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2 Zadání 
• Navrhněte UI pro SW určený ke konfiguraci inteligentního vytápění domu. 
• Zaměřte se na uživatelskou část SW. 
• Navrhněte (alespoň) papírový prototyp. 
• Proveďte testy s uživateli. 
• Podrobné 18-stránkové zadání na vyžádání u vedoucího práce nebo autora tohoto 

dokumentu. 
 
 
 

3 Funkční analýza 
Podrobné zadání obsahuje popis některých scénářů užití a návrhy způsobů řešení 
technologických problémů systému. Dokument uvažuje dvě uživatelské skupiny – 
technika, který provádí prvotní nastavení nově nainstalovaného systému vytápění a 
běžného uživatele, kterým bude typicky majitel nebo obyvatel domu. V této práci se 
zabývám pouze běžným uživatelem, část instalačního technika zpracovává někdo jiný. 
Naše práce jsou ale provázané, jelikož vycházím ze struktury a nastavení, které musí 
technik nejprve vytvořit. Při analýze funkcionalit systému vycházím také z osobní 
zkušenosti s elektronickým programovatelným termostatem EuroThermostat. 
 

3.1 Důležitá rozhodnutí 
Zásadním rozhodnutím v průběhu analýzy bylo stanovení typického nasazení systému. 
Předpokládáme, že systém bude převážně využíván v soukromých rodinných domech. 
Použití v penzionech a hotelech neuvažujeme. V takovém případě by zde navrhovaný 
systém mohl sloužit jako jádro představující jednotlivé byty, apartmány a podobné 
jednotky. 
 
Předpokládáme, že každá místnost má právě jeden pokojový regulátor.  
 
Základní jednotkou teplotního nastavení budou tepelné programy. Každá místnost bude 
mít přiřazen základní tepelný program. Bude možné vytvářet podmíněné nastavení – 
systém přepne na jiný tepelný program v závislosti na hodnotě senzoru. Plánované změny 
budou také spočívat v přepnutí na jiný tepelný program v určitém časovém úseku. Jedinou 



výjimkou jsou dočasné změny, kdy bude možné změnit požadovanou teplotu bez přepnutí 
na jiný program a bez změny programu. 
 
Systém bude podporovat některé externí senzory. Příkladem senzorů jsou podlahová čidla 
(dávají informaci, jestli je někdo v místnosti), okenní kontakty, soumraková čidla apod. 
V této práci uvažujeme pouze jednoduchá čidla, která mají jen malý počet diskrétních 
hodnot. Rozšíření pro složitější senzory by nemělo být náročné, ale muselo se navrhovat 
v závislosti na konkrétním senzoru. 
 
Nejmenší jednotkou, kterou může uživatel ovlivnit, je skupina okruhů. Okruhem se myslí 
fyzický tepelný okruh. Skupiny vytvoří a pojmenuje technik, pokud to bude možné. 
Typickou skupinou budou radiátory nebo podlaha. Uživatel bude mít možnost určit 
s jakou prioritou se budou skupiny využívat k vytápění. 
 
Uvažujeme jen jeden typ běžného uživatele (jednu uživatelskou skupinu), který má 
přístup ke všem uživatelským funkcím. 
 
Co se předpokládá, že vytvoří technik (není součástí této práce): 
• Pojmenování budovy 
• Vytvoření místností (každá má unikátní název) 
• Přiřazení součástí systému (např. pokojový regulátor, akční člen, senzory) 

jednotlivým místnostem a jejich spojení do regulačních okruhů 
• Vytvoření skupin regulačních okruhů (příklady skupin: radiátory, podlaha) 
• Pojmenování a přiřazení přípustných hodnot senzorů (např. okenní kontakt, 

podlahový kontakt) 
• Vytvoření základních topných programů a nastavení všech místností (tato část může 

být přenechána běžnému uživateli, ale předpokládá se, že ji nejprve provede technik a 
uživatel bude dělat jen menší změny) 

 

