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VYHLEDÁVÁNÍ  INFORMACÍ II.
U�IVATELSKÉ  ROZHRANÍ A  VLIVY
OBORU  �HUMAN-COMPUTER
INTERACTION�

Richard Papík
Ústav informaèních studií a knihovnictví FF UK

Ze slo�itého udìlat jednoduché,  z jednoduchého bì�né a
z bì�ného pøíjemné.

                     K. Stanislavskij

Zpùsob u�ivatelské interakce s poèítaèem je stejnì tak
dùle�itý jako vlastní èinnost poèítaèe. Jinými slovy lidské
rozhraní, jak toto zaèíná být nazýváno, je stejnì tak zá-
sadní, jako procesor, operaèní systém nebo programové
prostøedí.

John Anderson (øeèeno v roce 1988)

Koncový u�ivatel

Koncový u�ivatel, èlovìk v komunikaci s informaèním
systémem èi informaèní slu�bou pøímou èi zprostøedko-
vanou informaèní institucí nebo informaèním specialistou,
je støedem celého problému, kolem kterého se odehrá-
vají procesy spojené s vyhledáváním informací v in-
formaèních a poèítaèových systémech.

Není nutné toto chápat jen jako dùsledek �humani-
zace� pøiblí�ení výpoèetní techniky a informaèních sys-
témù èlovìku, ale je to zejména dùsledek silného konku-
renèního prostøedí [napø. KESSELMAN � WATSTEIN,
1988] v oblasti vývoje a provozování poèítaèových a in-
formaèních systémù a snahy oslovit zákazníka a produkt/
slu�bu mu prodat.

Komunikaci èlovìk � poèítaè (human-computer inter-
action, dále HCI), vèetnì procesù relevantního vyhle-
dávání informací, u�ivatelských rozhraní a jiných atri-
butù informaèních systémù, respektive informaèních
technologií (IS/IT),  v rozvojových tendencích urèuje
zejména konkurenèní prostøedí.

Je-li dnes u�ivatelské rozhraní na vysoké funkèní
úrovni, stává-li se elektronická komunikace obecnì stan-
dardem a dal�í nezbytnou funkèní gramotností, je to
dùsledek konkurenèního prostøedí v daných oborech. Toto
není v rozporu s humanistickým chápáním (informaèní-
ho) svìta, ale klíèem pro pochopení, co se vlastnì dnes
v tìchto zmínìných oblastech informaèního a poèítaèové-
ho svìta odehrává.

Pøíklad:
Pøíkladem orientace IS/IT ke koncovému u�ivateli

z pohnutek konkurenèních mohou být dne�ní dialogové
(online) slu�by databázových center. Slu�by center a me-
tody pøístupu k nim jsou dnes zásadnì postaveny na pøí-

vìtivém u�ivatelském rozhraní na principu grafického
rozhraní (graphic user interface, GUI). Ka�dé databázové
centrum má kromì klasického (�konzervativního�) pøístu-
pu na principu  textového re�imu vyhovujícího zejména
pokroèilým re�er�érùm, kteøí ovládají pøíkazový (dotazo-
vací) jazyk, také hypertextovì orientovaný WWW pøístup.
Hypertextovì orientované rozhraní se zavádìlo v posledních
letech a jednotlivá svìtová databázová centra se doslova
pøedhánìla, èí nabídka bude v rozhraní WWW úplnìj�í a
s lep�ími vyhledávacími rozhraními. Pøíklady v�ak nemu-
síme hledat jen u databázových center, ale velmi pouèný je
i vývoj v oblasti automatizovaných katalogù (OPAC). Exis-
tuje i nìkolik studií, které se zabývají vlivem u�ivatelského
rozhraní na koncového u�ivatele [napø. PETERS, 1991].
Mù�eme øíci, �e do�lo k integraci dialogových informaè-
ních systémù s hypertextovì orientovaným prostøedím, co�
umo�òuje u�ivateli snadnìj�í pøístup k informacím, jejich
volnìj�í a ménì formalizovaný výbìr a zároveò realizaci
nejrùznìj�ích kombinací zalo�ených nejen na analytickém
pøístupu k vyhledávání, ale i na intuitivních postupech
v re�er�ním procesu.

U�ivatelské rozhraní a jeho slo�ky

Slo�ky u�ivatelského rozhraní vyhledávacího systému
[MARCHIONINI, 1998]

U�ivatelské rozhraní má 2 základní slo�ky:
� fyzickou (vstupní/výstupní zaøízení, nástroje selekce

a zpìtné vazby)
� konceptuální (dotazovací, resp. pøíkazové jazyky,

menu, postøedky pøímé manipulace, systémy pracují-
cí s ikonami,  formuláøové rozhraní, prvky inteligent-
ního rozhraní)
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 Mù�eme uva�ovat i rozhraní v bì�ném reálném svì-
tì, nejenom ve vztahu k poèítaèovému (informaènímu)
systému, a jmenovat èinnosti, které rozhraní vy�adují �
ovládání telefonu a dal�ích slu�eb telekomunikaèního prù-
myslu, ovládání prostøedkù masové komunikace (televiz-
ní nebo rozhlasový pøístroj), rovnì� �elementární� zále-
�itosti jako ovládání výtahu, spu�tìní mikrovlnné trouby,
øízení automobilu  mají u�ivatelské rozhraní. Velmi inspi-
rativní je v tomto pøípadì publikace D. A. NORMANA
z roku 1988 s názvem The Design of  Everyday Things.
V tomto textu uva�ujeme jen o rozhraní mezi èlovìkem a
informaèním systémem (poèítaèem).

Komunikace s objekty  (napø. s dialogovými infor-
maèními systémy)  má 2 základní pøístupy, které rozdì-
lujeme a posuzujeme na základì:
� pøedchozích zku�eností
� oèekávání, jak systém bude pracovat pøi jeho u�ití

Aby koncový u�ivatel mohl se systémem komuniko-
vat pøes pøátelsky orientované u�ivatelské rozhraní
(user-friendly interface), je nutná ze strany tvùrcù, �ar-
chitektù� a projektantù informaèního systému znalost
oboru  interakce èlovìk-poèítaè (human-computer in-
teraction) v souvislosti s návrhem a vytváøením informaè-
ních systémù (information design).

