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Parkuj Rychle - uživatelské testy

Formulář sloužící k uživatelským testům aplikace Parkuj Rychle, tvořené jako součást diplomové práce. Do 
odpovědí napište, jak Vám daná úloha přišla srozumitelná, jestli jste ji dokázal/a vypracovat a jestli se vyskytly 
nějaké potíže či nejasnosti.

Android

iOS

Bez problémov. Jediné čo ma zarazilo bolo "Dostupnost". V prípade miesta 9 0/100 som 
nevedela či je 0 voľných alebo obsadených.

Bez problémov. Jediné čo ma zmiatlo, že v zozname mi ukazovalo dostupnosť červenou 
farbou a v detaile už zelenou.

Bez problémov. V zozname som hľadala tlačítko ako na mape, ale potom som intuitívne 
skúsila "scroll" gesto a išlo to.

Bez problémov. Cez mapu však v detaile ukazuje inu farbu dostupnosti.

Na jakém operačním systému byla aplikace zkoušena? *

Úloha č. 1.: Na mapě najdi ve svém okolí volné parkoviště a zjisti aktuální
hodnotu obsazenosti takového parkoviště. *

Úloha 2.: V seznamu seřaď parkoviště dle ceny a zobraz si detail
nejlevnějšího parkoviště. *

Úloha 3.: Proveď aktualizaci dat v seznamu i v mapě. *

Úloha 4.: Najdi parkoviště v městyse „Sepekov“ a spusť navigaci k němu.
*
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Bez problémov.

Bez problémov. Dáta nie sú aktuálne len k mojej terajšej polohe.

Nie páči sa mi :)

This content is neither created nor endorsed by Google.

Úloha 5.: Kontaktuj vývojáře pomocí emailu. *

Úloha 6.: Vypni přístup k Internetu a umístění k poloze. Při vypnuté poloze
a zapnutém přístupu k Internetu, si zaktualizuj data. *

Máte nějaký návrh na zlepšení? Potažmo nějaké výhrady k aplikaci?

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


29. 5. 2018 Parkuj Rychle - uživatelské testy

https://docs.google.com/forms/d/1aV1mHbKjncKCJRdXageJLyXJxIKzwpyMPAOQ64KxsXU/edit#responses 3/14

Parkuj Rychle - uživatelské testy

Formulář sloužící k uživatelským testům aplikace Parkuj Rychle, tvořené jako součást diplomové práce. Do 
odpovědí napište, jak Vám daná úloha přišla srozumitelná, jestli jste ji dokázal/a vypracovat a jestli se vyskytly 
nějaké potíže či nejasnosti.

Android

iOS

Úlohu jsem splnil bez problému. Pouze bych uvítal možnost nápovědy, co znamenají 
jednotlivé barvy u parkovišť.

Vše v pořádku, ale jsou tam nějak přehozené barvy u dostupnosti.

Vše v pořádku.

Řešeno přes mapu, vše v pořádku.

Vše v pořádku.

Na jakém operačním systému byla aplikace zkoušena? *

Úloha č. 1.: Na mapě najdi ve svém okolí volné parkoviště a zjisti aktuální
hodnotu obsazenosti takového parkoviště. *

Úloha 2.: V seznamu seřaď parkoviště dle ceny a zobraz si detail
nejlevnějšího parkoviště. *

Úloha 3.: Proveď aktualizaci dat v seznamu i v mapě. *

Úloha 4.: Najdi parkoviště v městyse „Sepekov“ a spusť navigaci k němu.
*

Úloha 5.: Kontaktuj vývojáře pomocí emailu. *
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Při zakázání Internetu se aplikace nedala používat, při spuštění to opět šlo. Data se 
aktualizovala.

Uvítal bych nějaký popisek těch značek a opravu těch barev v detailu.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Úloha 6.: Vypni přístup k Internetu a umístění k poloze. Při vypnuté poloze
a zapnutém přístupu k Internetu, si zaktualizuj data. *

Máte nějaký návrh na zlepšení? Potažmo nějaké výhrady k aplikaci?

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Parkuj Rychle - uživatelské testy

Formulář sloužící k uživatelským testům aplikace Parkuj Rychle, tvořené jako součást diplomové práce. Do 
odpovědí napište, jak Vám daná úloha přišla srozumitelná, jestli jste ji dokázal/a vypracovat a jestli se vyskytly 
nějaké potíže či nejasnosti.