3.2 Seznam funkcí 
Základní funkce, které by aplikace měla poskytovat běžnému uživateli: 
• Zobrazení aktualních teplot v místnostech 
• Tvorba topných programů 

o Název programu 
o Topná křivka pro každý den v týdnu 

� Den rozdělen do 15 minutových úseků 
� Přesnost nastavení teploty 0,5 °C 

• Nastavení místností 
o Přiřazení základního topného programu 
o Podmíněné programy (změna tepelného programu v závislosti na hodnotě 

nějakého senzoru) 
• Krátkodobá změna 

o Zvýšit/snížit požadovanou teplotu v místnosti na časově omezenou dobu 
• Plánovaná změna 

o Určení časového úseku (od kdy, do kdy bude změna platit – datum a čas) 



o Na jaký tepelný program se má přepnout 
o Jakých místností se změna týká 

 

3.3 Podrobný popis funkcí 

Topné programy 
Uživatel bude mít možnost vytvářet nové topné programy. Bude možné vytvořit kopii 
existujícího programu. 
Existující programy bude možné odstranit. V případě, že je odstraňován program, který je 
využíván v nějaké místnosti, systém na tuto skutečnost upozorní uživatele. 
Uživatel bude moci upravovat existující programy. Před uložením změn aplikace 
upozorní uživatele, že tato změna ovlivní teplotní nastavení místností, které využívají 
tento program (pokud takové existují). Systém zobrazí seznam ovlivněných místností. 
Každý program je identifikován svým názvem, který bude možné změnit. 
Program bude určovat tepelnou křivku pro každý den v týdnu. 
Existují tři typy programů lišící se v možnostech nastavení jednotlivých dnů. První typ 
používá stejnou tepelnou křivku pro každý den v týdnu. Druhý typ rozlišuje všední dny a 
víkend, tj. pondělí až pátek mají stejnou křivku a sobota a neděle mají stejnou křivku. 
Třetí typ umožňuje nastavit každý den zvlášť. 
Den bude rozdělen do úseků po 15 minutách. Pro každý úsek bude uživatel volit teplotu. 
Teplota bude nastavitelná po 0,5°C v běžném rozsahu 15-30°C (tento rozsah by měl 
případně ovlivnit technik). Také bude možné nastavit tzv. nezámrznou teplotu 7°C (opět 
ovlivnitelné technikem). Poslední teplotní hodnotou je vypnuto, kdy systém již 
nekontroluje teplotu v místnosti. 
Pro usnadnění práce bude možné kopírovat teplotní křivky mezi jednotlivými dny v rámci 
jednoho programu. 
 
Místnosti 
Každé místnosti bude možné přiřadit základní tepelný program. 
Bude na výběr, jestli hodnoty v programu určují, že v daný čas se má začít topit na 
určenou teplotu nebo tou dobou má být již požadovaná hodnota dosažena. Tato 
funkcionalita bude přístupná pouze v případě, kdy bude podporována technologickým 
vybavením místnosti. 
Pokud bude místnost obsahovat skupiny okruhů, bude možné určit prioritu některé ze 
skupin. Případně bude možné využívat jen jedné skupiny a ostatní nechat nečinné. 
Bude možné přidávat podmínky, při jejichž splnění dojde k přepnutí na jiný tepelný 
program. Podmínka se skládá ze senzoru, jeho hodnoty a požadovaného programu. 
Podmínky budou seřazeny a v tomto uspořádání budou vyhodnocovány. Jakmile je jedna 
podmínka splněna, provede se příšlušné přepnutí a ostatní podmínky se ignorují. 
K návratu k základnímu programu dojde, jakmile podmínka přestane platit. Podmínky 
bude možné odebírat a měnit jejich uspořádání. 
 
Dočasná změna 
Uživatel bude moci krátkodobě změnit požadovanou teplotu v místnosti. Určí o kolik se 
má teplota lišit vzhledem k tepelnému programu, jak dlouho bude tato změna platná (v 
rozsahu cca. 15 min až několik hodin) a bude také moci změnit prioritu skupin okruhů. 



Dočasnou změnu bude možné zrušit. 
 
Plánovaná změna 
Uživatel bude moci vytvářet plánované změny. U každé změny uživatel určí její počátek a 
konec, oba údaje budou obsahovat datum a čas. Dále určí, jakých místností se změna týká 
a jaký tepelný program se má použít. Bude také možné určit, zda se má změna 
v požadovaný čas začít realizovat nebo má být již požadovaná teplota dosažena. Prioritu 
skupin okruhů bude také možné ovlivnit. 
Systém zajistí, že pro jednu místnost bude v jeden okamžik existovat maximálně jedna 
plánovaná změna. Nedovolí tedy uživateli vytvořit překrývající se změny pro jednu 
místnost. 
Naplánované změny bude možné upravovat a odstraňovat. 
Systém si pamatuje pouze právě probíhající a budoucí změny. Již proběhlé změny se 
nezobrazují. 
 
