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KONCEPT UPORABNIŠKE IZKUŠNJE
UX = USER EXPERIENCE ≠ UPORABNOST (USABILITY), UP. PRIJAZNOST

posameznikove zaznave in reakcije, ki so 
rezultat uporabe ali pričakovane uporabe 

nekega proizvoda, sistema ali storitve

več teoretičnih modelov

ISO 9241-210:2019

vključuje vsa uporabnikova čustva, 
prepričanja, preference, zaznave, fizične in 

psihološke reakcije, vedenja in dosežke 
pred, med in po uporabi



KONCEPT UPORABNIŠKE IZKUŠNJE

PRAGMATIČNA DIMENZIJA

uporabnost
učinkovitost
enostavnost

HEDONIČNA DIMENZIJA

estetika
inovativnost

pritegnitev /stimulacija /privlačnost

ČUSTVENE REAKCIJE

VPLIV
zaznava/doživljanje sistema - atraktivnost 

izbira med alternativami 
namen ponovne uporabe

način uporabe

UPORABNIK: 
KONTEKST, NALOGA, KARAKTERISTIKE, PRIČAKOVANJA



PROSTORSTORITEV

UPORABNIŠKA IZKUŠNJA IN KNJIŽNICE

PRODUKT



RAZISKOVANJE UPORABNIŠKE IZKUŠNJE

TEORETIČNI POGLED
razumevanje izkušnje

Kako se oblikuje uporabniška izkušnja?

Kaj vpliva na uporabniško izkušnjo?

Kako merimo uporabniško izkušnjo? 

PRAKTIČNI POGLED
načrtovanje izkušnje

Kaj lahko storim, da poskrbim za 
pozitivno uporabniško izkušnjo?

Kaj povzroča negativno izkušnjo?



ANKETNI VPRAŠALNIKI

GLASNO RAZMIŠLJANJE

OPAZOVANJE

SLEDENJE POGLEDU
KARTICE ODZIVOV

UX curve
DRUGE FIZIOLOŠKE METODE

DNEVNIŠKI ZAPISI

METODE EVALVACIJE 
UPORABNIŠKE IZKUŠNJE

.

INTERVJUJI



SPLETNO ANKETIRANJE 
UPORABNIKOV

= VPRAŠALNIK UX
lastni vprašalnik
+ prost komentar

PRIMER RAZISKOVANJA DLIB.SI
3 RAZISKAVE

OPAZOVANJE S 
SLEDENJEM POGLEDU 

+ VPRAŠALNIK UX
vprašalnika iz literature

OPAZOVANJE IN 
TESTIRANJE Z NALOGAMI

+ VPRAŠALNIK UX
lastni vprašalnik

več oblik vprašanj

zaznavanje lastnosti
čustva



SLEDENJE POGLEDU

User Experience Questionnaire
Emotion Word Prompt List

Metoda sledenja pogledu
Fiksacija = točka pogleda

Priložnostno vzorčenje
N = 30

Primerjava dveh digitalnih
knjižnic
Ena naloga



SLEDENJE POGLEDU



SLEDENJE POGLEDU

SLEDENJE POGLEDU EWPL UEQ

radovednost
zavzetost
zadovoljstvo

frustriranost
dolgočasje
nesigurnost

▪ Pozornost sprva osrednjim elementom, 
pozornost se na dLib.si bolj razprši.

▪ Razlike v lociranju iskalnega okna, kar se 
odraža tudi v času opravljanja naloge.

▪ V dLib.si priča raznolikim 
načinom lotevanja iskanja.

▪ Hitra in učinkovita orientacija
doprinese k pozitivni izkušnji
(atraktiven in uporaben osrednji
element).



ČAS DO
PRVEGA KLIKA
NA DOMAČI
STRANI

negotovo

SKUPEN ČAS
TRAJANJA
NALOGE

jezno
negotovo

jasen

SLEDENJE POGLEDU
ČAS DO PRVE
FIKSACIJE NA
ISKALNO
OKNO

zmedeno
negotovo

radovedno, 
kreativno,
zavzeto

zanimiv, moderen

ČAS DO PRVE
FIKSACIJE NA
RELEVANTNO 
KATEGORIJO

zmedeno
razočarano
negotovo

radovedno

enostaven



TESTIRANJE Z NALOGAMI

1. Počutje pred uporabo
2. Občutja med uporabo
3. Doživljanje lastnosti portala

Priložnostni vzorec
Računalniško pismeni odrasli
N = 69

Izvedba v živo ALI Zoom
Tri naloge
Lastna ocena uspešnosti pri nalogi
Ocena težavnosti naloge

67%

14%

19%

do 35 let

36-50

nad 50

64%

30%

6%

prvič, redko

občasno
(mesečno)

pogosto
(tedensko)



TESTIRANJE Z NALOGAMI

Večina anketirancev se je s sistemom srečala prvič. 
Rezultati odražajo izkušnjo ob prvi uporabi sistema.