Obsah �human-computer interaction� jako
mezioborové disciplíny

V Èeské republice se v �ádném z pøedmìtù oboru in-
formaèní vìda nestuduje problematika vztahu èlovìk-
poèítaè. Na technických �kolách a vývojových praco-
vi�tích v ÈR je tato zále�itost chápána spí�e jako
technologická zále�itost a je v izolovaných pøípadech
zkoumána z pohledù poèítaèové vìdy. Je to pochopitel-
né, ale ne plnì dostaèující.

Z pohledu jiných oborù, napøíklad humanitních a
sociálních, se pojem �human-computer interaction�
(HCI) èasto zu�uje na psychologické aspekty kolem ko-
munikace �lidského zdroje� s poèítaèem, co� je opìt vel-
ké  zjednodu�ení a  znaènì nepøesné. Stejnì tak tento
pomìrnì mladý obor (pøibli�nì 40 let) není zcela toto�ný
s ergonomií (má k ní ale velmi blízko a koøeny jsou právì
zde � viz dále v textu souvislosti s ergonomií) a není také
souèástí ani nepøesnì pou�ívaného názvu oboru �in�e-
nýrská psychologie� (tento název se nejeví respektova-
ným v psychologických terminologiích, jeho obsah ji� ale
ano).

Obor human-computer interaction je podobnì jako
informaèní vìda oborem prùnikovým.

Obor HCI  je ovlivòován a naplòován zejména obory
a oblastmi [FAULKNER, 1998, s. 3-6]:
� poèítaèová vìda
� ergonomie
� umìní
� design

� psychologie
� lingvistika
� sociologie
� filozofie
� antropologie
� fyziologie
� umìlá inteligence
� in�enýrské obory

Vztah oboru HCI k informaèní vìdì

Má HCI vztah k informaèní vìdì? Domnívám se,
�e úzký. Ve svìtì je rovnì� chápán (mo�ná i pùsobením
jeho pøedstavitelù v expertních strukturách a skupinách
informaèní vìdy) jako obor s vazbami a rozhraním
k informaèní vìdì. V zahranièí se touto problematikou
zabývá pravidelnì celá øada periodik z oblasti informaè-
ní vìdy nebo s ní hranièních periodik [viz napø. DAVIES,
1992; NORTON, 1992; SOUTTAR, 1995;  CARROLL,
1997; SHACKEL, 1997; BASTIEN, 1999] a øada autorù,
kteøí publikují nìkteré své rozsáhlej�í práce na rozhraní
informaèní vìdy a HCI [výbìrovì SHNEIDERMAN,
SHACKEL, MARCHIONINI] a nìkteøí z nich v rámci
univerzit pøedná�ejí na �kolách informaèní a knihovní vìdy.

Human-computer interaction zkoumá �koncového
u�ivatele� velmi detailnì. Koncový u�ivatel a jeho okolí
(a také jeho chování nebo informaèní potøeby) jsou rov-
nì� zkoumány informaèní vìdou a zamìøují se na nìj
aplikaènì informaèní slu�by, které rovnì� informaèní
vìda zkoumá a navrhuje jejich koncepci a optimalizaci.
M. KÖNIGOVÁ [1984, s. 41-56] ve vztahu ke konstrukci
informaèního systému VTEI (tj. vìdeckých technických a
ekonomických informací) pøímo deklaruje, �e u�ivatel je
v podstatì centrálním a urèujícím èinitelem celého in-
formaèního systému. Bez respektování potøeb konkrét-
ních u�ivatelù systém pracuje do jisté míry naprázdno a
z hledisek ekonomických neefektivnì.

U�ivatel komunikace informací (napøíklad vìdec-
kých, technických a ekonomických) coby pøedmìt a cíl
zkoumání oboru informaèní a knihovní vìdy  se u nás
odrá�í publikaènì napø. v pracích I. WIESENBERGE-
RA  nebo A. MERTY,  èi  V. SMETÁÈKA, a pøesto�e jde
o �klasické� pøedstavitele tohoto oboru u nás a jejich prá-
ce zamìøené na u�ivatele a jejich chování v informaèních
procesech byly psány pøed nìkolika desetiletími, na jejich
analýzy u�ivatelù a informaèních potøeb u�ivatelù se
dá v mnoha smìrech navazovat i dnes.

Koncový u�ivatel je intenzivnì zkoumán oborem HCI
v nìkolika jeho oblastech, ale zejména je to v oblasti zva-
né u�ivatelské rozhraní.  S pojmem �koncový u�iva-
tel� je spojena rovnì� oblast návrhu a projektování [napø.
KÖNIGOVÁ, 1984; ROWLEY, 1990; JANÈAØÍK 1983]
informaèních systémù. Podobné zájmy má i informaèní
vìda, a to nejen v projekèní èásti, ale pozdìji ve zkoumá-
ní a vyhodnocování u�ívání systémù koncovým u�ivate-
lem.

Není pochyb, �e u�ivatelské rozhraní, coby prostøed-
ník komunikace mezi informaèním systémem (poèítaèem)
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a u�ivatelem (èlovìkem), ovlivnilo zájem o vyhledávání
v informaèních systémech a v elektronických zdrojích typu
bází dat. Éra souèasného rozvoje internetu tuto oblast je-
nom umocnila v podobì nástupu nových vyhledávacích
prostøedkù a rozhraní v komunikaci klient/server, která
je pro internet charakteristická. Rozhraní �information
science� a �human-computer interaction� jsou zøetelná a
budou se více a více naplòovat a propojovat.

Problematika HCI historicky

Právì s ohledem na souvislost s oborem informaèní
vìda není nezajímavý vývoj HCI. Historicky bychom mohli
hledat poèátky v tzv. na èlovìka orientovaných disciplí-
nách,  human-oriented disciplines [SHACKEL, 1997,
s. 970-986]. Tìmito disciplínami, které dnes vytváøejí te-
orie a praxi kolem HCI, byly napøíklad filozofie, fyziolo-
gie, medicína, psychologie. Ergonomie se pochopitelnì
pøidala a� v tomto století. Ve Velké Británii se  datuje do
období 1. svìtové války.