 
 

4 Návrh GUI 
Aplikace se bude skládat z šesti základních obrazovek. 

- Přihlášení 
- Přehled 
- Programy 
- Místnosti 
- Plánování změny 
- Naplánované změny 

 
GUI bude vystavěno stylem SDI (Single Document Interface), z důvodu jednoduché 
orientace a snadného a pochopitelného ovládání. Výjimkou je obrazovka s nastavením 
programů, kde se pro jednotlivé dny používají záložky, což je rozšíření nad rámec 
standardního SDI. 
 
Uživatelské rozhraní bylo nejprve navrženo jako papírový prototyp a následně upřesněno 
a překresleno do „klikacího“ prototypu. Jedná se o prototyp založený na HTML a 
obrázcích navrhovaného GUI. Jeho spustitelná verze je přiložena k tomuto dokumentu. 
 

4.1 Obrazovka – Přihlášení 
Uživatel se bude muset před použitím přihlásit do systému pomocí přihlašovacího jména 
a hesla. V závislosti na nasazení systému je možné, že tato obrazovka nebude použita. 
Například v případě nasazení v soukromém domě bez možnosti ovládat systém z venku 
(přes internet) by systém mohl být přístupný po lokální síti všem bez nutnosti 
přihlašovaní. Systém, tak jak je navržen nebude řešit situaci zapomenutého hesla. To lze 
vyřešit například změnou konfiguračních souborů systému. 



 
Obr 1: Obrazovka – Přihlášení 
 

4.2 Obrazovka - Přehled 
Tato obrazovka bude uživateli dávat informaci o aktualní a požadované tepelné situaci 
v domě. Pro každou místnost bude zobrazena aktuální teplota, požadovaná teplota podle 
programu a signalizace, zda se v tento okamžik topí. 
Odsud se také bude aktivovat dočasná změna. Pokud je nějaká dočasná změna aktivní, 
změní se barva pozadí příslušného tlačítka Dočasná změna. 



 

 
Obr 2: Obrazovka – Přehled 
 

4.3 Obrazovka - Programy 
Zobrazí se seznam existujících tepelných programů. Bude možné vytvářet nové programy 
a upravovat ty stávající. 
Teplotní křivka se bude zadávat pomocí myši. Časové úseky (den je rozdělen do 15 
minutových úseků) a možné teploty (po 0,5°C) vytvářejí mřížku záchytných bodů. 
Uživatel klikne na jeden ze záchytných bodů a tažením vpravo nebo vlevo nastaví 
odpovídající teplotu v úseku vyznačeném tažením. Dochází k přepsání staré hodnoty. 
Tedy například, pokud je na začátku v rozsahu od 10 do 16 hodin nastavena teplota na 
20°C a uživatel klikne na souřadnice 11 hodin, 15°C a táhne vpravo až na souřadnici 13 
hodin. Nastaví se v úseku 11 až 13 hodin teplota na 15°C. V úsecích 10 až 11 a 13 až 16 
zůstane teplota na 20°C. 



 
Obr 3: Obrazovka - Programy 

4.4 Obrazovka - Místnosti 

Zobrazí seznam místností v budově. Zde bude možné upravovat nastavení jednotlivých 
místností pomocí přidělovaní tepelných programů. 



 
Obr 4: Obrazovka - Místnosti 
 

4.5 Obrazovka – Plánovaní změny 

Uživatel zde vytvoří novou plánovanou změnu – určí časový úsek a požadovanou změnu 
programů pro vybrané místnosti. 



 
Obr 5: Obrazovka – Plánování změny 
 

4.6 Obrazovka – Naplánované změny 

Zobrazí se seznam existujících plánovaných změn s jejich stručným popisem. Zde bude 
možné změny odstranit, případně přejít k jejich úpravám. 

 
Obr 6: Obrazovka – Naplánované změny 
 
 
 



5 Uživatelské scénáře 
Před každým použitím systému se uživatel přihlásí do systému pomocí uživatelského 
jména a hesla. Práci ukončuje odhlášením nebo zavřením aplikace (resp. okna browseru). 
Tyto kroky nejsou v následujících scénářích pro jednoduchost uvedeny. 
 