Android

iOS

Parkoviště jsem našla bez problému, ale nějak dobře mi nezní "dostupnost", něměla by to 
být spíš "obsazenost"?

Tuto úlohu jsem také zvládla v pořádku, ale detail má v "dostupnosti" jinou barvu.

Vše jsem zvládla bez problémů.

Parkoviště jsem našla a navigaci bez problému spustila. To mě přesměrovalo do map.

Kontaktováno.

Na jakém operačním systému byla aplikace zkoušena? *

Úloha č. 1.: Na mapě najdi ve svém okolí volné parkoviště a zjisti aktuální
hodnotu obsazenosti takového parkoviště. *

Úloha 2.: V seznamu seřaď parkoviště dle ceny a zobraz si detail
nejlevnějšího parkoviště. *

Úloha 3.: Proveď aktualizaci dat v seznamu i v mapě. *

Úloha 4.: Najdi parkoviště v městyse „Sepekov“ a spusť navigaci k němu.
*

Úloha 5.: Kontaktuj vývojáře pomocí emailu. *
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Dostala jsem hlášky o vypnutí a po zapnutí internetu, ta která byla s ním spojená zmizela. 
Data se aktualizovala i při vypnuté poloze.

Nene, vše se mi líbí. Uvítala bych upravení té dostupnosti a oprav tu barvu.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Úloha 6.: Vypni přístup k Internetu a umístění k poloze. Při vypnuté poloze
a zapnutém přístupu k Internetu, si zaktualizuj data. *

Máte nějaký návrh na zlepšení? Potažmo nějaké výhrady k aplikaci?

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Parkuj Rychle - uživatelské testy

Formulář sloužící k uživatelským testům aplikace Parkuj Rychle, tvořené jako součást diplomové práce. Do 
odpovědí napište, jak Vám daná úloha přišla srozumitelná, jestli jste ji dokázal/a vypracovat a jestli se vyskytly 
nějaké potíže či nejasnosti.

Android

iOS

Nalezeno.

Zobrazeno.

Provedeno. Líbí se mi, že nemusím čekat na automatický refresh a mohu si aplikaci 
zaktualizovat manuálně kdy chci.

Navigace spuštěna.

Vývojář kontaktován.

Na jakém operačním systému byla aplikace zkoušena? *

Úloha č. 1.: Na mapě najdi ve svém okolí volné parkoviště a zjisti aktuální
hodnotu obsazenosti takového parkoviště. *

Úloha 2.: V seznamu seřaď parkoviště dle ceny a zobraz si detail
nejlevnějšího parkoviště. *

Úloha 3.: Proveď aktualizaci dat v seznamu i v mapě. *

Úloha 4.: Najdi parkoviště v městyse „Sepekov“ a spusť navigaci k němu.
*

Úloha 5.: Kontaktuj vývojáře pomocí emailu. *
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Vypnuto a zaktualizováno. Nyní zobrazuje hlášku, že se data vztahují k historické poloze.

Ne, myslím, že aplikace je hezká a přehledná. Líbí se mi to barevné rozlišení markerů a 
dostupnosti parkovacích míst.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Úloha 6.: Vypni přístup k Internetu a umístění k poloze. Při vypnuté poloze
a zapnutém přístupu k Internetu, si zaktualizuj data. *

Máte nějaký návrh na zlepšení? Potažmo nějaké výhrady k aplikaci?

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Parkuj Rychle - uživatelské testy

Formulář sloužící k uživatelským testům aplikace Parkuj Rychle, tvořené jako součást diplomové práce. Do 
odpovědí napište, jak Vám daná úloha přišla srozumitelná, jestli jste ji dokázal/a vypracovat a jestli se vyskytly 
nějaké potíže či nejasnosti.

Android

iOS

Všechno OK, ale dostupnost mi nedává smysl.

Všechno OK, ale v detailu jiná barva u dostupnost.

Všechno OK

Všechno OK

OK

Na jakém operačním systému byla aplikace zkoušena? *

Úloha č. 1.: Na mapě najdi ve svém okolí volné parkoviště a zjisti aktuální
hodnotu obsazenosti takového parkoviště. *

Úloha 2.: V seznamu seřaď parkoviště dle ceny a zobraz si detail
nejlevnějšího parkoviště. *

Úloha 3.: Proveď aktualizaci dat v seznamu i v mapě. *

Úloha 4.: Najdi parkoviště v městyse „Sepekov“ a spusť navigaci k němu.
*

Úloha 5.: Kontaktuj vývojáře pomocí emailu. *
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Všechno OK, po odklepnutí upozornění se provedla aktualizace.