2. svìtová válka pak rozvinula zkoumání vztahu
strojù a èlovìka. Mj. jedním z èásteèných  synonym pro
souèasný akronym HCI je termín �man machine commu-
nication�. V roce 1949 vznikla ve Velké Británii Ergo-
nomics Research Society. V roce 1957 byla v USA
zalo�ena spoleènost Human Factors Society (od roku 1994
pak pøejmenovaná na Human Factors & Ergonomics
Society). Na mezinárodní scénì pak pùsobí od roku 1959
International Ergonomics Association.

Poèítaèovì orientované disciplíny jsou v pøedváleèné
dobì spojené se jménem Vannevar BUSH (MIT, differen-
tial analyzer z roku 1930), v dobì 2. svìtové války se
jménem Howard AIKEN a jeho projektem Harvard Mark
1 z roku 1943 a projektem Colossus z roku 1943 a po vál-
ce pak s projektem ENIAC z roku 1946, Manchester Mark 1
(Velká Británie 1948) èi opìt britským projektem EDSAC
z roku 1949 �

Dal�í, po celá 50. léta postupnì rozvíjené projekty
vze�ly z vojenských zájmù o oblast v blízké budoucnosti
nazývanou HCI (jak podobné pozdìji i s internetem v 60.
letech). V roce 1959 se (poprvé dolo�enì) objevuje èlá-
nek B. SHACKELA  Ergonomics for a computer. V roce
1960 pak  konferenèní pøíspìvek J. C. LICKLIDERA Man-
Computer Symbiosis.

Následuje celá øada událostí 60. let v oblasti poèí-
taèových a informaèních technologií � napø. rozhraní
WYSIWYG (�what you see is what you get�), hyper-
text a nìkolik dal�ích invencí, které ovlivnily komunika-
ci èlovìka s poèítaèem.  V roce 1969 se pak konalo první
mezinárodní sympozium k problematice �HCI�.

V letech 1970-1985 se nový obor plnì etabloval a po-
sléze a� do dne�ních dnù se ji� kvalitativnì a kvantitativ-
nì  dynamicky rozvíjí.

Z hlediska informaèní vìdy je pozoruhodné, �e
B. SHACKEL [1997] sleduje dal�í zlomy (významné
právì pro informaèní vìdu), mezi které nepoèítá jen inter-
net a hypertext, ale právì i digitální knihovny, elektro-

nické èasopisy nebo faktor koncového u�ivatele v rùz-
ných souvislostech a perspektivách a nìkolik dal�ích té-
mat zkoumaných rovnì� informaèní vìdou.

Pøesto�e by bylo zajímavé vìnovat se historickým sou-
vislostem vzniku HCI, ukonèím tento vstup do historie
konstatováním, �e i historie HCI potvrzuje spoleèná té-
mata s informaèní vìdou a tudí� si zaslou�í bli��í zpra-
cování a zájem. (Pozn.: Problematiku HCI plánuji stále
více impementovat do stávajícího pøedmìtu Re�er�ní èin-
nost, který vyuèuji na ÚISK FF UK, a v pøípadì pøízni-
vých podmínek z nìj uèinit i samostatný pøedmìt, nejdøí-
ve výbìrového charakteru.)

Pohled na u�ivatele z hlediska návrhu, tvorby
a aplikace u�ivatelského rozhraní

Nastíním souvislost mezi návrhem a tvorbou u�iva-
telského rozhraní a koncovým u�ivatelem. Ani tvorba,
ani vyu�ívání se nedají dost dobøe oddìlit, pokud uva�u-
jeme rozhraní v �ir�ích souvislostech.

U�ivatelské rozhraní mù�eme velmi jednodu�e de-
finovat jako komunikaèní kanál mezi u�ivatelem a
systémem [MARCHIONINI, 1997, s. 41].

Kvalita u�ivatelského rozhraní podmiòuje vztah u�i-
vatele ke zpøístupòovanému systému (napø. k databázi).
Optimální u�ivatelské rozhraní by mìlo umo�nit u�iva-
teli vyhledávat v dialogovém systému i bez znalosti in-
formaèní problematiky, resp. také výpoèetní techniky
[MUECK � SPANNABAUER, 1989, s. 33-37]. Systém
se má pøizpùsobit u�ivateli, ne u�ivatel systému. Kritéria
optimálnosti u�ivatelského rozhraní mohou být:
� snadná pøíprava na dialog
� koncentrace na základní úkoly
� snadná kontrola
� spolehlivost
� vhodná struktura vysvìtlujících poznámek, nabídek a

nápovìd
� malá mo�nost chyby pøi dialogu

V ka�dém pøípadì, uva�ujeme-li u�ivatelské rozhra-
ní pro interaktivní re�im, máme bezvýhradnì na mysli
generace u�ivatelsky pøátelských rozhraní a systémù
(user-friendliness, user-friendly). Stanovení principu
tzv. pøátelskosti je v�ak vágním vyjádøením a neexistu-
jí pøesné specifikace, co je �je�tì pøátelské� a co �u� ne�.
Teprve po roz�íøení dialogových systémù je mo�no rozu-
mìt termínu user-friendliness [TRENNER, 1987, s. 99-
107] napøíklad takto:
� jako synonymum k pojmu �snadný k u�ívání�
� jako naznaèení prvoøadého cíle
� jako vykazování kvality �lidského pøátelství�, tj. existu-

je pøedpoklad, �e vztah èlovìk � poèítaè je interperso-
nální povahy a komunikace by mìla být s ním pøíjemná

Systém pøátelský k u�ivateli musí být schopný vyho-
vìt v�em kategoriím u�ivatelù a rychle a efektivnì plnit
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jejich po�adavky, musí mít flexibilní a adaptabilní roz-
hraní. Pojem lze i kvantifikovat, a to vyjádøením poètu
minimálních krokù vedoucích k øe�ení a relevantním in-
formacím.

Dialogový informaèní systém s dobøe navr�eným u�i-
vatelským rozhraním vy�aduje minimální pøípravu
u�ivatele k vyu�ívání [ROWLEY, 1990, s. 92-93]. Dnes
se u systému pøedpokládá kontextuální nápovìda a uèicí
funkce.