5.1 Scénář – Informace o domě 
Situace: 
Uživatele zajímá tepelná situace v domě. Chce vědět, jaká teplota je v jakých místnostech. 
Na jakou hodnotu je v jednotlivých místnostech topení nastaveno. V jakých místnostech 
se právě topí. Jak vypadá tepelný program v jednotlivých místnostech pro tento den. 
 
Očekávaný postup: 
Obrazovka se všemi požadovanými informacemi se zobrazí hned po příhlášení, případně 
po kliknutí na Přehled v hlavním menu. 
 

5.2 Scénář – Dočasná změna 1 
Situace: 
Uživateli je zima, chce si přitopit ve své místnosti. Jedná se o momentální stav, nechce 
měnit nastavení místnosti, protože je jinak spokojen s tepelným programem. Chce si tedy 
přitopit jen na 4 hodiny, než například půjde spát. 
 
Očekávaný postup: 
Uživatel je na obrazovce Přehled. Nalezne řádek s pokojem, ve kterém chce provést 
změnu. Ve stejném řádku klikne na tlačítko Dočasná změna. Objeví se dialog Dočasná 

změna. V něm uživatel nastaví, o kolik stupňů si chce přitopit. Jak dlouho má změna 
trvat. Uživatel klikne na Provést. 
 

5.3 Scénář – Dočasná změna 2 
Situace: 
Uživatel byl venku a promoknul, chce si usušit oblečení na radiátorech, které se nacházejí 
v místnosti. 
 
Očekávaný postup: 
Uživatel je na obrazovce Přehled. Nalezne řádek s pokojem, ve kterém chce provést 
změnu. Ve stejném řádku klikne na tlačítko Dočasná změna. Objeví se dialog Dočasná 

změna. V něm uživatel zvolí navýšení teploty, očekávané trvání sušení a zvolí prioritu 
radiátorů. Uživatel klikne na Provést. 
 
Poznámka: 
Pokud místnost nemá samostatný okruh pro radiátory, uživatel pouze zvýší teplotu 
v místnosti. 
 



5.4 Scénář – Změna programu 

Situace: 
Uživatel začal chodit domů ve všední dny již v 15 hodin, místo dřívějších 18 hodin. 
Původně bylo topení nastaveno, aby zvýšilo teplotu v obývacím pokoji na 22°C v rozmezí 
17:00 – 21:15. Nyní chce tuto změnu spustit o 3 hodiny dříve. 
 
Očekávaný postup: 
Uživatel klikne na Místnosti v hlavním menu. V levém sloupci klikne na obývací pokoj. 
V pravé části obrazovky se mu zobrazí nastavení místnosti, které obsahuje název 
tepelného programu, který je v místnosti využíván. Uživatel si zapamatuje název 
programu a klikne na Programy v hlavním menu. V levém sloupci klikne na název 
programu, který si zapamatoval. Předpokládáme, že program je typu Po-Pá, So-Ne. 
Uživatel vidí v pravé části obrazovky tepelnou křivku daného programu pro dny Pondělí 
až Pátek. Klikne na souřadnice 14:00, 22°C a táhne myší minimálně až na souřadnice 
17:00, 22°C (ale může i dál). Uživatel klikne na Uložit změny. Aplikace zobrazí 
upozornění, jakých všech místností se změna dotkne. Uživatel klikne na Provést. 
 
Poznámka: 
Při tažení se vertikální souřadnice ukazatele myši ignoruje. Aplikace reaguje pouze na 
horizontální posunutí. 
 

5.5 Scénář – Změna nastavení místnosti 
Situace: 
Uživatel je spokojený s tepelným nastavením v obývacím pokoji a chce toto nastavení 
zavést i v kuchyni. 
 
Očekávaný postup: 
Uživatel klikne na Místnosti v hlavním menu. V levém sloupci klikne na Kuchyň. V pravé 
části obrazovky změní základní program na Běžný výběrem z vysouvací nabídky. 
Uživatel klikne na Uložit změny. 
 