Več kot polovica uporabnikov je sistem opisala s pridevniki: 
uporaben, koristen, zanimiv, organiziran, me zmede.

Pri ocenah trditev, so bolje ocenili tiste, ki se nanašajo na
hedonično dimenzijo uporabniške izkušnje:
Pri uporabi mi je čas hitro minil.
Všeč so mi slike in prikazi v sistemu.
Sistem bi priporočil drugim.



TESTIRANJE Z NALOGAMI
OBČUTEK TEŽAVNOSTI OBČUTEK USPEŠNOSTI

ČUSTVA

(9 od 15 čustev) poln energije 
samozavestno

sproščeno

nezadovoljno
razočarano
jezno
zdolgočaseno
neprijetno
nemočno

(4 od 15 čustev) poln energije
uspešno

nezadovoljno
razočarano

LASTNOSTI SISTEMA

(5 od 26 lastnosti) enostaven
razumljiv
predvidljiv
lahko učljiv
preprost za uporabo

(0 od 26 lastnosti)

(6 od 25 trditev)

Z lahkoto navigiram po sistemu.

Iskanje v sistemu je razumljivo.

Z veseljem bi ta sistem ponovno uporabil.
Ob uporabi sistema sem občutil frustracijo.

Uporaba sistema od mene ne zahteva velikega napora.

S sistemom lahko hitro opravljam zadane naloge.

(4 od 25 trditev)

Z lahkoto navigiram po sistemu.

Iskanje v sistemu je razumljivo.
Sistem je vzbudil mojo radovednost.

Ob uporabi sistema sem občutil frustracijo.



ANKETIRANJE UPORABNIKOV

1. Čustva
2. Ocena lastnosti sistema
3. Trditve o lastnostih sistema
4. Prosti komentarji

Dejanski uporabniki dLib.si
N = 117

Na domači strani
Na vrhu seznama z rezultati

37%

29%

34% do 35 let

36-50

nad 50

13%

21%

66%

prvič, redko

občasno
(mesečno)

pogosto
(tedensko)



ANKETIRANJE UPORABNIKOV

OBČUTJA OB UPORABI OCENA LASTNOSTI SISTEMA TRDIVE O UPORABI SISTEMA

Visoke ocene sistema:
koristen
pritegne k nadaljnji uporabi
profesionalen
zanimiv

= ključne za pozitivno uporabniško 
izkušnjo in vračanje uporabnikov.

Nekoliko slabše uvrščene lastnosti:
estetski
inovativen
intuitiven

Trditve jasno opredelijo vidik 
delovanja, s tem izvemo konkretne 
informacije.

Razlike glede na starost anketirancev: 
mlajši uporabniki bolj kritični do 
izgleda in koncepta oblikovanja.



ANKETIRANJE UPORABNIKOV

PROSTI KOMENTARJI



PRIMERJAVE

poln 
energije

zavzeto

uspešno

samozavestno

umirjeno

sproščeno

brezskrbno

veselo

spletna anketa (n = 117)

nezadovoljno

razočarano

slabe volje

jeznozdolgočaseno

neprijetno

nemočno

testiranje (n = 69)

Razlike v pozitivni zaznavi portala in 
občutjih pri uporabi.

V kolikšni meri zaradi vrste raziskave in v 
kolikšni meri zaradi vzorca?



ZAKLJUČKI
Ni popolne metode: 

Vprašalniki dajo vpogled v intenziteto čustev in doživljanj.

Testiranje z nalogami omogoča primerjavo verzij in razumevanje 
izkušnje novincev.

Sledenje pogledu pomaga pri identifikaciji različnih vzrokov za 
uporabniško izkušnjo.

Pomembno:

- jasno opredeliti, kaj točno nas zanima, kaj nam je pomembno,

- ustrezno interpretirati podatke glede na kontekst, vzorec…,

- uravnoteženost različnih vidikov uporabniške izkušnje.

uporabnost

enostavnost in
učinkovitost

pritegnitev in
inovativnost

estetika

dLib.si (n=67)