Druhy modelù tvorby u�ivatelského rozhraní

Platí zde  napøíklad souèasný model  vytváøení (pro-
jektování) rozhraní �user-centered design� [MANDEL,
1997, s. 249-251]. Systém se èlovìku pøizpùsobuje
v porovnání s pøedchozí historií informaèních systémù
mnohonásobnì více, nebo� koncový u�ivatel � èlovìk  byl
vta�en do etap návrhu rozhraní.

Pøipomínám, jak u� bylo øeèeno ve struèných  histo-
rických reminiscencích k problematice HCI, �e v 50. le-
tech u�ivateli byli pøedev�ím matematici a specializovaní
vìdci, v 60. letech poèítaèoví a informaèní specialisté,
v 70. letech � ji� v éøe minipoèítaèù � odborníci ne-poèí-
taèovì orientovaní, v 80. letech v podstatì ka�dý a v 90.
letech a na pøelomu století mù�e být u�ivatelem kdo-
koliv a navíc mù�e být mobilní.

V kontextu tìchto souvislostí je nutné zmínit, �e ve
vztahu u�ivatele k návrhu u�ivatelského rozhraní infor-
maèních systémù rozli�ujeme 3 historické etapy projek-
tování systémù s ohledem na u�ivatelské rozhraní:
a) systémy, kterým se èlovìk musel pøizpùsobit  a je jimi

øízen, tzv. �system- and  technology driven design�,
a to od zaèátku 50. let pøibli�nì do zaèátku 80. let, kdy
(zejména ve svìtì)  zvolna nastává zlom v produk-
tivitì a potenciálu systémù díky pøechodu na dal�í
fázi

b) systémy, které ji� respektují u�ivatele (�user-cente-
red design�) a jsou k nìmu proto i více u�ivatelsky
orientované a pøátelské, nicménì role u�ivatele je
pøi návrhu stále je�tì pasivní a nemù�e projektování
rozhraní v jeho èinnostech ovlivòovat pøíli� aktivnì,
spí�e jen formou shromá�dìných po�adavkù

c) systémy, které jsou schopny se uèit a u�ivatel je vta-
�en do jejich návrhu a projektování (�learner-cente-
red design�) od samého poèátku, pøièem� právì toto
je charakteristické  pro dne�ní projekty komunikace
èlovìk � poèítaè a dochází k postupné orientaci na
novou generaci tvorby u�ivatelských rozhraní.

Je tu i  jiný pohled na modely projektování u�ivatel-
ského rozhraní  zvaný  �human-centered design� [JA-
COBSON, 1999, s. 64-98], tedy model, který je velmi úzce
zakomponován do teorie i praxe human-computer in-
teraction. Na problém rozhraní se tvùrce rozhraní dívá
v �irokých dimenzích prostøedí, v nich� se èlovìk pohy-
buje, vèetnì kulturních vlivù, sociálnì-psychologického
prostøedí, vzdìlanostní struktury, dovedností a schopnos-
tí, samozøejmì technologické a technické základny, apod.

Støedem takovéhoto modelu rozhraní je tedy èlovìk
v nej�ir�ích souvislostech, proto �human-centered�.

Myslím, �e výsti�ný je výrok experta v oblasti u�iva-
telského rozhraní D. NORMANA [cit. dle MANDEL,
1997], který v roce 1995 prohlásil, �e:

�K vytváøení technologií, které budou vyhovovat li-
dem, je nutno studovat èlovìka. Nyní studujeme tech-
nologie. A lidé se pøizpùsobují technologiím. Nastal èas
obrátit tento trend a pøizpùsobit  technologie lidem.�

Je mo�no i vyslovit my�lenku na základì vlastního
sledování a vyhodnocování �kybernetického prostoru�
(cyberspace), odborné literatury, publikaèní aktivity svì-
tových center � zejména laboratoøí human-computer
interaction, ale i osobních rozhovorù s odborníky v obo-
ru HCI, resp. také HCI v rozhraní s informaèní vìdou,
profesory Benem SHNEIDERMANEM a Garym MAR-
CHIONINIM, �e takové obory, jakými je napøíklad an-
tropologie, vstupují do øe�ení informaèních systémù více,
ne� se na první pohled pøedpokládá. Také informaèní vìda
mù�e vysledovat jisté prùniky s antropologií stejnì jako
�information retrieval�, resp. aplikaèní �online retrieval�,
nebo �human-computer interaction�. U�ivatelské rozhra-
ní a jeho návrh mù�e respektovat nejen mezinárodní
zvyklosti, ale  zamìøovat se i na cílovou skupinu regio-
nální. Pøístupy, rozsah rozhraní, to v�e je rozmanité. Pod-
mínkou zùstává orientace na u�ivatele (èlovìka).

S vyu�itím názorù T. MANDELA [1997] je mo�né
sumarizovat, co se oèekává od tvorby u�ivatelského
rozhraní informaèních systémù, a to smìrem k tvùrcùm
i k u�ivateli:
� kvalita systému
� porozumìní u�ivateli
� efektivní vytváøení rozhraní
� schopnost zmìn a schopnost se uèit
� adekvátnost a úèelnost
� upotøebitelnost
� snadná pou�itelnost a ovladatelnost
� estetický zá�itek

Pøi tvorbì u�ivatelského rozhraní se pro usnadnìní vý�e
uvedených oèekávání mù�e pøistupovat k  jeho návrhu a
vytváøení ze 3 pohledù � modelù, které mohou hledat
pøirovnání, metaforu, ve stavbì domu [MANDEL, 1997,
s. 25-36].

Modely pak mù�eme rozdìlit na:

� Mentální model u�ivatele, jeho� hlavním smyslem
je, �e informaèní systém musí vyhovovat pøedev�ím
z pohledu u�ivatele a jeho mentálního svìta. To, co je
uvnitø mozku u�ivatele, není snadné pøenést mimo nìj
a navíc mentální svìt popsat a formalizovat. K tomuto
mentálnímu modelu svìta u�ivatele se mù�eme dostat
cílenými otázkami, úlohami, dialogem s ním, a� sku-
teèným nebo potenciálním u�ivatelem, zpìtnou vaz-
bou a testováním.
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� Model programátorský je v podstatì nejjednodu��í,
proto�e jej lze zviditelnit a definovat, specifikovat.
Vytváøení tohoto modelu se dá pøirovnat ke stavbì
domu a programátor je v roli stavitele.