5.6 Scénář – Plánovaná změna 
Situace: 
Uživatel odjíždí na dovolenou od 1.2. do 8.2. Z důvodů úspory energie vyžaduje po dobu 
nepřítomnosti pouze nezámrznou teplotu v budově. 
 
Očekávaný postup: 
Uživatel klikne na Plánované změny -> #aplánovat změnu v hlavním menu. V sekci 
Ovlivněné místnosti vybere všechny místnosti kliknutím na tlačítko Vybrat vše. Nastaví 
počátek a konec platnosti zadáním datumů a časů. Jako zvolený program vybere 
#ezamrznutí. Klikne na Aktivovat. 
 
 
 



6 Hypotézy 
H1: Uživatelé budou možnost ovládat topný systém pomocí počítače považovat za 
přínosnou. 
 
H2: Uživatelům bude myšlenka tepelných programů, jakožto základních jednotek 
nastavení tepelné situace v místnosti, připadat přirozená. 
 
H3: Uživatelé pochopí princip záložek, které se využívají při tvorbě tepelných programů. 
 
H4: Uživatelé pochopí princip zobrazení tepelného programu. 
 
H5: Uživatelé budou schopni vytvářet tepelné programy pomocí myši. 
 
H6: Uživatelé budou mít problém s pochopením indikace, že se v místnosti topí. 
 
 
 

7 Testování 
Scénáře z kapitoly 5 budou testovány na uživatelích. Cílovou skupinou jsou uživatelé 
s alespoň základní zkušeností s počítači a internetem. Typicky se bude jednat o obě 
pohlaví ve věku od 10 do 60 let. U starších se neočekává ochota používat počítač k této 
činnosti. 
 
Testování bude probíhat u uživatelů doma na jejich počítačích. Domácí prostředí by mělo 
odstranit nervozitu a pocit, že se jedná o test uživatele namísto testu aplikace. Uživatelé 
nejprve dostanou předtestový dotazník. Následně jim bude stručně nastíněno, k čemu 
aplikace slouží. Poté dostanou papír se scénáři, které se mají snažit splnit. Bude 
využívána technika „myšlení nahlas“. Jelikož se jedná o low fidelity prototyp, ve kterém 
funguje jen omezené množství tlačítek a který si neuchovává stav aplikace, bude 
moderátor do testování zasahovat, aby uživatel nebyl příliš maten. Na závěr uživatelé 
vyplní potestový dotazník; jednotlivé otázky budou případně prodiskutovány. U testování 
bude přítomna jen jedna osoba, která bude zastávat funkci moderátora i pozorovatele, 
který zaznamenává stručný textový popis chování uživatele. Očekané trvání celého 
testování je maximálně 30 minut na uživatele. 
 

7.1 Dotazník před testováním 

1. Vaše pohlaví? 
a) muž 
b) žena 

 
2. Váš věk? 

 .................. 
 



3. Jak často používáte počítač? 
a) denně 
b) jednou týdně 
c) jednou měsíčně 
d) nepoužívám 

 
4. K čemu počítač používáte? Zaškrtněte. 

□ kancelářská práce – Word, Excel apod. 
□ internet a email 
□ úprava fotek a videa 
□ programování 

 
5. Máte zkušenosti s moderním ovládáním topení v domě (bytě)? 

a) počítačově ovládaný systém 
b) elektronický programovatelný termostat 
c) jednoduchý termostat 
d) nemám 

 
 

7.2 Dotazník po testování 

1. Jak se vám s aplikací pracovalo? Aplikace byla... 
a) přehledná 
b) spíše přehledná 
c) spíše nepřehledná 
d) nepřehledná 

 
2. Chtěl/a byste ovládat topení tímto způsobem (přes počítač)? 

a) ano 
b) možná 
c) ne 

 
3. Využil/a byste možnost ovládat topení na dálku přes internet? 

a) ano 
b) možná 
c) ne 

 
4. Očekával/a byste od aplikace ještě nějakou jinou funkcionalitu? Jakou? 

............................................................................. 
 
 

7.3 Testovaní uživatelé a výsledek testování 
V následujících odstavcích je uvedeno, jak uživatelé vyplnili dotazníky. Všem 
testovaným uživatelům se podařilo vyřešit všechny scénáře, u některých až po určité 
intervenci moderátora. Nadále jsou zmiňovány jen zajímavé momenty z testování, 



správný postup (který uživatel provedl) uváděn není. V textu je odkazováno na scénáře 
z kapitoly 5 (např. S3, znamená scénář číslo 3). 