Uvítal bych legendu k markerum na mapě. + opravit ty barvy.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Úloha 6.: Vypni přístup k Internetu a umístění k poloze. Při vypnuté poloze
a zapnutém přístupu k Internetu, si zaktualizuj data. *

Máte nějaký návrh na zlepšení? Potažmo nějaké výhrady k aplikaci?

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Parkuj Rychle - uživatelské testy

Formulář sloužící k uživatelským testům aplikace Parkuj Rychle, tvořené jako součást diplomové práce. Do 
odpovědí napište, jak Vám daná úloha přišla srozumitelná, jestli jste ji dokázal/a vypracovat a jestli se vyskytly 
nějaké potíže či nejasnosti.

Android

iOS

Zjistil jsem hodnotu u: Místa 3; 20/100.

Nejlevnější parkoviště: Místo 2; 11 Kč. (v detailu odlišná barva)

V mapě pomocí tlačítka pro aktualizaci. V seznamu jsem chvíli hledal stejné tlačítko, než 
jsem gestem zkusil "potáhnout".

Navigace mi otevřela aplikaci Google Maps. S trasou k tomu místu.

Vývojáře jsem kontaktoval. Otevřel se předvyplnění email.

Na jakém operačním systému byla aplikace zkoušena? *

Úloha č. 1.: Na mapě najdi ve svém okolí volné parkoviště a zjisti aktuální
hodnotu obsazenosti takového parkoviště. *

Úloha 2.: V seznamu seřaď parkoviště dle ceny a zobraz si detail
nejlevnějšího parkoviště. *

Úloha 3.: Proveď aktualizaci dat v seznamu i v mapě. *

Úloha 4.: Najdi parkoviště v městyse „Sepekov“ a spusť navigaci k němu.
*

Úloha 5.: Kontaktuj vývojáře pomocí emailu. *



29. 5. 2018 Parkuj Rychle - uživatelské testy

https://docs.google.com/forms/d/1aV1mHbKjncKCJRdXageJLyXJxIKzwpyMPAOQ64KxsXU/edit#responses 12/14

Při vypnutém internetu se nedala aplikace používat. Při vypnuté poloze a zapnutém 
internetu se provedli aktualizace.

Nic mě nenapadá.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Úloha 6.: Vypni přístup k Internetu a umístění k poloze. Při vypnuté poloze
a zapnutém přístupu k Internetu, si zaktualizuj data. *

Máte nějaký návrh na zlepšení? Potažmo nějaké výhrady k aplikaci?

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Parkuj Rychle - uživatelské testy

Formulář sloužící k uživatelským testům aplikace Parkuj Rychle, tvořené jako součást diplomové práce. Do 
odpovědí napište, jak Vám daná úloha přišla srozumitelná, jestli jste ji dokázal/a vypracovat a jestli se vyskytly 
nějaké potíže či nejasnosti.

Android

iOS

Vyřešeno rychle. Mapka a piny jsou opravdu přehledné

Seřazeny a detail zobrazen. Vše bez problémů

Aktualizace provedena a opět bez problémů

Parkoviště nalezeno. Také bez problémů

Vývojář kontaktován

Na jakém operačním systému byla aplikace zkoušena? *

Úloha č. 1.: Na mapě najdi ve svém okolí volné parkoviště a zjisti aktuální
hodnotu obsazenosti takového parkoviště. *

Úloha 2.: V seznamu seřaď parkoviště dle ceny a zobraz si detail
nejlevnějšího parkoviště. *

Úloha 3.: Proveď aktualizaci dat v seznamu i v mapě. *

Úloha 4.: Najdi parkoviště v městyse „Sepekov“ a spusť navigaci k němu.
*

Úloha 5.: Kontaktuj vývojáře pomocí emailu. *
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Zaktualizováno. Vyskočila hláška o neaktuálnosti dat

Ne, aplikace se mi moc líbí a má hezký design

This content is neither created nor endorsed by Google.

Úloha 6.: Vypni přístup k Internetu a umístění k poloze. Při vypnuté poloze
a zapnutém přístupu k Internetu, si zaktualizuj data. *

Máte nějaký návrh na zlepšení? Potažmo nějaké výhrady k aplikaci?

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