� Model tvùrce, projektanta � �architekta� je mo�no
pøirovnat k roli architekta, který navrhuje dùm. Èin-
nosti jsou porovnatelné. Je to model �vyvá�ený�, na
�støední cestì� mezi u�ivatelem a programátorem.

Human-computer interaction a ergonomie

Vztah komunikace èlovìk � poèítaè a ergonomie je
velmi úzký, proto�e ji� bylo naznaèeno, �e se obor HCI
v podstatì z ergonomie etabloval. Je na místì zpøesnit
strukturálnì  pojem ergonomie. Obecnì je to vìdní obor
zabývající se vztahem èlovìka a pracovního procesu.
Z jejího pøedmìtu zkoumání a metod vyplývá, �e jde
o obor prùnikový s nìkolika dal�ími obory, kam mù�e-
me zaøadit pøedev�ím disciplíny a oblasti jako psycholo-
gické obory, medicínské obory � za v�echny staèí uvést
anatomii, dále jsou to napøíklad sociologie, architektu-
ra a design a nìkolik dal�ích oborù. Asociativnì má vztah
i k oboru informaèní vìda, a to zejména ve vazbì na
automatizované informaèní systémy.

I. NOY (souèasný prezident Mezinárodní ergonomic-
ké asociace) dìlí ergonomii na 3 základní obory (je to
ov�em pouze jeden ze zpùsobù, jak ergonomii dìlit):
� fyzická ergonomie (zabývá se pøímým pùsobením pra-

covního pùsobení prostøedí a pracovních pomùcek na
lidské zdraví)

� psychická ergonomie (zkoumá psychologické aspekty
pracovní èinnosti)

� organizaèní ergonomie (zabývá se organizací práce tak,
aby byla efektivní a pro èlovìka pøíjemná)

Pokud ergonomii spojíme s komunikaèním procesem
èlovìk � poèítaè, pak tìlesným pohodlím pøi práci
s poèítaèem se zabývá fyzická ergonomie. Dùle�itost ta-
kové disciplíny jako antropometrie je nepopiratelná [prak-
tickými pøíklady zmiòuje té� DAVIES, 1992].  Napø. A.
C. MATIAS  se spolupracovníky [1998a, s. 55-56 a takté�
1998b, s. 213-226]  popisuje  tzv. carpal tunnel syndro-
me (CTS) u lidí profesnì pracujících  u terminálù. Jedná
se o bolestivé posti�ení hybnosti zápìstí.  Problematika
bolestivosti a onemocnìní páteøe v dùsledku sezení
u obrazovek poèítaèù je rovnì� v  zorném poli fyzické
ergonomie, ale ne pøedmìtem tohoto  textu, proto jen
struèná zmínka a odkaz na pou�itou literaturu. Dùraz  zde
kladu na vizuální vnímání informací z poèítaèových dis-
plejù, které vyu�ívají napø. informaèní specialisté a kon-
coví u�ivatelé v komunikaci s databázovými centry,
knihovnami, automatizovanými katalogy a dal�ími infor-
maèními elektronickými zdroji. Vìt�ina komunikace
s dialogovými systémy se odehrává v procesu pøíjmu
informace zrakem.

Vizuální ergonomie

Zaøazením by bylo mo�né ji uvést na rozhraní mezi
fyzickou a psychickou ergonomii.

Èást ergonomie � vizuální ergonomie � je v�ak
zajímavá pro tvùrce a u�ivatele dialogových prostøedkù
pro vstup do bází dat (napø. informaèní pracovníky �
re�er�éry)  nebo pro vstup do interaktivních multimédií
ze strany rùzných u�ivatelských skupin (napø. dìti, studenti,
star�í vìkové skupiny, lékaøi, chemici �). Je jí vìnována
pozornost v odborných èláncích oborových periodik
informaèní a poèítaèové vìdy (v podstatì ale jen ve svì-
tì), nejenom v èasopisech ergonomických a pracovnì
hygienických [DAVIES, 1992, s. 4-9]. V èasopisech oboru
HCI je tato problematika nejvíce a pravidelnì zmiòována.

Zejména úèelné je studium a analýza mezinárodní
normy ISO 9241 (ÈSN EN ISO 9241) � viz následující
kapitola. Pøelo�ena do èe�tiny existuje jen v nìkolika málo
øadách, je nutné pracovat s anglickým  nebo nìmeckým
textem, co� zøejmì stì�uje pøístup z dùvodu jazykové ba-
riéry k tìmto normám ze strany nìkterých tvùrcù infor-
maèních systémù v ÈR. Faktem také zùstává, �e odborní-
ci na tvorbu dialogových systémù v èeském prostøedí
(objektivnì konstatováno: mnohdy i ve svìtì) neznají zá-
kladní standardy a konvence, podle kterých lze informaè-
ní produkt a zpùsoby  vyhledávání informací  v tomto sys-
tému kvalitativnì i kvantitativnì hodnotit [BASTIEN
� SCAPIN � LEULIER, 1999, s. 299-322].

Dùle�itost norem øady ISO 9241 pro vedení dialogu
s informaèními systémy

Problém pracovních stanic (workstation) je øe�en pøí-
slu�nými normami ISO. Pokud uva�ujeme vedení dia-
logu s informaèními systémy, jejich� výstup pøijímáme
pøevá�nì zrakem (zrakovým analyzátorem), pak je na místì
pracovat s mezinárodní normou ISO 9241.

ISO 9241, která nese plný název Ergonomic require-
ments for office work with visual display terminals
(VDTs) neboli Ergonomické po�adavky na kanceláøské
práce se zobrazovacími terminály a byla vypracována tech-
nickou komisí ISO/TC 159,  má následující strukturu:
� Èást 1: Obecný úvod
� Èást 2: Po�adavky na pracovní úkoly � pokyny
� Èást 3: Po�adavky na pracovní displeje
� Èást 4: Po�adavky na klávesnice
� Èást 5: Po�adavky na uspoøádání pracovního místa a

na pracovní polohu
� Èást 6: Po�adavky na pracovní prostøedí
� Èást 7: Po�adavky na displeje z hlediska odrazù
� Èást 8: Po�adavky na zobrazení barev
� Èást 9: Po�adavky na vstupní zaøízení
� Èást 10: Základní zásady vytváøení dialogu
� Èást 11: Údaje o mo�nostech vyu�ití
� Èást 12: Zobrazení informací
� Èást 13: Vedení u�ivatelù
� Èást 14: Vedení dialogu s pou�itím menu
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� Èást 15: Vedení dialogu pomocí povelových jazykù
� Èást 16: Vedení dialogu pomocí pøímé manipulace
� Èást 17: Vedení dialogu pomocí obrazovkových for-

muláøù

HCI a kognitivní procesy

Poznávání (cognition) mù�eme chápat  jako interpre-
taci informací pocházející z okolního svìta a pøijíma-
nou na�imi smyslovými analyzátory.