7.3.1 Uživatel A 

Muž, 52 let, počítač používá denně - kancelářské práce i internet, má zkušenosti 
s elektronicky programovatelným termostatem. 
 
S1 – nerozumí sloupci Tepelný program. K čemu je ta červená čára – označuje poledne? 
Ostatnímu rozumí. 
S2 – změnu by začal kliknutím na tepelný program. Zkusil by hýbat červenou čarou. 
S3 – zvolil tlačítko Nastavení. Soustředí se na Podmínky v dolní části obrazovky. 
S4 – myslí si, že klíčem je kliknout na čas změny a očekával by, že se objeví nějaké okno. 
Poté zkouší změnu nějak provést v náhledu programu. Po chvíli pochopil, očekával by, že 
se tepelná křivka bude nastavovat klikáním do jednotlivých čtverečků. Po průchodu 
scénářem již chápe význam sloupce Tepelný program z obrazovky Přehled (viz S1). 
S5 – zkusil by Ctrl+C, Ctrl+V nebo Drag&Drop. Stále ho mate podmínka v dolní části 
obrazovky, věnuje ji nejvíce pozornosti. 
 
Aplikaci považuje za přehlednou. Určitě by chtěl tímto způsobem topení ovládat, možnost 
práce přes internet by přivítal. 
Testování trvalo 23 minut. 
 

7.3.2 Uživatel B 

Žena, 50 let, počítač používá jednou týdně – kancelářská práce i internet, zkušenosti 
s elektronicky programovatelným termostatem 
 
S1 – náhledu ve sloupci Tepelný program nerozumí. Hádá, že zobrazuje přechod od 
současné po požadovanou teplotu (aktuální stav zobrazen červenou čarou). Červenou 
barvu ve sloupci Stav topení chápe jako Stop. Tepelný program nevidí. 
S2 – klikala by na Tepelný program. 
S4 – nejprve by zkusila kliknout na tepelný program. Po přechodu na správnou 
obrazovku, by klikala na čas změny a očekávala, že by se objevil dialog, kam by zadala 
čas změny. Po chvíli pochopila a přesunula se k tepelné křivce. Zde by vždy klikala do 
záhlaví na souřadnice, tj. na 15h a poté na 22°C. Po průchodu scénářem již chápe význam 
Tepelného programu, ale nechápe červenou čáru na obrazovce Přehled (viz S1). 
S6 – myslí si, že je možné něco měnit v náhledu programu. 
 
Aplikaci považuje za spíše přehlednou. Topení by tímto způsobem ovládala. Ovládání 
přes internet považuje za výborný nápad, ale problém vidí v tom, že v domě, kde by 
systém měl být nasazen, není internet. 
Testování trvalo 28 minut. 
 



7.3.3 Uživatel C 

Žena, 28 let, počítač denně – kancelářská práce i internet, zkušenosti s moderním 
ovládáním topení nemá 
 
S1 – nejprve si myslí, že Tepelný program zobrazuje spotřebu energie. 
S4 – myslí si, že tlačítko Provést uloží provedené změny. Myslí si, že zvolením hodnoty v 
radio button nastaví na jaké dny se změna aplikuje. 
S5 – když je na obrazovce Místnosti a vidí Kuchyň a klikne na tlačítko Programy, tak si 
myslí, že ji to zobrazí automaticky kuchyň. 
S6 – nejdřív hledá řešení na obrazovce Místnosti. 
 
Aplikaci shledala přehlednou. Není si jistá, zda by systém využívala, preferuje 
mechanické ovládání. Možnost ovládání přes internet by možná využila, ale obává se 
zneužití třetími osobami. 
Testování trvalo 17 minut. 
 

7.3.4 Uživatel D 

Muž, 28 let, počítač používá jednou týdně – kancelářská práce i internet, zkušenosti 
s moderním ovládáním topení nemá 
 
S1 – nerozumí červené čáře. Zobrazuje průměr? Požadovanou teplotu? 
S2 – nejprve hledá řešení v plánovaných změnách. 
S4 – nejprve hledá řešení v plánovaných změnách. Nastavení teplotní křivky by prováděl 
stejně, jako je v tomto dokumentu navrhováno. Myslí si, že změny, které provedl se uloží 
tlačítkem Provést. 
S5 – po provedení změn hledá tlačítko Aktivovat vpravo dole. 
 
