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Pavlína Špringerová

̶ Vedoucí designového a komunikačního týmu na ICS MU

̶ Aktivní zapojení v projektech na pozici designér
̶ CSIRT-MU

̶ Perun

̶ e-INFRA CZ

̶ CERIT-SC

̶ KISK: specializace design informačních systémů/design služeb

̶ FR CESNET: Autentizační brána v akademickém prostředí



UX – user experience

̶ NN Group: „Pojem user experience zahrnuje veškeré aspekty 

interakce koncového uživatele s firmou a jejími službami a 

produkty.“

̶ Wikipedia: „Veškeré emoce a zážitky osoby interagující s určitým 

produktem, systémem nebo službou.“

̶ ISO 9241-210: „Vnímání a reakce osoby, které vyplývají z použití 

nebo očekávaného použití výrobku, systému nebo služby.“



UX != UI

Zdroj

https://bootcamp.uxdesign.cc/want-to-sink-your-users-like-titanic-youre-saying-yes-without-noticing-adf0b7b4ef24


UX != uživatelské testování

̶ Spoustu věcí zjistíte od stolu

̶ Bez uživatelů to však nejde

̶ Respondenty je těžké sehnat, využívejte je moudře



Zdroj

https://closeronline.co.uk/entertainment/soaps/snow-expectation-vs-reality/
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UX designer propojuje tři světy

Zdroj: czechitas (UX kurz)



Autentizační brána v ak. prostředí

̶ Autentizační brána pro MUNI

̶ Autentizační brána na klíč pro další instituce

̶ Uživatel, který si ani nepamatuje, že se zrovna přihlásil

̶ Ajťák, který to nasazuje, si nemusí polovinu věcí domýšlet

̶ Mobilní a desktop zobrazení

̶ Technické omezení



Náš přístup – 1. část

̶ Spousta výzkumu od stolu
̶ Funkce

̶ Vizuální rozhraní

̶ Texty

̶ Preference institucí na přihlášení

̶ Síla vědomostí v týmu



Možná přihlášení

̶ Lokální přihlášení 

̶ Sociální sítě

̶ Vzdělávací instituce

̶ Další poskytovatelé identit

Preference institucí

Instituce 1:

- Lokální přihlášení

- Jiné vzdělávací instituce

- Další poskytovatelé

- Sociální sítě

Instituce 2:

- Vybrané vz. instituce

- Lokální přihlášení

- Další vz. instituce



Výzvy

1. Rozsah možností pro přihlášení

2. Množství obrazovek/kliknutí, kterými musí uživatel projít

3. Rozdíl mezi sociální sítí a akademickými institucemi

4. Vizuální hierarchie preferovaných přihlášení

Jak to dostat na jednu obrazovku?



Náš přístup – 2. část

̶ Navrhování a testování

̶ Navrhování a testování

̶ Kvantitativní testování
̶ A/B testování

̶ Rychlost průchodu přihlášením

̶ Orientace na stránce

̶ Pocitové vnímání

̶ 4 iterace testování

̶ 150 respondentů
̶ Studenti

̶ Zaměstnanci univerzity

̶ Akademici

̶ Výzkumníci



Jak to dostat na jednu 
obrazovku?

̶ Vnímání různých poskytovatelů identit: 

sociální sítě, vzdělávací instituce, další 

poskytovatelé



Vyhledávač vs. 
rozklikávací pole

̶ Pouze 5 % lidí vnímalo hledání 

sociální sítě pomocí vyhledávače 

za přirozené

̶ Je lepší dát sociální sítě do 

předvolených tlačítek, i když 

nejsou preferované pro instituci 



Vertikálně nebo horizontálně?



Vizuální hierarchie

̶ Uživatelé chápou vizuální 

hierarchii (95 % lidí označilo 

správnou odpověď), …

̶ … ale aktivně to ignorují. 

Jejich osobní preference 

přirozeně převládá. 
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Výstupy – konfigurační doporučení

̶ Základní principy

̶ Popis komponent Autentizační brány

̶ Zjištění před implementací: ne/preferované přihlášení

̶ Moduly: lokální přihlášení, výběr identity, vyhledávací pole…

̶ Vizuální rozložení: horizontálně a vertikálně

̶ Vizuální vzhled: barvy, logo, jazykové verze…

̶ Chybové hlášky

̶ Ukázky různých užití 
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Co chci, abyste si odnesli…

̶ UX: Technická použitelnost, potřeby uživatele, business cíle

̶ Chcete řešit uživatelskou zkušenost i u vás

̶ Nechcete to dělat sami -> najděte si Uxáky a designery

̶ Rešerše (googlení) je dobrý start do každého výzkumu!

̶ Respondenti se těžce shání, využívejte je moudře!



FR Cesnet 2021: Autentizační brána v akademickém prostředí – závěrečná zpráva, konfigurační doporučení, github

https://fondrozvoje.cesnet.cz/(S(qewz1pjtkywfgfugqytv5tzl))/projekt.aspx?ID=676
https://gitlab.ics.muni.cz/perun-proxy-aai/simplesamlphp/simplesamlphp-module-campusmultiauth/-/wikis/uploads/96b812975f49b55fb9d92e7702790348/Doporuceni_k_implementaci_Autentizacni_brany.pdf
https://gitlab.ics.muni.cz/perun-proxy-aai/containers/docker-campusidp