Problematika kognitivních funkcí je èásteènì sledová-
na informaèní vìdou. Zejména tam, kde tu�íme rozhraní
oboru informaèní vìda s umìlou inteligencí, a také
pochopitelnì na rozhraní s poèítaèovou vìdou a tradiènì
s psychologickými disciplínami. Aplikací mohou být napø.
neuronové sítì, které sehrají velkou budoucí roli ve
vyhledávacích a uèících se (znalostních) systémech. Mo-
delování neuronových sítí se stalo novou mezioborovou
disciplínou a její rozhraní s human-computer interaction
a informaèní vìdou je odvoditelné a tu�itelné.

Problematikou kognitivních funkcí se prùøezovì
k problematice komunikace èlovìk � poèítaè zabývá i obor
human-computer interaction [FAULKNER, 1998]. HCI
se zajímá o fyziologickou a psychickou slo�ku pozná-
vacích procesù.  Poèítaèové a informaèní systémy dnes
komunikují na úrovni v�ech lidských smyslù, které ná�
okolní svìt mapují, tedy:
� zraku
� sluchu
� chuti
� èichu
� hmatu

Pochopitelnì úroveò poznání k jednotlivým smyslovým
analyzátorùm je rozli�ná a rùznorodì naplnìná co do poètu
výzkumných aktivit. Nejvíce poznatkù je shromá�dìno
k problematice  percepce informací zrakem. Vizualizaè-
ní schopnosti dne�ních informaèních systémù jsou pokroèi-
lé  a jsou pøedmìtem zkoumání mnoha týmù laboratoøí
HCI ve svìtì.  Informaèní vizualizace je reálnou oblastí,
kam dnes smìøuje i zájem bibliografických, faktografických
a plnotextových bází dat, hybridních systémù, digitálních
knihoven a speciálních softwarových podpor vyhledávání
informací [HAWKINS, 1999, s. 88-90].

Principem je, �e lidské oko (zrak) interpretuje zobra-
zená  (vizualizovaná) data podstatnì rychleji a mnohem
efektivnìji ne� text.

Informaèní vizualizace (information visualization) má
v souèasnosti jako sub-disciplína oboru human-computer
interaction 2 základní smìry výzkumu:
� interakci èlovìk � poèítaè
� vyhledávání v rozsáhlých databázích

 Oblast human-computer interaction není zamìøe-
na jen na komunikaci zrakem pøijímaných informací, pøes-
to�e zrakem v podstatì pøijímáme více ne� 90-95 %
informací z okolního svìta, které jsou pozdìji zpracová-
ny v mozku. Systémy pracující na jiných smyslových úrov-

ních jsou rovnì� zkoumány, ale jejich aplikaèní pole je
úmìrné ekonomickému prostøedí a zázemí pro jejich vý-
zkum.

Pøíklad:
Mù�e to být problematika hlasové komunikace s akcio-
náøskými agendami, burzovními systémy apod., tedy v�u-
de tam, kde jde o komunikaci co nejvíce pøirozenou kon-
covému u�ivateli, který pøichází vìt�inou  za úèelem
uspokojení informaèní potøeby ze svìta obchodu. Nejeví
se nyní reálné, �e by systémy plnotextových bází èi zdroje
v digitálních knihovnách dat pracovaly na bázi hlasem
ovládaných systémù (voice controlled systems). Nicménì
si takovou zále�itost doká�i pøedstavit ji� jako øe�itelnou,
nicménì ekonomicky nároènou. První pokusy v�ak ji� byly
èinìny právì pøi vyhledávání v bázích dat velkých data-
bázových center, ale zdùrazòuji, �e v�e se nachází na pouhé
experimentální èi ovìøovací úrovni, napøíklad v databá-
zovém centru WESTLAW  (napø. WestlawTalk). Do rutin-
ních slu�eb nabídky hlasového vstupu/výstupu u tak vel-
kých databázových souborù nejsou je�tì aplikovány.
Nìkteré pokusy se  v�ak realizují ve vztahu ke vzdìláva-
cím aktivitám � studentùm nebo dìtem ve �kolách, kde u�
podobné systémy pracují na úrovni multimédií typu napø.
encyklopedie.

Systémy rozpoznávání øeèi, které dnes jsou funkèní,
se dìlí na èásti [VERHAEGHE, 1992, s. 95]:
� systémy rozpoznávání závislé na mluvící osobì
� adaptivní systémy, tedy pøizpùsobivé mluvící osobì
� systémy rozpoznávání nezávislé na mluvící osobì

D. T.  HAWKINS  v jiné své práci vìnující se specific-
kým hardwarovým rozhraním [1994] shledává øadu ne-
dostatkù u hlasového vstupu:
� hlas a dialekt ka�dého èlovìka se li�í, je nutné, aby

systém byl schopen rozeznávání
� systémy mají omezenou slovní zásobu, co� zpùsobuje

omezení, zvlá�tì jde-li o speciální úkol
� mikrofon je znaènì nedokonalý, nedoká�e v�dy dobøe

eliminovat ru�ivé zvuky
� hardware je nároènìj�í ne� u jiných rozhraní
� hlasové vstupy jsou výhodnìj�í ne� hlasové výstupy
� systémy jsou schopny èasto rozeznávat jen jednotlivá

slova (neplatí u v�ech)