Aplikaci považuje za přehlednou. Možná by systém využil. Možná by využil i ovládání 
přes internet. Jako další funkcionalitu uvedl paměť pro nastavení pro případ výpadku 
elektrického napájení. 
Testování trvalo 23 minut. 

7.3.5 Uživatel E 

Muž, 20 let, počítač používá denně – kancelářská práce, internet, úpravy fotek a videa, 
zkušenosti s jednoduchým termostatem. 
 
S1 – zobrazení stavu považuje za nesrozumitelné, ale z kontextu teplot ho chápe. 
S4 – předpokládá, že změny se projeví po stisku tlačítka Provést. 
 
Aplikaci považuje za spíše přehlednou. Určitě by systém využil, určitě by jej ovládal přes 
internet. Předpokládá, že bude systém možné ovládat i jinak pro případ nefunkčnosti 
počítače. 
Testování trvalo 34 minut. 
 
 



8 Závěr 

8.1 Shrnutí testování 
Čtyři z pěti uživatelů uvedli, že v normálním případě, by si nejprve aplikaci proklikali, 
aby si udělali základní názor na funkcionalitu. Postup pomocí předepsaných scénářů, bez 
znalosti jednotlivých obrazovek, jim tedy přišel nepřirozený. Nicméně všichni uživatelé 
byli na konec schopni všechny scénáře splnit. 
Tři z pěti uživatelé shledali aplikaci přehlednou, zbývající dva spíše přehlednou. Z tohoto 
pohledu bylo tedy testované rozhraní navrženo dobře. 
 
Uživatelé se převážně koncentrují na střed obrazovky, a to jak horizontálně tak i 
vertikálně. Často jim trvalo delší dobu, než si všimli, že se něco nachází i v levé části 
obrazovky (typicky seznam programů či místností). Takové chování se očekávalo. 
Seznam programů není ve většině případů tak důležitý. V reálném systému by po přepnutí 
na obrazovku Programy, nebyl žádný program předvybrán, nýbrž by byla uprostřed 
obrazovky zobrazena výzva, ať uživatel zvolí program ze seznamu vlevo. Tímto 
způsobem je možné přesměrovat uživatelovu pozornost na potřebné oblasti. 
 
S předchozím bodem souvisí i fakt, že většině uživatelů trvalo, než si všimli hlavního 
menu v horní části obrazovky. 
 
Všichni uživatelé očekávají, že změny, které provedou, se neaplikují okamžitě, nýbrž až 
po potvrzení tlačítkem Uložit, Provést apod. Mají rádi, pokud mají možnost klikat a 
pozorovat jestli se na obrazovce něco změní, z čeho by mohli odhadnout skutečnou 
funkcionalitu. V tomto duchu prozkoumatelnosti a pozorovatelnosti byla aplikace 
navrhována, jelikož se tak chová i většina nejčastěji používaných aplikací. Jeden uživatel 
z pěti (uživatel D) měl problém toto aktivovací tlačítko nalézt. Ostatní s tím problém 
neměli, i když vždy hledali nejprve v pravém dolním rohu. Při návrhu GUI se vycházelo 
z domněnky, že bude lepší všechna tlačítka umístit nahoru, aby si jich uživatel hned všiml 
a věděl, jaké má možnosti. Tato domněnka se ukázala být nesprávná. 
 
Žádný z uživatelů nepředpokládal, že v systému existují tepelné programy a ty se pak 
přiřazují jednotlivým místnostem. Tento myšlenkový pochod jim nepřišel přirozený. Po 
průchodu aplikací a diskuzi s moderátorem, ale tento způsob považují za jednoduchý, 
přínosný a použitelný. 
 
Navrhovaný způsob tvorby a úpravy programů pomocí tažení myši považují uživatelé za 
použitelný. 
 
Bylo vypozorováno, že uživatelé se drží toho, co znají. Nejprve se vrací na obrazovky, 
které již viděli, a nezkoumají existenci jiných obrazovek. Z tohoto chování vyplývá, že je 
potřeba uživatele co nejdříve upozornit na všechny možnosti aplikace. 
 
