, a také všem kolegům ze společnosti INTERNET INFO, S.R.O., kteří nám pomohli dotazník zviditelnit na
internetu.
Poslední poděkování náleží SPONZORSKÉMU PARTNEROVI PRŮZKUMU, FIRMĚ VIVANTIS, S.R.O., která každému
uživateli, který se průzkumu zúčastnil, poskytla slevu 100 Kč v e-shopech parfemy.cz, sperky.cz, krasa.cz,
hodinky.cz a prozdravi.cz při nákupu na 500 Kč.
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Kontakty
DOBRÝ WEB, S. R. O.

Milady Horákové 109/116, 160 00 Praha 6
tel:+420 277 004 657, fax:+420 277 004 601
web: http://www.dobryweb.cz
e-mail: info@dobryweb.cz
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