Je pochopitelné, �e trend se ubírá k systémùm nezá-
vislým na mluvící osobì. Syntéza øeèi má význam pøede-
v�ím v telefonním styku, kde nejsou k dispozici obrazov-
ky, na nich� by se zobrazovaly informace dialogu. Tato
komunikace má význam i pro u�ivatele se zbytky zraku.
Hlasovì ovládané u�ivatelské rozhraní mù�e být kompa-
tibilní s grafickými u�ivatelskými systémy, anebo tvoøí
komplementární nabídku pro u�ivatele, který si zvolí sobì
bli��í komunikaci jedné z nabídek. Je zøejmé, �e pøi roz-
víjení tìchto rozhraní pro ovládání informaèních systémù
musí spolupracovat nìkolik vìdních oborù. Rozhodují-
cí komunikace s vyhledávacími systémy se v�ak dnes dìje
pøes zrakový analyzátor.
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Odborníky v HCI v podstatì zajímá efektivita zrako-
vého vnímání informací ve vztahu k prezentovaným vý-
stupùm z informaèních systémù, tedy napøíklad ji� zmínì-
ná vizualizace. Aplikace jsou rùzné, ale v oblasti
vyhledávání je to  problematika kolem tzv. search engi-
nes, které vyhledávají v podstatnì ménì sofistikovaném
prostøedí. Jinou aplikací jsou bibliometrické analýzy nebo
tvorba sémantických map [HAWKINS, 1999, s. 88-89].
Lidské oko (zrak) se v tìchto aplikacích lépe orientuje a
interpretuje zobrazená  (vizualizovaná) data podstatnì
rychleji a mnohem efektivnìji ne� text.

K problematice rychlosti vyhodnocování textu a ob-
razové informace si dovoluji transformovat schéma
VIITANIEMIHO modelu percepce a chápání informa-
cí pro ètení [PAPÍK, 1992] na techniku  �browsingu�,
prohlí�ení, listování obrazovek (viz obrázek dále) ve vzta-
hu k rychlosti, která je dynamickou velièinou.

Vizuální vnímání je více spojeno s pravou mozko-
vou hemisférou ne� s levou. Uvá�íme-li fakt, �e multi-
mediální prostøedky dnes stimulují pravou mozkovou
hemisféru, je to dobrá podpora tvoøivého a s intuicí spoje-
ného my�lení. Toto schéma upravenì prezentuji na násle-
dujícím obrázku.

Na hranici psychické ergonomie  [SMITH, 1997,
s. 1002-1003] a vizuální ergonomie je napø. uspoøádání
objektù nacházejících se na obrazovce poèítaèe. Touto
problematikou se lze zabývat i v oblasti návrhu hypertex-
tových dokumentù a jejich zásad tvorby.

Do sféry vizuálního vnímání patøí i problematika
ètení z obrazovky poèítaèù. Existuje celá øada studií, které
porovnávají schopnost a efektivnost u�ivatelù pøijímat
informace z obrazovek terminálù a poèítaèù. Uplatòují se

nejen vý�e zmínìné vlivy vizuální, ale i psychické (èás-
teènì mù�e tuto oblast ovlivnit i ergonomie organizaèní).

Pøíklad:
Po experimentu [WRIGHT � LICKORISH, 1983, s. 227-
235] byl prezentován výsledek v èasopise Behaviour and
Information Technology, �e ètení z obrazovky poèítaèù je
o 27 % pomalej�í ne� z papíru. Velmi pøínosná je napø.
práce Reading from paper versus reading from screen
[DILLON � MACKNIGHT � RICHARDSON, 1988].

Pøíklad:
Nesnáze, které vznikají pøi potøebì prohledávání neline-
árních elektronických dokumentù (napø. na bázi hyper-
textu), podporují dezorientaci u�ivatelù. U�ivatelé pøi pro-
hledávání èasto ztrácejí souvislosti, zapomínají, jaké úkoly
vlastnì chtìli sledovat, a místo toho je toto prohledávání
nutí sledovat, zda pøicházejí na cokoliv relevantního je-
jich osobním zájmùm [FOSS, 1989, s. 407-411].

U�ivatel je èasto pøehlcován informacemi z obra-
zovek poèítaèù nebo dialogových informaèních systémù.
Mù�e k tomu pøispívat i nevhodný design informací pre-
zentovaných na displeji, nejenom napøíklad technická kva-

lita výstupního zaøízení [JACOBSON, 1999].
Otázka formátù, mno�ství informací,

které jsou pak prezentovány softwarovými
produkty a jsou výsledkem napøíklad prezen-
tovaných výstupních formátù z dialogového
systému, které komunikují smìrem k u�ivateli
a které respektují napø. i jeho pamì�ové
schopnosti (napøíklad parametry krátkodo-
bé pamìti),  pøehlednost informací, struktu-
rovanost informací, jsou otázky velmi pod-
statné. Stejnì tak vývoj nových rozhraní
v laboratoøích HCI vèetnì ji� zmínìného hla-
sového vstupu/výstupu, svìtelných per, tøí-
dimenzionálních displejù a dal�ích vizuali-
zaèních pomùcek [MARCHIONINI, 1991].

Doporuèení jsou ji� èasto formulována,
podlo�ena navíc experimenty v laboratoøích
HCI. Dialogové systémy by mìly  respek-
tovat fyziologické a psychické schopnosti
èlovìka, nebo je�tì lépe cílové skupiny u�i-
vatelù systémù (napø. dìti v roli vyhledávají-
cích v dialogových systémech typu encyklo-
pedie). Souvislost s nadmìrným mno�stvím
informací, které pøetì�ují na�i psychiku, je
nesporná.

Jako pøíklad takového informaèního systému pøehlce-
ného podnìty mohu uvést hypertext obecnì, k nìmu� je
potøeba pøistupovat s jistou vyhledávací strategií a nene-
chat se dezorientovat [FOSS, 1989].

Hypertext, který sice odpovídá pøirozenosti lidského
my�lení asociovat dal�í my�lenky  (v tomto pøípadì je
umo�nìn pøechod na dal�í informaèní uzly a hypertextové
odkazy), mù�e pùsobit více psychických problémù pøi tech-
nice vyhledávání informací zvané browsing (prohlí�ení,

Proces pøíjmu textové a obrazové informace
(hypoteticky) pøi interakci s dialogovým systémem
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listování) proti cíleným vyhledávacím analytickým stra-
tegiím (napø. s vyu�itím dotazovacího jazyka pøi re�er-
�ních strategiích).