Předchozí zkušenosti s elektronickým programovatelným termostatem nebo jednoduchým 
termostatem se při testování neprojevily. V tomto ohledu byla pro všechny uživatele 
aplikace nečím novým a neznámým. 



 

8.2 Zobecnění 
Některé z pozorovaných skutečností lze zobecnit, jelikož lze předpokládat, že představují 
běžné chování uživatele nezávisle na konkrétní aplikaci. Následuje jejich seznam. 

o Uživatelé preferují, pokud je možné v aplikaci klikat na jednotlivá nastavení a 
pozorovat, jestli se na obrazovce něco změní. 

o Uživatelé předpokládají, že dané změny se neprojeví, dokud je nějakým způsobem 
nepotvrdí. 

o Uživatelé mají tendenci se při řešení problému držet toho, co již znají, místo aby 
prozkoumávali jim zcela neznámé oblasti. 

o Uživatelé si všímají převážně středu obrazovky. Platí to v horizontálním i 
vertikálním směru. 

 

8.3 Vyhodnocení hypotéz 
H1: Uživatelé budou možnost ovládat topný systém pomocí počítače považovat za 

přínosnou. 

Hypotéza potvrzena. 3 z 5 uživatelů by takový systém určitě využívali, zbývající dva 
možná. 
 
H2: Uživatelům bude myšlenka tepelných programů, jakožto základních jednotek 

nastavení tepelné situace v místnosti, připadat přirozená. 

Hypotéza zamítnuta. Žádný z uživatelů nepředpokládal apriori existenci programů. 
V průběhu testování princip pochopili, ale nebyl to přirozený myšlenkový přechod.  
 
H3: Uživatelé pochopí princip záložek, které se využívají při tvorbě tepelných programů. 

Hypotéza spíše potvrzena. Všichni uživatelé chápou, že se na záložky kliká, pokud chtějí 
měnit nastavení jiného dne. Matoucí pro ně ale bylo tlačítko Provést, které považovali za 
způsob, jak uložit změny. 
 
H4: Uživatelé pochopí princip zobrazení tepelného programu. 

Hypotéza potvrzena. Během chvilky všichni uživatelé chápali na jakou teplotu je topení 
v jakou hodinu nastaveno. 
 
H5: Uživatelé budou schopni vytvářet tepelné programy pomocí myši. 
Hypotéza potvrzena jen na teoretické úrovni. Prototyp nebyl na takové úrovni, aby mohl 
skutečně otestovat tuto funkcionalitu. Uživatelé pouze pohybem myší ukázali, jak by 
program vytvořili. 
 
H6: Uživatelé budou mít problém s pochopením indikace, že se v místnosti topí. 
Hypotéza potvrzena. Červená barva může symbolizovat vysokou teplotu tedy, že se topí, 
ale také může znamenat stop tedy, že se netopí. 
 



8.4 Navrhované změny 

V souvislosti s výsledky testování, navrhuji tyto změny v uživatelském rozhraní aplikace. 
 
Na obrazovce přehled ve sloupci Tepelný program připojit k svislé červené čáře i 
vodorovnou šipku zobrazující směr pohybu. 
 
Na několika místech aplikace uživatel vybírá ze seznamu jeden program. V závislosti na 
volbě se mu zobrazuje náhled. U náhledu by měl být napsán popisek upozorňující, že se 
jedná o náhled. 
 
Na obrazovce Programy je nutné pozměnit ovládání funkcionality kopírování dnů. 
Přesunout toto ovládání nalevo a změnit popisek tlačítka na Kopírovat. 
 
Na obrazovkách Místnosti a Plánovaná změna změnit pořadí prvků. Nejprve zobrazovat 
výběr programu, pak priority a pak času změny. 
 
Na obrazovce Přehled mít ikony s popisem vedoucí na další obrazovky. 
 
Tato změna nevyplývá z testování, ale s velkou pravděpodobností by zvýšila uživatelský 
komfort. Na obrazovce Plánovaná změna přidat k polím, kde se vybírá datum i ikonu 
s kalendářem. Po kliknutí na ikonu se objeví kalendář pro jednodušší volbu dne. 
 
Zvýraznit hlavní menu. Zvětšit jeho velikost a přidat ikony, tak aby uživatel hned při 
prvním pohledu viděl, jaké obrazovky aplikace nabízí. 

 