Nezbytná je také pro úèely vizualizace informací na
zobrazovacích jednotkách terminálù strukturace infor-
mace do struktur �podobných�  u�ivatelovu my�lení
(je-li to mo�né a je-li známa napøíklad cílová skupina �
pøíklad vìdec-chemik, vìdec-lékaø, obchodník, student-
støedo�kolák, student-vysoko�kolák technického typu,
pøed�kolní dítì atd.). Poznání mentálních modelù u�i-
vatele je podstatné a existuje nìkolik metod, jak toho do-
sáhnout, nebo respektive pøiblí�it se výsledku co nejvíce
objektivnímu. P.  J.  DANIELS [1986, s. 272-304] vytváøí
hodnotící pøehled mentálních a kognitivních modelù a
zdùrazòuje, �e v�ichni úèastníci komunikace musí znát
model protìj�í strany, jinak dorozumìní není mo�né.  Do-
poruèuje se model, který  analyzuje spí�e individuálního
u�ivatele ne� tzv. typického. Implicitní modely jsou vhod-
né pak tam, kde u�ivatel není schopen pøesnì specifiko-
vat informaèní po�adavky.

Mentální modely a jejich metody poznávání hrají úlo-
hu pøi koncipování  bází dat textových a obrazových a
jejich vztahu k metodám vyhledávání. HCI tuto proble-
matiku rovnì� sleduje  a prakticky se poznatky realizují
pøi vývoji interaktivních multimediálních systémù. In-
formaèní vìda se touto problematikou rovnì� zabývá.

Nepøíznivé stavy zpùsobené pøehlcením nebo �pat-
nou organizací informací jsou pak zesilovány dal�ími
faktory, napø. psychologickým typem èlovìka, jeho odol-
ností, zku�eností. Slab�í typ (napø. pøevaha typu melan-
cholika v osobnosti) je jistì ohro�en více ne� silnìj�í (napø.
pøevaha typu sangvinika, flegmatika).

Proto dodr�ování urèitých ergonomických zásad
v komunikaci s koncovým u�ivatelem je ze strany produ-
centa dialogového systému také otázkou marketingovou.
Podobnì je vidìt i chování u�ivatelù internetu pøi náv�tì-
vách webovských prezentací (jde také o vyhledávání,
napøíklad na úrovni browsingu). Existuje  �syndrom 20
sekund�, kdy u�ivatel je ochoten èekat na odezvu. Jinak
je stresován a opou�tí komunikaci pøechodem na jiný ob-
jekt.

Bylo by nesprávné domnívat se, �e ergonomie je obor
zabývající se jen designem tvarovým zejména v prùmys-
lu, ale právì naopak � ovlivòuje komunikaèní styly èlo-
vìka s informaèními systémy. Má velmi blízko k oblasti
u�ivatelských rozhraní a jejich návrhù,  zvy�uje nebo
sni�uje mo�nost bariér v komunikaci se systémy.

Ergonomické zásady a zásady vyplývající z teorií  HCI
uplatnìné v praxi jsou také otázkou ekonomickou a ob-
chodní, nebo� mohou rozhodnout o komerèní úspì�nosti
napøíklad prodeje vyhledávacího systému, multimediálních
produktù, vyu�ívání databázových center, digitálních
knihoven a jiných zdrojù elektronických informací. V�ech-
ny souèasné dialogové systémy � a� u� pøístupné sí�ovì,
pøes CD-ROM i volnì na internetu � jsou ovlivnìny tìmi-
to zásadami � pøi generování rozhraní, vedení dialogu nebo
v systému nápovìdy.

V neposlední øadì jsou to efekty pedagogické, zvlá�-
tì v éøe neustálého (nìkdy a� nekritického) zvy�ování a
pøemìòování kvalifikace, kdy mnohé prostøedky na pod-
poru výuky pracují  a budou pracovat na bázi interakce a
v modelu èlovìk � poèítaè � èlovìk (napø. prvky distanè-
ního vzdìlávání via sí�ové prostøedky).

Informaèní technologie v krátkém èasovém rozpìtí ra-
dikálnì urychlily rozvoj spoleènosti a pozitivnì pøispìly
k jeho kvalitì. Pøispìly ke kvalitì v pracovním procesu i ve
volném èase  èlovìka. Av�ak technický a technologický roz-
voj byl v�dy chápán tak, �e spolu pøiná�í i rizika. Z historie
je známo, �e mnoho prùmyslových i technologických ino-
vací pøineslo vedle sociálního prospìchu nedostatky,
zvlá�tì pokud jsou inovace nesprávnì aplikovány,  nebo
nejsou regulovány [DAVIES, 1992]. Velmi výraznì se to
projevilo i pøi zavádìní informaèních technologií.

Závìr

Cílem textu bylo ukázat, jak dùle�ité je ve vztahu
k procesùm vyhledávání u�ivatelské rozhraní. U�ivatelské
rozhraní a jeho slo�ky nezkoumají jen obory poèítaèové
vìdy, ale je to oblast støetu mnoha oborù. Snad nejvíce se
zajímá o tuto problematiku multidisciplinární oblast zva-
ná human-computer interaction. Její souvislost se svìtem
informaèní a knihovní vìdy je patrná. Ne nadarmo mají
napø. studenti informaènì-knihovnických �kol amerických
univerzit mo�nost absolvování pøedmìtù, které se vý�e
nastínìnou problematikou podrobnì zabývají. Osobnì také
postrádám  problematiku HCI a u�ivatelského rozhraní ve
vztahu k vyhledávacím procesùm, a to v celé ÈR a na rùz-
ných typech �kol. Pokud  tento èlánek pøinesl komplex-
nìj�í pohled na zmiòovaný problém, pak splnil cíl dne�ní-
ho pokraèování o vyhledávání informací. Celá dne�ní
problematika se dá doprovodit dal�ími  desítkami prak-
tických pøíkladù a pøípadových úloh z oblasti databá-
zových systémù, center a digitálních knihoven a bude pro-
stor se jim vìnovat v dal�ích souvislostech a smìrech.
Oblast vyhledávání informací je neskuteènì dobrodru�ná
a dynamická �
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